
Záznam číslo 1

Časová značka 5.5.2010 12:08:52

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? velmi se mi libily odborne
predmety oboru a mnou zvolene volitelne predmety, avsak vetsina spolecnych pred-
metu ma prinejmensim zvlastni naroky, organizaci apod.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? jeste jsem si nevybral tema diplomove prace,
tudiz ani vyzkumneho projektu

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? mnozstvi prace po-
zadovane v jednotlivych predmetech, u nekterych je toho prilis, u jinych mozna i
malo

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? prednasky a cvi-
ceni od lidi z praxe, mnozstvi volitelnych predmetu ve studijnim planu

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 2

Časová značka 5.5.2010 12:10:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Kombinovane studium neni
zas tak moc kombinovane, ucitele nepomahaji studentum kobinovane formy v tom
ze by povolili delsi lhuty pro odevzdavani praci.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Neresil jsem

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Spoluprace s ex-
ternimi firmami

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? newsletter ktery by
posilal doporucene kroky ktere by student mel delat (pripadne nezapomenout) v
danem obdobi - bude predbezny zapis, zvolte si vedouciho prace atd. . . Nejde mi
ani tak o vozeni za rucicku, spis dolovani informaci z 10 zdroju neni priliz efektivni.
(sam jsem mel problem zapsat si predmety protoze clovek nevedel jestli se konaji
nebo ne. . . KOS mi zrovna moc nepomohl). Proskoleni a 50ku ani nemam protoze
jsem se o ni dozvedel az nekdy v semestru od kolegu.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) BIS - zajimave temata, v podstate i forma

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 3

Časová značka 5.5.2010 12:14:47

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? 1) Na předmětu OI se ne-
učím informatiku, ale kybernetiku a základy a principy pro řídící systémy. Jeden
příklad za všechny - předmět OpenSource programování neučí tak o open source,
jako spíš o unixových systémech, či systémech na něm postavených. 2) Katedry
nevypisují žádnou DP v oblasti Softwarového inženýrství (mého studijního pro-
gramu). A když jsem se zeptal, zda by v tomto oboru nebylo něco vypsáno, dívali
se na mě spíše přes prsty. Jak rád bych měl práci v oboru například podnikových
informačních systémů - jejich bezpečnosti či architektury.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Nemohu nic najít. Pro obor SI je toho zoufale
málo nabídnuto a sám si téma vybrat nedokáži neb má práce by zřejmě nepřipadala
někomu vědecká.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Začít učit informa-
tiku.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Optimalizační před-
měty jsou velmi zajímavé. Dále předmět Průmyslové Informační Systémy je skvělý,
škoda jen toho času přednášek od 7,30.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Toto téma mi při-
jde dostačující.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) RPR - Řízení projektů - díky Ing. Cinkovi.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 4

Časová značka 5.5.2010 12:31:18

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Je to celkem narocne, ale
to je dobre, kvuli tomu jsem na ten obor sel.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Bohuzel jsem stale nenasel zamereni (v oboru
umele inteligence), kterym bych se chtel zabyvat. Chci absolvovat jeste nejake obo-
rove predmety, abych si mohl spise vybrat. Planuji prodlouzeni studia o 1 semestr
(abych mohl absolvovat vice predmetu), a proto si budu vybirat tema nejspise az
pristi semestr.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Doladeni predmetu,
ale to je pochopitelne (to se da resit na zaklade ankety), predevsim bodovani - napr.
KO, aby odpovidalo praci v semestru. Hezke by bylo (napr. pro me) mit smlouvu
s nejakou zahranicni skolou na vymenu studentu (aby se vzajemne prekryvaly
predmety apod., v ramci erasmu jsem nic moc pro UI nenasel). Vetsi spoluprace s
praxi - s firmami, ktere by si vychovavali budouci pracovniky, popripade spoluprace
na projektech. Minimalizovat prednasky od 7:30. . .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Kvalita

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Stale mi trochu schazi
sekce konkretni uplatneni studentu (priklady firem, ktere se zabyvaji vyuzitim UI
apod.).

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Je dobre, ze to je aspon trochu
narocne:)
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Záznam číslo 5

Časová značka 5.5.2010 12:32:39

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nektere predmety (napr. PAH)
dle meho nazoru trpi znacnymi porodnimi bolestmi. Nevim, jak si jinak vysvet-
lit zmeny podminek za behu ci absenci cviceni. Do znacne miry to ale dohaneji
predmety jine (BIA), jejichz cviceni (ale i prednasky) jsou vzorove pripravena a
ferova. Dale velice zajimave prednasky z MPV (nevim, jak cviceni, ta jsem musel
z casovych duvodu opustit).

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? PAH - velice zajimava
latka, nestastna forma

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Otevrenost kritice,
skvely predmet BIA, moc pekne prednasky z RZN

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačové
vidění a digitální obraz

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 6

Časová značka 5.5.2010 12:39:08

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Je to to co jsem čekal až
na detaily

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? 1) Jen doufám že ta
minor specializace nakonec opravdu na tom diplomu bude. . nějaké nové zprávy
nebo je to stále ve stádiu ”někdo slíbil” ?

2) Např. v oboru kybernetika a robotika jsou rozumnější v tom, že na semestr
zadají práci, konzultační hodiny a NEKONTROLUJE se docházka. Vnejednom
předmětu tento semestr byla akorát zadána semestrálka, na cvičení se nic nedělalo,
ale docházka se kontrolovala jak na základce. . Opravdu pěkná je potom situace:
30minut do školy, 10 minut (oficiálně) cvičení s docházkou, 30minut ze školy.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Volnost ve výběru
předmětů

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Líbí se mi ten blog,
facebook. Přidal bych ještě nějaký oficiální zdroj podporující RSS.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Líbila se mi přednáška PAH s externím expertem. .

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 0

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Robotika

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Něco bych provedl s tou docház-
kou, jinak vcelku dobrá práce ;-)
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Záznam číslo 7

Časová značka 5.5.2010 12:44:00

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? hodne semestralek - hlavne
programovacich - mozna by bolo fajn ucit spis koncept jak neco vytvorit/navrhnout. .

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? jeste nevim, jestli vubec zustanu na felu

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? koukat se na program
jako na celek - ne jenom na jednotlive predmety

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) vizualizace - asi jediny alespon trocha zajimavy predmet

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 8

Časová značka 5.5.2010 12:44:19

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Umělá in-
teligence

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI PS: ještě jsem zapomněl: dvě troj-
hodinové přednášky předmětů TAL a KO po sobě, 5 hodin v kuse není zrovna jed-
noduché dávat pozor. Hlavně nechápu proč je matematika od 7:30 ?!?!?? Víc než
těch 15 lidí tam při nejlepší vůli nepřijde kvuli tomu času. Navíc dle mého názoru
většina těch co tam zvádnou přijít na (rozhodně důležitější přednášku) TALy pak
odchází před přednáškou KO. Tohle bych do příště opravdu napravil
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Záznam číslo 9

Časová značka 5.5.2010 12:52:11

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? velmi

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Obsah studijniho programu
me bavi, mimoskolni akce organizovane behem studia.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Casova slozitost nek-
terych predmetu, spojeni MPV, TZ, KO zabiralo vetsinu volneho casu

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Jednoznacne aby byli
vsechny predmety pristupne pres cw.felk.cvut.cz . . . nebo alespon byl zde obsazen
odkaz na stranky predmetu . . . reaguji na predmety TZ, KO, TAL, je pravdou ze
oficialni weby jsou nam oznamenu na prvnich hodinach, avsak uchovavat si odkazy
zvlast na ruzne predmety zdrzuje

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Inteligentni robotika - jednoznacne vyborny predmet, jelikoz
umoznuje odzkouseni nabite teorie v praxi.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Umělá in-
teligence

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 10

Časová značka 5.5.2010 12:56:57

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Uvital bych vice studijnich
materialu v cestine. Studuji sice vysokou skolu, ale v CR. Pokud bych chtel mit
vsechny materialy v EN pojedu do ciziny. Typickym prikladem je predmet BIS,
ale urcite se najdou i jine.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Nevim kde najit nejaky seznam temat diplo-
movych praci. Zajimalo by me take do kdy musi byt vybrana diplomova prace.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? None

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? None

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? None

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 11

Časová značka 5.5.2010 13:09:27

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jde vidět že je tu někdo
kdo se snaží věci zlepšovat. Stále je ale co ladit.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? velký souběh nároč-
ných předmětů v 2. semestr vs. mnoho slotů pro volitelné předměty ve 3. semestru
(které se mi nepodařilo zaplnit, protože předměty které bych chtěl běží v letním
semestru (tyhle předměty si mimochodem nemůžu zapsat, 2. semestr je nabitý a
4. je diplomka)). Dále pak ”vynucené” mezioborové předměty, které vznikly tak,
že se vzal oborový předmět jednoho oboru, přejmenoval se, a dal se jako povinný
dvěma oborům bez nejmenších změn. Výsledkem je to že lidé z jednoho oboru
si ho pochvalují, lidé z druhého oboru vyloženě trpí (vím takhle o open source
programování a teoretické základy vidění, grafiky a interakce)

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? předměty KO, OPT;
OI pizza akce :D

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? víc upozorňovat, že
tohle není fakt pro všechny (což se možná dělo, ale když se přijme 200 lidí, tak to
taky působí jako určitý signál. . .). Teď vidím kolem sebe spoustu lidí kterým tohle
vyloženě nesedlo.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) 39RSO (oborový, náročný ale baví mě to), 33OPT (jsou tam
celkem důležité matematické základy)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI je potřeba pořádně vyřešit otázku
časové náročnosti studia (viz téma na fóru). Především bych chtěl poznamenat, že
vysoká časová náročnost neznamená automaticky dobrou úroveň předmětu a vyso-
kou náročnost jako takovou (příklad z TZ: jeden týden dostaneme úkol, další týden
se nestihne probrat nová látka, tak dostaneme ten samý úkol v mírné obměně, ale
musíme znova psát zprávu, měřit výsledky, . . . proč? Tohle jsou body zadarmo za
strojové opakování předchozí činnosti. . . času to zabere spoustu, ale předmět to ne-
dělá těžším, spíš naopak). Je také jasné že ani učitelé z OI nemaj jednotný názor,
někdo mluví o 40 hodinách týdně, jiný o 80. . . (o tomhle uslyšíte ještě hodně, je to
teď téma #1 mezi lidmi z grafiky. Máme psát náročnou semestrálku do předmětu
DPG, ale většina z nás na to zatím ani nesáhla kvůli časové náročnosti předmětů
TZ a KO)
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Záznam číslo 12

Časová značka 5.5.2010 13:12:07

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Absolutně nenaplnilo moje
očekávání, znechutilo mi jakékoli studium a touhu po vzdělávání. Semestrální práce
do šuplíku, úkoly do šuplíku. Na škole je podle mého názoru spousta projektů, ve
kterých by se dalo pracovat během semestru. Ale to ne, my musíme raději dělat
každý týden úkoly (TZ, KO), jejichž praktický dopad na výzkum a podobně je
nulový.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Vyvážení požadavků
jednotlivých předmětů během semestru. Na grafický předmět jako DPG nemám
čas, protože se musím zabývat prakticky výhradně předměty TZ a hned v závěsu
KO.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Nic mě nenapadá.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Například mít JEDNO
centrální místo, kde budou informace o VŠECH předmětech. A tyto informace bu-
dou AKTUÁLNÍ. Připadá mi, že je ve výuce s prominutím bordel. To je zarážející,
když se po nás chtějí elitní výkony.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Tělesná výchova - hodinu týdně se cítíte trochu jako člověk.
Teologie - podobný důvod, vede studenta k trochu jinému pohledu na svět.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Kromě tělesné výchovy a teologie nemám žádný volitelný
předmět. Povinných máme příliš mnoho, aby zbyl prostor na volitelný předmět (z
časových důvodů jsem musel jeden takový, PAH, vypustit).

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI OI mi připadá jako vhodný ná-
stroj, jak z FELu přesunout studenty na FIT. Pokud je toto záměrem (tedy zne-
chutit a vystrnadit studenty), daří se vám to moc dobře. Pokud je takováto reakce
ojedinělá, zřejmě nejsem dostatečně elitní vůči vašim požadavkům. Omlouvám se.
Kdybych tušil, jak bude OI vypadat (moje představa byla zásadně jiná), nikdy
bych na ni nešel.
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Záznam číslo 13

Časová značka 5.5.2010 13:14:02

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nevidím, že by mi škola
vracela to, co do ní zatím investuji (veškerý čas). Dokonce mám pochyby, že mi
to někdy v budoucnu vrátí. . . Nemůžu se věnovat převážně oborovým předmětům.
Neprojevila se kritika z minuleho semestru do tohoto semestru. . .

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Není čas tohle teď řešit. . . vůbec. . .

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Grafiky nechat stu-
dovat grafiku, interakčníky zase interakci. . . rovnoměrněji vytížit (neznamena to,
ze by se na zacatku melo dit to same, co ted na konci semestru - ale posledni tyden
by uz opravdu ukoly byt nemusely pokud mame z jinych predmetu semestralni
ulohy, ktere driv neni mozne delat. . . ), nabídka volitelných oborových předmětů
pro grafiky. . .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Jsou tu lidi, co da-
nému oboru určitě neskutečně rozumí (bohužel se ne vždy vede je využít správně
pro výuku)

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? v informacích není
problém

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) RPR .. . manažerský pohled na vývoj softwaru, práce s lidmi,
motivace (potom clovek tusi,co se deje spatne s OI) PRG2 . . . super náhled do
advanced technik programovani grafiky na GPU (teprve tady clovek trochu zacne
chapat, jak muzou dnesni hry a vubec graficke aplikace behat tak rychle. . .)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) PTO.. . nejasné určení pro OI grafiky. . .

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Dík, že se zabýváte našimi připo-
mínkami. . .
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Záznam číslo 14

Časová značka 5.5.2010 13:19:27

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? prvni rok behu oboru, s tim
souvisejici drobne nedostatky. . . u nekterych predmetu (zejmena tech novych) chybi
materialy ke studiu, neni mozne si napriklad na prednasku vytisknout materialy
a do nich si vpisovat poznamky, clovek na prednasce funguje vice jako psasi stroj
a uz se nestiha koncentrovat na prednasenou latku, dale nejsou jeste otevreny
nektere predmety pro obor PGI, vybrat si nejake oborove relevantni predmety do
predbezneho zapisu bylo celkem obtizne

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? zatim zjistuji u potencionalnich vedoucich je-
jich nabizena temata, ktera souvisi s mou oblasti zajmu

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? libi se mi ze se
zajmate o nas feedback a organizujete setkani studentu s radou OI

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) v tomto semestru mam zapsany pouze povinne a PO pred-
mety, na volitelne nebyl cas

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 15

Časová značka 5.5.2010 13:19:40

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Maly pocet pro mne zaji-
mavych a uzitecnych predmetu. Pro softwarovaho inzenyra skoro zadny vyber vo-
litelnych predmetu. Napr. treti semestr neni skoro co zapsat, sice je pekne, ze si
muzu zapsat predmet Elektrarny, ale nic uzitecneho pro mne tam neni.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Prilis brzo . . .

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Zvysit vyber predmetu
pro programatorsky zamerene studenty.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Rizeni projektu - skvele prednasky p. Cinka

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 16

Časová značka 5.5.2010 13:38:46

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Průběh výuky je velmi za-
jímavý, myslím si, že je výuka dosti náročná, jen mi chybí více předmětů které by
patřily do studovaného oboru.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Ještě jsem se o to nezajímal.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Někdy mi přijde už
přehnaně zbytečné, když v jednom předmětu píšeme 3 písemky, odevzdáváme ka-
ždý týden úlohy a ještě děláme semestrální práci. Úloh je celkově za tento semestr
až příliš a není čas na jiné semestrální práce, natož učit se probíranou látku.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Domácí úlohy, ale
nemusely by být každý týden.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Důležité informace
zasílat na email, ale to se ve většině případů děje, takže není potřeba nic vylepšovat.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Realistická syntéza obrazu, předmět je jen o semestrální
práci, která je velmi náročná a cvičení jsou pouze konzultační.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Celkově jsem se studiem spíše spo-
kojený, na to že je tento program/obor vyučovaný prvním rokem. Vždy lze něco
vylepšit a myslím, že je dost prostoru se ke studiu vyjádřit.
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Záznam číslo 17

Časová značka 5.5.2010 13:52:45

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Obor se jmenuje SW inze-
nyrstvi, ale SW inzenyrstvi se v nem vubec neuci

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Oborove predmety. . .a
jejich absence

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? None

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? None

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? None

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 18

Časová značka 5.5.2010 14:08:47

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? velmi

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Protože máme Veroniku.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Odjíždím na studijní pobyt do Francie, vše bude
záviset na tom.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nevím, jak to sou-
visí s OI, či s FEL, ale většina cvičení mi přijde zbytečná. Tento semestr si myslím,
že by se bez cvičení obešly všechny předměty, které mám zapsané až na Teorii
Algoritmů. Domácí úkoly se přeci mohou odevzdávat online a nemusí kvuli tomu
člověk jezdit do školy.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? FI MU Brno

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Obecně mi vadí, že
pro některé předměty je použito Courseware, pro jiné Moodle a pro jiné mají zase
vyučující svoje stránky.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Fuzzy logika velice zajímavé.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) A3M33UI je zřejmé, že předmět není určen pro OI, ale pro
Robotiku. Pro člověka z UI je to změstnání více předmětů (které stejně bude muset
absolvovat) do jednoho. Obecně si myslím, že pro OI tento předmět není.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Jak jsem zmínil výše, buď by bylo
vhodné, aby si cvičící připravovali nějaký zajímavější program, nebo raději cvičení
zrušit. Většina cvičení mi tento semestr přišla úplně zbytečná.

23



Záznam číslo 19

Časová značka 5.5.2010 14:13:24

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Proč je druhý semestr magis-
terského studia o několik řádů časově víc náročný než první semestr? Umím si to
vysvětlit jedině tak, že se jedná o typický FELácký trik jak dostat státní dotace za
studenty a zároveň dodržet FEL doktrínu lidového bakaláře (i když EaI Bc lidový
taky zrovna nebyl) a elitního magistra.

Pokud OI zůstane tak jak je, tak rovnou při přijímačkách do magistra dejte do
testu otázku ”Jste ochoten být zaměstnán školou 12 hodin denně, 7 dní v týdnu?”.
Uchazeče s odpovědí ”ne” rovnou vyřaďte. Ušetříte jim rok.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Nebyl čas.Jednu nabidku jsem ale už dostal,
uvidíme. . .

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Proč u některých před-
mětů stačí jedna větší semestrální práce (APG, DPG) a u jiných se řeší úlohy každý
týden (TZV, MPV)? Grafika a vidění přece nejsou tak odlišné odvětví na to, aby
předměty vyžadovaly úplně jiný ”formát”. Proč tedy v některých předmětech stačí
jedna semestrální práce a jinde jsou úlohy každý týden?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Nevím

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Špatnou organizaci
informací jsem nezaznamenal

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Jednotlivě všechny. Všechny dohromady v jednom semestru
ani jeden. Řekl bych že v tomto případě neplatí to gestaltovské, že celek je víc než
jen suma částí. V tomto případě podle mě platí, že výsledek sumy všech předmětů
(při dodržení všech deadlinů a pečlivém učení se na testy v semestru) v jednom
semestru je psychické zhroucení studenta.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)
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12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 2

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačová
grafika a interakce

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 20

Časová značka 5.5.2010 14:21:26

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Vacsina predmetov ok; hoci
niekedy nerozumiem pristupu ”vymyslite si zadanie” potom si pripadam ako ”spravte
nieco aby sme vam mohli dat kredity”

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Neviem kde su temy vypisane (hoci pravdu po-
vediac nesnazil som sa to zistit) malo informacii ako to tu prebieha (nakolko som
tu bc studium neabsolvoval. . . a to ako to tu prebieha mi nevedia povedat ani niek-
tori spoluziaci co tu bc studovali) . . .potesil by ma napriklad mail s informaciou
vypisane su tieto temy, vyberte si temu do vtedy a vtedy a pod.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? v niektorych predme-
toch slaba motivacia k studiu. . . napr. Open-source programovani (skladba predna-
sok mi pride dost pozliepana ”z kazdeho trosku”, cvicenia ”vyberte si open-source
projekt a prispejte do neho”) Pokrocila algoritmizace - nepoznam vela ludi co spra-
vili ten predmet bez problemov (pride mi zbytocne nasilu tlacit na studentov rok
pred ukoncenim studia ked maju este dalsie predmety. . . navyse ked mi zadanie
doma funguje a opravuje mi ho system ktory stale hlasi chybu a cviciaci sa mi
na to odmieta pozriet pretoze ”nemame cas pozerat sa na to 200 ludom kazdemu
zvlast”)

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? informatika na Slovensku (STU v Bra-
tislave)

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? volba volitelnych
predmetov; taktiez som spokojny s pristupom velkej vacsiny cviciacich aj predna-
sajucich

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? pre mna je najide-
alnejsie VSETKO mi poslat na mail. . . chvalim napad so skupinou na facebook-u
ale vela informacii sa tam strati. . . preto mail

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Programování systémů reálného času - prakticka aplikacia
programovania do praxe, prednasky prilis teoreticke, ale cvicenia sa mi dost pacili
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11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None

27



Záznam číslo 21

Časová značka 5.5.2010 14:29:53

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Malý výběr klasických soft-
warových předmětů

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Zatím jsem nenašel vhodné čistě softwarové
téma DP.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? zlepšit nabídku před-
mětů pro čisté softwarové inženýry

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 22

Časová značka 5.5.2010 14:31:05

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? málo vhodných (prohlubu-
jících) předmětů z oblasti inerakce

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? (resp. pouze předběžně)

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? None

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? None

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? None

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 23

Časová značka 5.5.2010 14:32:03

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Obtiaznost predmetov mi
zatial neprisla obzvlast narcna. Nepekne vynimky su vsak predmety PAL a KO.
PAL - obtiaznost predmetu (praca pocas semestra) bola zbytocne vysoka, priprava
na cvicenia zaberala neunosne mnozstvo casu, co si nakoniec cviciaci uvadomili a
nastali male zmeny. KO - tento predmet je vyslovene zbytocny. Nema nic spolocne
so Softwarovim inzinierstvom, priprava zabera znova velke kvantum casu a pre
vacsinu studentov nema absolutne ziaden prinos. Nechapem preco je tento predmet
povinny. Ak by bol medzi volitelnymi bolo by vsetko v poriadku. Niesom taktiez
spokojny z vyberomm povinnych, povinne volitelnych a volitelnych predmetov.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? odchadzam na rok na Taiwan a Diplomovu
pracu budem riesit az po prijazde

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Rozdelenie predme-
tov. Ako som sa uz zmienil predmety ako Kombinatoricka Optimalizacia podla
mna nemju co robit medzi povinnymi predmatmy. Co sa tyka oboru Softwarove
Inzinierstvo nie som taktiez moc spokojny. Jediny predmet, ktory mal s tymto
oborom aspon nieco spolocne bol predmet Navrh a Modelovanie Systemov (NMS).
V letnom semestri sa uz neobjavuje ziaden predmet, ktory by naplnal moje ocaka-
vania od tohto oboru. Dost zly je aj rozpis predmetov potrebnych pre minor obor
manazersvo. V prvom semestri bol vypisany jeden predmet, v druhom ziaden a v
tretom su predmety, ktrore potrebuje prerekvizitu. Bolo by pekne rozvrh tychto
predmetov nejako prisposobit potrebam studentov.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Profesorsky zbor
a cviciaci. Zatial som sa nestretol s nikim, kto by bol vyslovene neprijemny a ne-
venoval by mi cas. Ich profesionalita a znalosti su taktiez na dobrej urovni.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? nic ma nenapada
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10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Vyvoj internetovych apliakcii (VIA) jednoprednaskovy pred-
met technologii Google.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) ak sa po intervencii KO presunie do volitelnych tak Kom-
binatoricka Optimalizaci :-D

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Management

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Mmyslim ze je co dotahovat, mne
zatial robi najvacsi problem skladba predmetov. Chapem ze sa v tomto pripade
jedna o novy obor a preto bude prechadzat vyvojom. Taktiez by som prijal vacsie
spojenie s praxou a ”nepotieranie” ludi za to, ze popri skole pracuju. Medzi volitel-
nymi predmetmi by sa mohol objavit predmet ”Staz”, kde by boli vybrane firmy,
u ktorych by bolo mozne absolvovat staz, ktora by bola ohodnotena kreditmi
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Záznam číslo 24

Časová značka 5.5.2010 14:45:58

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Cekal jsem, ze na softwa-
roven ing. budou predmety pro softwarove ing. Tento semest byly jen PIS, ktery
mi prijde dost odflaknuty predmet, OSP, ktere ve me k open source zbudilo jen od-
por a KO, ktery vubec nechapu na co mame(tento predmet by mel byt volitelny).
Dle meho nazoru by jsme se spise meli ucit aplikovat navrhove vzory, navrhovat
aplikace a databaze, dozvedet se neco napriklad o J2EE a jine veci, ktere chteji
soucastni zamestnavatele. Vyjma NMS zadny takovy predmet nebyl. Nektere pred-
mety jsou prilis casove narocne, ze si studen nemuze ani zajistit poradnou praci
pri skole, aby mel nejake znalosti pro praxi, kdyz uz to nedava skola.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Udelat predmety se
zamerenim na softwarove ing. nebo aspon tento obor prejmenovat, aby nemat

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? pristup ucitelu a
vedeni, OI neni idealni, ale je tu aspon zjevna snaha to resit oproti STM, kde se
jen slibovalo a nic

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) x33eja/tento predet by dle meho naozru nemel chybet(se
zkouskou) na softwarovem ing.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) KO/ale ten neni volitelny, coz by mel byt

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Management

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Add 12) protoze nebylo vcas vy-
psane, ktere predmety jsou potreba
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Záznam číslo 25

Časová značka 5.5.2010 15:03:37

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Oborove predmety jsou su-
per, ale spolecne se mi nelibi, navic nerad pracuji s Matlabem

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Jedu na Erasmus

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) BIA - velmi kvalitni prednasky od obou prednasejicich a
osobni pristup pana Kubalika na cvicenich, s kazdym se bavi o semestralce, podle
me zatim nejlepsi predmet na OI co jsem mel

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) PIS

prislo mi nezajimave az silene nudne a i nektere prednasky odborniku z praxe me
zklamaly

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? zatim 0 ted 1 ukoncim

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None

34



Záznam číslo 26

Časová značka 5.5.2010 15:07:39

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem dalkar. DOcela dost
mi vadi, ze mame stejne terminy jako denni studenti, kteri maji na studium daleko
vice casu nez my, kteri k tomu jeste chodime do prace. Ocenila bych benevolentnejsi
terminy. Stejne tak, pokud se ma psat nejaky test, aby nebyl striktne jeden termin,
protze treba v 10 hodin dopoledne prijit na pisemku se vzhledem k praci nemusi
vzdy povest. Kdybych od zacatku vedela, ze bude dalkove studium takto nastaveno,
urcite bych se prihlasila na denni, ale ted uz prechazet nebudu

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? kombinovane studium

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatika na ČVUT FJFI

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Pristup a otevre-
nost kantoru, zamereni na praxi

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? aktualni informace
na webovych strankach nejlepe tyden predem, trea pokud se tyka testu, vysledku
a podobne

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Volila jsem si pouze predmety v ramci OI

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1 ukonceny, 2 tento semestr

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Vse jsem jiz popsala vyse, mam
zajem dostudovat, obor me opravdu zajima, ale diky kombinaci skoly a prace me
to vice stresuje, ocenila bych vstricnejsi pristup k dalkarum. Zda se mi, ze jsme
jaksi opomijeni
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Záznam číslo 27

Časová značka 5.5.2010 15:28:12

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Přijde mi že nejsme učeny
prakticky nic nového, v půlce předmětů opakujeme to co už umíme.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Vyrovnání obtížnosti
oborů, akreditaci více předmětů z vt např. y36sps, X326ST1 . . . . . .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) y36sps

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 28

Časová značka 5.5.2010 15:38:34

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? velmi

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Studium je zajímavé a úro-
veň zpravidla vysoká. Ačkoliv náročnost vyžaduje při kombinovaném studiu a za-
městnání trochu více snahy, myslím, že aktuální úroveň je minimum solidní dobré
technické školy na mezinárodní úrovní. Cením si toho, že podmínky pro kombino-
vané studium jsou stejné s denním (až na povinnou docházku na část cvičení, tu
bych odstranil :) ). Ale obecně jen tak dál a pokud možno nesnižovat úroveň.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Nejsem si vědom, že jsme si měli vybrat ve-
doucí pro takový projekt. Co se týče diplomové práce, pak uvažuji několik témat
a k nim vím příslušné vedoucí, které bych požádal.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? V předmětu PAH
byl na část přednášek přednášející mezinárodní špička ve svém oboru, pokud by se
nějakým způsobem dařilo i na další předměty zvát takovéto lidi (nebo i relevantní
přednášející z čech), bylo by to skvělé.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Zatím si nestěžuji.
Akorat tedy nevím nic o tom vedoucí pro ”výzkumný projekt”.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) PAH, BIA

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1 a 1 snad dokončím tento semestr.

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačové
vidění a digitální obraz
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 29

Časová značka 5.5.2010 15:42:00

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Mám pocit, že se učím nové
(aktuální) a zajímavé věci, které mi mohou být užitečné. Výuka někdy bývá ale
časově velmi náročná a je znát, že se program teprve zabíhá.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Zkusit lépe vyvážit
náročnost. Včas a bezchybně připravovat zadání úloh a studijní materiály.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Volnost výběru před-
mětů a přístup, kdy je vše důkladně cvičeno.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Nemám připomínky.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Anglická koverzace (X04KA) - vyučující, Ross Carter, je
fakt dobrý a je s ním sranda. Pokud má někdo zájem studovat v zahraničí, je to
dobrá příležitost si potrénovat angličtinu.

Inteligentní robotika (A3M33IRO) - na předmětu je zajímavá především semest-
rální úloha, kdy je třeba programovat robota. Člověk se naučí něco řešit prakticky
a zužitkují se tam znalostí z počítačového viděni. Časově ale náročnější.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Nemám takový

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačová
grafika a interakce

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Je vidět, že se snažíte. Jen tak
dál. :-)
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Záznam číslo 30

Časová značka 5.5.2010 15:43:19

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Sem unavenej z celyho pro-
gramu OI. Sem unavenej ze semestralek, z deadlinu, z nekterejch prednasek a v
neposledni rade z vyplnovani anket ktery k nicemu nevedou. Ja tady koncim a je
mi jedno kdo vam tady beze me zustane studovat.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Nemam cas

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačové
vidění a digitální obraz

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Kdyz uz se vedeni OI snazi udelat
CVUT nejnejnej skolou, uvital bych kdyby zavedlo povinnou praxi v podniku. Jsem
toho nazoru ze tri mesice ve firme cloveku da vic nez dva roky ve skole. Cili zaver
zni: blizsi spoluprace OI s firmami v oboru.
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Záznam číslo 31

Časová značka 5.5.2010 15:59:58

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Predmet TZ - kde je v nem
ta interakce? Predmet je to pro videni, ne pro grafiku. Casove je extremne narocny
a neni kvuli tomu cas na ”graficke” predmety typu DPG. Ukoly a pisemky v jeden
tyden take neni to nejlepsi. Zadani ukolu casto chaoticke a nesrozumitelne. Vyu-
cujici neodpovidaji na dotazy na foru ani na mail (pripadne velmi pozde). Celkove
predmet pusobi silne nepripravene, coz doklada napr. dosud neuvedene hodnoceni
a zpusob klasifikace. Prednasky = prepisovani slajdu na tabuli

KO - vicemene OK, ale proc jsou ukoly, pisemky i semestralka?

TZ totalni nici semestr. Kdyby byly hlavni predmety (TZ,KO,DPG,TAL) rozde-
leny nejak do 2 semestru, nebylo by to od veci.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Extremni casova na-
rocnost, resp. casova narocnost hlavne neoborovych ci nesouvisejicich predmetu.
Kdyby byla zatez rozlozena na opravdu (v pripade grafiky) graficke predmety, bylo
by to o necem jinem.

Take kde je v druhem semestru nejaka interakce?

Volitelne predmety - pokud nechci minor, pak je vcelku mala nabidka predmetu
(nepocitam signaly a podobne. . .)

Aktualni diskuse na foru FELu: S cilem upozornit nebo vest diskusi o oboru se
diskuse a prispevky v podstate zuzily na to, jak jsme hloupi a lini, s mirnou nad-
sazkou

Mozna by neskodilo zminit, ze pokud chcete elitni obor s elitnimi absolventy, nebylo
by od veci poskytnout elitni zazemi (pripravenost predmetu apod.). Chapu. ze se
jedna o prvni beh programu, ale presto. . .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Nic mne nenapada

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? None
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9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? None

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 32

Časová značka 5.5.2010 16:19:17

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? - Učitelé často nereagují na
emaily nebo s velkým zpožděním (mimo TAL, KO)

Kombinatorická optimalizace : - nejasně stanovená pravidla u KO - co se týče hod-
nocení. Mělo by být velice přesně rozpracováno hned na začástku semestru(postihy,
náhrady,. . .) aby člověk vždy věděl na čem je - příliš velká časová náročnost před-
mětu KO - volba semestrální práce byla v týdnech kdy student nevěděl o proble-
matice nic - na cvičeních se nic neprocvičilo, jen se odevzdávalo a dával se stručný
návod na další úkol - 1. test byl složením trochu jiný než jsme předpokládali -
příklady nebyli na slidech

Teorie algoritmů - moc teoretické - příliš dlouhé přednášky - ZK termíny až od
3.týdne

Obecně má velká část zkoušek termíny až od 2. týdne, některé až od 3(TAL).

OSP - moc historie v přednáškách - převzaté slides typu GIT jsou příliš rozsáhlé

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Studium mě příliš časově zatížilo. Bohužel jsem
neměl jsem na nic čas. Mám určitou konrétní představu co zpracovávat, tak dou-
fám, že někdo ze školy bude ochotný vést to co chci dělat.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Směřovat vše co nej-
více prakticky. Teorie je možná zajímavá, ale stále nechápu k čemu mi to v praxi
bude.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Samostatné práce
podle své volby. To je to co mi asi nejvíce pomáhá ve škole při přípravě na praxi.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Zřejmě povinně cen-
tralizovat. Vše podle jednotného formátu. Nyní mají už jen některé předměty část
stránek na jednom webu a další část jinde.
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10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None

45



Záznam číslo 33

Časová značka 5.5.2010 16:40:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? U predchozi odpovedi jsem
trochu rozpolcen. Minuly semestr super, zvlaste diky vynikajicimu doplneni in-
dustrialnimi predmety. Tento semestr jsem spise nespokojen. Hlavne volbou po-
vinne oborovych predmetu. Muj nazor je, ze OSP v takove forme, v jake je pred-
naseno asi nepatri do bezne vybavy SWing. Beru to jako nutne zlo, bohuzel :-(. PIS
neni spatny predmet, ale spise by mu sedela dotace 1+1 a KZ. Na prednaskach by
se probrala teorie, na cvikach by mohlo dochazet k predstavovani jednotlivych pro-
duktu. A KZ by byl udelen za semestralku, co uz ted delame + treba nejaky mensi
teoreticky testik. KO a TAL by nebylo naskodu nejakym zpusobem zmergovat.
Jejich obsah a prolinani k tomu primo vybizi. KO samostatne by jeste fungovat
mohl v pohode. Nicmene samostatny TAL asi moc ne. Jedine stesti a jakztakz
zachranu toho predmetu vidim v tom, ze jej vyucuje pi. Demlova.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? V prubehu semestru zatim nebyl cas nic vklidu
resit. Planuji kontaktovat vytipovane osoby po zkouskach.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Pripominky k tomuto
semestru jsem napsal vyse, k minule v minulem dotazniku (ankete) - na tom se
nic nemeni ani s odstupem casu :-). Na zaklade predchozi otazky me napada jedna
vec. Nebylo by od veci mit nejakou centralizovanou stranku se zadanim diplomek
od jednotlivych ucitelu (idealne i s nejakym filtrem na obor). Pokud tato stranka
uz je, tak se omlouvam, ale ke me se nedostala.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Industrialni pred-
mety, jednoznace. Tento semestr jsem si bohuzel zadny zapsat nemohl (i kdyz byl
teda jen jeden, pokud mi neco neuniklo), protoze byly vypsany pozde a uz mi to
kolidovalo s hotovym rozvrhem. Dale casova narocnost studia na SWing je per-
fektne nastavena (tohle zde pisi, protoze jsem vypozoroval problemy u kolegu z
grafiky, kde asi opravdu neni vse v poradku), odpovida zhruba tem hodinovym
dotacim na kredity. Navic ukoly, testy a semestralky byly v napric vsemi pred-
mety relativne pekne rozprostrene, takze jsem se nedostaval vylozene do krizovych
situaci s casem.
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9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Soucasny stav mi vy-
hovuje. Jen mozna bych daval i ty ”akcni udalosti” primo na web informatiky nebo
na blog. Ne kazdy pouziva facebook a ma k nemu kladny vztah :-D.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) A3M99PTO - zde ale asi zalezi , jake tema si clovek vybere
a jaky tym sestavi. Musim rici, ze nam se povedlo sestavit tym vyborne, kde kazdy
ovladal nejakou vec a podarilo se ji naplno vyuzit pri praci na projektu. Prednasky
rovnez nebyly spatne, nicmene to spise bylo takove opacko nebo doplneni jiz na-
bytych znalosti. X32ODV - dobra vec je, ze je to elearning, takze to cloveku setri
cas s dojizdem apod. Je to opravdu zajimava problematika, kterou by podle me
mel znat kazdy SWing alespon ramcove. Vedet o moznych uskalich, na co si dat
bacha apod.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Management

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Pokud bych mel zhodnotit cely
skolni rok, tak bych ho hodnotil 6 az 7 (1-nejhorsi, 10- nejlepsi.) Na hodnoceni
ubral hodne tento semestr (za minuly by to bylo urcite kolem 9). Rad bych ve svem
dalsim setrvani absolvoval dalsi industrialni predmety. Zatim kazdy ind. predmet,
co jsem si zapsal, byl vyborny. V tomto je potreba podekovat p. Vlckovi, ktery se
opravdu o tento obor stara a myslim, ze i hodne jeho zasluhou, jsou lidi na tomto
oboru relativne spokojeni (aspon co vim z okruhu znamych :-))
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Záznam číslo 34

Časová značka 5.5.2010 17:10:25

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nejsem spokojen se slože-
ním předmětů (OSP, KO.. .) a s jejich obsahem.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Obor softwarové inže-
nýrství vůbec neodpovídá mým představám. Předmět NMS byl opakování z baka-
láře - tj. nic nového jsem se tam nenaučil, PAL bylo jen ”cvičení v programování”,
také mi nic nepřinesl, PIS je v pořádku ovšem OSP vůbec, ten předmět by se měl
jmenovat programování pod linuxem a neměl by být povinným předmětem tohoto
oboru. KO programově asi do oboru sedí, ale provedení předmětu (úlohy v matlabu
téměř každý týden) mi opravdu nesedlo.

Když to shrnu, tak první rok studia na OI mi téměř nic peřinesl a rozhodl jsem
se najít si jiný obor, pravděpodobně na jiné fakultě/škole. Mrzí mě, že předměty,
které by mě zajímaly (AOS, TVS a WA2) jsou až v druhém roce.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? wikipedie celého pro-
gramu

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Předmět: MVT, důvod: Nentvich + zbytečný předmět

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None

48



Záznam číslo 35

Časová značka 5.5.2010 18:22:34

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Některé předměty jsou za-
tím šité horkou jehlou.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Ještě jsem se k tomu nedostal.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Ujasnit náplň před-
mětů jako PAL, OPT, ISC.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? KO v kombinaci
s TAL: předměty se dobře doplňují a mají výborné přednášející

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) BIS-moderně a kvalitně udělaný předmět

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 0

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Telekomunikace

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 36

Časová značka 5.5.2010 18:34:55

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Vetsina predmetu mi pri-
jde vice ci mene prinosna, jenom se tezce vyrovnavam s totalnim vytizenim a
prakticky ztratou vikendu a casu na cokoliv jineho. . .

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Zatim jsem nemel cas to resit a jelikoz vetsinu
casu jsem stravil na predmetech jako KO ci TZ, ktere se uplne netykaji meho
zamereni. Tudiz jsem zatim ani nenarazil na nic co bych chtel delat. . .

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Vyvazenost predmetu
- vadi mi, ze jeden predmet dokaze spolknout 60% prace v celem semestru a ostatni
pak clovek musi flakat i kdyby nechtel.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatický program na jiné VŠ v
ČR

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Pripadam si o vsem
dostatecne informovany.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? None

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 37

Časová značka 5.5.2010 19:19:55

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zmena oproti bakalarske etape
je k lepsimu, nicmene ne ve vsech predmetech.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Organizacni spoluprace
mezi predmety. Praci v semestru (ukoly, semestralky hlavne u predmetu ko, bis,
osp) hodnotim kladne, nicmene pokud by jsme sli do dusledku a student by chtel
vsechny ukoly a semestralky zvladnout na 100% nemohl by si podle meho na-
zoru zapsat vice jak 3 predmety tohoto razu a nic jineho by uz nedelal. Navrhl
bych mirne snizit minimalni hranici pro ziskani zapoctu, zvysit celkovou narocnost
techto mimoskolnich aktivit s tim ze nad urcitou hranici (80-90%) by to ”velmi”
pomohlo u zkousky, pripadne zarucovalo znamku E ze semestru. Student by si
mohl rozvrhnout lepe praci.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Předměty firem z
oboru, praci v semestru (bis, ko, osp)

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Urcite A4M33BIS.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) CPM - myslim si ze prinos je pouze onen slibovany certifikat,
jinak se mi cely predmet spise zda jako reklama na Cognos.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Diky :-)
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Záznam číslo 38

Časová značka 5.5.2010 19:26:48

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zoufala organizace, neosobni
pristup vyucujicich ke studentum jako k ”necemu co me nezajima”, zjevne pohr-
dani studentovym casem (viz organizace zkousky z PR1), naprosto katastrofalni
podminky a prubeh dalkoveho studia - zadne ulevy, zadne dodatecne konzultace,
studijni materialy ani nic podobneho. Dalkove studium formou ”jeslti nechcete
chodit na cvika, tak nemusite” neni zadne dalkove studium! Selhani, zklamani,
ostuda. . .

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Jste jsem o tom nepremyslel, pristi rok odjiz-
dim v ramci Erasmu do zahranici, na projektu budu tedy pracovat az dalsi rok.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Organizace a pristup
ke studentum. A to kombinovane studium. . . za to se stydte. Je to zklamani a roz-
carovani nejvyssi miry. Jdete se podivat na libovolnou jinou vysokou skolu nebo i
na jine obory zde na FEL, a naucte se jak se to dela, anebo se na to vykaslete. Ale
toto je tragedie.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatika na ČVUT FJFI

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Naucil jsem se spoustu
novych a uzitecnych veci z oblasti algoritmizace, optimalizace a programovani.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Napriklad je zverej-
novat transparentneji a s nejakym oduvodnenim. Proc nikdo nevi, z jakeho duvodu
bylo zkouskove zkraceno o letni a zarijove tydny? Takto podane formou ”zkracu-
jeme a basta” to pusobi jakoby na pozadi stal duvod ”nechce se nam makat, a vy
jste jenom studenti, tak se prizpusobte”. Stejny pripad je s tim, proc napriklad
ZADNY vyucujici nevypisuje zkouskove terminy v prvnim tydnu zkouskoveho, a
nekteri napriklad tvrdi ze ani nemuzou. K cemu potom je harmonogram kdyz ho
nemusite dodrzovat vy, ale jen my?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Open-source programovani
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11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Prumyslove informacni systemy - totalni nesmysl, od cviceni
kde nam poustel cvicici video o SOA jsem se zhrozil a na zadne dalsi cviceni uz
radeji nechodil. Je to fraska.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? nevolim

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Vazne zvazuji prechod na FIT. Chapu,
ze novy program jako OI zaziva nejake ”porodni potize”, ale i pres snahu o pocho-
peni jsem velmi zklamany. Zejmena tim pristupem ke studentum.

Mozna jsem jen ”zhyckany” z pristupu na FJFI, kde jsem abbsolvoval Bc. studium.

Preji hodne stesti do budoucna a malo zklamanych a rozhorcenych studenty, jako
jsem ja. :)
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Záznam číslo 39

Časová značka 5.5.2010 19:38:00

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI?

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce?

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný?

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI měl jsem tento formulář poměrně
pěkně popsaný, ale po jednom nešťastném kliku na odkaz nad jedním z polí se vše
smazalo (došlo k obnovení stránky v tomtéž tabu, přestože jsem explicitně použil
příkaz pro otevření tabu nového - celé se to událo přes javascript, který nejen že
přesměroval žádost do téhož tabu, ale zároveň znemožnil návrat v historii a tím
návrat k již vyplněným údajům).

Opravdu nechci psát všechno znovu. příště použijte nějaký rozumný systém. cel-
kové sdělení je, že mě OI velmi zklamala. Ostatně celý FEL v tomto ohledu (vzhle-
dem k FIT). Lidi, zamyslete se nad sebou! Pohněte trochu dopředu. Když už chcete
být moderní, udělejte to pořádně, ne jen v těch ohledech, které jsou pro vás vý-
hodné!
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Záznam číslo 40

Časová značka 5.5.2010 19:59:28

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Některé úlohy berou stu-
dentům velké množství času, které někdy neodpovídá bodovému hodnocení za tyto
úlohy. Například některé úlohy z kombinarické optimalizace zaberou několik dní
(alespoň mně), ale je možné získat za ně pouze 1 bod - jinak byl tento předmět na
velmi vysoké úrovni a moc se mi líbil.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Velice se mi líbí
korporátní předměty, které jsou podle mě velké plus - tyto předměty si volím i nad
rámec 30 kreditů.

Dále se mi líbí to, že se studenty neustále vedete dialog a snažíte se získávat od
nich zpětnou vazbu.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Z toho co jsem měl
možnost vidět se mi líbila jednotné rozhraní předmětů BIA, PAL, . . . včetně ode-
vzdávacího systému.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Softwarové inženýrství pro praxi - Díky tomu, že tento před-
mět byl zajišťován externí firmou, která se zabývá vývojem software, tak mi ukázal
tuto problematiku z té druhé (praktické) stránky.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) S takovým předmětem jsem se zatím nesetkal.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 0
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13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačová
grafika a interakce

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Ačkoliv se tým otevřené informa-
tiky velice snaží zajišťovat množství zajímavých volitelných předmětů, jeden před-
mět mi zde chybí. Rád bych v nabídce předmětů viděl korporátní předmět zabý-
vající se vývojem aplikací na RCP platformě NetBeans nebo Eclipse. Vzhledem k
oblíbenosti NetBeans platformy na katedře kybernetiky asi spíše NetBeans. Mys-
lím, že by otevření podobného předmětu stálo za zvážení.

Toto, prosím neberte jako kritiku, spíše naopak. Myslím si, že co se týká nabídky
předmětů od externích firem a získat tak alespoň nějakou představu o praxi, od-
vádíte skvělou práci. Berte tedy tento příspěvek pouze jako návrh co by mohlo být
zajímavé (doufám, že nejen pro mě). Jelikož tuto oblast sleduji, myslím, že by to
mohlo být zajímavé i pro Sun (Oracle) na podobném předmětu spolupracovat.
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Záznam číslo 41

Časová značka 5.5.2010 22:33:36

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsme zavaleni prací během
semestru, že není ani čas na učení, které by bylo třeba. Navíc nám pak díky za-
neprázdněností školou bude chybět praxe, kterou každý vyžaduje. Chybí mi tu
více předmětů okolo interakce, zvláště pak volitelné. Špatné rozvržení předmětů.
3. semestr si musím dát hodně volitelných předmětů, kde jich většina není z oboru
grafiky a interakce. Za to tento semestr máme dost povinných, složitých a časově
náročných předmětů najednou.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Neměl jsem čas o projektu přemýšlet, stále dělám
na úkolech během semestru. A vybrat si diplomovou práci není jen tak na chvíli.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Lepší rozvržení před-
mětů. Více předmětů zaměřených na WEB. Třeba i volitelných. Například Flash,
PHP.. .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Ochrana duševního vlastnictví. . . Tento semestr velice
důležitý předmět, protože probíhá formou testů na internetu, takže je čas na práci
na ostatních úkolech.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 0

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačové
vidění a digitální obraz
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI bohužel nemám kam předměty MI-
NOR oboru vměstnat. Místo nich jsem si zapsal Optimalizaci a MVT, protože mi
to bylo doporučeno.
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Záznam číslo 42

Časová značka 5.5.2010 23:20:37

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Libi se mi, ze vetsina pred-
metu ma sve uplatneni a na spouste ukolu je videt prakticke vyuziti (pokud si
ucitele daji tu praci). Trosku problem je s casovou narocnosti studia, ktera (cas-
tecne i mou vinou - minor + predmet navic za hranici 30 kreditu) je obcas velmi
znepokojujici

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč?

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? V obecne rovinne zadny
problem nevidim. Jedine co se mi moc nezamlouva je slozeni doporuceneho pru-
chodu studiem pro obor grafika a interakce. Myslim, ze by pomohlo, kdyby se misto
predmetu NUR v prvnim semestru ucil predmet TZ, ulevilo by se z casove naroc-
nosti v druhem semestru. . . Dale je mala volnost ve vyberu predmetu, povazuji za
nestastne mit nejvetsi volnost ve 3. semestru, zvlast kdyz se nekdo rozhodne pro
minor. . .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Moznost studia mi-
nor oboru, kvalitni predmety z katedry kybernetiky

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Necitim potrebu in-
formace vylepsovat

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) MPV - Metody pocitacoveho videni. Predmet je sice hodne
casove narocny (hlavne v prvni pulce semestru), ale kvuli dobremu pocitu z hoto-
vych ukolu to za to urcite stoji :)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Tento semestr o zadnem takovem nevim

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

60



13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačové
vidění a digitální obraz

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Vlna nespokojenosti, ktera se od-
startovala zalozenim vlakna na diskuznim foru pochazi (drtivou vetsinou) od stu-
dentu oboru grafika a interakce. Jak jsem uvedl vyse, myslim, ze je to hlavne sklad-
bou predmetu doporuceneho pruchodu studiem (mala volnost v 1. a 2. semestru,
zbytecne velka ve 3.). Osobne s tim nemam zadny problem (ackoliv narozdil od
vetsiny svych ”nespokojenych” kolegu mam oborove predmety navic a studuji mi-
nor obor poc. videni). Je to asi o pristupu a o zvyku. . . Podtrzeno secteno, jsem
rad, ze mohu studovat na OI, myslim, ze se vedeni snazi a dela svou praci dobre.
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Záznam číslo 43

Časová značka 6.5.2010 11:22:19

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Neucim se prilis latky, co
jsem od sveho oboru ocekaval. Zabavne a prinosne jsou naopak predmety od kte-
rych jsem to neocekaval (Kombinatoricka Optimalizace).

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Na FELu jsem zatim nenasel ucitele, co by se
zajimal o obor ve kterem chci diplomovou praci delat - statickou analyzu kodu.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Navaznost predmetu.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Dotazniky, pristup
vetsiny ucitelu.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Nevim

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 2

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None

62



Záznam číslo 44

Časová značka 6.5.2010 17:02:07

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? vice volitelnych predmetu.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ano

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Ikdyz ja mam, tak hodne znamych nemaji a to
podle mne protoze nemaji zadne informace, kde/jak vybrat. . . a take urcite protoze
cekaji na zimni semestr, kdy to budou mit povinne.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? ted v letnim bylo malo
”prohlubujicich” predmetu ze praxe jako SEP, VIA.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? lidi a jejich pristup
smerem k nam studentum. spolecne akce (Snezka, volejbal, grilovani na Strahove)

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? *vsechny predmety
na cw.felk.cvut.cz *co nejdriv, pokud mozno jeste pred zacatkem semestru, dat
vsechny slajdy, zadani ukolu/semesralek na net, abych si mohl lepe zorganizovat
svuj cas.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) A4M33SEP - XP ze praxe A4M33VIA - takova relaxacni

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) A0M33PIS - na cviceni se nic nedelalo i prednasky podle
mne hranicili s reklamou a spis bych uprednostnoval prednasejici techniky nez ma-
nazery, protoze manazer vychvaluje jak kazdy pristup do DB maji pres transakci
+ co to je transakce a popisujou mega-kolaze plnych zkratek. A4M35OSP - pro
mne nemela zadny prinos.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 2

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Softwarové
inženýrství
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 45

Časová značka 6.5.2010 18:02:18

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Líbí se mi obor, který bych
jinde v ČR nemohl studovat (UI). Líbí se mi, že látka a znalosti jsou srovnatelné s
jinými evropskými školami, zaměřenými na UI. Jsem spokojen i s velkou možností
volby předmětů a absencí nezajímavých povinných předmětů, která je principem
OI.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Teprve vybírám, co budu dělat. Mám několik
variant mezi kterými vybírám. Podle toho si poté vyberu vedoucího.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Na bakaláři EaI byla
nevyrovnaná zátěž v průběhu semestru - těžké získat zápočet, lehké získat zkoušku.
Na magistrovi OI se mi toto zdá ještě více nevyrovnané. Šílené termíny, všechno
nutno stihnout do zkouškového, a ve zkouškovém pak není skoro žádná práce, zkou-
šky jsou jednoduché. K čemu je ”zlehčení studia” ve formě 3 termínů na zkoušku,
když na získání zápočtu je v praxi jen 1 pokus?

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Praktické úlohy na
cvičeních, samostatná práce na každou hodinu (domácí úkoly). Motivace ve formě
bonusových bodů, a ne že úkoly jsou podmínkou zápočtu. Jeden úkol pak někdy
nestihnu a už mám problém dokončit semestr. Dobrým příkladem je například
předmět Kombinatorická optimalizace, špatným je loňské Rozpoznávání a zpraco-
vání obrazu.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Dosavadní systém
mi vyhovuje. Líbí se mi, když informace chodí emailem, i ty, které se mě přímo
netýkají (člověk nikdy neví, co se ho může týkat a co ne). Toto neberu jako spam.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) Předmět Umělá inteligence - bere se tam široký základ, od
každého něco, pro mě nyní v podstatě už nic nového, ale tento předmět mi nějak
pomohl ”slepit” znalosti nabyté v prvním semestru dohromady, abych si z nich
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vytvořil použitelný celek. Na druhou stranu - je povinným předmětem oboru Ro-
botika a zdá se mi, že cvičící byli překvapeni, že na něj chodí také někdo mimo
tento obor.

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) předmět Umělá inteligence, pokud ho budete studovat až
po předmětech Plánování a hry, Pokročilé metody reprezentace znalostí a Rozpo-
znávání a zpracování obrazu - jako jsem to bohužel udělal já.

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 0

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI K otázce 12 + 13: Kromě umělé
inteligence mě zajímá problematika programovacích jazyků a překladačů. Tento
minor si nelze oficiálně na OI vybrat, ale naštěstí tu pro něj je určitá nabídka
předmětů. Bohužel pouze v zimním semestru, a navíc se mi všechny kryly s povin-
nými předměty, proto jsem studium MINORu musel odložit na další semestry.
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Záznam číslo 46

Časová značka 6.5.2010 19:34:21

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ano

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Průběh studia odpovídá při-
bližně mým očekáváním.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Ještě ne, ale právě jsem ve fázi vybírání kon-
krétního zadání. Vedoucího práce, pod kterým bych chtěl pracovat na diplomové
práci, jsem již kontaktoval.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? V tuto chvíli mě nic
nenapadá.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mně ko-
munikace se studenty. Podobné dotazníky, schůze a besedy se studenty jsou dle
mého názoru ku prospěchu všech.

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty? Domnívám se, že www
stránky OI jsou zcela ideální v tomto směru.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) A4M33BIA - tento předmět ideálně kombinuje teoretickou
a praktickou část dané problematiky. Je to ale můj subjektivní názor, protože mě
tato problematika zajímá.

A4M33RPR - řízení projektů z pohledu člověka s paxí z dané oblasti, prakticky
zaměřené a zajímavé přednášky

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Přímo nedoporučit konkrétní předmět nemůžu žádný. Vý-
hrady k některým předmětům mám, ale přímo takto zavrhnout nemůžů žádný.
Výhrady se týkají především náročnosti (především časové) při vypracovávání něk-
terých úloh u daných předmětů, viz. A4M33TZ, A4M33PAH.
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12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných? 1

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná? Počítačové
vidění a digitální obraz

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI None
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Záznam číslo 47

Časová značka 6.5.2010 22:28:15

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Subjektivně mi nejvíce vadí
časová náročnost některých předmětů (KO, v minulém 1.semestru OPT nebo
PAL). Přípravě na ostatní předměty se pak nemohu věnovat tak, jak bych chtěl.
Dále mi vadí, že se občas (předmět OSP) očekávají znalosti, které jsem neměl šanci
v předchozím studiu získat. .

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Mám v plánu v nejbližší době kontaktovat vy-
učující, které jsem ”potkal” v rámci studia a zkusit se poptat, zdali by nějaké
vhodné téma neměli. . Obecně bych uvítal nějaké bližší informace, co se výběru
tématu a vypracování diplomky týče. .

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? jak bylo zmíněno, pri-
márně zvážit časovou náročnost, obtížnost některých předmětů. .

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? kvalitní korporátní
předměty, ochota diskutovat o problémech, přátelský přístup

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI i když to vypadá, že my studenti
jsme banda nespokojenců a nevděčníků, není to tak :-) osobně oceňuji práci reali-
začního týmu OI, je mi jasné, že ani pro vás to není lehké. . věřím, že moje volba
studovat právě tento program nebyla chyba. .
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Záznam číslo 48

Časová značka 6.5.2010 23:58:42

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

Ukázkový dotaz 2

3) Jste spokojený s průběhem studia na OI? spíše ne

4) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojený s náplní vý-
uky, nikoli už ale s časovou náročností a sem tam i s organizací. Časová zátěž
předmětu MPV je daleko vyšší, než by odpovídalo počtu kreditů dle ECTS.

5) Máte vybraného vedoucího pro Softwarový nebo výzkumný projekt, či už vybrané
téma diplomové práce? ne

6) Pokud nemáte, můžete uvést proč? Mezi ostatními úkoly na OI jsem na to zatím
nenašel čas.

7) Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? 1) Časová náročnost.
2) Časová náročnost. 3) Časová náročnost. 4) Materiály k předmětům, např. zadání
úloh z TZ jsou velmi stručná, možná by stálo za to některé věci lépe specifikovat,
když pak nad úlohami několik desítek studentů tráví dlouhé hodiny. Také to že
jsou zadání napsána z velké části bez diakritiky nevypovídá o přílišné úctě ke
studentům.

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

8) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

9) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

9) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více)

11) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

12) Pokud si volíte předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný
i vedlejší, tzv. MINOR, kolik předmětů potřebných pro MINOR máte již ukonče-
ných?

13) Pokud máte zájem vystudovat MINOR, o který konkrétně se jedná?
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14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI Nebudu se opakovat, mnoho jsem
toho už napsal vedení OI mailem či na fóru. časová náročnost je dle mě neúnosná.
Nemám příliš času na osobní život a bez toho se nemůžu důkladně a s chutí věnovat
škole.

Štěpán Hašek
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