
Modul studentského hodnocení kvality výuky
 

Popis modulu / aplikace

• jednoduché spuštění a nastavení anket
 - anketu lze omezit na určité fakulty, popřípadě studijní obory a tím jí zpřístupnit 
  pouze studentům vybraných fakult resp. oborů
 - předměty, které budou hodnoceny, lze nastavit podle typu zakončení předmětu
  (např. hodnocení předmětů zakončených zápočtem, zkouškou, kolokviem apod.)
 - každá anketa má vlastní nastavení

• administrátorský modul
 - grafický modul pro komplexní správu anket

• intuitivní systém pro respondenty na zadávání odpovědí
 - nastavení počtu otázek, typů odpovědí, odpovídající bodové ohodnocení (skóre) pro statistické zpracování výsledků
 - respondenti mají možnost upřesnit své odpovědi pomocí slovních připomínek, mohou vystupovat anonymně
 - míra anonymity je určena nastavením položek záhlaví, které se o respondentovi v databázi uchovají

• přehledné zobrazení výsledků
 - aktuální výsledky jsou k dispozici odpovědným pracovníkům (vyučujícím, garantům předmětů, vedoucím kateder,
  děkanům, prorektorovi pro studijní záležitosti, rektorovi) již během ankety

• hierarchická správa a přidělování práv
 - vyučující mohou komentovat výsledky svých rozvrhových akcí, garanti a nadřazení pracovníci mohou komentovat navíc
  kromě každé rozvrhové akce celkové výsledky předmětu
 - práva vedoucího katedry, děkana a prorektora k použití modulu hodnocení lze nastavit i dalším osobám
 - garant a jeho nadřazení pracovníci mohou rozhodovat o zveřejnění výsledků ankety svých předmětů
 - výsledek hodnocení předmětu lze okamžitě zveřejnit, nebo naopak jeho zveřejnění zakázat

Další zdroje, uživatelská příručka
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/evaluace.html - informace pro zájemce 
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/eva-rozcestnik.html - uživatelská příručka

Provozní požadavky

Server:
Stejný portálový server, na kterém
běží portálové rozhraní IS/STAG.

Databáze IS/STAG:
Žádné zvláštní úpravy nejsou nutné.

O kvalitě vzdělávacího procesu rozhoduje celá řada faktorů. Jedním z prostředků, jak zvyšovat kvalitu výuky, je i 
studentské hodnocení, které slouží jako jeden z nástrojů při vytváření zpětné vazby mezi učitelem a jeho studenty. 
Tento modul slouží ke tvorbě a sběru anketních dotazníků a k jejich vyhodnocování a prezentaci výsledků.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese: stag@service.zcu.cz
Veškeré informace o našich produktech naleznete na stránkách: http://is-stag.zcu.cz
Nápověda (Helpcentrum) našich systémů je na adrese: http://is-stag.zcu.cz/napoveda
Vyzkoušejte si IS/STAG! Demo aplikace portálového rozhraní: http://stag-demo.zcu.cz


