7. zasedání hodnotící komise
18.9.2014, 15:00-16:30, seminární místnost ÚKBH
Přítomni:
studenti (bez titulů): Jiří Mudruňka (online), Josef Brychta, Michaela Miklíková, Markéta
Veselá, Adéla Koptíková, Tomáš Rolník, Ellie Papastamatiou
učitelé (bez titulů): Daniel Rajdl, Vlastimil Kulda, Aleš Kroužecký, Richard Pradl
hosté (bez titulů): Martina Buriánková, Marie Klečková
Omluveni:
studenti: Martina Kohoutová, Jan Razima
učitelé (bez titulů): Omid Moztarzadeh, Ondřej Daum, Jitka Švíglerová, Josef Vodička, Lukáš
Hauer

Program a zápis
Záznam zasedání komise: https://el.lf1.cuni.cz/p2cd3ymlg0q/
xxxxx - hlasovat
xxxxx - udělat nutně
1. Hlasování o provedení on-line záznamu z jednání HK: 9 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
2. Představení nových členů komise
a. Z 18 členů komise (9 studentů a 9 pedagogů) odešli 2 zástupci studentů
b. nový zástupci studentů: Tomáš Rolník (2. ročník zubní lékařství), Ellie
Papastamatiou (5. ročník zubní lékařství, studuje v angličtině)
3. Propagace ankety
a. K datu 10. 9. 2014 bylo 604 hodnocení, k datu 18. 9. 2014 jich bylo 688.
b. Facebookové skupiny byly obeslány. Vesměs pozitivní ohlasy, neosloveny FB
skupiny z nižších ročníků: úkol pro Jana Razimu
c. Ke zvážení použít výuku VT k propagaci ankety a k výuce studentů, jak s
anketou pracovat - CIT osloví Dan Rajdl
d. Návrh na vytvoření informační brožury pro začínající studenty, kde by mohla
být anketa prezentována začínajícím studentům hned od začátku - předložit
návrh akademickému senátu - předloží Aleš Kroužecký
e. Změnit název anglické ankety z “Questionnaire” na “Evaluation” (zařídí DR
via Lenka Křikavová)
f. 3-7 dnů před ukončením ankety studijní zašle poděkování studentům za
vyplnění ankety + upozornění na poslední šanci k vyplnění ankety a termín,
kdy lze očekávat výsledky (řídí Martina Buriánková)
4. Hlasování o prosbě na zpětnou vazbu od pana děkana formou osobní schůzky
s členy komise, každý rok po ukončení ankety, ze schůzky bude vypracována
zpráva pro veřejnost (např. pro Facultas nostra): 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Udělalo se:
a. přeformulováno zadání ke komentářům, přeloženy některé texty

b. komentáře rozeslány, probrány některé reakce, všechny reakce jsou členům
komise dostupné ve sdíleném adresáři a rozešleme je spolu se zápisem
6. Je třeba udělat
a. kontaktní osoby ústavů - ke kontrole údajů, poskytnutí informací o předmětu
i.
momentálně se kontaktní osoby mohou podívat na stávající informace
v rozvrhových lístcích a upozornit na případné chyby a dát to vědět
studijnímu, které to upraví
1. LK vytvoří návod pro kontaktní osoby jak pracovat s
rozvrhovými lístky
2. DR tento návod rozešle kontaktním osobám
ii.
cíl je, aby toto mohly kontaktní osoby provést rovnou
b. vyučující se mohou podívat v SISu na termíny ostatních předmětů (LK zjistí,
zda mohou)
7. Uzavření stávající ankety, příprava další ankety
a. Uzavření 15. 10., 10-12.10. bude rozeslán výše zmíněný dopis.
b. poskytnutí informací o anketě anglicky studujícím (zrealizuje LK)
i.
Odrážka “Evaluation of classes” v levém menu v anglické verzi
fakultních stránek (2. zhora, jako v české)
ii.
obsah stejný jako v české verzi (ideálně navázat na stejnou stránku,
aby se nemusela udržovat 2x)

Příští schůzka naplánována na 20. 10. 2014, 15:00, v seminární místnosti ÚKBH
Zapsal: Jiří Mudruňka, dodatečně upravil D. Rajdl (18. 9. 2014)

