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responses

Summary See complete responses
1) Ve srovnání s 1. rokem studia se Vaše spokojenost s OI
zv ý šila

2

3%

zůstala stejná

22

37%

snížila

35

59%

2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?
V některý ch oblastech se zv ý šila (ZUI, prv ní polov ina FLP), ale absurdita APO a náročnost FY Z to hodně
sráží. Fakt naprd...

Toto je slozita otazka, nebod se zmenilo slozeni predmetu. Mame mensi mnozstv i

predmetu zalozeny ch na matematice a v ice odborny ch predmetu.

Zklamala mě skladba předmětů.

Přihlásil jsem se na OI a obor Sof twarov é sy stémy , protože mě láká hlav ně v ý v oj sof twaru. Ale naše
společné předměty pro OI jsou zaměřené silně na hardware(na co v ětšina z nás není připrav ená, jsem tu,
protože jsem práv ě nechtěl řešit hardware) plus f y zika(proč? ). Máme v elmi zajímav ý předmět například
A

...

3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy?
ano
44
ne
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14

75%
24%
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4) Co se Vám na OI v tomto semestru líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?
ZUI!!! Libil se mi predmet ASS Předměty ASS a TUR. Skv ělý přístup, osnov y . Hlav ně ASS mě
posunuje hodně dopředu.

Koncept prv ní polov iny ZUI a FLP.

Predmet ASS a APO; k oboum mam

ale nejake v y hrady .ASS - dost ry chle tempo na prednaskach, coz by samo o sobe nev adilo. Ale v
kombinaci s panem Tozickou na cv iceni nekdy postradam smy sl, proc na tento predmet v lastne
chodim. Na zacatku cv iceni se zada prace se slov y , ze "se o tom mluv ilo na prednasce", a muzeme
zacit. Nerikam, ze se ma znov u zopakov at cela prednaska, ale minimalne utrousit par slov k
implementaci, nakreslit jeden dv a diagramy , by podle

...

5) Co se Vám v tomto semestru nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI
zaměřit?
Pokud zkouška z FY Z bude tak těžká, jako jsou přednášky , tak to ... ale to se uv idí až o
zkouškov ém. Zato APO, to je práv ě teď v semestru takov ý opruz! Za domácí úkol v assemleru
seřaďte těchto 100 čísel, a potom je seřazené přiložte k úkolu. V simulátoru MIPS ov šem není nic
jako kopírov ání v ý pisu paměti, takže buď ručně, nebo printscreenov at a spojov at stránky ... WTF??
Nebo přev eďte 1,84587e-16 do f loat podle IEE123, a pak ještě další dv ě podobná čísla. Atd, určitě
se v ám tu toho sejde v íc

Predmet architektura pocitacu. Tento predmet je zby tecne narocni, je od

nas zadano v elke mnozstv i uko

...

6) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba by Vám
usnadnila studium?
Do ted nerozumim, jak je to s humanitnimi predmety . Na webu se pise "Absolv ent oboru
OI musí disponov at širším znalostním základem. Z tohoto dův odu musí absolv ov at 3 ze 6 v olitelný ch
předmětů z disciplín ekonomika a manažerstv í, humanitní v ědy , cizí jazy k jiný než angličtina." Chtel
jsem se tedy zlepsit v jazy cich a v y bral si jiny jazy k nez anglictinu. Ty to predmety jsou ale jen za 2
kredity (i kdy z jsou mnohdy casov e narocnejsi nez lecktere humanitni za 4). Kdy z se podiv am do
kosu najdu ale tuto podminku "KREDITY - Studijní pov innost v y jádřená počtem kreditů: Z
požadov aný ch 12 kreditů by

...

7) Který volitelný předmět, jenž máte letos zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi
V tomto semestru bohužel nestíhám už ani ten tělocv ik Historie 1 - super prednasky Prezentacni
dov ednosti - dobry nacv ik do budoucna

Historie I, nesouv isí to s naším oborem, ale hodně mi to

otev řelo oči v některý ch v ěcech. Skv ělý přístup

Matematika spojitého sv ěta Dobře v y sv ětlená

látka, prohloubení zkušeností s programem maple a pokry tí látky dif erenciálních rov nic která v
osnov ách OI jaksi chy bí.
průměrná...

-

Ekonomika podnikání - v elice rozumný přednášející, cv ičení

Anglická konv erzace - pro mě osobně je to dobrý předmět, ale určitě člov ěk

nesmí počítat s tím, že bude celou hodinu mluv it, ml
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8) Který volitelný předmět, jenž máte letos zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší
odpovědi
Prezentační dov ednosti - předpoklad paní Ly sé je, že v šichni, co tam chodí,
mají tento předmět pov inně, takže místo toho, aby učila, resp. ukazov ala, prezentační
dov ednosti, neustále se zabý v á organizací předmětu samotného - v y hodit celé cv ičení
v y sv ětlov áním prav idel předmětu, to je tedy silné kaf e.

-

presentační dov ednosti -

je to předmět rozdělený mezi dv ě katedry a tím pádem dv a v y učující - v še si člov ěk
v y slechne dv akrát. Jedna z v y učujících se sice snaží procv ičit v y stupov ání před publikem,
druhá nikoliv . Na přednesenou presentaci není v ždy odpov ídající zpětná v azba - pokud nereagují
spo

...

9) Zvažujete volbu předmětů tak, abyste splnil/a podmínky pro vedlejší obor
(minor)?
ano
28
47%
ne

30

51%

10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během letošního šk. roku při studiu OI?
v e FLP Ano zlepsila Ano, díky předmětu ASS Ano rozhodně.
Urcite, zacal jsem se v ice
zajimat a spojov at si souv islosti.

možná lehce

Ano, a to v ý razně díky předmětu

Architektury počítačov ý ch sy stému a našemu cv ičícímu Janu Tožičkov i.

Zimní semestr -

miziv ě (nějaké hrátky s C nebo bashem není žádné zlepšení), hodně chy běl předmět v ěnující se
Jav ě Letní semestr - podstatně (nav íc jsem objev il v elké nedostatky v PR2 - v zhledem k
tomu, že garantem je doc. Jelínek, očekáv al by ch, že mezery mít nebudeme).
předev ším díky předmětu ASS.
v zpomen

Rozhodně ano,

Musela se zlepšit, jinak by to nešlo...teď si ještě

...

11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI
Udělejte něco s APO... ;-)
S OI jsem by l spokojen, by l jsem moc rád, že tu jsem. Ale
tento semestr můj názor změnil. Dův ody jsem popsal v předchozích odpov ědích. Kv ůli tomu i
přemý šlím o tom, že pokud dokončím bakaláře, tak by ch přešel na jinou f akultu. Ale to je ještě
daleko. A ještě jsem si v zpomněl, na další semestr máme připrav ené jen 2 předměty . Neby lo
úplně snadné najít pro mě zajímav é další předměty . Dál by ch ocenil v íce inf ormací o
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Snad jen v íce předmětů jako ASS (které mají oprav du v y užití pro obor

Sof twarov é sy stémy ) a měné jako APO (které jsou nám z 90% úplně na
nic).

Pokračuj

...

Number of daily responses
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