VÝSLEDKY STUDENTSKÉ ANKETY 2016/2017

Studentská anketa zjišťující názory studentů na realizovanou výuku v zimním semestru opět
proběhla díky aktivnímu zapojení studentů – členů AS FVP a AS SU. Studenti s připravenými
dotazníky chodili do výuky a motivovali k jejich vyplnění, deklarovali požadovanou
anonymitu. Pro každý předmět a také pro každou formu výuky (přednáška, seminář, cvičení)
byla připravena tvrzení, k nimž se na škále A-D (A souhlasím, B převážně souhlasím, C
převážně nesouhlasím, D nesouhlasím) mohl student vyjádřit. Ke každému předmětu bylo
také možno napsat volně vlastní komentář. Volby studentů byly sečteny, komentáře
k jednotlivým předmětům seskupeny a výsledky celé ankety poté předány vedoucím ústavů,
na nichž jsou jednotlivé studijní programy realizovány. Tito je následně projednali
s vyučujícími a v případě výrazných výhrad studentů přijali příslušná opatření. Celkem bylo
hodnoceno 157 předmětů, v nichž bylo zapsáno 3811 studentů. Hodnotilo 62 % zapsaných po
ukončení semestru.
V tabulce je uvedeno kumulativní počet pro jednotlivá tvrzení, pod tabulkou vybrané
pozitivní i kritické výroky studentů.
TVRZENÍ
Předmět jako celek měl logickou, promyšlenou a ucelenou
koncepci.
Projev přednášejícího byl jasný a srozumitelný.
Přednášející měl přednášky dobře připraveny, měly jasně
definovaný cíl.
Výuka předmětu byla dobře zabezpečena literaturou,
technickým vybavením apod.
Absolvování předmětu bylo pro mě přínosem.
S celkovým přístupem přednášejícího ke studentům jsem
spokojen(a).
Semináře/cvičení vhodně doplňovaly přednášky v předmětu.
Obsah cvičení/seminářů souvisel s přednáškami v předmětu.
Příprava na cvičení/semináře mne podnítila k aktivnímu
vyhledávání informací a samostudiu.
Pedagog studentům během cvičení/seminářů poskytoval
srozumitelnou zpětnou vazbu.
S přístupem vyučujícího ke studentům ve cvičení/seminářích
jsem celkově spokojen(a).
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VYBRANÉ KOMENTÁŘE STUDENTŮ:
pozitivní
 Přednášky byly pro mě přínosem, ale na semináři jsem nepochopil některé texty
 Praktický předmět, ve kterém se probíralo spoustu zajímavých a potřebných věcí pro naši budoucí
praxi
 JMÉNO PEDAGOGA velmi změnil svůj přístup i chování vůči studentům, jsme spokojeni.
 Sice přísná, ale spravedlivá profesorka
 Více takových předmětu, alespoň jako B
 Můj oblíbený, získal jsem informace, které jsem chtěl.
 Hodně učiva, ale v pohodě se to dá udělat. Kvalitní výklad.
 Pohoda, rozumné, přehledné.
 Důležité, jasné, dobrý přístup
 Výborně zasazen do studia tohoto oboru.
 Velmi oceňuji tento předmět Vždy snaha objasnit látku tak, aby jí každý rozuměl
 Předmětu opravdu rozumí, dává mu náboj
 Příjemný výstup s obohacujícími debatami
 Od minulého hodnocení se přístup ke studentům výrazně zlepšil.
 tento prostor je v jiných předmětech málo zmapován, proto je tento vítán.
kritické
 Předmět nebyl přínosný a jeho absolvování nemělo kromě kreditů žádný význam.
 Zařazení v blokové výuce od 13:00 do 19:00 není vhodné.
 Ke konci semestru byly změněny podmínky ukončení kurzu. Na e-maily vyučující nereaguje.
 Z technické stránky by mohla být JMÉNO PEDAGOGA doškolena v oblasti provozu počítače
v aule.
 Problém při konzultaci seminární práce.

Zpracovala: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Výstupy dotazníků předány na ústavy a na OSSZ uloženy k archivaci.

