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Celý proces reflexe hodnocení kurzů na IPS navazuje na celofakultní studentské
hodnocení výuky, které organizuje fakulta prostřednictvím SIS.

1. Cílem reflexe studentského hodnocení výuky na IPS je: 
a. omezit, resp. rychle reagovat na výskyt špatně hodnocených kurzů

vyučovaných na Institutu politologických studií,

b. zvyšovat kvalitu výuky a

c. podpořit přenos zkušeností a inovací mezi vyučujícími napříč institutem.



2. Časová posloupnost studentského hodnocení výuky:

a) Proděkan pro studijní záležitosti zašle souhrnnou tabulku k hodnocení výuky

za uplynulý semestr na jednotlivé instituty. Sekretariát IPS vyfiltruje hodnocení

kurzů pro každou katedru zvlášť a zašle je vedoucím kateder.

b) Po zaslání vyfiltrovaných přehledů hodnocení sekretariátem IPS budou mít

katedry dva měsíce na projednání a zaslání feedbacku řediteli institutu.

Reflexe kateder a PK bude projednána na nejbližší poradě vedení, která bude

následovat pro uplynutí lhůty pro projednání na katedrách. 

c) Ředitel IPS má možnost vrátit katedrám reflexi k dopracování, pokud se

nevyjádří dostatečně ke všem požadovaným kategoriím, na dopracování

budou mít katedry dva týdny.

d) Sekretariát IPS zajistí vytváření dlouhodobých statistik, vč. srovnání mezi

katedrami i mezi instituty. Součástí statistik bude sledování kurzů

s hodnocením pod úroveň 3. Statistiky se zapracováním aktuálního období

budou předloženy na stejné poradě vedení, kde bude prezentován reflexe

kateder. 

3. Složky reflexe studentského hodnocení výuky
a) Zaslané hodnocení kurzů bude projednáno na katedrách. Projednání se

zaměří na kurzy s hodnocením nižším než 3. Budou se projednávat zejména

tyto kategorie – obtížnost kurzu, harmonogram a informování (odpadávání

výuky, nahrazování), testy (včasné opravování), přínos kurzu a celkové

hodnocení kurzu

b) Výsledky uvedené v bodě a) projednají vedoucí kateder s dotčenými

pedagogy a garanty kurzů.

c) Podmínkou pro povinné osobní projednání s pedagogem v případě hodnocení

nižšího než 3 je to, že kurz byl hodnocen minimálně 20 % studentů, kteří byli

do kurzu zapsáni.

d) Reflexe kateder bude obsahovat opatření ke zlepšení kurzů, informaci o

způsobu projednání, případně obecnější návrhy inovací pro katedru i institut. 



e) Za včasné dodání reflexe odpovídá vedoucí katedry, přičemž do posouzení

hodnocení budou zapojeni garanti studijních programů, případně jejich

koordinátoři.


