
Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 14.1.2009 
 
 
 
Přítomni:  S. Binková, F. Čermák, P. Christov, P. Štogrová Jedličková, A. Klégr, E. 
Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, A. Skřivan, J. Šlerka, P. Zemánek, J. Bachtík, P. Beránek, 
P. Brůha,  A. Bříza, J. Chromý, V. Jáchimová, P. Píša, D. Radovanovič, M. Slavík, V. 
Strobach, H. Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček.  
Omluveni:  Z. Beneš, J. Kalivoda, M. Kovář, J. Kuklík, T. Hadravová.  
Nepřítomni: M. Beneš. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., Ing. J. Gregor,  prof. PhDr. 
I. Jakubec, CSc., proděkani; ing. J. Pospíchal, tajemník; K. Volná; AS UK,  prof. E. Gombár, 
doc. J. Pargač, doc. V. Marek, prof. M. Hlavačka, doc. R. Vlasák, prof. M. Bláhová, PhDr. J. 
Randák, R. Valvoda. 
 
 
Navrhovaný program: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu 6. zasedání AS FF UK  
3. Projednání akreditačních materiálů  
4. Návrh vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor 

Obecná lingvistika (bakalářské studium)  
5. Návrh vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor 

Etnologie (navazující magisterské studium)  
6. Projednání výše poplatku za vnitrofakultní přijímací řízení  
7. Projednání výše doktorských stipendií na leden až březen 2009  
8. Projednání rozdělení hospodářského výsledku UK na úrovni FF UK  
9. Informace kol. Valvody o výsledcích práce Evaluační komise FF UK ve věci 

studentského hodnocení výuky  
   10.       Různé 

 
 
 
 
1. Schválení programu zasedání 

 
Kol. Christov uvedl, že na základě upozornění kol. Totha by se měl studijní obor 
zmíněný v bodu 4 programu nazývat Obecná jazykověda a nikoli Obecná lingvistika. 
Proto v tomto smyslu navrhl úpravu programu. 
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné další připomínky. 
 
Hlasování: 21-0-0. 
Program jednání schválen jednomyslně se zapracováním úpravy navržené kol. 
Christovem. 

 
 
2. Projednání návrhu zápisu z 5. zasedání AS FF UK 

 
K navrhovanému znění zápisu nezazněly žádné připomínky. 
 
Hlasování: 19-0-2. 
Zápis 6. jednání byl schválen. 
 



3. Projednání akreditačních materiálů 
 
Děkan informoval, že s výjimkou prezenční dvouoborové bakalářské Politologie se jedná 
o materiály týkající se doktorského studia. Zmínil, že materiály již prošly akreditačním 
referátem a byly doporučeny ke schválení Studijní komisí FF. Také konstatoval, že 
přestože je akreditačních materiálů týkajících se doktorského studia připravováno 
mnoho, již nyní je z nich velké množství projednáváno, což znamená, že se daří držet 
harmonogram reakreditací. 
  
Usnesení č. 52: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Politologie v bakalářském studijním programu Politologie 
(prezenční, dvouoborové studium).  
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

    
Usnesení č. 53: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Dějiny antického starověku v doktorském studijním programu 
Historické vědy (prezenční, kombinované studium) 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

   
Usnesení č. 54: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Jazyky zemí Asie a Afriky v doktorském studijním programu 
Filologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 20-0-1, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 55: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky v doktorském studijním 
programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 56: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Pomocné vědy historické v doktorském studijním programu 
Historické vědy (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 57: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Etnologie v doktorském studijním programu Historické vědy 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 58: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Informační věda v doktorském studijním programu Informační 
studia a knihovnictví (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 59: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Psychologie práce a organizace v doktorském studijním 
programu Psychologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 60: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Obecná psychologie v doktorském studijním programu 
Psychologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 



Usnesení č. 61: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru České dějiny v doktorském studijním programu Historické vědy 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení č. 62: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Filozofie v doktorském studijním programu Filozofie (prezenční, 
kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
4. Návrh vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor 

Obecná jazykověda (bakalářské studium)  
 
Děkan informoval, že se vyjádří zároveň i k bodu 5., protože se v obou případech jedná 
a přeakreditování oborů. Uvedl, že je třeba přijímací řízení na tyto obory schválit ještě 
během ledna, aby mohly být vypsány ve standardním termínu. 
 
Usnesení č. 63: AS FF UK schvaluje vypsání přijímacího řízení v akademickém 
roce 2009/2010 pro studijní obor Obecná jazykověda (bakalářské studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

5. Návrh vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor 
Etnologie (navazující magisterské studium)  
 
Kol. Christov konstatoval, že materiál již byl prodiskutován v rámci bodu 4. 

 
Usnesení č. 64: AS FF UK schvaluje vypsání přijímacího řízení v akademickém 
roce 2009/2010 pro studijní obor Etnologie (navazující magisterské studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

6. Projednání výše poplatku za vnitrofakultní přijímací řízení  
 
Děkan uvedl, že FF UK je jedinou fakultou, která umožňuje vnitrofakultní přijímací 
řízení a dvouoborové studium. Vnitrofakultní přijímací řízení je záležitostí, která spadá 
pod děkanovu kompetenci. Po konzultaci s proděkankou pro studijní záležitosti bylo 
rozhodnuto, že jelikož je vnitrofakultní přijímací řízení administrativně stejně náročné 
jako běžné přijímací řízení, mělo by být zatíženo administrativním poplatkem. 
Zdůraznil, že si přeje zachovat vstřícnost, proto navrhl poplatek 350 Kč, který je nižší 
než poplatek za běžné přijímací řízení. Informoval, že aby mohla být vydána opatření 
ohledně administrativního poplatku, je nutné, aby tento poplatek schválil AS FF. 

 
Usnesení č. 65: AS FF UK schvaluje poplatek za vnitrofakultní přijímací řízení ve 
výši 350,- Kč.  
Hlasování: 20-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
 

7. Projednání výše doktorských stipendií na leden až březen 2009  
 
Děkan informoval, že se jedná o tradiční čtvrtletní agendu. Stanovení výše doktorských 
stipendií vychází z financí přidělených MŠMT. Zatím nevíme, jaké budou rozpočty na 
tento rok, proto vycházíme z rozpočtů schválených v minulém roce. Až bude schválen 
rozpočet na tento rok, bude možné stipendia případně navýšit např. na základě 



odpočtu absolventů. Navržené částky pro toto čtvrtletí jsou pro 1. ročník 5750 Kč, pro 
2. ročník 8200 Kč, pro 3. ročník 8500 Kč. 

 
Usnesení č. 66: AS FF UK schvaluje návrh výše doktorandských stipendií na 
období leden až březen 2009 předložený děkanem FF UK.  
Hlasování: 21-0-1, usnesení bylo přijato. 
 

8. Projednání rozdělení hospodářského výsledku UK na úrovni FF UK  
 
Děkan informoval, že 13. ledna byla tato věc projednávána s Hospodářskou komisí FF. 
Univerzita se v loňském roce dostala do kladného hospodářského výsledku a 
v takovém případě se kladný hospodářský výsledek rozděluje mezi jednotlivé fakulty. 
FF UK stojí před rozhodnutím, jak naloží s částkou 5 758 873 Kč, resp. do kterého 
z fondů bude tato částka vložena. V úvahu přichází rezervní fond, který je obecný, 
nejméně účelový a dá se z něj libovolně čerpat, dále fond reprodukce investičního 
majetku, fond odměn a fond provozních prostředků. Rezervní fond se zdá být nejlepším 
řešením, protože je možné zpětně vysledovat, jak bylo s částkou naloženo. Cílem je 
možnost s částkou co nejlépe manipulovat. 
 
Kol. Randák doplnil, že hospodářská komise s návrhem jednomyslně souhlasila. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že rezervní fond považuje za dobré řešení, ale podotkl, že by bylo 
vhodné, aby bylo uvedeno, jak se s penězi naložilo. 
 
Kol. Čermák uvedl, že mu není známá minulost ohledně hospodářského výsledku. 
Vyslovil dotaz, zda se UK poprvé nachází ve stavu zisku. 
 
Děkan odpověděl, že ano, a doplnil, že kladem rezervního fondu je také to, že jeho 
obsah může být využit na krytí případné ztráty, jejíž výše bude známa na přelomu 
ledna a února, až bude uzavřeno účetnictví za minulý rok. 

 
Usnesení č. 67: AS FF UK schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku 
UK na úrovni FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.  
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 

9. Informace kol. Valvody o výsledcích práce Evaluační komise FF UK ve věci 
studentského hodnocení výuky  
 
Kol. Valvoda informoval, že s návrhem přichází proto, že na FF UK chybí jakékoli 
hodnocení kvality výuky. Může samozřejmě vzniknout diskuse, zda je studentské 
hodnocení kvality výuky relevantní. Návrh počítá s tím, že relevantní být nemusí, že jde 
spíše o zachycení studentské perspektivy na to, jak výuka probíhá. Cílem tedy není 
objektivní hodnocení výuky. Přesto je ale studentská perspektiva důležitá a FF UK by 
se měla k uskutečnění hodnocení výuky dopracovat. Informoval, že jde o dva body. 
Prvním bodem je kvalitní sběr dat, který souvisí s papírovým hodnocením výuky. 
Papírové hodnocení bylo zvoleno proto, že jedině papírové dotazníky budou mít 
rozumnou návratnost. Druhým bodem je jasné a srozumitelné zveřejnění výsledků. 
Nejsme v bodě nula, několik hodnocení již proběhlo, a systém se proto musí potýkat 
s nedůvěrou studentů, kteří nikdy výsledky neviděli. Je proto potřeba, aby studenti 
věděli, že výsledky budou vidět, a že budou dál diskutovány. Návrh spočívá v tom, jak 



zařídit viditelnost a srovnatelnost výsledků. Je možné diskutovat o jiné metodě, ale 
výsledky rozhodně musí být viditelné a srovnatelné. 
 
Kol. Čermák podotkl, že nezná podrobnosti. Uvedl, že ho zaujal soubor dat, ale 
zároveň zdůraznil, že je nutné také zohlednit kvalitu dat. Je nutné propracovat poměry 
procent studentů z daného oboru a z celku, bude rozdíl, když bude hodnotit deset 
procent studentů, a když jich bude hodnotit devadesát procent. Také může dojít 
k rozporuplnému hodnocení, což by mělo být nějak zohledněno. 
 
Kol. Štogrová Jedličková uvedla, že je rozdíl hodnotit kurs, na který chodilo dvacet lidí, 
nebo kurs, který navštěvuje mnoho lidí a je vypisován pravidelně. Je ale nutné se ptát, 
co je smyslem hodnocení. Na Studiu nových médií mají vlastní hodnocení a jedna jeho 
část se týká toho, co je smyslem výuky. Je důležité vědět, jestli se student něco naučil 
a jestli má možnost to provázat s dalšími znalostmi a výukou. To je aspekt, který ve 
stávající verzi dotazníku chybí. Co se týče formy, papírové dotazníky jsou záležitostí 
minulosti, v elektronické podobě mohou v současné době komunikovat téměř všichni. 
Dále zmínila, že se účastnila i nevysokoškolských evaluací, a přesto byly 
uskutečňovány elektronickou formou. Elektronická forma také zajistí úsporu papíru i 
práce lidí, kteří by pak museli zadávat data do počítače. Problém je spíše 
v informovanosti o dotazníku, poslání mailu není dostačující, bylo by třeba vymyslet 
sofistikovanější metodu. Na Studiích nových medií se např. snaží hodnocení integrovat 
do výuky tím způsobem, že dokud student kurs neohodnotí, nedostane za něj atestaci. 
Tato možnost samozřejmě není na úrovni celé FF UK realizovatelná, ale bylo by ideální 
najít provázání dotazníků s výukou. 
 
Kol. Radovanovič zdůraznil, že s elektronickou formou dotazníků nesouhlasí, protože 
v minulosti měly internetové evaluace tristně nízkou návratnost. Dostanou-li studenti 
papírový dotazník do hodin, vyplní ho. V budoucnosti je možné přejít na elektronický 
systém, ale vzhledem k neúspěšnosti předešlých internetových evaluací by bylo 
vhodné začít dotazníkem papírovým. 
 
Kol. Štogrová Jedličková konstatovala, že tentýž přístup je možné zavést i s online 
verzí. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že jelikož je spoluautorem návrhu, bude jej obhajovat. Informoval, 
že integrace dotazníku do výuky není možná ze SZŘ UK. Nejvyšší míru integrace lze 
zajistit deseti minutami na vyplnění dotazníku v hodině. Ohledně elektronické formy 
dotazníku zmínil, že většina oborů nemá na hodinách přístup k počítači. 
 
Kol. Chromý podotkl, že chtěl říci totéž, co kol. Zajíček, ale nyní že upozorní na jiný 
problematický aspekt dotazníku. V komentáři k dotazníku se píše o potřebě rozlišit 
mezi kvalitní a nekvalitní výukou , nicméně spíše potřebujeme rozlišovat mezi 
jemnějšími problémy, nikoli pouze takto obecně. Dále mu chybí odpověď na otázku, co 
se těmi evaluacemi chce zjistit. Kvalitní a nekvalitní kurs neexistuje, každý kurs má 
řadu aspektů, které je nutné hodnotit zvlášť, což se ve stávajícím návrhu evaluace 
neděje. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že je rozhodně pro elektronickou podobu dotazníku. Náklady na 
zpracování papírového dotazníku se budou pohybovat v položkách desetitisíců, což 
činí v řádu pětiletého studia půl milionu, a to je pro FF UK velké zatížení. Dokud 
nebude dotazník v elektronické podobě, vždy se budou muset platit externí firmy. 



 
Kol. Valvoda informoval, že jedno zpracování firmou již probíhalo, ale bohužel nemá 
přístup k potřebným datům ohledně finanční stránky. Co se týče otázky „papír versus 
internet“, tento dotazník počítá s dlouhodobým výhledem, ničím přáním není držet 
starou formu, problém se nyní týká spíše zavedení dotazníku, protože systému 
evaluací nikdo nevěří. Když se zvětší zainteresovanost, pak je možné postupně 
převádět do elektronické formy. Ale je nutné začít s dotazníky papírovými. 
 
Kol. Tichý uvedl, že má dvě poznámky, jedna se týká přímo dotazníku, druhá jeho 
zpracování. Jde o to, co chceme evaluací získat. Nyní má být dotazník užitečný čtyřem 
skupinám: studentům, učitelům, vedoucím základních součástí a vedení FF UK. Pokud 
je ale cílem tento dotazník používat s ohledem na všechny tyto skupiny, pak jeho forma 
není vhodná. Cílem je jedno agregované číslo za každý kurs, což je vhodné pro 
studenty, ale směšuje to řadu aspektů, jako je kvalita kantora a kursu, důležitost kursu. 
Jestliže tyto aspekty nebudou odděleny, výsledné číslo neřekne nic. Dotazník je 
rozdělen na tři části, vyučující, přednáška a celkové hodnocení – výsledky by měly být 
rozděleny alespoň na tyto tři části. Pro kantora je také důležitou otázkou náročnost 
kursu, případně i pro studenty Erasmu, což je ale otázka nehodnotitelná, protože nejde 
o klad či negativum. Agregací se vylučuje možnost takovýchto otázek. Využití jednoho 
výsledného čísla je nulové z hlediska řídících struktur FF UK, které by měly mít 
k dispozici komplexněji zpracovaná data. Chybí také zásadní věc, tedy informace, jak 
se data budou agregovat. Zdůraznil, že se autoři dotazníku ptají na názor, ale 
neuvádějí postup, a vznesl dotaz, jak bude agregace probíhat. 
 
Kol. Štogrová Jedličková zdůraznila, že problémem je důvěra studentů v dotazníky. Ze 
zkušenosti z vlastního ústavu ví, že studenti nemají důvěru v dotazníky, protože neví, 
jestli výsledky dotazníku něco znamenají. Učitelé se zase obávají, že dotazník nebude 
objektivní. Tento problém se dá vyřešit kampaní, osvětou, prací s učiteli. Nemusí to být 
vedeno přes katedry, ale cílem by mělo být vysvětlení, jak s evaluací naložit. Zvláště 
pro pedagogy jde o citlivé téma, protože dotazník nemůže poskytnout objektivní 
výsledek. 
 
Proděkanka Gillernová informovala, že v loňském akademickém roce byla sbírána data 
na MUNI a na UK, v obou případech elektronickou formou, na MUNI bylo vyplněno 
3500 dotazníků, na UK pouze 700. Dále uvedla, že by se ráda přimluvila za popisné 
výsledky a nikoli bodové hodnocení. Popisné výsledky nesou informace, některému 
studentu může vyhovovat něco, co jinému nikoli, a stále jde o jeden projev vyučujícího. 
Informace by měly být strukturované, aby bylo možné s nimi pracovat. 
 
Kol. Klégr vznesl dotaz, jestli AS FF bude s celou záležitostí něco dělat, nebo jestli se 
jedná pouze o debatní záležitost. 
 
Kol. Christov odpověděl, že se jedná o debatní záležitost. 
 
Kol. Klégr upozornil, že by bylo vhodné diskusi časově omezit. 
 
Kol. Lehečková konstatovala, že zasedání AS FF je nejvhodnějším místem 
k projednávání, protože je diskusním fórem. K řeči proděkanky Gillernové uvedla, že 
rozdíl mezi MUNI a UK je právě v elektronizaci. Dokud nebude informační systém 
spolehlivý, není možné s ním evaluaci spojovat. Dále zmínila, že co se týče agregace, 
problém dle ní nastává u otázky 7. 



 
Kol. Zajíček upozornil, že popisné výsledky samozřejmě informace nesou, ale 
neumožňují strojové zpracování. V dotazníku se také počítá s bodem, kam bude 
možné se volně vyjádřit. Pokud nechceme investovat velké množství financí, je tato 
verze vhodným řešením. Ohledně agregace zdůraznil, že bez ní není možné 
porovnávat. Dva body v prostoru nelze srovnat, je nutné agregovat do několika 
žebříčků, ve výsledku do jednoho čísla. Je jasné, že takto vytvořený žebříček má 
omezenou výpovědní schopnost, bylo by proto možné zobrazit pouze nejlepší a 
nejhorší kursy, u kterých by tento žebříček byl smysluplný. 
 
Kol. Píša zmínil, že pokud jde o elektronické hodnocení, je hlavní problém v nedůvěře 
studentů v informační systém. Nedůvěru budou mít, dokud informační systém nebude 
spolehlivě fungovat. V minulosti bylo hodnocení přes informační systém realizováno, 
ale nebyly výsledky. Nyní je nutné dotazník realizovat mimo informační systém. 
Ohledně agregace vznesl dotaz, proč by nebylo možné zveřejnit oba typy výsledků. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že se s touto možností počítá. 
 
Kol. Valvoda uvedl, že k důvodům agregace se vyjádřil kol. Zajíček. Díky agregaci je 
možné kursy srovnávat a výsledky zveřejnit na nástěnkách kateder. Budou-li grafy 
z patnácti otázek, nebude možné je umístit do veřejného prostoru, pouze na web, kde 
je možné informace skladovat. Výsledky agregované do jednoho čísla jsou naopak 
určeny k vyvěšení na nástěnky. Dále odpověděl kol. Chromému, že hledáme kvalitní a 
nekvalitní kursy, je nutné diskutovat o tom, proč je nějaký výsledek takový a ne jiný, 
proč je nějaký kurs kvalitní a jiný ne, a co se dá dělat, aby se zkvalitnil. Nejde pouze o 
srovnávání. 
 
Kol. Radovanovič zdůraznil, že nesouhlasí s tvrzením, že agregace hodnotí skupiny, 
které spolu nesouvisí. Jedno číslo má svojí vypovídací hodnotu právě proto, že spojuje 
hodnocení pedagoga, kursu a částečně i celé katedry. Pedagog může být dobrý, ale 
pokud kurs studenti hodnotí negativně, je třeba se tomu věnovat. 
 
Kol. Chromý projevil nesouhlas s tím, že je kvalita výuky hodnocena dobrou nebo 
špatnou literaturou. V dotazníku ale především chybí kontrolní mechanismy, nebude 
jasné, jak zodpovědně konkrétní osoba dotazník vyplňovala, zda pouze nezaškrtala 
čísla. Čísla by se mohla přehodit, jednou bude pětka nejhorší, jindy naopak. Dotazník 
by se také mohl korelovat s výsledky atestací, aby nešlo o hodnocení spojené 
s náročností studia. 
 
Kol. Tichý uvedl, že samozřejmě není vhodné na nástěnky umístit grafy, ale že alespoň 
tři čísla by již byla směrodatnější. Mohou se udělat tři žebříčky, také je možné zveřejnit 
pouze některé oblasti. Jedno číslo nemá dostatečnou výpovědní hodnotu, ani na 
koncích škály. 
 
Kol. Štogrová Jedličková zdůraznila, že si velmi cení toho, že hodnocení vzniká, a 
doplnila, že bude-li třeba, bude nápomocna. Dále uvedla, že otázkou je stále smysl 
hodnocení. Zda jde o informaci pro studenta, které kursy jsou dobré a které výběrové 
kursy by měl zvolit, nebo jde o informace pouze pro pedagogy a jejich nadřízené. Jsou-
li smyslem informace pro pedagogy a jejich nadřízené, pak dotazník není příliš 
směrodatný. Nejde o hitparádu oblíbenosti pedagogů, ale o to, zda se studenti něco 
naučili a zda to mohou použít. V současné verzi není výsledné číslo zajímavé. Buď by 



bylo třeba dotazník vázat na konkrétní skupinu, nebo jej sestavit jinak, pokud má být 
komplexní. 
 
Kol. Čermák uvedl, že poslední odstavec dotazníku by se měl celý vypustit. Jde-li o 
obsahové hodnocení, pak je poslední odstavec naprosto nevhodný. Student nemůže 
hodnotit obor, stále studuje a některé věci může pochopit až po několika letech. Dále 
podotkl, že nejde o záživnost literatury, ale o záživnost témat, samozřejmě existují 
některá nezáživná témata, která jsou přesto potřebná. Otázky nesmí jít po obsahu. 
 
Kol. Lehečková vznesla dotaz, jak bude tvorba dotazníku dále pokračovat. 
 
Kol. Valvoda odpověděl, že nyní se sbírají připomínky. Zároveň by rád požádal některé 
ze senátorů o spolupráci, zvláště co se týče agregace, protože jinak by bylo nutné si 
najmout firmu a bylo by třeba to projednat s děkanem. Cílem je rychlé zpracování. 
Zdůraznil, že je otevřen veškerým připomínkám a úpravám. Formulace nemusí být 
definitivní, ale přivítal by aktivitu ze strany AS FF a studentských senátorů. 
 
Kol. Lehečková vznesla dotaz, zda se plánuje ještě jedna prezentace těsně před 
oficiálním zveřejněním dotazníku.  
 
Kol. Valvoda odpověděl, že by prezentace byla ideální, ale není jisté, zda na ni bude 
čas. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že pokud jde o obavu kol. Štogrové Jedličkové o směrodatnosti 
dotazníku pro pedagogy, pedagogům budou k dispozici rozepsané výsledky, které pro 
ně jistě podnětné budou. Ohledně návrhu kol. Chromého korelovat výsledky dotazníku 
s výsledky atestací informoval, že průměrný průměr na FF UK je 1,53, na některých 
oborech pak i kolem 1,04. Korelace je zmatečná, protože jednoduchý a těžký kurs se 
příliš neliší. 
 
Kol. Šlerka konstatoval, že možnost hitparády pedagogů je děsivá. Je možné tomu 
zabránit, pokud bude dotazník nazván „studentský dotazník“. Současný název může 
mít fatální dopad. Dále podotkl, že návrh je většinou tvořen restriktivními formulemi, 
cílem je sice hodnotit výuku, ale většina textu návrhu je orientována na tresty atd., 
kladné hodnocení chybí.  Zdůraznil také, že slovní hodnocení není možné podceňovat, 
pro pedagoga je mnohem cennější než pouhé číslo. V dotazníku by alespoň mělo být 
uvedeno, ke kterým otázkám se člověk může vyjádřit. Dále uvedl, že otázka číslo sedm 
není směrodatná, po skončení přednášky bude každý účastník tvrdit, že přednáška 
nahraditelná je, na začátku přednášky by to neřekl. 
 
Kol. Skřivan uvedl, že pokud je průměr 1,04, pak to znamená, že všichni studenti 
dostávají jedničky, což je na některých oborech velmi zvláštní. Podotkl, že to, o čem 
informoval kol. Zajíček, je cesta do zkázy, protože je-li na některých oborech průměr 
1,04, pak to znamená, že jsou studenti nadhodnoceni. Výkony by měly být 
stratifikovány, studenti přeci nejsou všichni dokonalí, to ví z vlastní zkušenosti. Průměr 
1,04 není v pořádku, navíc učitelé mohou dobře hodnotit, aby sami byli dobře 
hodnoceni. Je nutné na tom zapracovat. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že pouze konstatoval čísla, která jsou objektivní. Na obranu oborů 
uvedl, že průměr 1,04 neznamená, že každý student zkoušku dostane. Mnoho oborů 



hodnocení praktikuje tak, že dá jedničku nebo neudělí atestaci. Pedagogové neumí 
stratifikovat známky. 
 
Kol. Skřivan zdůraznil, že toto je další zhoubná informace. Systém, kdy studenti na 
zkoušku chodí tak dlouho, dokud nedostanou jedničku, není v pořádku. Výkony mají 
být hodnoceny a vše má být zaznamenáváno do indexů. Na FF UK už léta nikdo 
nepropadl, trojku dostane jen „veřejný nepřítel“. Učitelé dávají z obavy pouze jedničky. 
 
Kol. Zajíček souhlasil s tím, že tato situace není v pořádku. 
 
Kol. Skřivan zmínil, že jde o stejnou situaci jako u lékařů, kteří jsou také hodnoceni buď 
za úspěch, nebo za neúspěch, na úspěchy svítí Slunce, neúspěchy kryje zem, a mezi 
tím není žádná škála. 
 
Kol. Strobach uvedl, že otázka v dotazníku týkající se literatury není špatná. Naopak, 
sám zažil kursy, kde se jen četla skripta, a je třeba, aby i tento problém byl v evaluaci 
zanesen. Dále konstatoval, že pokud předpokládáme svázanost evaluace s mírou 
náročnosti kursu, pak je nesmyslné o evaluaci diskutovat, protože pochybujeme o tom, 
že má student vůbec nějaký zájem na objektivním hodnocení. Neexistuje nástroj, 
kterým by se dal hodnotit přístup studenta, ale jestli předpokládáme, že student bude 
evaluovat jen podle atestace, pak pochybujeme o studentech. Dále podotkl, že 
výsledky nemají být směrodatné pouze pro učitele, ti měli tvořit jednu ze čtyř rovin. 
Také projevil nesouhlas s kol. Čermákem, evaluace by měla být vázána na obsah 
kursu, jinak jde o nedůvěru ve studenty. 
 
Kol. Christov informoval, že na MUNI působil v době, kdy se tam informační systém 
zaváděl. Evaluace byla součástí systému, který se podařilo zavést po třech 
semestrech. Otázek je pět nebo šest a jsou jednoduché, týkají se připravenosti 
pedagoga nebo kursu, také je k dispozici prostor pro poznámky. Hodnocení probíhá na 
škále od jedné do deseti. Pedagog a student daného oboru má k dispozici výsledky 
srovnané s celou fakultou a pozici předmětu vůči ostatním. Komentáře má k dispozici 
pedagog daného předmětu. Vázanost evaluace na informační systém má tu výhodu, že 
student bude upozorňován, kdykoli se do informačního systému přihlásí. Studenty to 
v mnoha případech přestane bavit a budou hodnotit. Samozřejmě, že mohou hlasovat 
pro průměr, ale s osvětou se na tom dá pracovat, a hlavně to již nejsou tři procenta, ale 
šedesát či sedmdesát procent hodnotících. Je nutné nabídnout takový systém, kterému 
studenti budou důvěřovat a budou mít na hlasování zájem. Také konstatoval, že není 
vhodné dva semestry vyplňovat papírový dotazník a pak přejít na elektronickou verzi. 
 
Kol. Štogrová Jedličková vyslovila souhlas s kol. Christovem. Dále na námitku kol. 
Strobacha zdůraznila, že nechce, aby byl dotazník určen jen pro pedagogy, ale jestli 
jeho cílem má být zvýšení kvality výuky, je třeba, aby pro ně byl směrodatný. Dotazník 
nemá být nástrojem pro porovnání se s kolegy, cílem je kvalita výuky. Také 
informovala, že na validaci dat existují osvědčené nástroje, o které by bylo vhodné se 
opřít. 
 
Kol. Strobach souhlasil a zároveň uvedl, že nechce, aby byl zpochybněn princip 
dotazníku a aby byly evaluace napadeny. 
 
Kol. Valvoda upozornil, že je třeba brát v úvahu „ducha domu“. Čísla, o nichž hovořila 
proděkanka Gillernová, jsou realitou, ale my s touto realitou musíme počítat a stejně se 



pokusit hodnocení uskutečnit. Podotkl, že do budoucna samozřejmě počítá 
s elektronickými evaluacemi, ale je nutné diskutovat o prvotní formě dotazníku. 
Informoval, že se pokusí předložit další návrh dotazníku. 
 

10.  Různé 
 

Kol. Strobach vznesl na PAS dotaz, jaká je situace s financováním humanitního 
vzdělávání, s harmonogramem a s další  perspektivou. 
 
Kol. Christov informoval, že 18.12.2008 se konala schůze zástupců všech fakult UK a 
také dalších humanitních fakult. Schůze se účastnilo 8 fakult z UK, nejen humanitních, 
ale například i 1. LF UK, také zástupci FF UHK. Kolegové z UJEP, JČU, MUNI, UPOL 
byli informováni mailem a o iniciativě vědí. Výsledkem bylo ujasnění některých postojů a 
názorů týkajících se připravované reformy o financování terciárního vzdělávání. Bylo 
navrženo setkání, které je plánováno na konec ledna a které se nebude konat na půdě 
UK, ale na půdě FF UHK, což poukazuje na zájem jiných fakult. 
 
Kol. Slavík vznesl dotaz, zda nebudou na UHK kapacitní problémy. 
 
Kol. Christov odpověděl, že nikoli. 
 
Kol. Šlerka informoval, že byla na AS UK zaslána žádost o podporu stávky nebo jiné 
akce. Nyní se čeká, jaké rozhodnutí zazní ze strany AS UK. 
 
Kol. Christov konstatoval, že je situace diskutována v českých denících a týdenících, což 
poukazuje na zájem ze stran médií. 
 
Kol. Šlerka informoval, že vznikají webové stránky, www.provzdelanost.cz, které jsou 
sice zatím ve fázi zrodu, ale měly by na nich být zveřejněny materiály týkající se 
financování, BK, dalších kroků atd. Oficiálně budou zveřejněny až během lednového 
sněmu fakult. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, zda za FF UK bude na sněmu přítomen PAS a také zda je 
naše aktivita závislá na rozhodnutích, která budou učiněna na sněmu, nebo vyvíjíme i 
vlastní aktivitu. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že se sněmu bude účastnit PAS. Dále informoval o vlastních 
aktivitách nezávislých na rozhodnutí sněmu. Nejbližší aktivitou bude zaslání dopisu 
poslancům školského oboru a interpelace premiéra Topolánka, zda nebudou klesat 
příjmy VŠ. Cílem je pokračovat v mediálním tlaku. Také doplnil informace týkající 
prosincového setkání. Nejradikálněji byla naladěna PedF UK, obecně byla podpora pro 
akci velká, i z 1. LF UK. Některé fakulty se klonily k přímější akci. Proto bylo setkání 
navrženo na leden, kdy již bude po zasedání jednotlivých senátů. Lednové setkání bude 
zaměřeno na humanitní fakulty, teologické, filosofické a pedagogické, ale samozřejmě 
nebude bráněno ani jiným fakultám. 
 
Kol. Zajíček informoval, že dr. Jakub Jirsa z ÚFaR se sešel s dr. Münichem, s nímž si 
vyměnil několik dopisů na internetu, a dr. Münich je přístupný diskusi. Problémem je, že 
skupina kolem Bílé knihy bude mít zřejmě minimální vliv na tvorbu VŠ zákona. Zdá se, 
že jde o postupné vyšachování. S dr. Münichem plánuje schůzku i děkan. 
 
Kol. Šlerka vyslovil dotaz týkající se nedostatečné funkčnosti informačního systému. 
Došlo k případům, kdy nebyla vyplacena prospěchová stipendia, protože vyučující 
nezapsal předmět do informačního systému. Informace stejného charakteru jsou 



dostupné i z minulého roku a bylo vy vhodné udělat statistiky. Dotázal se proděkana 
Gregora, zda by to bylo uskutečnitelné. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že uskutečnitelné to je, není nutné o tom hlasovat, ale 
třeba uvést konkrétní informace. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že tyto informace dodá. 
 
Kol. Christov ukončil zasedání.  

 
Zapsal: Anna Maĺová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:  12. 2. 2009 


