Zasedání komise pro hodnocení výuky
23.5.2016, 15:00-17:00, seminární místnost 2. NP vedle výtahů

Přítomni:
●

studenti (bez titulů): Sajdlová Rachel, Tomáš Rolník, Hnyková Michaela, Krumholz
Raphaela

●

učitelé (bez titulů): Švíglerová Jitka, Motzarzadeh Omid, Kroužecký Aleš, Rajdl
Daniel, Kulda Vlastimil, Daum Ondřej

●

hosté: Mičan Bohumír

Omluveni: M. Veselá, M. Peltanová, J. Vodička

Program:
1. obnovení nebo ukončení členství po 2 letech (všichni pedagogové + Míša Miklíková)
a. návrh předsedy a jeho volba (ev. e-mailem …)
2. spuštění nové ankety - propagace
3. plán zpracování výsledků 2015/16
a. reportování, doplnění akcí na "vylepšení kritizovaného"

Zápis, poznámky
1. Obnovení členství
návrh (Rajdl): Členství v komisi: formální členství není přínosem, bez zapojení se do
hlasování, komentování návrhů … ztrácí členství smysl. Část členů bere spíše jako
“informační kanál” místo členství zřídit kontaktní osoby na všech ústavech?
diskuse (Kulda, Daum, Kroužecký): systematické neodpovídání na e-maily je důvodem k
ukončení práce v komisi; kontaktní osoby na ústavech nadbytečné - současný systém
distribuce informací je vyhovující; ochota pracovat v komisi je na straně pedagogů i studentů
relativně nízká
závěr: zavedeme pravidlo “účast na >= 50 % zasedání komise + odpověď na >=75 % emailů s výzvou k reakci”, po roce vyhodnotíme a ev. prodiskutujeme možné vyřazení člena z
komise;
1 b - Volba předsedy komise )
Rajdl D.: Se znovu jmenováním členů komise musíme zvolit také předsedu komise. Ze
studentů bohužel nevidím kandidáta (příliš málo zkušeností s prací v komisi), měli bychom
se ohlížet v řadách pedagogů. Pokud nebude vybrán jiný kandidát, rád budu pokračovat.
Forum: Jediným kandidátem byl vybrán Rajdl. D - hlasování po e-mailu

2. Spuštění nové anktety
Rajdl D.: Anketa je spuštěna od ledna 2016 se všemi změnami, které jsme rozebírali na
minulých sezení.
Novinky:
● Vyučující budou hodnoceni podle rozvrhového lístku - pokud bude učitel chybět v
nabídce možných, bude moct kontaktovat správce SIS, který pedagoga doplní.
○ Raphaela tries to translate: „Pokud v nabídce chybí některý vyučující, kterého
byste rádi ohodnotili, kontaktujte prosím správce SIS a uveďte jakého učitele
si přejete přidat k jakému předmětu.“
● Způsoby podepsání komentářů: podepsané, anonymně podepsané (studenta může
dohledat jen správce SIS, pedagogové nemají k údaji o pisateli přístup), anonymní
● podepsané a anonymně podepsané budou viditelné pedagogům hned - mohou
okamžitě reagovat.
● Kroužecký A.: Bylo by vhodné, kdyby na přidaný komentář přišla pedagogovi zpráva
e-mailem
závěr: požádat správce SISu o umožnění notifikací pedagogovi i studentovi e-mailem (jen u
podepsaných a anonymně podepsaných komentářů)
Propagace
●
●

V SISu už je vystaveno upozornění.
Jakmile ze změní známkování ohledně předmětu - měl by studentovi přijít e-mail, zda
má zájem ohodnotit vyučujícího i předmět v anketě po absolvování zkoušky. Zatím
nelze nastavit, aby se objevilo jen studentům, kteří mají hodnotit anketu.
○ závěr diskuse: bez možnosti zaslat e-mailem upozornění jen těm studentům,
kteří mají předmět hodnotit (po jeho ukončení - úspěšném i neúspěšném),
nemá cenu tuto formu propagace spouštět. Požadavek na SIS - umožnit tuto
funkcionalitu
● propagace v médiích
○ Facebook, stránky fakulty - T. Rolník napíše krátký text pro Facebook, slider
na úvodní stranu (grafika z posteru); Raphaela will write a short text for
Facebook in English
○ Facultas nostra - využijeme grafiku posterů a vložíme plakát do FN, s krátkým
textem (jako na web)
○ tištěnou verzi posteru nebudeme obnovovat, studenti nevnímají
○ Natočit video na Youtube kanál - koordinují T. Rolník a R. Sajdlová rozhovory s (úspěšnými) pedagogy, se studenty - proč by měli studenti
anketu vyplnit
3) Časový plán zpracování výsledků ankety 2015/16
● 30.9.2016 - ukončení sběru dat
● 15.10.2016 - data z ankety dostupná pro hodnocení (komentáře, žebříčky)
● 1.12.2016 - hotová hodnotící zpráva
Předběžný časový plán spuštění dalšího ročníku (2016/17) ankety: případné připomínky
(změna otázek, funkčnost, organizace …) do 15.9.2016; otevření ankety 2016/17 1.10.2016; 30.9.2017 - uzavření ankety

Diskuse k možným změnám v metodice:
Kulda Vlastimil.: Co škrtnout 10 procent nejhorších a nejlepších výsledků. - Rajdl. D. můžeme zvážit dle počtu hlasujících, v současných počtech by mohlo být kontraproduktivní
závěr: do zdrojových dat ze systému přidat i rozptyl (pro výpočet konfidenčních intervalů),
funkčnost upozorňování na relevantní změny ve známkování (výzva k vyplnění ankety) a
zasílání upozornění na podepsané a anonymně podepsané komentáře (viz výše) realizovat
do spuštění nového ročníku (2016/17).

Rozesílání zprávy HK 2014/15 (report)
Rajdl: Reakce od 12/24 vedoucích ústavů a klinik, popis reakce pedagogů - vesměs
pozitivní; podrobnější komentář k reakci v HK “vypíchnutých” pracovišť: závěr - reakce
patofyziologie a psychiatrie velmi vstřícná, se snahou zamyslet se nad řešením problému.
Nabídka komise na ev. spolupráci se studenty či pedagogy z komise platí.
Publicita zprávy HK 2014/15 výrazně lepší než v minulých letech (zobrazení zprávy na webu
přes 3000 zhlednutí).

Ostatní
Rajdl D.: Přidělení studentů do skupin - nerovnoměrnost skupin, zejména ve vyšších
ročnících (i vliv masivnější účasti studentů na výměnných pobytech - Erasmus …):
interferuje s kvalitou výuky a studenti v anketě zmiňují jako problém.
Diskuze a závěr: Aktuálně komise nevidí prostor, jak může vylepšit (prodiskutovány
možnosti lépe instruovat sekretářky - zavést pravidla přesunů; popsány zkušenosti s
individuálním rozdělením do skupin dle aktuální kapacity …)
Zapsal: T. Rolník 23.5.2016, revidoval D. Rajdl 24.5.2016

