
34 responses

Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 11 32%

spíše ano 19 56%

spíše ne 3 9%

ne 0 0%

2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

jine prazske skoly  jsou horsi a do Brna se mi rozhodne nechce... v ý borný  rozv rh, nepřeháněné

nároky , ... nemám to s čím srov nat, prostě můj subjektiv ní pocit zajímav ost oboru, prestiž školy ,

praha Osobní přístup, kv alitní učiv o, "challenge" v  některý ch předmětech... inf ormatika na f elu mi

přijde na úrov ni. Obor mne bav í a OI nabízí zajímav é možnosti v olitelnosti. čekal jsem od programu

něco uplně jiného, jiný  sty l v ý uky  a trochu přiměřenější nároky ... My slím si, že mám moc dobré učitele

a podle ref erencí od bý v alý ch spolužáků na jiný ch školách, jsem zv olil v elmi dobře. Dobry  kolekty v ,

Perf ektni Doc. ...

3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy?
ano 30 88%

ne 4 12%
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4) Jak jste se o OI dozvěděli?

budit.cz O OI jsem se dozv edel z webu FEL CVUT. den otev řený ch dv eří bý v alí absolv enti z

mé střední web, den otev řený ch dv eří Gaudeamus, web web web web f akulty Přes

známého, který  studov al na ČVUT jsem se dozv ěděl o webu budit.cz web, znami inzerce den

otev řený ch dv eří, známí web inzerce Web Známí Veletrh v y soky ch skol děda z FELu den

otev řený ch dv eří a nakonec web web web Web, přihláška na VŠ. Web internet, den

otev reny ch dv eri škola web propagace na střední Web. web Na mou SŠ přišel člov ěk z

FELu propagující OI a "Ky bernetika a robotika" web Web, prezentace studentu web, známí,

DOD

5) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla:
gy mnázium 24 71%

průmy slov á škola 10 29%

odborné učiliště 0 0%

jiná 0 0%

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

v se? Libi se mi minor obory . Super jsou diskuzni f ora predmetu (https://cw.f elk.cv ut.cz/f orum/) a

f akulty  (f orum.f eld.cv ut.cz). Jinak se mi v elmi libi napr. cinnost Jana Sediv eho, ktery  na FEL

organizuje ruzne prednasky  z IT i by zny su a organizuje eClub. Jsem rad, ze se na f akulte v y sky tuji

lide se skutecnou praxi (tedy  ne jen s akademicky m pozadim), jako je prav e J. Sediv y , nebo napr.

Radek Marik. možnost dostat z některý ch předmětů známku bez zkoušky  za body  v  semestru

v olné pondělí a pátek nov é minor obory v ý jimečnost na f el, odlišnost od ostatních oborů + OI

akce Diskrétní matematika v  ...

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

v ic holek :F Nelibi se mi organizace predmetu Algoritmizace, ale to by ch mel asi napsat hlav ne do

ankety  o studiu... Take by ch uv ital nejaka OI tricka, noty sky , tasky , ply saky ... :) Bezpečnost v

elektrotechnice ... je to tak trochu ztráta času menší zmatky  v  některý ch předmětech AJ a

v eškerá komunikace s katedrou jazy ků. Není jasné kdy  a jak a proč a nikdo neodpov ídá na

dotazy ...já už jsem po měsících práce problém v y řešil :) na cv ičeních z algoritmizace by ch

proměnil role doma a v  hodinách cv ičení a to tím sty lem, že na cv ičeních z algoritmizace by  se

programov alo a doma sám se student učil teo ...
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8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba by
Vám usnadnila studium?

hodila by  se centralizace inf ormaci kolem OI, protoze kazda subcast ma nejaky  sv uj v lasni

web/f orum/blog a v y sledek je ze jediny  zdroj ktery  sleduju je email a trochu f anpage na

f b Inf ormace o studiu a predmetech jsou na webu inf ormatika.f el.cv ut.cz dobre. Akorat ta

delka adresy  webu... :( Ted koukam, ze f unguje i oi.f el.cv ut.cz - neby lo by  lepsi nastav it

presmerov ani z jednoho na druhe nebo naopak? rss na webu oi by  se docela

hodilo Web oi moc nesleduji ... Práv ě mě nic nenapadá. Nic

mi nechy bi žádná důležitá nechy bí inf ormační služba je úplně v  pořádku dle mého

názoru ne - Ne ne Počty  přijatý ch, zaps ...

9) Jaký studujete volitelný předmět? Doporučil(a) byste ho studentům OI? Co na něm
nejvíce oceňujete a co se Vám na něm nelíbí? Můžete například srovnat s některým z
povinných předmětů.

retorika by la rozhodne skv ela Snazim se o studium ekonomickeho minoru, takze ny ni

Ekonomika podnikani. Programov at umim, takze presto, ze studuji OI, je mozne, ze ekonomicke

znalosti budou nakonec to nejcennejsi, co si z FELu odnesu. teď žádný  z odborný ch, jen z

HUM a EK MAN španělšitinu a odbornou angličtinu příjemné je, že je nikdo moc nehrotí, ale i tak

by ch by l radši, kdy by  by l v ětší v ý běr akorát humanitní - desna nuda a opruz, ale nastesti se

da ucitelka ignorov at a muzu se v enov at necemu smy sluplnejsimu makro mikro ekonomie,

určitě by ch doporučil, v elice zajímav é v ěci se tam člov ěk dozv í ...

10) Zvažujete volbu předmětů tak, abyste splnil/a podmínky pro vedlejší obor
(minor)?

ano 23 68%

ne 11 32%

11) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI?

mnohonasobne Ne, ale to neni v ase chy ba :) z f unkcionálního hlediska určitě (asi nejspíše

zásluhou úkolů z algoritmizace), ale z objektov ého v ůbec ano znatelně Velmi radikálně.

nikdy  předtím jsem to nedělal. Nečekal jsem takov ý  pokrok za dv a

semestry . Určitě ano Ano. Jak? Spoustu f int člov ěk okouká z ukázkov ého kódu, něco

najde na internetu a hlav ně se skamarádí s v ý v ojov ý m prostředím. Nejlepší by l asi předmět
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RPH, kde se člov ěk naučil postupně udoláv at i problémy , na které by ch si předtím

netrouf l. ano v elmy ano Ano, ale ne nějak zásadně. Docela přínosný  mi přišel

předmět algoritmizace, programov ání 1 ...

12) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Nev im, co by ch v am chtel sdelit... Urcite by  se neco naslo, ale momentalne me nic

nenapada, pro priste si budu poznamky  sepisov at do noty sku :) Bude zase OI gril s

v y sledky  teto ankety ? děkuji Vám :-) Díky  ;) keep

going Douf ám, že brzy  se program ustálí a studenti nebudou obtěžov áni některý mi

změnami Ne v šichni cv íčící PR2 mají stejné požadav ky , ale body

se dáv ají stejné. Algoritmizace je zby tečně těžká. Je potěšující, že i samotní autoři toto

chápou a postupně požadav ky  snižují. Toto ladění by  ale nemělo probíhat za běhu!!!

Zásadně změnit požadav ky  k zápočtu 27.4. je dle mě pod úrov eň FELu. pre ...

Number of daily responses
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