VYHODNOCENÍ STUDENTSKÉ ANKETY ZA LS 2017/2018
Anketa probíhala v prostředí studijního informačního systému IS Stag od 23.5.2018 do 31.08.2018.
Celkové výsledky ankety jsou uvedeny v Tabulce č. 1, rozložení hodnocených předmětů je uvedeno
v Tabulce č. 2 a průměrné hodnoty hodnocení za jednotlivé otázky k předmětům jsou uvedeny v Tabulce
č. 3. Student mohl hodnotit na škále 1 (nejhorší) až 4 (nejlepší).
Tabulka č. 1 CELKOVÉ VÝSLEDKY ANKETY
Počet studentů zapsaných na hodnocených předmětech
Počet respondentů
% účast
Počet hodnocených předmětů
Průměr bodového hodnocení

885
279
31, 53
363
3,58

Tabulka č. 2 POČET HODNOCENÝCH PŘEDMĚTŮ NA JEDNOTLIVÝCH ÚSTAVECH
ÚSTAV
počet
počet
předmětů k hodnocených
hodnocení
předmětů
Ústav ošetřovatelství
81
72
89 %
Ústav pedagogických a psychologických věd
66
64
97 %
Ústav středoevropských studií
50
28
56 %
Ústav veřejné správy a regionální politiky
112
92
82 %
Tabulka č. 3 HODNOCENÍ POLOŽEK V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH
Obsah výuky (přednášky + semináře) odpovídal sylabu.
Obsah předmětu byl pro mě přínosný.
Zkouška/zápočet vycházela z látky, která byla obsahem přednášek a seminářů a povinné
literatury.
Vyučující byl na probíraná témata připraven.
Výuka probíhala pravidelně dle rozvrhu, pokud ne, byl/a jsem informován a výuka byla
nahrazena.
Způsob ukončení předmětu (zkouška, zápočet) probíhal ve formě předepsané v sylabu k
tomuto předmětu (např. písemný test, ústní zkoušení).
Náročnost zápočtu/zkoušky dle mého názoru odpovídala náročnosti předmětu.
Vyučujícího považuji za odborníka na danou oblast.
Termíny zkoušky/zápočtu byly stanoveny vyučujícím v dostatečném předstihu.

3,92
3,92
3,91
3,85
3,85
3,85
3,85
3,69
3,69

Vyučující přednášel problematiku poutavě, jasně a srozumitelně.

3,62

Na přednášky jsem docházel/a pravidelně.
S vyučujícím jsem mohl(a) konzultovat i mimo stanovené konzultační hodiny.
Vím, že mohu při studiu využívat zahraniční elektronické zdroje a databáze
prostřednictvím Univerzitní knihovny.
Na vyučujícího jsem se obracel v jeho konzultačních hodinách.
Při studiu předmětu (příprava na zkoušku, semináře) jsem využil/a univerzitní knihovnu.

3,54
3,36

V Opavě, 1. 10. 2018
zpracovala Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

3,09
2,82
2,17

