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Hodnocení vzdělávací činnosti bylo organizováno pro všechny studenty bakalářských, 

magisterských a navazujících magisterských studijních programů prezenčního i 

kombinovaného studia, kteří se v daném semestru či akademickém roce účastnili výuky.  

Hodnocení se řídí Opatřením děkana 4/2019. Konalo se elektronickou formou. 

V akademickém roce 2017/2018 bylo celkem hodnoceno 69 vyučujících. 

 

Hodnocení vzdělávací činnosti za zimní semestr 2017/2018 probíhalo v době od 15. ledna do 

18. února 2018. Účastnilo se ho 26 studentů. Návratnost ankety byla 7,61%.   

 

Hodnocení vzdělávací činnosti za letní semestr 2018 probíhalo v době od 4. června do 15. září 

2018. Účastnilo se ho 51 studentů. Návratnost ankety byla 9,7%.   

 

Hodnocení se skládalo z části číselné a slovní. Ve slovní části hodnocení se student mohl pod 

své vyjádření podepsat nebo své sdělení uvést anonymně.  

 

 

I. Otázky k výuce 

 

1/ Co na předmětu a vyučujícím nejvíce oceňujete? V čem by naopak podle Vás měli být 

lepší? (textová odpověď) Nepovinná otázka 

 

2/V jakém rozsahu jste se zúčastňoval(a) výuky předmětu? (škálová odpověď) Povinná 

otázka 

 

3/ V předmětu jsem prohloubil(a) své znalosti a dovednosti v dané látce. (škálová odpověď) 

Nepovinná otázka 

 

4/ Zhodnoťte, prosíme, pedagogické působení vyučujícího. (škálová odpověď) Nepovinná 

otázka 

 

5/ S uvážením všeho, co jste do této chvíle vyplnil(a), zhodnoťte, prosíme, předmět celkově. 

(škálová odpověď) Povinná otázka 

 

 

Škálové odpovědi 

1= 100%, souhlasím, vynikající, vynikající 

2= 75%, spíše souhlasím, dobré, dobrý 

3= 50%, nevím, průměrné, průměrný 

4= 25%, spíše nesouhlasím, uspokojivé, uspokojivý 

5= 0%, nesouhlasím, slabé, slabý 

 

 



 

 
II. Obecná témata 

Prostor pro připomínky k jakémukoli problému na fakultě. 

 

 

 

Výsledky hodnocení 

 
 

 

2017/2018 

 

Hodnocené 

kurzy 

Účast min 10% 

a více jak 5 

studentů 

ZS LS ZS LS 

 

Bc.  

 

Dějiny křesťanského umění prezenční 22 22 2 1 

Dějiny evropské kultury prezenční 14 14 0 0 

Teologické nauky kombinované 0 29 0 1 

Mgr. Katolická teologie prezenční 20 42 0 5 

 

 

NMgr. 

Dějiny křesťanského umění prezenční 13 18 0 0 

Dějiny evropské kultury prezenční 12 20 0 0 

Teologické nauky kombinované 3 0 0 0 

Aplikovaná etika kombinované 4 7 0 0 

celkem   88 152 2 7 

 
 

Dne 30. 1. 2019 byl se zprávou o evaluaci seznámen AS KTF a vzal ji na vědomí. 

 

Číselná a slovní hodnocení, týkající se jednotlivých učitelů, jsou přístupná každému z nich a 

dále jsou dána k dispozici vedoucím kateder, garantům studijních oborů.  

 

Většina hodnocení byla pozitivní a svědčí o převážně dobré spolupráci studentů a jejich 

pedagogů na fakultě. Konstruktivně kritické připomínky projednal s vyučujícím vedoucí 

katedry a garant studijního programu. 

 

Vzhledem k nízké účasti studentů na hodnocení vzdělávací činnosti nelze zatím vyvozovat 

statisticky relevantní závěry. O to cennější jsou všechna slovní sdělení, která v anketě zazněla.  

 

 
V Praze dne 8. 3. 2019 
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