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Směrnice rektora č. 3/2014 
Hodnocení kvality studia z pohledu studentů 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednou z podmínek pro hodnocení kvality výuky je existence zpětné vazby umožňující 

získávání informací jako podkladu pro přijetí nápravných opatření zaměřených na zvýšení 
kvality studia jako celku. 

2. Cílem této Směrnice rektora je zavést formalizovaný systém Hodnocení kvality studia 
z pohledu studentů. 

 
Článek 2 

Postup při zavedení Hodnocení kvality studia z pohledu studentů na VŠSS Havířov 
 

1. Pro hodnocení kvality studia budou použity dotazníky zpracované na základě materiálů 
z workshopu IPN KVALITA dne 6. 3. 2013 (© Jiří Mareš, Stanislav Ježek – Celostátní 
projekt: Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání 2011). 

2. Pro hodnocení kvality studia v prezenční a kombinované formě studia budou používány 
rozdílné dotazníky. Dotazníky jsou součástí této Směrnice rektora jako Přílohy č. 1 a 2. 

3. Dotazníky budou pilotně odzkoušeny ve zkouškovém období akademického roku 
2013/2014. 

4. Na základě pilotního odzkoušení budou dotazníky upraveny. 

 
Článek 3 

Postup realizace Hodnocení kvality studia 
 

1. Hodnocení kvality bude pravidelně prováděno od akademického roku 2014/2015. 

2. Hodnocení bude prováděno vždy v průběhu zkouškového období letního semestru 
akademického roku. 

3. Výsledky hodnocení kvality studia budou projednávány v Kolegiu rektora, kde budou 
rovněž přijímána nápravná opatření. 

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

 



4. Organizací hodnocení bude pověřena prorektorka pro studium. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V budoucnu bude realizován přechod od hodnocení kvality studia daného studijního 
oboru v prezenční a kombinované formě studia k hodnocení kvality výuky jednotlivých 
předmětů, a tím také vyučujících. 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 19. května 2014. 

 
 

 
 
V Havířově dne 19. května 2014 
 

 
 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
 rektor 

 
  



Příloha č. 1 – Dotazník pro prezenční formu studia 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

 

 

 

 

Anonymní hodnocení 
kvality prezenční formy studia z pohledu studentů 

 
Materiál byl zpracován na základě dokumentů poskytnutých na workshopu IPN KVALITA dne 6. 3. 2013 
© Jiří Mareš, Stanislav Ježek – Celostátní projekt: Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání 2011 

 
 
 
 
Vážené studentky, 
vážení studenti, 
 
naše vysoká škola, stejně jako ostatní soukromé a veřejné vysoké školy, má zájem na co nejvyšší kvalitě 
studia. Je proto nutné realizovat hodnocení práce jednotlivých složek vysoké školy. Jedním ze zdrojů 
informací pro hodnocení jsou i názory studentů na kvalitu poskytovaného vzdělávání. 
 
Obracím se proto na Vás s prosbou o posouzení dosud absolvovaného studia. Děkuji za spolupráci. 
 

 
rektor 

 
 
 

Pokyny pro vyplňování 
 

Hodnoťte kvalitu absolvované výuky ve svém aktuálním studijním oboru. Zajímá nás Váš osobní názor. 
Označte prosím tu možnost, která nejlépe vyjadřuje Váš názor. U všech otázek je k dispozici také 
„úniková“ volba „N“ určená pro situaci, kdy se otázka Vašeho studijního oboru netýká, kdy na ni 
nemůžete nebo nechcete odpovědět. 
  

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

 



Příloha č. 1 – Dotazník pro prezenční formu studia 

 
Studijní obor:  Veřejná ekonomika a správa 
  Management v sociální sféře 
Ročník studia: 1. 2. 3. 
 
 
Hodnotící stupnice: 1 – souhlasím 
   2 – spíše souhlasím 
   3 – těžko rozhodnout 
   4 – spíše nesouhlasím 
   5 – nesouhlasím 
   N – nelze hodnotit 
 
 

Dílčí hodnocení       

1. S nabídkou volitelných předmětů jsem spokojen(a). 1 2 3 4 5 N 

2. Domácí příprava (samostatné studium) mohla docela dobře 
nahradit výuku ve škole, tam jsme se nedozvěděli moc nového. 

1 2 3 4 5 N 

3. Semináře, cvičení jako celek z mého pohledu kvalitní, dobře 
připravené. 

1 2 3 4 5 N 

4. Učitelé byli studentům v rámci konzultačních hodin k dispozici 
(konzultační hodiny byly buď pevně stanovené, nebo flexibilně 
domluvené). 

1 2 3 4 5 N 

5. Na písemné práce (seminární práce, úlohy, projekty) jsem vždy 
dostal(a) včas zpětnou vazbu (komentáře, připomínky, 
doporučení na úpravy apod.). 

1 2 3 4 5 N 

6. Doporučené studijní materiály (učebnice, skripta, elektronické 
materiály potřebné ke zvládnutí předmětu) byly dobře 
dostupné. 

1 2 3 4 5 N 

7. Na etiku odborné práce (profesní etiku, etiku při psaní 
odborných prací, výzkumu apod.) se na vysoké škole dbá. 

1 2 3 4 5 N 

8. Organizace studia (tj. systém, postup) zapisování předmětů, 
přihlašování na zkoušky atd. funguje plně k mé spokojenosti. 

1 2 3 4 5 N 

9. Myslím, že jsem se naučil(a) odborné poznatky aplikovat, řešit 
odborné problémy. 

1 2 3 4 5 N 

10. Myslím, že jsem se naučil(a) efektivněji studovat. 1 2 3 4 5 N 

Závěrečné souhrnné hodnocení       

11. Kdybych měl(a) ohodnotit svou spokojenost s výukou na VŠSS 
Havířov jedinou známkou, pak by to byla. 

1 2 3 4 5  

 



Příloha č. 2 – Dotazník pro kombinovanou formu studia 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

 

 

 

 

Anonymní hodnocení 
kvality kombinované formy studia z pohledu studentů 

 
Materiál byl zpracován na základě dokumentů poskytnutých na workshopu IPN KVALITA dne 6. 3. 2013 
© Jiří Mareš, Stanislav Ježek – Celostátní projekt: Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání 2011 

 
 
 
 
Vážené studentky, 
vážení studenti, 
 
naše vysoká škola, stejně jako ostatní soukromé a veřejné vysoké školy, má zájem na co nejvyšší kvalitě 
studia. Je proto nutné realizovat hodnocení práce jednotlivých složek vysoké školy. Jedním ze zdrojů 
informací pro hodnocení jsou i názory studentů na kvalitu poskytovaného vzdělávání. 
 
Obracím se proto na Vás s prosbou o posouzení dosud absolvovaného studia. Děkuji za spolupráci. 
 

 
rektor 

 
 
 

Pokyny pro vyplňování 
 

Hodnoťte kvalitu absolvované výuky ve svém aktuálním studijním oboru. Zajímá nás Váš osobní názor. 
Označte prosím tu možnost, která nejlépe vyjadřuje Váš názor. U všech otázek je k dispozici také 
„úniková“ volba „N“ určená pro situaci, kdy se otázka Vašeho studijního oboru netýká, kdy na ni 
nemůžete nebo nechcete odpovědět. 
  

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

 



Příloha č. 2 – Dotazník pro kombinovanou formu studia 

 
Studijní obor:  Veřejná ekonomika a správa 
  Management v sociální sféře 
Ročník studia: 1. 2. 3. 
 
 
Hodnotící stupnice: 1 – souhlasím 
   2 – spíše souhlasím 
   3 – těžko rozhodnout 
   4 – spíše nesouhlasím 
   5 – nesouhlasím 
   N – nelze hodnotit 
 
 

Dílčí hodnocení       

1. Mohl(a) jsem během studia absolvovat předměty v pořadí, 
které mi vyhovovalo (tj. osobně jsem neměl problém 
s případnou svázaností předmětů prerekvizitami nebo pevně 
daným studijním plánem). 

1 2 3 4 5 N 

2. Myslím, že na začátku studia jsme byli dostatečně informováni 
o požadavcích a specifických nárocích kombinovaného studia, 
na které si je třeba dát pozor. 

1 2 3 4 5 N 

3. Na začátku studia předmětu jsme se vždy dozvěděli, čeho 
máme dosáhnout (tj. znali jsme vždy, co je požadováno 
k úspěšnému absolvování předmětu). 

1 2 3 4 5 N 

4. Nebylo pro mě obtížné získat individuální konzultaci 
s vyučujícím (osobně nebo elektronicky). 

1 2 3 4 5 N 

5. Na písemné práce (seminární práce, úlohy, projekty) jsem vždy 
dostal(a) včas zpětnou vazbu (komentáře, připomínky, 
doporučení na úpravy apod.). 

1 2 3 4 5 N 

6. Z doporučených studijních materiálů (učebnic, skript, 
elektronických materiálů) se mi dobře studovalo. 

1 2 3 4 5 N 

7. Organizace studia (tj. systém, postup) zapisování předmětů, 
přihlašování na zkoušky atd. funguje plně k mé spokojenosti. 

1 2 3 4 5 N 

8. Myslím, že jsem získal(a) dostatek teoretických poznatků 
(terminologie, teorie, odborný jazyk). 

1 2 3 4 5 N 

9. Získal(a) jsem užitečné praktické dovednosti, jak něco udělat, 
vyřešit, které jsou přímo použitelné v praxi. 

1 2 3 4 5 N 

10. Myslím, že jsem se naučil(a) efektivněji studovat. 1 2 3 4 5 N 

Závěrečné souhrnné hodnocení       

11. Kdybych měl(a) ohodnotit svou spokojenost s výukou na VŠSS 
Havířov jedinou známkou, pak by to byla. 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 


