Zpráva o hodnocení výuky studenty KTF UK v Praze
v zimním semestru 2014/2015
Hodnocení výuky studenty v zimním semestru 2014/2015 bylo organizováno pro všechny studenty
bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů prezenčního studia. Konalo se
elektronickou formou, hodnotící anketa byla otevřena v době 16.1.–15.2.2015.
Hodnocení se celkem zúčastnilo 93 studentů z 434 studentů zapsaných v programech prezenčního studia (tj.
21%). Studenti celkem hodnotili 84 předmětů, z nichž 21 je určeno pro studijní obor Katolická teologie a 63
pro obor Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Hodnoceno bylo celkem 48 vyučujících.
Hodnocení se skládalo z části číselné a slovní.
A. Číselná část je anonymní. Hodnoceno v ní bylo 9 oblastí, z nichž 6 je zaměřeno na obsah a průběh
výuky a 3 na pedagogické působení učitele. Pro hodnocení měli studenti k dispozici 5tibodovou
stupnici.
Otázky použité v hodnocení:
1. V jakém rozsahu jste se zúčastňoval/a výuky?
2. Byl předmět přínosný pro Vaše studium?
3. Cíle a způsoby výuky byly jasně stanoveny.
4. Překrýval se podle Vás obsah výuky předmětu zbytečně s obsahem výuky v jiném předmětu? (Pokud ano,
rozveďte to, prosím, ve slovním hodnocení.)
5. Byly nároky k úspěšnému absolvování tohoto předmětu vysoké?
6. S uvážením všeho, co jste do této chvíle vyplnil/a, zhodnoťte, prosíme, předmět celkově - co oceňujete/ co se
Vám nelíbilo. Přidejte svůj komentář a připomínky.
7. Podmínky pro splnění předmětu byly včas a jasně stanoveny.
8. Vyučující klasifikuje objektivně a podle jasně daných kritérií.
9. Zhodnoťte, prosím, celkově pedagogické působení učitele (uspořádanost výuky, připravenost, …) Přidejte
svůj komentář a připomínky.

B. Ve slovní části hodnocení se student mohl pod své vyjádření podepsat nebo své sdělení uvést
anonymně.
Většina těchto hodnocení byla pozitivní a svědčí o převážně dobré spolupráci studentů a jejich
pedagogů na fakultě. Konstruktivně kritickými připomínkami se bude zabývat vedení fakulty, garanti
studijních oborů a vedoucí kateder, kterým jsou výsledky hodnocení k dispozici v rámci jejich
kompetencí.
Závěr
1. Kolegium děkana se výsledky evaluace studia zabývala 18. 2. 2015.
2. Dne 25. 2. 2015 byl se zprávou o evaluaci seznámen AS KTF a vzal ji na vědomí.
3. Číselná a slovní hodnocení, týkající se jednotlivých učitelů, jsou přístupná každému z nich a dále
jsou dána k dispozici vedoucím kateder, garantům studijních oborů a členům kolegia děkana.
4. Vedení fakulty děkuje všem studentům, kteří se hodnocení výuky zúčastnili. Projevili tím, že jim růst
kvality studia a kultivování akademického prostředí není lhostejné.
5. Je třeba konstatovat, že z poměrného zastoupení účastníků hodnocení zatím nelze vyvozovat
statisticky relevantní závěry. O to cennější jsou všechna slovní sdělení, která v anketě zazněla.
V Praze dne 25. února 2015
Zpracoval: Jaroslav Brož, Th.D., proděkan pro studium

