
18 responses

Summary See complete responses

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor
Počítačov é inžený rstv í 2 11%

Sof twarov é inžený rstv í 5 28%

Umělá inteligence 5 28%

Počítačov á graf ika a interakce 4 22%

Počítačov é v idění a digitální obraz 2 11%

2) Jaký bakalářský program máte vystudovaný?
STM na ČVUT FEL 6 33%

E+I na ČVUT FEL 7 39%

Inf ormatika na ČVUT FJFI 0 0%

Inf ormatický  program na jiné VŠ v  ČR 3 17%

ostatní 2 11%

3) Vybíráte si volitelné předměty se záměrem absolvovat některý z minor oborů?
ano 4 22%

ne 14 78%
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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 0 0%

Umělá inteligence 2 11%

Počítačov é v idění a digitální obraz 2 11%

Počítačov á graf ika a interakce 0 0%

Robotika 0 0%

Management 0 0%

Telekomunikace 0 0%

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

Asi nic. Pokud by ch měl zapsané jiné předměty , tak by ch se musel také připrav ov at (dělat úkoly

atd.). Tudíž se nic nemění. Nezajímav ý  minor obor, přílišná náročnost předmětů. Obrov ska

casov a narocnost predmetu mpv  a tdv  kv uli v elkemu mnozstv i ukolu a ty denimu

odev zdav ani. humanitni predmety 1) že se mi kry jí předměty  minoru s předměty  oboru 2) že jsem

celý  4.semestr v  zahraničí :)

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

Ano, nav íc si lze indiv iduálně dohodnout s v edoucím na konkrétní podobě. Téma jsem hledal u

externisty  u kterého jsem dělal i BP. Tudíž jsem se ani nezajímal jaká témata jsou v  nabídce. Ano,

jelikož jsem si mohl v y brat téma v lastní :-) Ano. Mám sv oje. tema jsem si v y bral sam, ale ne

proto, ze by  nabidka by la nedostacujici, slo cisteo v lastni zajem Ano. ano Vy borne... Udělal

jsem si kolečko po v ědecký ch pracov ištích a v y bral si, takže ano. Nicméně by  pomohlo, kdy by  na

jednom centrálním místě by l zv eřejněn seznam v ý zkumnímů a oblastí, který m se v ěnují, spolu s

aktiv ními oblastmi v ý zkumu. Často i sami v ...

7) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
ano 12 67%

spíše ano 5 28%

spíše ne 1 6%

ne 0 0%

8) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?
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Na magisterském studiu, jak nás již je málo, tak se s v y učujícími lépe známe, přístup je osobnější.

Nav íc oproti EaI, které jsem studov al předtím, je OI méně chaotické, projev uje v ětší zájem o

studentov i názory , je pružnější. Většina předmětů mi přijde užitečná a v  praxi snad i použitelná,

tudíž aspoň v  tuto chv íli mám pocit že nestuduji něco, co mi k ničemu nebude. Očekáv al jsem

zajímav ější nabídku předmětů. Zajímav é předměty . Většina předmětů je zajímav á, ov šem občas

se stane, že zajímav ý  předmět/téma je hrozně nudně odpřednášen/o, a tak to kazí dojem. (např.

AOS) Celkov ý  přínos studia je příl ...

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

Nic mě nenapadá. Ry chlá komunikace. Neuroinf ormatika a Molekulární biologie a genetika.

Ideální pro nás z umělé inteligence, protože nám to umožňuje pochopit biologický  pův od algoritmů,

který mi se zabý v áme. Vý borní učitelé, kteří mi pomohli získat půlroční praxi u

VW. TDV, jako celek, nav ic plus za v elky  projekt. jarni pocasi :) Že mám dostatek

času na diplomov ou práci. Kv alita a napln oboru Poc. graf ika

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

Tento semestr mi přijde, že trochu opadá to ,,nadšení" a zapálení pro nov ý  obor OI. Letos snad

žádný  problém nepociťuji :) V prv ním ročníku by ch zav edl předmět gramatiky  a automaty .

Poté by ch ještě přidal diskrétní matematiku. Oboje pov inně. Velmi mizerná nabídka v olitelný ch

předmětů. Zhoršení buf etu na Karlov ě náměstí. Pridat kredity  TDV. Predmet by l

hodne narocny , strav il jsem na nem tolik casu, jako na v sech ostatnich dohromady . Neubirejte

praci, ale pridejte kredity , alespon na 8, lepe na 10... Lepší organizace termínů zkoušek, aby

nedocházelo ke kolizím. Nepodléhat stížnostem na Mgr. Píšeho, ...

11) Jak byste doporučili lépe organizovat informace pro studenty?

Zopakov at OI intro. Mě nejv íce v y hov uje e-mail s upozorněním na to a to a pokud mě inf ormace

zaujme, tak kliknu na odkaz a přečtu si v íce. Rozhodně to nepov ažuji za spam. Mně by  se líbilo,

kdy by  existov alo f órum s dobře tříděný mi kategoriemi a na e-mail by  mi chodila témata, která se

mě tý kají. Zeptá-li se někdo třeba na organizační v ěci okolo diplomky , šup, měl by ch kopii v

e-mailu. uz konecne sjednotit odev zdav ani praci do upload sy stemu a at v sechny

predmety  pouziv aji upload sy stem je to v elice prehledne a studentum by  to v elice pomohlo v idet

v sechny  deadline na jednom miste a ne rozf rcane ...

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

Tento semestr zakončuji studium - nemám žádné v olitelné předměty . Jsem na konci studia, tudíž

v olitelný ch předmětů moc nemám. Mám zapsané dv a: Corporate Perf omance Management,

který  je sice zajímav ý , ale trochu se odklání od tématu, který m by ch se chtěl zabý v at. Vnitřní

struktura a administrace Unixu letos prý  končí, ale předmět to by l v elmi zajímav ý  a hlav ně

praktický . Všem z umělé inteligence by ch doporučil předměty  Neuroinf ormatika a Molekulární

biologie a genetika. Dův ody  v iz otázka č. 9. nic. RSO - Realisticka sy nteza

obrazu 37OBT - Obrazov a technika. Obrazky  z druhe strany  a z trochu hardw ...
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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

Tento semestr zakončuji studium - nemám žádné v olitelné předměty . Historie

v ědy  a techniky  2. Nic moc zajímav ého. Jako zpestření je to ok, ale přínos

miziv ý . žádný  takov ý  není

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Jsem spokojený  student. Chtěl by ch poděkov at paní Leoně za e-mailov ou komunikaci.

Její e-maily  v ždy  obsahov aly  užitečné inf o. Co takle spolupracov at na v olitelný ch

předmětech s jiný mi VŠ? Nemy slím tím jen jiné f akulty  ČVUT, ale oprav du jiné

školy . Mám za sebou 3 měsíce praxe v e VW, proto si my slím, že mohu již hodnotit v

čem zaostáv ám. A to jsou předev ším sof tskills - tý mov á spolupráce, komunikace a

prezentační dov ednosti. Naopak v  hardskills si my slím, že úrov eň je dobrá a mohl jsem se

rov nou zapojit do práce. My slím, že pro lepší uplatnění absolv entů by  se mělo v íce úsilí

napnout směrem k sof ...

Number of daily responses

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

4 of 4 05/14/12 10:36


