
44 responses

Summary See complete responses

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor
Počítačov é inžený rstv í 8 18%

Sof twarov é inžený rstv í 12 27%

Umělá inteligence 9 20%

Počítačov á graf ika a interakce 10 23%

Počítačov é v idění a digitální obraz 5 11%

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný?
STM na ČVUT FEL 21 48%

E+I na ČVUT FEL 20 45%

Inf ormatika na ČVUT FJFI 0 0%

Inf ormatický  program na jiné VŠ v  ČR 1 2%

ostatní 2 5%

3) Vybíráte si volitelné předměty se záměrem absolvovat některý z minor oborů?
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ano 21 48%

ne 23 52%

4) Pokud jste u předchozí otázky odpověděl/a ano, který minor studujete?
Počítačov é inžený rstv í 0 0%

Sof twarov é inžený rstv í 6 14%

Umělá inteligence 4 9%

Počítačov é v idění a digitální obraz 6 14%

Počítačov á graf ika a interakce 0 0%

Robotika 1 2%

Management 3 7%

Telekomunikace 1 2%

5) Co Vám v rámci minor oboru nejvíce komplikuje studium?

S minorem Počítačov é v idění jsem v elmi postrádal prerekv izitu k předmětu 3D

v idění. Neabsolv ov al jsem předmět TZ a by lo to znát. nic Uz nic, minor mam jiz hotov y

(absolv ov al jsem 5 predmetu v  ramci minor oboru) Clov ek co ma v studov anou ky bernetiku a mereni,

s v olitelny mi predmety  z oboru robotika v lastne nedostane minor z robotiky , preztoze umi (i of icialne) z

daneho tematu v ice nez ti co ho dostanou, protoze si nemame zapisov at jiz v y studov ane predmety .

Zapsat si predmety  nav azujici se ukazalo jako neprov editelne, je to totiz jako studov at dv a hlav ni

programy  najednou, a to se oprav du neda. ...

6) Jste spokojen/a s nabídkou témat diplomových prací?

Ano Nie Poradne nev im ani kde temata hledat. Mam externi zadani, ze zamestnani. Ne - mám od

externího zadav atele v y bral jsem v lastní po domluv ě Nemohu posoudit, tema DP mi by lo nabidnuto.

A jelikoz se mi libilo, tak jsem dale nepatral. Nev ím, diplomov ou prací nav azuji na bakalářskou práci,
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takže jsem žádné nabídky  nepotřebov al. Ne, musel jsem hledat mimo OI. Ano, bez

problémů. Nejsem, chy bely  dle meho nazoru nabidky  z f iremniho sektoru, musel jsem si ji sehnat

sam. ano, stačí, kdy ž člov ěk snaží, trochu hledá, dív á se kolem sebe a určitě pak nalezne

zajímav é téma.. i kdy ž mohu říct, že v  prv ní chv íli j ...

7) Ve srovnání s 1. rokem studia se Vaše spokojenost s programem OI
zv ý šila 20 45%

zůstala stejná 19 43%

snížila 4 9%

8) Vysvětlete, prosím, Vaši volbu (viz předchozí otázka)

Oborov é předměty  mě v íce bav í než pov inné celoškolské. Stále mnoho komplikací při

studiu. Předev ším poslední předmět podle studijního plánu - zajímav é téma, ale v elmi komplikuje

práci na DP a příprav u na státnici. Zby tečné - radši by ch měl v íce předmětů v  některém v

předchozích semestrů. 1 předmět v  posledním semestru není ideální. Osobně si my slím, že

student, který  se dostane do 4. semestru už by  neměl bý t tímto způsobem v ázan. Nav íc jeho

organizace(WA2) i požadav ky  jsou naprostor chaotický , nelze ho ani absolv ov at předem a ani

předem si na něj jakkoliv  připrav it(moje příprav a úplně selhala ...

9) Co se Vám v letošním šk. roce na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

predmet Aplikace v estav any ch sy stemu - cv icenia Cloud technologie v  predmetu

WA2 Možnost v ý běru v olitelný ch předmětů. Obsah TW2 je zatím celkem zajímav ý  a

aktuální. Prv ni rocnik naucil ef ektiv ni praci, takze v  druhem rocniku jiz obcas

pocitujeme i existenci v olneho casu, coz lze jiste pov azov at za pozitiv ni :) Že o OI

prakticky  ani nev ím. Tezko rict. Porad je co v y lepsov at. Ucitele by  meli by t v ic otev reni a mit na

studenty  cas, coz se ne v zdy  deje. v izualizace a multimedia, v elmi prinosne predmety Snaha

o zlepšení, zv iditelnění a popularizaci, otev řená diskuze, pořádání seminářů a přednášek s

lidmi ...

10) Co se Vám v letošním šk. roce nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI
zaměřit?

predmet Aplikace v estav any ch sy stemu - prednasky  - tazko pov edat kto by  sa mal na to

zamerat, f aktom je, ze napln prednasok by  mohla by t v iac "inf ormaticka" - 4,5 roka som sa
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tranzistormi a odpormi nezaoberal, takze pochy bujem o tom ci to ma zmy sel teraz posledny

semester Otázky  ke státnici - u některý ch předmětů otázky  v ůbec neodpov ídají tomu, co

jsme tam skutečně braly  (např. A0M35PII). Proč musí mít poslední pov inný  předmět zkoušku?

Zv láště kdy ž máme státnici tak brzo na začátku zkouškov ého? Zby tečná komplikace a stres

na v íc:( obecně problémy  pedagogů nelze v y lít na studenty  a ztěžov at je ...

11) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

Kdy z se muze "spamov at" ruzny mi marketingov y mi emaily , by lo by  v hodne

spamov at i inf ormacnimi emaily  (napr. minuly  semestr hodne lidi nev edelo, ze uz pred v anoci

musi odev zdat zadani DP). Stačilo by  je jasně, srozumitelně a centrálně podáv at. Není to

problém samotné OI, ale celého FELu potažmo ČVUT. Od začátku sv ého studia na ČVUT (rok

2006) v idím totální chaos v e v šech inf ormacích. Každá katedra, každý  předmět, v šechno má

různé webov é stránky  na různý ch sy stémech. Nicméně jak říkám, nemy slím si, že by  to by l

problém OI jako takov é. RSS, email a socialni site je dostatecna f orma ry chle

v zajemn ...

12) Který volitelný předmět, jenž máte letos zapsaný, byste doporučil/a studentům OI?
(může jich být více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi

Management s paní Morav cov ou - oprav du v ý borný  předmět, kde se člov ěk

dozv í mnoho praktický ch v ěcí, tý kajících se jak managementu, tak práce obecně. Tělesná

v ý chov a - pomáhá regulov at množstv í tuku v  těle :-) TW2 - aktuální

témata A4M33SEP - sof twarov é inžený rstv í pro praxi. Velmi užitečný  předmět,

posky tující zajímav ý  pohled do v ý v ojářské praxe. tělocv ik - pohy b je totiž potřeba :-) OBT -

konecne zajimav y  a nenarocny  predmet. V tomto semestru jiz zadny  v olitelny  predmet

zapsan nemam. Vsechny  v olitelne predmety  jsem se snazil v y resit behem prv nich 3

semestru. Ny ni budu koncit s celkov y m poctem ...

13) Který volitelný předmět, jenž máte letos zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi

Zklamal mě SEP od prof initu, dle mého názoru přednášeli jen to jak to

v idí oni a brali to za dogma, nediskutov ali jiné přístupy  v  dané oblasti. Viz predchozi

otazka. MAS - neprimerene (casov e) obtizna semestralni prace, zabirajici v eskery  cas i ze

zkouskov eho obdobi (napriklad na uceni se k jakekoliv  zkousce) Nelibil se mi

predmet CPM. Nehezka propagace f irmy  IBM, prinos nula nula nic. determinismus, chaos,

ev oluce - neni z nabidky  OI, je nudny  a za malo kreditu Všechny  zapsané předměty

by ly  buď z hlav ního oboru nebo minor. Letos jsem neměl zapsán v olitelný  ředmět,

který  by  mi přišel těžký , proto ...

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI
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Nenabízejte kombinov ané studium (alespoň na obor počítačov é inžený rstv í), kdy ž se

jedná o klasické denní studium. Většina prof esorů na tomto oboru ani nev í, že existují

nějaký  dálkaři. nev iem ako sa zmenil v y ber diplomov ky ch prac od v tedy  ako som si ja

v y beral, ale urcite by  bolo v hodne zv acsit pocet pestrosti tem Jen

tak dál :-) ..douf ám, že v  červ nu úspěšně skončím a ústav  s radostí opustím. Takže

chci poděkov at za v eškerou v aši odv edenou práci a znalosti, kterém jsem díky  v ám

získal :-) Vsichni by ste si meli v zit priklad z pana Pajdly  a jeho TZ, to by l v y nikajici

premdet. Hlav ne pan Perdoch n ...

Number of daily responses
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