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1. Přihlášení do aplikace
Do aplikace se přihlásíte na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz pomocí uživatelského jména a hesla Centrální
autentizační služby UK (CAS) – jedná se o stejné údaje, kterými se hlásíte k SIS nebo ke školním
počítačům.

Potřebujete‐li si heslo změnit, můžete tak učinit na adrese ldap.cuni.cz. Pokud máte s přihlášením
potíže, obraťte se, prosím na Laboratoř výpočetní techniky (lvt@ff.cuni.cz), kde Vám pomohou
s přístupovými údaji, případně napište na evaluace@ff.cuni.cz, kde Vám mohou vydat dočasné
přístupové údaje k evaluační aplikaci.
Po přihlášení budete přesměrování na stránku právě probíhajícího hodnocení. Týká‐li se Vás více
současně probíhajících hodnocení, můžete si na hlavní stránce (1) aplikace zvolit to, které Vás zajímá.
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2. Kontrola předmětů
V aplikaci můžete také zkontrolovat, zda Vám jsou v probíhajícím hodnocení přiřazeny odpovídající
předměty a zda mají také správné parametry. Na seznam předmětů se dostanete ze stránky
hodnocení tlačítkem Výpis předmětů (povinností) (2).
V přehledu předmětů můžete filtrovat podle kódu a názvu předmětu, podle zajišťující katedry,
případně můžete zaškrtnout položku Moje (4) a pomocí tlačítka Vyhledat (5) omezit seznam pouze na
vlastní předměty. Chybí‐li v seznamu nějaký Váš předmět, který se v daném semestru konal,
informujte o tom, prosím, Studijní oddělení.
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Parametry jednotlivých předmětů můžete prohlížet kliknutím na název předmětu (6). V případě, že
parametry předmětu nesouhlasí s tím, jak byl reálně vyučován (chyba ve vyučujících (7), časech výuky
(8), rozdělení na přednášky a semináře (9) atp.), nahlaste nám, prosím, chybu pomocí tlačítka
Nahlásit chybu (10).

10

9

7
8

3. Vkládání vlastních otázek
Chcete‐li studentům svých předmětů položit vedle celofakultních otázek i otázky vlastní, požádejte
nejprve na adrese evaluace@ff.cuni.cz o přidělení příslušných práv. Vedoucích základních součástí
mají právo klást otázky týkající se všech předmětů své součásti automaticky a nemusejí o něj žádat.
Dále klikněte na stránce hodnocení na tlačítko Výpis otázek (2). Pokud jste již máte nějaké vlastní
otázky vytvořeny, uvidíte je v seznamu otázek s vlastním jménem ve sloupci Autor. Po kliknutí na již
existující vlastní otázku ji můžete upravit.
Novou otázku založíte ze seznamu otázek tlačítkem Vytvořit novou otázku (11).
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V detailu otázky vyplňte jednotlivá pole.



Otázka čj je znění otázky v češtině. (12)
Otázka aj je znění otázky v angličtině (vyplňte, pokud se předmětu účastnili i česky nehovořící
studenti). (13)







Do polí Kontextová nápověda čj a aj můžete vyplnit podrobnější nápovědu, která studentům
pomůže lépe odpovídat. (14)
Typ otázky ponechte na možnosti Textová odpověď, pokud chcete, aby studenti odpovídali
textem. Pouze pokud chcete připravit výběr z více možností, či výběr ze škály, zvolte příslušné
možnosti. (15)
V případě, že Typ otázky je Textová odpověď, můžete také nastavit, zda bude komentář
studenta ve výchozím stavu veřejný, či neveřejný. (16)
Chcete‐li otázku omezit na konkrétní předmět, zaškrtněte v sekci Nastavení filtru otázky
položku Podle masky paralelky (17) a do textového pole vyplňte kód zajištujícího předmětu
(či rozvrhového lístku), na který se chcete ptát (kódy naleznete např. v SIS). Vedoucí součástí
mohou dále otázky omezit dle Formy výuky a dle Vyučujícího. Pokud otázku nijak neomezíte,
budou na ni odpovídat studenti všech Vašich předmětů (v případě vedoucího součásti
studenti všech předmětů dané součásti).

Hotovou otázku nakonec uložte pomocí tlačítka Uložit vpravo dole. Vpravo nahoře se můžete pomocí
tlačítek vrátit Zpět na stránku hodnocení, na Výpis otázek a nebo můžete Vytvořit novou otázku.
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4. Prohlížení výsledků a práce s komentáři
Po ukončení studentského hodnocení mají vyučující a vedoucí součástí možnost se s výsledky
seznámit a nahlásit problémy, reagovat na slovní hodnocení či je skrýt, dříve než jsou výsledky
zveřejněny.
Prohlížet výsledky můžete pomocí tlačítka Prohlížet odpovědi na stránce hodnocení. Vyučujícím se
pak otevře se seznam předmětů, na jejichž výuce se se podíleli. Vedoucím se otevře celkový přehled
výsledků, ze kterého si mohou na horní liště vybrat, zda chtějí prohlížet výsledky Katedry (18),
Vyučujícího (19), nebo Obecné otázky (20) týkající se jednotlivých oborů.

Výsledky konkrétního předmětu lze také dohledat pomocí textového pole a tlačítka Vyhledat vpravo
nahoře, které prohledává názvy předmětů a jména vyučujících.

18

19

20

Kliknutím na přednášku či seminář určitého předmětu (21) se otevře stránka s podrobným
hodnocením daného kurzu.
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Pokud studenti odeslali k danému kurzu nějaké slovní komentáře, můžete je zobrazit kliknutím na
tlačítko Číst komentáře (22).
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Reagovat na komentář můžete následujícím způsobem: klikněte na tlačítko Přidat komentář (23),
vyplňte pak nově otevřené textové pole a nakonec klikněte na tlačítko Uložit (24). Uložené
komentáře můžete znovu upravit pomocí tlačítka Editovat komentář (25). Skrýt komentář pak
můžete zaškrtnutím položky Skrýt hodnocení (26). Po vyplnění reakce či skrytí komentáře prosím
nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit (24).
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K návratu na podrobnosti kurzu či na seznam předmětů použijte tlačítka v horní liště či tlačítko Zpět v
prohlížeči.
Na stránce s podrobnostmi kurzu (a vedoucí ZS i na stránce seznamu kurzů ZS) můžete také obecně
okomentovat hodnocení celého kurzu (pokud se např. často opakují stejné komentáře studentů a
nechcete na ně reagovat zvlášť). Po vyplnění komentáře prosím nezapomeňte kliknout na tlačítko
Uložit (26).
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