ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY
FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA
V PÍSKU
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento řád stanovuje pravidla pro hodnocení výuky studenty na FAMO v Písku.
Článek 2
Cíle hodnocení
Cílem hodnocení výuky studenty je
a) poskytnout podklady pro hodnocení činnosti FAMO v Písku
b) přispět k upevňování akademického prostředí zlepšováním pedagogické činnosti na
FAMO v Písku a ke zdokonalování přípravy, organizace, obsahu a průběhu studia, jakož
i k posilování odpovědnosti akademických pracovníků a studentů za kvalitu výuky.
Článek 3
Charakter hodnocení
Hodnocení výuky studenty má charakter všeobecně přístupné ankety a je organizováno
a garantováno vedením FAMO v Písku. Probíhá periodicky a mohou se ho účastnit všichni
studenti.
Článek 4
Hodnocení výuky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu
1. Hodnocení podléhá každý studijní předmět.
2. Hodnocení každého předmětu se provádí nejméně jedenkrát za akademický rok.
Hodnoceným obdobím je zpravidla uplynulý semestr nebo dva uplynulé semestry.
Hodnocení se může konat i v průběhu semestru, byla-li výuka předmětu pro konkrétní
studenty ukončena.
Článek 5
Předmět hodnocení
1. Hodnocení se týká
a) kvality studijního předmětu,
b) kvality pedagogické činnosti jednotlivých učitelů a školy jako celku.
Článek 6
1. Student má právo účastnit se hodnocení anonymně.
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2. Student může hodnotit pouze předměty, ve kterých byl zapsán a účastnil se výuky.
Článek 7
1. Hodnocení má písemnou podobu.
2. Pro hodnocení se využívá numerické škály nebo volného slovního vyjádření formou
konkrétních poznámek a připomínek.
Článek 8
Organizace hodnocení výuky
1. Obsahovou přípravu hodnocení a vytvoření ankety zajištuje studijní oddělení FAMO
v Písku.
2. Průběh, organizaci sběru dat, zpracování získaných údajů zajištuje studijní oddělení
ve spolupráci s vedením školy.
Článek 9
Anketa
1. Anketní otázky musí být formulovány v souladu s cíli uvedenými v čl. 2 a naplňovat
předmět hodnocení uvedený v čl. 5.
2. Anketní hodnocení výuky se provádí písemnou formou prostřednictvím dotazníků.
Článek 10
Zpráva o hodnocení výuky
1. Zpráva vychází z výsledku hodnocení.
2. Zpráva vždy obsahuje:
a) výsledky hodnocení, u kterých musí být vždy uvedeno, kolik osob se hodnocení
účastnilo a údaj o počtu zapsaných studentů,
b) zpracování výsledku ankety;
c) výsledky týkající se jednotlivých učitelů
d) stanovisko k nedostatkům zjištěným z výsledku hodnocení a návrhy na jejich
odstranění.
4. Hodnocení týkající se osob jednotlivých učitelů jsou poskytnuta vedení školy a učitelům,
kterých se hodnocení bezprostředně týkají, spolu se zprávou. Ostatní členové akademické
obce FAMO v Písku mohou na studijním oddělení nahlédnout do těchto hodnocení.
5. Učiteli se zaručuje právo zveřejnit ve zprávě své vyjádření k výsledkům hodnocení, které
se ho týkají.
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