Evaluace výuky a služeb univerzity
v akademickém roce 2019/2020,
letní semestr
Analýza studia
Všem aktuálním studentům FPF SU v Opavě byla cestou hromadné korespondence zaslána žádost o
vyplnění evaluačního dotazníku v systému IS SU. Dotazy byly zaměřeny jednak na jednotlivé
předměty (možnost volby hodnocení, nově přidány dotazy na jarní období online výuky, která byla
zavedena v důsledku pandemie) a pak také na vyučující a další podněty (volné odpovědi).
Ankety se zúčastnilo celkem 37 respondentů, kteří zadali více než 220 unikátních hodnocení
předmětů a několik desítek volných odpovědí.

Přehled evaluačních dotazů
Předmětová anketa
1. Považujete předmět za náročný? (4 možnosti, nepovinná)
2. Je odborná náplň předmětu sdělována pedagogem jasně a srozumitelně? (4 možnosti,
nepovinná)
3. Jsou skripta, výukové texty, pomůcky a odborná literatura, potřebné k přípravě k úspěšnému
absolvování předmětu dostupné? (4 možnosti, nepovinná)
4. Jsem informován o požadavcích, podle nichž budu při zápočtu/zkoušce hodnocen/a?
(4 možnosti, nepovinná)
5. Jak hodnotíte průběh on-line výuky? (4 možnosti, nepovinná)
6. Jak hodnotíte zkoušení on-line? (4 možnosti, nepovinná)
7. Můžete prosím stručně uvést, co na předmětu a vyučujícím oceňujete, nebo co by se mělo
vylepšit. (volná odpověď, nepovinná)

Hodnocení semestru
•

Pokud máte připomínky a návrhy k průběhu semestru jako takového (organizace výuky,
rozvrh, atp.) uveďte je prosím zde. (volná odpověď, nepovinná)

Přehled výsledků ankety
Předmětová anketa – vyhodnocení:
Níže uvedené diagramy ukazují strukturu odpovědí na základní dotazy.

1.
Považujete předmět za náročný?
Na tuto otázku odpovědělo 56 % studentů „nesouhlasím“ nebo „převážně nesouhlasím“, což
lze považovat za známku toho, že fakulta FPF SU v Opavě má obtížnost předmětů nastavenu
na vhodnou úroveň.
2.
Je odborná náplň předmětu sdělována pedagogem jasně a srozumitelně?
Odpověď „souhlasím“ nebo „převážně souhlasím“ uvedlo 83 % odpovídajících studentů.
Takové hodnocení je možné považovat za více než příznivé a má setrvalý trend.

3.

Jsou skripta, výukové texty, pomůcky a odborná literatura, potřebné k přípravě k
úspěšnému absolvování předmětu dostupné?
Přestože na tuto otázku odpovědělo 89 % studentů kladně („souhlasím“ nebo „převážně
souhlasím“), bude na FPF SU v Opavě dále pokračovat snaha o větší atraktivitu výuky a
vylepšení kvality studijních textů včetně vzniku multimediálních doplňků. Ukazatel má
rostoucí trend.
4.
Jsem informován o požadavcích, podle nichž budu při zápočtu/zkoušce hodnocen/a?
Na tuto otázku odpovědělo 88 % studentů kladně („souhlasím“ nebo „převážně souhlasím“),
studentů, kteří mají málo informací o požadavcích ke zkoušce, je pouhých pět procent.
5.
Jak hodnotíte průběh on-line výuky?
Na tuto otázku odpovědělo 73 % respondentů kladně („zcela spokojen“ nebo „spokojen“) a
pouze 12 % studentů si myslí, že fakulta situaci, na kterou nebylo možné se předem nijak
připravit, nezvládla zcela dobře.
6.
Jak hodnotíte zkoušení on-line?
Z ankety vyplývá, že 28 % respondentů nemuselo nakonec tuto formu evaluace absolvovat,
celkem 55 % studentů bylo s jejím průběhem spokojeno a v 9 % případů došlo k
nějakým technickým potížím.
7.

Můžete prosím stručně uvést, co na předmětu a vyučujícím oceňujete, nebo co by se
mělo vylepšit.

Tato otázka byla formulována jako otevřená. Pokud se vyskytly připomínky, byly předány
k řešení vedoucím jednotlivých ústavů.

Hodnocení semestru – shrnutí:
Otázka byla formulována jako otevřená: Pokud máte připomínky a návrhy k průběhu semestru jako
takového (organizace výuky, rozvrh, atp.) uveďte je prosím zde.
Obecné připomínky nebo podněty formulovalo celkem 8 studentů. Vesměs se týkaly problémů, které
byly spojeny s absencí prezenční výuky v důsledku pandemie. Jednotlivými připomínkami, které jsou
řešitelné v rámci fakulty, se bude zabývat vedení FPF SU v Opavě.
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