
 
akademický rok 2014/2015, letní semestr 

- 16.641 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 15.845, z toho slovních komentářů 5.069 
- pedagogové zareagovali na 392 komentářů, skryli 22 komentářů 
- samotní studenti dobrovolně skryli 335 komentářů 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou nižší než v zimním semestru, i tak ale poskytují dobru výpovědní hodnotu; + 
trvá zároveň, že počet slovních komentářů je cca třetinový. Počet komentářů skrytých pedagogy se pohybuje mezi 20 
a 40. 
 
 
OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Na jaké problémy narážíte při využití fakultní výpočetní 
techniky, např. WIFI, TISK, KOPÍROVÁNÍ, případně jaké 
služby tohoto druhu Vám na FF UK chybí? (V odpovědi 
prosím specifikujte, které fakultní budovy se vaše 
odpověď týká: např. hlavní budova, Celetná, 
Hybernská, Jinonice atp.) 

782 Pestré odpovědi, převážně sběr dat o místech 
s pomalou/vypadávající wifi. Předáno k řešení do gesce 
proděkana pro IT.  
Zároveň provoz wifi Eduroam zabezpečuje z velké části RUK. 
Ve svých budovách FF UK posílila pokrytí nákupem dalších 
vysílačů.  
Často zmiňované problémy s tiskem (nutnost tisknout z PC na 
fakultě, kde to dlouho trvá atp.) vedly ke změně dodavatele. 

PRO SUTDENTY ETNOLOGIE: Jak si představujete 
budoucnost vašeho oboru? Jakým směrem by se podle 
vás měl obor vyvíjet a kterým směrem by naopak jít 
neměl? 

12 Po změně vedení ÚETN vedení fakulty právě studentům 
etnologie položilo otázku; ze sebraných 12 odpovědí nelze 
vyložit „jednotný stávkový odpor“ studentů, odpovědi jsou 
různorodé a nikoliv jednomyslné. Předáno k posouzení vedení 
FF. 

 
 
 

akademický rok 2014/2015, zimní semestr 
- 22.613 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 21.445, z toho slovních komentářů 6.847 
- pedagogové zareagovali na 469 komentářů, skryli 86 komentářů 
- samotní studenti dobrovolně skryli 819 komentářů 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou v trendu výsledků hodnocení zimního semestru a počet slovních komentářů 
je, jako obvykle, cca třetinový.  
 
OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Co byste do informací pro uchazeče o studium na FF 
UK navrhovali doplnit ohledně zápisu, studia atp.? 

316 Velká část odpovědí vyjadřuje spokojenost, zbylá různorodé 
připomínky ke zlepšení. Často to míří spíše ke katedrám než 
k děkanátu. Předáno do řešení proděkana pro přijímací řízení a 
vedení příslušného oddělení, ti dále řeší se ZS. 

V čem se přijímací zkouška na FF UK lišila od Vašeho 
očekávání? 

494 Většina odpovědí nerozporuje očekávání a zkoušku samotnou. 
Předáno do řešení proděkana pro přijímací řízení a vedení 
příslušného oddělení, ti dále řeší se ZS. 

Co považujete za největší SLABINY Vašeho oboru? 707 Slabiny jsou různorodé, nic převažujícího celofakultně; nejvíce 
ohlasů z KPSY (49). Konkréta jsou v gesci vedoucích ZS, 
automaticky předáno v rámci aplikace; nad extrémními 
případy proběhla jednání děkan – vedoucí ZS. 

Co považujete za největší PŘEDNOSTI Vašeho oboru? 607 Je dobré, že zůstává jistá vyrovnanost slabin a předností; nic 
není převažující. Konkréta k řešení spadají do gesce vedoucích 
ZS, automaticky předáno v rámci aplikace. 

 
 
 


