Jak provést hodnocení kvality výuky realizované na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc pro letní
semestr akademického roku 2017/2018?

Vážené studentky,
Vážení studenti.
Níže uvedený postup má za cíl Vám pomoci při vyplňování elektronického dotazníku pro
hodnocení kvality výuky, které Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
opětovně realizuje i v letním semestru akademického roku 2017/2018 (hodnocení kvality
výuky pro tento semestr bude ukončeno 11. 5. 2018).
Hodnocení kvality je prováděno na úrovní jednotlivých rozvrhových akcí, které jste měli
možnost v tomto semestru navštěvovat, a můžeme Vás ubezpečit, že Vaše hodnocení je
plně anonymní a nikdo není schopen spojit vaše hodnocení předmětu či vyučujícího s
vaší osobou. Také jsme pro Vás připravili několik zajímavých novinek, které mají za cíl Vám
proces hodnocení co nejvíce zpříjemnit a zpřehlednit. Hlavní novinkou je možnost využití
mobilní aplikace IS/STAG Evaluace, kterou můžete bezplatně získat v Google Play na
adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zcu.stag.mobile.Evaluace&hl=cs
Váš názor a hodnocení je pro nás velice důležité a 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 Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého Olomouc!!!
Vyplnění dotazníku je jednoduché a nezabere Vám příliš času, probíhá navíc v rámci
systému STAG, který jistě důvěrně znáte a používáte. Děkujeme Vám předem za vyplnění
dotazníků pro hodnocení kvality výuky a vážíme si Vaší pomoci.
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Jak tedy na to?
1) Přihlaste se do systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal).
Vyplňte tedy položky ID UŽIVATELE a HESLO a potvrďte stiskem tlačítka PŘIHLÁSIT SE.

2) Po přihlášení do STAGu přejděte do sekce MOJE STUDIUM a poté do sekce HODNOCENÍ
KVALITY.

3) Nyní již nic nebrání v tom, abyste ZADALI HODNOCENÍ K JEDNOTLIVÝM
…..ROZVRHOVÝM AKCÍM, pomocí stanovených TVRZENÍ a nabízených ODPOVĚDÍ.
…..Hodnocení se.provádí pro každou rozvrhovou akci samostatně.

4) Hodnocení můžete kdykoliv přerušit jako rozpracované a uložit pomocí tlačítka ULOŽIT
….HODNOCENÍ, a pak se k němu vrátit. Nezapomeňte prosím pro ukončení hodnocení
….a odeslání dotazníku použít tlačítko UKONČIT DOTAZNÍK.

A to je vše…

