
 

 

 

Milé studentky, milí studenti. 

 

Akademický rok 2021/22, během kterého jsme se opět vrátili z virtuálního prostoru do prostoru 

naší fakulty, se blíží ke konci. Letní zkouškové je v plném proudu a Vy postupně získáváte od svých 

vyučujících zpětnou vazbu, na kolik se Vám podařilo u zkoušek prokázat znalosti a dovednosti získané 

během studia v tomto semestru. 

Nezapomeňte však ani na zpětnou vazbu pro Vaše vyučující. Zpětná vazba od Vás je pro nás velmi 

důležitá. Pečlivě sledujeme hodnocení jednotlivých předmětů v IS STAG, aktivně pracujeme s komentáři, 

které k hodnocení přidáváte. 

V minulém semestru hodnotilo výuku více než 21 % z Vás. Získali jsme od Vás průměrné hodnocení 

4,42 (z max 5), pracovali jsme s 269 komentáři. V některých komentářích jsme od Vás obdrželi slova 

chvály, v řadě komentářů byly podnětně připomínky – děkujeme za ně       Všechny typy hodnocení jsou 

pro nás velmi důležité. Díky nim se dokážeme posunout dále, dokážeme výuku více přiblížit Vašim 

potřebám i požadavkům a zvýšit tak kvalitu Vašeho studia. Samozřejmě řešíme i negativní připomínky, 

snažíme se najít „jádro problému“ a nastavit příslušná opatření. 

I když máme hodnocení od více než pětiny z Vás, stále je tu velká část studentů, od kterých zpětnou 

vazbu nemáme. Možná se Vám zdá takové hodnocení zbytečné nebo složité, ale věřte, že bez zpětné 

vazby, bez komunikace mezi námi se nemáme šanci posunout dál. 

Takže ještě, než začnete plně užívat zaslouženého letního volna, pomozte nám posunout se zase 

alespoň o kousek blíže k Vám a dejte nám zpětnou vazbu k výuce předmětů absolvovaných v letním 

semestru. 

 

 

 

proděkanka pro vzdělávací činnost 

 

PS: Na FESce v zimním semestru hodnotilo více než 62 % studentů… 

Tak je tento semestr zkusíme dohnat?       

  



Vybrané reakce a poděkování za Vaše hodnocení od garantů programů a specializací 

Pavla Lejsková (vedoucí KDMML, garant specializace DMM/DMML): 
Děkuji všem studentům, kteří se zapojili do ankety k hodnocení výuky za zimní semestr. Bez vaší reakce (ať 
kladné nebo záporné) chybí potřebná zpětná vazba, která je pro nás velmi cenná. Vaše hodnocení, 
konstruktivní připomínky a komentáře můžeme promítnout do zlepšování výuky jednotlivých předmětů. 
Reagujeme i na komentáře týkající se rozvrhu a časového harmonogramu, u předmětu YADSD Diplomový 
seminář se při přípravě rozvrhu budeme snažit zapracovat podněty studentů.  
Bohužel k tomu, abychom s výsledky této ankety mohli lépe pracovat, chybí mnohdy více odpovědí.  
 

Roman Hruška a Andrea Seidlová (garanti specializace LOG) 
Děkujeme vám za vyplnění dotazníku ohledně hodnocení spokojenosti s výukou v zimním semestru 
akademického roku 2021/2022. Vámi poskytnutá zpětná vazba (pozitivní i negativní) je pro nás velice 
důležitá. Naší snahou je stále zkvalitňovat a zatraktivňovat výuku jednotlivých předmětů. Právě vyplňování 
tohoto dotazníku a následné jeho zpracování je jedním z nástrojů, jak toho můžeme docílit. Vítáme 
i využívání komentářů pro hodnocení, psaní konstruktivních podnětů apod. Aby měl dotazník větší 
objektivní vypovídací schopnost, tak budeme rádi, když si každý student po skončení semestru najde chvíli 
na jeho vyplnění. Děkujeme. 
 

Jaromír Široký (vedoucí KTŘD, garant specializace TŘD) 
Zabývali jsme se pečlivě hodnocením kvality výuky předmětů zajišťovaných v magisterském a bakalářském 
studijním programu specializace Technologie a řízení dopravy. Reagujeme na některé podnětné připomínky 
změnou či úpravami obsahu daného předmětu zaměřených zejména na širší prohloubení spolupráce teorie 
a praxe. Na základě námětů studentů se snažíme přinést do výuky více praktických příkladů a zkušenosti, 
které tak obohatí teoretickou náplň jednotlivých předmětů. Snažíme se formou modernizace technického 
vybavení učeben zlepšit technické zázemí pro výuku, ale také zlepšujeme komunikační dovednosti vyučujících, 
aby daná výuka byla lépe pochopitelná a srozumitelná. Osobně si myslím, že na straně vyučujících došlo 
ke zlepšení přístupu, kvality výkladu, poskytnutí materiálů. Děkujeme za vyjádřené názory, připomínky, 
doporučení či ohlasy, kritiku i chválu. Každá tato informace je pro nás důležitá pohání nás k dalšímu 
zlepšování se. 
 

Petr Voltr (garant magisterského studijního programu Dopravní technika) 
Děkuji studentům za účast v anketě, je to důležitá zpětná vazba pro nás, kteří jsme studijní program 
Dopravní technika připravovali a vyučovali. Dostali jsme převážně velmi pozitivní hodnocení, což mě těší. 
Tam, kde známky byly o něco horší, je to pro nás informace, kde se především zaměřit na zlepšení. Jsem si 
vědom, že nová struktura studijního programu představuje určitou obtíž pro absolventy našich 
bakalářských SP podle „staré“ akreditace, jelikož si musí zapsat odborné předměty, na něž nebyli 
plnohodnotně připraveni. Zdá se ovšem, že do hodnocení výuky se to nepromítlo, což vnímám jako kladný 
výsledek. Přesnějším a statisticky významnějším závěrům by pomohlo, kdyby se napříště do ankety zapojilo 
více studentů a podle potřeby využili i možnost vložení slovních komentářů. 
 

Tomáš Michálek (garant bakalářského studijního programu Dopravní technika) 
Z pozice garanta bakalářského studijního programu Dopravní technika děkuji touto cestou všem, kdo se 
zapojili do ankety k hodnocení kvality výuky. Přestože se nový studijní program Dopravní technika teprve 
rozbíhá, a tedy stěžejní profilové předměty budou nabíhat v dalších letech, Vaše zapojení do hodnocení 
kvality výuky od samého začátku pro nás vytváří důležitou zpětnou vazbu. Jsou to totiž právě Vaše věcné 
a konstruktivní připomínky, které mohou přispět k dalšímu zlepšení kvality výuky. Proto bych Vás chtěl 
požádat, abyste se do tohoto hodnocení zapojovali i nadále. S Vašimi věcnými podněty se snažíme pracovat. 
A v případě, že jste byli spokojeni, je pak pozitivní komentář pro vyučujícího určitou odměnou za jeho práci. 
 

Bohumil Culek (garant studijního programu Dopravní stavitelství) 
Vážení studenti, děkujeme za Vaše hodnocení výuky v rámci systému STAG. Je pro nás akademiky důležitou 
zpětnou vazbou. Uvítáme i slovní vyjádření, ať už pozitivní, nebo negativní. S jistotou na ně budeme reagovat. 


