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Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 6 33%

spíše ano 11 61%

spíše ne 1 6%

ne 0 0%

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

možnost práce na BP bez dalších předmětů v  daném semestru Volnost poslednich dv ou semestru

v e v olbe predmetu a prostor na v y pracov ani bakalarske prace. Možnost absolv ov at předměty  tak, že

je možné mít 6.semestr pouze pro bakalářskou práci. Možnost minor oborů. Vý borné kurzy

Optimalizace a hlav ně Rozpoznáv ání. Mám již v šechny  pov inné předměty  hotov y  a tudíž v lastní

rozv rh. 20 kreditu za bakalarku...i tak by ch ale za ni dal klidne v ic (ok, to uz asi nejde), pacto na ni

makam jak v ul v e dne v  noci Předmět ASS, líbí se mi jak je strukturov aný . Konečně jsem se také

dozv ěděl něco z pokročilý ch v lastnost ...

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

přijímací zkoušky  na MP před odebzdáním BP...v hodnější by  by ly  po Zaslani pozv anky  ke primacim

zkosukam na magisterske studim pomerne dlouho. Dale pak mi chy bi zv y hodneni studentu z OI oproti

STM.. pro prijeti na magisterske studium. Chy běly  inf ormace o tom, do kdy  máme mít zadanou

bakalářskou práci a celkov ě inf ormace o BP skoro neby ly  (Sof twarov é sy stémy  na katedře počítačů -

v šechny  uv áděné inf ormace by ly  pro STM a EaI...). Ny ní už tam nějaké inf ormace jsou... Už

dlouho se mi zdá zv láštní seznam v olitelný ch odborný ch předmětů v  našem studijním plánu v  KOSu.

Jsou tam předměty , které pro moje ...

4) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba by Vám
usnadnila studium? Pokud by existoval autentikovaný studentský webový portál, jaké informace
byste uvítali hned na první straně?

ne v iz. otázka č.3 Důležitá data (rektorský  den, termíny  odev zdání úkolů a prací

apod....) My slím, že web je dobrý  a autentif ikov aný  portál není příliš třeba. Vše důležité

jsem se dozv ěděl od kolegů, tudíž jsem po ničem nepátral. chy bi mi jasne a strucne shrnuti toho, co je

treba udelat kolem bp, statnic a ukonceni Bc. studia...ok, existuji smernice dekana, ale ty  jsou dlouhe a

mota se tam spoustu inf ormaci pro extremni pripady ...pokud chcete sluzby  zlepsit, udelejte z toho 10

bodov y  v y tah (ktery  se bude ty kat nejaky ho bezny ho, normalniho prubehu - napr. bez inf ormaci pro

Edit form - [ Oceňujeme otevřenou kritiku - dotazník... https://docs.google.com/a/fel.cvut.cz/spreadsheet/gf...

1 of 4 05/14/12 10:37



cizojazy cne studenty  at ...

5) 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

MPS Programov ani Graf iky  - zajimav a zkusenost s praci v  opengl Určitě Programov ání

graf iky  (A7B39PGR). Sice se jedná o poměrně náročný  předmět, který  dle mého názoru má určitě

nedostatky , ale umožní nahlédnout do tajů, jak mohou v znikat hry  v  OpenGL. Programov ání

graf iky  - v elmi zajímav ý  předmět, kde si v y zkoušíte na cv ičení i v  semestrální práci jak se pracuje

s graf ickou kartou a obecně graf ikou na počítačích. Technologie XML a Programov ací jazy k

C/C++ jsou dobré předměty . C/C++ by ch možná doporučil někde na webu celému OI v  prv ních

semestrech -- kdy by ch v ěděl, že budu C tolik potřebov at (APO ...

6) 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

UFI - pov inný  předmět jiného programu, zby tečně náročný A1B16RIP - předmět jsem

pov ažov al za nudný  a špatně organizov aný . Programov ání v  C/C++ na katedře mikroelektroniky  -

příliš snadný , C++ se v íceméně v ůbec neprobírá.

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

ano 7 39%

ne 11 61%

8) Zlepšila se Vaše schopnost programování během letošního šk. roku? Pokud ano, co k
tomu nejvíce přispělo?

matlab - předmět RPZ a práce na BP ano, BP Ano prispela k tomu bakalarska prace Ano,

práce na BP - programov ání aplikace pro Android Ano, zdokonalil jsem sv ůj sty l embedded

programov ání a to hlav ně díky  zkušenostem ze zkoumání v zorov ý ch kódů. Optimalizace,

Rozpoznáv ání a strojov é učení a Programov ání graf iky . OPT a RPZ by ly  náročné předměty ,

ale posunuli nás o kus dál. Vý hodu v ídím v  tim, že v  OPT zopakujeme hodně v ěcí z algebry  a

analý zy  a naučíme se teorii i použív at - nesly šel jsem, že by  někde jinde na bakaláři by l podobně

prakticky  zaměřený  matematický  předmět. Ano, přispěla k tomu bakalářská ...

9) Jak jste spokojen/a s nabídkou bakalářských prací?

ok Zv olil jsem si v lastní téma Vy bral jsem si, takže ano :-) Velmi Velmi, ale člov ěk je

záv islý  na kontaktech. Z nabídky  jsem nijak zv lášť nev y bíral, našel jsem si téma

Edit form - [ Oceňujeme otevřenou kritiku - dotazník... https://docs.google.com/a/fel.cvut.cz/spreadsheet/gf...

2 of 4 05/14/12 10:37



indiv iduálně. V prv ní řadě by lo celkem obtížné seznam nabízený ch prací v ůbec najít.

Vy bral jsem si v íceméně naslepo, jen podle toho, co mi přišlo užitečné a zajímav é, a jsem

v elmi spokojen. Mám pocit, že studentům OI v šeobecně nedělá problém zpracov at jaký koli

problém, o kterém třeba nic nev ědí. absolutne ne, drtiv a v etsina je z katedry  mereni apod.,

tzn. temata, ktera se lidi z OI v  podstate nety ka...asi ty  prace tam v isi uz roky  a ...

10) Ve kterém předmětu jste splnil/a (plníte) požadavak na předmět v AJ?

FYZ, RPZ F Fy zika Fy zika Fy zika pro OI Fy zika pro

OI OSS DSP Fy zika DSP Fy zika pro OI DSP Fy zika FLP, již

loni. AE4B33FLP

11) Byl předmět v AJ pro Vás přínosem? (ke zlepšení schopnosti porozumění,
komunikace ....)

ano ne Nemy slim si ze by  by l extremne prinosny , tim v ice ze se jednalo o f y ziku. Asi

trochu ano, ale by lo to pro mě takov é nutné zlo... Aj je jako moje druhá mateřština, takže

ne. Ani ne, anglicky  jsem uměl už předtím a specif ickou terminologii f y ziky  člov ěk

zapomene. Celkem ano, ale asi ne tolik, jak jsem čekal. Nemuseli jsme bý t moc aktiv ní. S

porozuměním jsem nikdy  neměl problém a komunikace se od nás příliš nev y žadov ala. ke

zlepšení porozumění určitě, také jsem se naučil psát v  aj technické v ěci (máme tam hodně

protokolů z měření) Trochu jsem si angličtinu procv ičil, ale nijak zv lášť dál mě to n ...

12) Pokud ještě mimo školních povinností pracujete v průběhu semestru na
mimoškolních projektech (vedlejší úvazek, podnikání), napište prosím o kolik hodin
týdně se jedná (započítejte i práci o víkendech).

0 32 16 8 12 5.10.2012 18 5 16 5 20 0 0

13) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední
školy, který/a má podobné zájmy a studijní předpoklady jako Vy?

ano 9 50%

ne 2 11%

možná 7 39%

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Vadí mi pov inný  minimální počet kreditů z humanitních předmětů. Tuto hodnotu by ch

snížil a raději sv ůj čas v ěnov al odborný m předmětům. Dále mám připomínku k magisterskému

minoru robotika. Jeho rozložení do semestrů je v elmi nerov noměrné. Mít v e druhém semestru

(obor počítačov é inžený rstv í) Automatizaci řízení a Inteligentní robotiku, kdy ž doporučený  počet
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v olitelný ch předmětů je jenom jedna, je studentská sebev ražda. ARI je časov ě v elmi

náročný  a nedělám si iluze ani o IRO, což je v  semestru, který  je sám o sobě nejtěžším

v  magistru, skoro nezv ládnutelné. A to ještě předpokládám, že nev znik ...

Number of daily responses
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