Jak reagovat na elektronické hodnocení kvality výuky letního
semestru 2021/2022 z pozice vedoucího pracoviště?
Vážená paní přednostko,
Vážený pane přednosto,
Vážený pane vedoucí,
dovoluji si Vás požádat o zveřejněné závěrečné zprávy evaluace výuky letního semestru akademického roku
2021/2022 za Vaše pracoviště. Souhrnné výsledky, připomínky (a případné reakce vyučujících), které je třeba
nyní z pozice vedoucího pracoviště sumarizovat, jsou dostupné v systému STAG. Vyjádření bude přístupné
studentům i vedení fakulty.
V dalším textu je uvedeno několik rad a pokynů, jak výsledky za celé pracoviště zobrazit a jakým způsobem
do systému vložit závěrečné vyjádření za pracoviště. Vaše vyjádření do systému zadávejte nejlépe do 15.
10. 2022 (zprávu může zapsat i Vámi pověřený zaměstnanec, pokud má zřízený přístup, více viz níže).
Doporučená struktura zprávy je níže v textu a celé vyjádření bude přístupné studentům i vedení fakulty.
1) Přihlaste se do systému STAG https://stag.upol.cz/portal, tj. vyplňte položky ID UŽIVATELE a HESLO a
potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE (pokud neznáte ID UŽIVATELE a HESLO, kontaktujte T.
Kopečného, tel. 585 632 958).
2) Po přihlášení do STAGu přejděte do sekce MOJE VÝUKA [1], poté do sekce KVALITA VÝUKY [2],
a následně zvolte na odkaz PŘEHLED PŘIPOMÍNEK K PŘEDMĚTŮM [3].

3) Zkontrolujte si, že jste přihlášen v roli VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (nebo se v poli ROLE/UŽIVATEL na roli
„vedoucího“ přepněte; pokud Vám role „vedoucího“ není přiřazena, kontaktujte RNDr. E. Marklovou,
eva.marklova@upol.cz; tel: 58 563 1129). Zde se vám zobrazí kromě hodnocení předmětů také všechny
připomínky studentů, případně reakce vyučujících).

4) Nyní se přepněte do sekce VYJÁDŘENÍ K ANKETĚ [1] a zvolte dotazník pro LF (letní semestr) [2] do
textového pole VAŠE REAKCE [3] vepište vyjádření k evaluaci, Nezapomeňte vyjádření ULOŽIT [4].

5) Vyjádření do systému vložte nejlépe do 15. 10. 2022. Vaši reakci na evaluaci může zapsat vámi
pověřený zaměstnanec, pokud o přidělení tohoto pověření požádáte RNDr. Evu Marklovou (viz kontakt
výše).
6) Doporučená struktura vyjádření vedoucího pracoviště:
Na základě zjištění získaných z evaluace vzdělávací činnosti realizované pracovištěm LF UP
v Olomouci charakterizujte následující oblasti:
a) Silné stránky vzdělávací činnosti v rámci předmětů garantovaných pracovníky vašeho pracoviště.
b) Slabé stránky vzdělávací činnosti v rámci předmětů garantovaných pracovníky vašeho pracoviště.
c) Potencionální hrozby, které se mohou ve vzdělávací činnosti projevit.
d) Příležitosti – ve smyslu návrhu opatření směřující k posilování silných a slabých stránek a k eliminaci
hrozeb.
7) Sady tvrzení a možných odpovědí (a jejich bodové ohodnocení) naleznete jak v samotné elektronické
evaluaci, tak na webové stránce https://www.lf.upol.cz/studenti/uzitecne-informace/tvrzeni-a-odpovedipro-predmetovou-evaluaci/.

S pozdravem a poděkováním za Vaši spolupráci

Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení LF UP v Olomouci

V Olomouci dne 27. 09. 2021

