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Vážené studentky, Vážení studenti,  

dovoluji si vám připomenout, že již můžete psát a ukládat hodnocení předmětů zapsaných na zimní  

semestr. Odeslat hodnocení můžete nejpozději 13. 02. 2023. Vaše hodnocení je plně anonymní a nikdo ho 

není schopen spojit s vaší osobou.  

Váš názor je pro nás velice důležitý. Zapojením se do hodnocení kvality výuky nám poskytnete důležitou 

zpětnou vazbu pro její zlepšování. Nebojte se tedy, a pomozte nám, ale hlavně i sobě, zlepšovat kvalitu 

výuky realizované na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci! 

Vyplnění dotazníku je jednoduché a nezabere Vám příliš času, probíhá v prostředí systému STAG, který 

důvěrně znáte a používáte.  

Jak tedy na to? 

1) Přihlaste se do systému STAG https://stag.upol.cz/portal/  

2) Po přihlášení do STAGu přejděte do sekce MOJE STUDIUM, kde v sekci PRŮBĚH STUDIA – PLNĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ jsou před zkratkami předmětů zobrazeny přepínače „Q“, těmi přejdete přímo do sekce 

hodnocení kvality (viz obr. 1) nebo  

po přihlášení do STAGu přejděte do sekce MOJE STUDIUM a poté do sekce HONOCENÍ KVALITY (viz 

obr. 2). 

3) Nyní již nic nebrání v tom, abyste zadali hodnocení k jednotlivým předmětům pomocí stanovených 

TVRZENÍ a nabízených ODPOVĚDÍ. Hodnocení se provádí pro každý předmět samostatně a budeme 

rádi, pokud ho doplníte svým komentářem (viz obr. 3). 

4) Hodnocení můžete kdykoliv přerušit jako rozpracované a uložit pomocí tlačítka ULOŽIT 

HODNOCENÍ, a pak se k němu vrátit (vhodné např. pro blokovou výuku). Nezapomeňte prosím po 

zápisu hodnocení všech hodnocených předmětů dotazník odeslat tlačítkem UKONČIT DOTAZNÍK 

(viz obr. 4). Upozorňuji, že odeslání (!) dotazníku je možné jen jednou za sledované období (zimní 

semestr).  

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníků pro hodnocení kvality výuky.  

 

Ing. Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení LF UP 
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