5. zasedání hodnotící komise
19.5.2014, 15:00-17:00, seminární místnost ÚKBH
Přítomni:
studenti (bez titulů): Jiří Mudruňka, Josef Brychta, Michaela Miklíková, Markéta Veselá,
Adéla Koptíková, Tomáš Zajíc
učitelé (bez titulů): Daniel Rajdl, Jitka Švíglerová, Josef Vodička
hosté (bez titulů): Martina Buriánková, Marie Klečková online
Omluveni:
studenti: Hana Faistová, Martina Kohoutová, Jan Razima,
učitelé (bez titulů): Omid Moztarzadeh, Ondřej Daum, Aleš Kroužecký, Lukáš Hauer, Richard
Pradl, Vlastimil Kulda

Program a zápis
Předváděná prezentace s osnovou a poznámkami.
1.
2.
3.
4.
5.

Formality: dekrety, předseda, organizační poznámky
Diskuse a schválení zprávy hodnotící komise (pro anketu 2012/13)
Inspirace ze setkání zástupců anket LF
Změny v dalším kole ankety, plán
Diskuse k návrhu on-line vysílání a zaznamenávání našich jednání, místo pro komisi
na stránkách LFP

1. Formality: dekrety, předseda, organizační poznámky
D. Rajdl ujistil, že zbývající dekrety budou rozdány.
D. Rajdl byl zvolen předsedou hodnotící komise.
Dále připomněl, že je třeba potvrzovat/omlouvat účast, odpovídat na otázky položené v emailu (např. v pozvánkách na schůzky) a aktivně se zapojovat.

2. Diskuse a schválení zprávy hodnotící komise (pro anketu
2012/13)
D. Rajdl nastínil strukturu hodnotící zprávy. Připomněl časový skluz, který ohrožuje její
obrázek na veřejnosti.
Název stomatologie bude zaměněn za zubní lékařství.
Je třeba doplnit počet studentů, kteří se ankety učastnili (doplní Lenka Křikavová).
Doc. MUDr. Vodička vyjádřil názor o přílišné konkrétnosti ankety, především informace o
nejhůře hodnocených pracoviších, navrhuje vytvořit dvě verze, jednu obsáhlejší pro LFP a
druhou pro úplnou veřejnost. Zbytek zúčastněných věří, že informace byly zpracovány citlivě
a mohou být zveřejněny.
Studenti by uvítali, kdyby informace o předmětech byly na jednom místě, konkrétní místo
rozhodne Ing. Křikavová do 22.5. a dá komisi na vědomí - (dopsáno 27.5. 2014, DR: po

detailnějším prodiskutování bude toto míto zvoleno konsenzuálně až na dalším zasedání
komise).
Je žádoucí, aby do ankety byla přidána možnost hodnotit zahraniční oddělení i pro české
studenty - konkrétní formulace nových otázek vznikají v tomto dokumentu.
Hodnotící zpráva je k dispozici i jako zdroj pro výroční zprávu fakulty, výběr ve výroční
zprávě publikovaných informací necháváme na zvážení ing. Křikavové.
Hlasování o schválení zprávy proběhne korespondenčně (formulářem).

3. Inspirace ze setkání zástupců anket LF
Prezentace Hany Faistové ze setkání zástupců anket LF.

4. Změny v dalším kole ankety, plán
D. Rajdl zašle závěrečnou zprávu panu děkanovi a požádá AS o možnost krátké prezentace
na dalším setkání. Pana děkana zároveň požádá o zpětnou vazbu, jak byly informace ve
zprávě použity.
Komise se shodla, že informace o anketě by měly být na jednom místě na webu LFP:
● sjednotit http://www.lfp.cuni.cz/clanek/1526-anketa-studentu-o-studiu.html a
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/145-anketa-studentu.html
● odkaz by měl být dostupný na stránkách LFP i v sekci pro zaměstnance.
Komise se ptá paní Ing. Křikavové, zda od pondělí 26.5. 2014 budou fungovat rozvrhové
lístky.
Studenti do středy 21.5.2014 zašlou připomínky k úvodnímu textu o anketě (diskuse probíhá
v tomto dokumentu) a budou testovat anketu.
Komise navrhuje, aby proděkanka pro výuku prof.Skálová dala pokyn jednotlivým
pracovištím k organizačnímu zajištění kontroly správnosti údajů v anketě a k propagaci
ankety (D. Rajdl paní proděkanku o to požádá separátním e-mailem, vhodné spojit s ev.
žádostí o aktualizaci informací o výuce pro studenty - na určeném místě - viz výše).

5. Diskuse k návrhu on-line vysílání a zaznamenávání našich
jednání, místo pro komisi na stránkách LFP
Komise se shodla, že v budoucnu umožní sdílení svých schůzek online (zasedání komise
jsou veřejná - není-li v konkrétním případě odsouhlaseno jinak).
Příští schůzka naplánována na 3.6.2014, 15:00, v seminární místnosti ÚKBH
Zapsala: Adéla Koptíková, dodatečně upravil D. Rajdl (20.5.2014, 27.5.2014)

