Záznam číslo 1
Časová značka 12/1/2009 7:31:11
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? ”Spíše ano” vlastně znamená,
že program nesplnil očekávání, ale přesto je z hlediska předmětů v žebříčku nad
ostatními programy.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Možnost orientace
na umělou inteligenci.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Málo
volitelných předmětů, mnoho z nás určitě šla na OI pro její ”otevřenost” a teď
strádá a k oné otevřenosti si ještě dlouhou dobu ”nečuchne”.
Určitě taky nepovažuji za přínosné mít povinně splněno 12 kreditů za humanitní
předměty - jejich nabídka ani není dostatečně zajímavá, lepší by bylo vynaloženou
sílu vložit do předmětu z toho oboru, který studenta zajímá .
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Ani tak nejde o typ informační služby jako o sjednocenost informací - na webu fakulty se člověk často dozví něco jiného, než je v kosu
atp.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) v 1. ročníku bakalářského studia ještě žádný volitelný předmět
nemám zapsaný
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) v 1. ročníku bakalářského studia ještě žádný volitelný
předmět nemám zapsaný
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? určitě ano
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Doporučuji přesunout předmět RPH (Řešení problémů a hry) do jiného semestru, kdy student umí už lépe programovat, zná některé algoritmy a práci na tak zajímavých projektech jako prohledávání stavového
prostoru si lépe ”užije”.
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Záznam číslo 2
Časová značka 12/1/2009 7:53:09
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zejmena to je predmet RPH.
Zazemi jednotlivych semestralnich uloh je super
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) /
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) /
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? o 100%
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní

2

Záznam číslo 3
Časová značka 12/1/2009 7:58:35
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Dobrý přístup vyučujících,
až na matiku předměty dle mého gusta, nebudu muset mít žádnou elektrotechniku
(pokud si pak vyberu správné zaměření), volitelnost předmětů, Praha.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Řešení problémů
a hry, vysoká volitelnost předmětů, relativně málo zato kvalitních předmětů.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Velice
těžká matematika (Lineární algebra a pan profesor Pták). Angličtina - rád bych
se v ní na OI zdokonaloval, ale nemůžu. Například dva semestry bysme ji klidně
volitelně nepovinně a zadarmo mít mohli. . .
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Doporučení co si máme zapsat jako volitelné, více informací o volitelnosti studia a celkově o systému.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Makro a mikroekonomika - je to užitečné a paní Fialová to skvěle
přednáší.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) 10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Trochu
ano, ale minimálně.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Kéž bych tento obor dostudoval :-) Program OI se
mi velice líbí, ale lehké to nebude. . .
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Záznam číslo 4
Časová značka 12/1/2009 8:25:31
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Dělám to, co mě baví (programování)
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? RPH (až na jednu
výhradu, viz níže)
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Možná
by stálo za uvážení, jestli je Python opravdu dobrou volbou. Nechci kritizovat jeho
schopnosti (nedělal jsem v něm nic jiného než hráče pro PD, takže nemohu posoudit), ale přjde mi trochu zbytečné se učit nový jazyk kvůli jednomu programu.
Je sice pravda, že naučení základních konstrukcí zvládl člověk za poměrně krátkou
dobu, ale přeci jenom, když už máme tu Javu v PR1. . .
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Určitě
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní To, co uvedu, není chyba OI, ale chyba ČVUT celkově. Jedná se o to, že člověk, který chce jít studovat IT obory má možnost volby
mezi FIT a FEL, kde jsou poměrně podobné (resp. navenek se tak tváří, ikdyž to
třeba není pravda) programy (ikdyž je rozdíl mezi OI a STM, který je takový víc
”mainstream”), takže chudák je kapku dezorientovaný. S tím ale tak trochu souvisí (ohledně vymezenosti) to, že na programu není žádná elektronika (s výjimkou
jednoho podoboru, kde to ale také není žádná sláva). Samozřejmě chápu, že OI
je programátorský program, ale možná by bylo dobré zvážit, jestli by nebylo na
škodu přidat alespoň základy obvodů (přeci jenom, když už jsme ta elektrofakulta
:-) - na druhou stranu je pravda, že chci-li studovat elektroniku, tak si ji můžu dát
do volitelných předmětů.
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Záznam číslo 5
Časová značka 12/1/2009 9:32:00
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Páči sa mi že telesná je volitelná, veľmi ma baví plávanie, ale niekedy na to nemám čas.
Páči sa mi že môžem študovať jazyky a mám za ne kredity. Myslím že jazyky sú
dnes veľmi dôležité, a keďže sme výberový odbor mnoho z nás má ambície ísť do
zahraničia.Jazyky sú super ****** Líbí se mi že tělesná je volitelná, velmi mě baví
plavání, ale někdy na to nemám čas.
Líbí se mi že mohu studovat jazyky a mám za ně kredity. Myslím že jazyky jsou
dnes velmi důležité, a že jsme výběrové odbor mnoho z nás má ambice jít do
zahraničia.Jazyky jsou super
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nepáči
sa mi obmedzenie štúdia jazykov na FEL, nemám žiadnu angličtinu(lebo rozrazovací test som napísal velmi dobre). Takže bez hodín angličtiny ju zabúdam. Zapísal
som si španielčinu a francúzštinu (prečo? erazmus, práca v zahraničí, práca v zahraničnej firme, spolupráca so zahraničným) . OI je výberový obor, pripravuje
špičkových pracovníkov ,budúcich riaditeľov, podnikateľov na medzištátnej úrovni.
Potrebuje kvalitnú výuku cudzích jazykov. Obmedzenie na 3 semestre? Zlé.
Nepáčia sa mi prerekvizity predmetov.
Prednášky a cvičenia- priveľmi často sa stáva že, 80% študentov vôbec nerozumie.
Z prednášky si nič neodnesieme, a nemôžete povedať že je to naša chyba, sme 130
najlepších z Česka , Slovenska, tuším sú tu aj Poliaci a Rusi. Naozaj to nie je
tým že by sme boli hlúpi. Prednášajúci by s mali snažiť vysvetliť látku tak aby
bola pochopiťelná pre všetkých. Nie je pýchou naučiť najlepšieho študenta - ten
to dokáže aj sám. Dobrý učiteľ je ten, ktorý dokáže vysvetliť látku tak, aby to
pochopil aj ten najslabší! (Pán Habala to takto robí, a každý študent, aj starší
kamaráti na kybernetike a STM si to chvália). Takto by sme ušetrili kopu času
doma, a chuť do štúdia by bola oveľa vačšia.
Cvičenia- mrhanie časom , na programovaní dostaneme zadanie ulohy a máme ju
odovzdať, samozrejme môžme klásť otázky ale ludia sa hambia. Naši cvičiaci sú
predsa profíci. Vela by sme sa od nich mohli naučiť, prečo Nestrávia viac času
vysvetlovaním? Konkrétne príklady by boli skvelé.
OI by mala viac budovať svoje meno, nepoznáme vôbec vedenie. Oi? To sú pre
mna moji skúšajúci. Oi by mala mat viac oficiálnych akcií, spoločenské akcie, plesy,
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návšteva divadla, benefičné akcie. . . Prezentovať študentom možnosti štúdia. Byť
naozaj otvorenou informatikou.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Chýba mi napríklad informácia o teste z angličtiny,
keďže rozrazovací test som napísal veľmi dobre, mám si rovno spraviť nejaký test
na katedre jazykov, neviem ako na to, neviem či si mám niečo zapísať v kose, neviem koho mám kontaktovať. Je potrebné zaviesť spôsob ako sa študenti môžu na
takéto problémy pýtať. Poskytnúť vyčerpávajúce odpovede a uložiť tieto odpovede
na web aby ich každý videl. Beháme za učitelmi a zisťujeme čo a ako, často ani
oni nevedia poradiť.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Určite cudzie jazyky, napríklad španielčinu. Je to skvelé plus do
životopisu, je to zábava, dozvieme sa vela aj o krajinách kde sa daným jazykom
hovorí.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Určite,
ale prednášky programovania mi dávajú velmi málo, nerozumiem, ale hlúpy nie
som. Ocenil by som keby cvičiaci vysvetlili ako danú vec robiť, chcem sa to naučiť
poriadne, ich skúsenosti by ma velmi zaujímali. Vzorové príklady na úvod do každej témy by boli skvelé. Aby som to zhrnul - neviem komu vdačím za svoj pokrok
viac či chodeniu do školy alebo pánu herroutovi a jeho knižke o Jave, lebo zo školy
som si toho veľa neodniesol. Myslím, že keby bol systém výuky na prednáškach a
cvičieniach lepší mohol som preberaným témam rozumieť ovela lepšie ako teraz.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslím že tým OI urobil skvelú prácu , program má
veľmi dobré základy a pri dalšej snahe sa z tohoto programu môže stať medzinárodne známy študijný program. Už jeho názov každého zaujme. Myslím že tento
dotazník je skvelá vec a ak sa OI aj nadalej bude pozorne zaujímať o názory študentov, a nebude ich brať na lahkú váhu, kvalita sa takýmto prístupom ešte rapídne
zvýši.

6

Záznam číslo 6
Časová značka 12/1/2009 9:35:12
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? matematika a programovani
me relativne bavi a tento program je prave o tom. . .a unikatni predmet RPH mi
pomohl v prvnich krutcich v jave,diky tomu,ze se mi libylo bludiste a tak jsem
ho studoval a predbehl diky tomu predmet programovani 1, ted,kdyz se na programovani o necem bavi,tak si to dokazu predstavit a uz jenom chytam ty zdrave
zasady,jimiz by se mel programator ridit
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? RPH
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? maly
vyber povinne volitelnych predmetu
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? z 0 na
100. . .nemysleno procentualne. . .
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 7
Časová značka 12/1/2009 9:46:05
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? v
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojen, ale vždy je
co zlepšit a na co se více zaměřit. Zaměřil bych se více na vyváženost programu
- např. různé skupiny v předmětu programování mají diametrálně odlišné semestrální práce, co se týče složitosti. Jedna skupina měla semestrální práci hotovou za
odpoledne, druhá nad ní sedí přes týden a nehne se z místa (z důvodů absence
předmětu algoritmizace, na kterém je zadání této práce postavené)
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Příjemný přístup
vyučujících a vesměs velká ochota pomoci vyjasnit nejasnosti, občas i na úsměvných až vtipných modelových situacích, které ale rozhodně pobaví a nastíní nám
danou problematiku víc, než 1000 definic.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Jak
jsem psal výše, vyřešit nejednotnost nároků v jednotlivých skupinách předmětu
programování a zařídit intenzivní kurz angličtiny i na druhý semestr. (ti, co anglicky umí méně se ji v prvním semestru jakž takž naučí, během druhého ji pozapomenou a ve třetím z ní dělají zkoušku)
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Zatím jsem našel veškeré informace, které jsem potřeboval.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Intenzivní kurz angličtiny - příjemná p. profesorka a uvolněná atmosféra, která pomáhá učení + vesměs zajímavá odborná témata.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) 10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, ale
momentálně už několikátý večer a odpoledne řeším se spolužáky semestrální práci,
na kterou ne a ne přijít (konzultovali jsme samozřejmě daný problém s profesory)
- holt nám chybí algoritmizace. . .
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Přeju hodně úspěchů s tímto oborem a hodně kvalitních studentů. Pokud se odladí mouchy (viz výše) stane se z OI perfektní obor
:)
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Záznam číslo 8
Časová značka 12/1/2009 10:47:40
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojen z duvodu velmi
zajimavych prednasek(nemyslim algebru, ta samoyrejme takz:-))
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? chat, ktery dovoli komunikaci vsech online studentu
tohoto oboru.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? mnohem.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 9
Časová značka 12/1/2009 10:48:42
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Mám zkušenosti s programováním, v Javě jsem zatím nic většího nepsal. Díky Programování 1 si jazyk
výborně potrénuji. Seminárka zadaná panem Blochem je moc zajímavá a provokuje můj intelekt k činnosti. Díky tomuto předmětu a cvičícímu se moje úroveň
programování v Javě o zvýší.
Diskrétní matematika je výborná, především kvůli osobnosti pana Habaly. Předmět
je dobře sestaven, počítají se praktické příklady ze života - třeba jednoduché šifry
- což oceňuji.
Studijní předpis mi umožňuje vydělávat si na živobytí a přitom studovat, i když
na menší kreditovou zátěž. Studium se mi hodí při práci. Dělám jako tester v sw
firmě.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Moc se mi líbí předmět pana Svobody RPH, na který letos nechodím. Zachovejte ho do dalších let, ať
si ho mohu zapsat.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Po
dvou měsících studija nevidím žádný problém.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Přímý přístup k domovským adresářům počítačů Sun
v Dejvicích přes ftp.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) V tomto semestru nemám zapsán žádný volitelný předmět. Svůj
čas dělím mezi školu a práci.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Nemám zkušenost.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Nezlepšila
ve smyslu schopnosti algoritmizace, znalosti datových struktur nebo algoritmů, což
jsem očekával. Rozšířil jsem si ovšem obzory co se týče nástrojů Javy: NetBeans a
JUnit testy.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní V předmětu Lineární algebra bych rád na cvičeních
viděl občas nějaký důkaz. Na cvičeních DMA to děláme a je to přínosné.
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Odváídíte dobrou práci. Jsem se studijním programem spokojen .
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Záznam číslo 10
Časová značka 12/1/2009 11:02:07
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zvolil jsem si FEL oproti
alternativám zvláště pro jeho dobrou pověst a tradici. Předpokládal jsem kvalitní
a nesnadnou výuku a moje očekávání je (alespoň zatím) naplňováno. Samozřejmě
je ještě docela brzy program hodnotit po pár měsících studia, ale myslím, že už
samotná kvalita FELu jako fakulty ručí za jeho kvalitu.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Struktura volitelnosti předmětů. Předmět RPH. . . .Vlastně není nic, co bych nezachoval.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Někdy
je trošku zmatek v organizaci. Byl trochu problém se zápisem některých předmětů
a bylo také trochu nejasné, co si máme zapsat a co ne. Ale to nemusí být ve
všech případech vina OI, ale např. katedry jazyků. Narážím tím na zmatky kolem
uznávání certifikátů z angličtiny.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Napadá mě například nějaké méně formální slovo od
garantů jednotlivých oborů či předmětů, kterým by studenty na tento obor/předmět
zkusili nalákat.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Mám zapsanou pouze Makro a mikroekonomii. Předmět je to
určitě kvalitní a poučný, ikdyž není tak zábavný, jak jsem čekal.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) viz. předchozí otázka. Mám pouze jeden.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? V programování jsem byl zběhý už před nástupem na OI, takže co se týče mé obecné
schopnosti algoritmizace nikoliv, ale zase jsem se naučil javu a python plus nějaké
triky navíc. V celkovém měřítku bych řekl, že jsem se o trochu zlepšil, ale nějaké
prudší zlepšování očekávám až pozděj během stuida.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Jednu celkem důležitou výtku bych měl. Obory si totiž volíme na začátku příštího semestru. Sám váhám mezi SW a HW. K SW člověk
”přičuchne” velmi snadno, už jenom ve formě programování, ale s HW je to komplikovanější. Osobně jsem k HW trochu nakloněn, ale přijde mi riskantní si obor
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zvolit, když jsem neměl příležitost absolvovat nějaký HW předmět a nevím, jestli
mě to bude skutečně bavit. Moje doporučení je tedy dát nějaký základní HW
předmět již do prvního semestru.
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Záznam číslo 11
Časová značka 12/1/2009 11:44:56
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? vidim, ze se opravdu ucim
neco uzitecneho. ucitele jsou vyborne (ale zatim nevim jak se budou chovat u
zkousky ;) ).
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? dialog mezi studenty a uciteli
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? mate
nejakym zpusobem prilakat vice holek na obor, jinak se snad zblaznim.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? urcite.
pred dvema mesici jsem skoro vubec neumel, ale ted’ uz porad premyslim o nejakych suffix’nych stromech a algoritmech breadth-first search’e.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní

14

Záznam číslo 12
Časová značka 12/2/2009 0:23:44
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi předmět RPH a projekty které řešíme.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Chtěl
bych větší výběr volitelných předmětů. Například zaměřených na ekonomiku, aby
jsme měli z čeho vybírat, když nemám zájem historii, filozofii apod.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Makro a mikroekonomika
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, ale
myslím, že bylo lepší, kdyby jsme se dozvěděli správná řešení projektů z RPH, aby
jsme se poučili co jsme mohli udělat lépe.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 13
Časová značka 12/2/2009 1:11:00
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Vadí mi především vedení
výuky v hodinách programování. Nemyslím teď přednášky ale cvičení pod vedením
Ing. Blocha. Dle mého názoru nevede výuku tak, aby ji byli schopni zvládnout
i začátečníci, zadává dosti težké úkoly, při vysvětlování celý kod sbalí a rychle
scroluje, takže prakticky nemáme šanci se na zdrojový kod podívat. Věřím, že pro
pokročilé programátory jeho úkoly problémem asi nejsou, a přesto že vím, že vysoká
škola je především o samostudiu, myslím si ež by se měl Int. Bloch důkladněji
zaměřit na zákaldy a projíždět látku pomaleji. Také si myslím že odpověď na otázku
”Domácí úkol jsem neudělal, protože jsem prostě nevěděl jak dál.” by neměla být
”Tak to do příště doneste, ano?”. Stížnost bych měl i vůči jeho zadání semestrální
práce. Všem nám povolil pouze jedinou z 8 nabízených s tím že zvolil stupnici
podle času. V praxi to znamená, že kdo v milionovém stringu nenajde nejdelší
substringy vdo 150s neprošel předmětem. V neposlední řadě bych zlepšil především
informace pro studenty. Samimnohdy pořádně nevíme, které předměty z volitelných
jsou otevřené, které ne, jak je to třeba s mirrory, protože teprve nedávno jsem se
dozvěděl že se mirror Management dodělává až v magisterském studiu, přičemž
jsem se domlouval, že se musí udělat už za bakaláře.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Určitě informační
dopisy Ing. Svobody.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Krom
výše zmíněného příspěvku o Ing. Blochovi asi nic.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? NA webu třeba není uvedeno, kdy probíhá rozřazení
do oborů. Ale jinak bych řekl, že je zde dost informací.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) (A1B16MME) Makro a mikroekonomika A0B03TV1 - BUD07
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Zatím jsem měl jen jeden, nepočítám-li tělesnou výchovu
a stím jsem spokojený, takže nemůžu říct.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, byl
jsem uplný začátečník a nyní již některým základním věcem rozumí.
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11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslím si že by tento obor mohl mít velkou budoucnost. Ano máte zde nevychytané mouchy, ale je to především tím, že tento obor
jede první rok. Myslím, že pokud budete nadále usilovně pracovat bude tento obor
velmi kvalitní.
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Záznam číslo 14
Časová značka 12/2/2009 3:36:24
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Považuji obor OI za nejkvalitnější obor informatického zaměření v ČR. Jen doufám, že velmi náročné studium
zvládnu a nebudu muset přejít na jiný, méně náročný ale také méně kvalitní obor.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Možnost si hned
v prvním semestru vyzkoušet programování prakticky v předmětu RPH. A také,
že již ze začátku programujeme ve dvou jazycích (a ještě jsou to jazyky použitelné
a ne nějaké fosilní, jako je např. Pascal).
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Že
je nám často naznačováno, že my jsme výběr, ti nejlepší z nejlepších, géniové. :-)
A že z toho někdy pramení zbytečně vysoké nároky a očekávání.
Také nevyrovnané nároky cvičících (Programování - Buk vs. Bloch).
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Po redesignu jsem nenašel fórum, bylo zrušeno, sloučeno s fórem FELu?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Po prvním semestru nemám možnost srovnávat.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Po prvním semestru nemám možnost srovnávat.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Rozhodně,
naučil jsem se základy dvou nových programovacích jazyků.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Odvádíte dobrou práci, hodně štěstí. . . ;-)
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Záznam číslo 15
Časová značka 12/2/2009 12:26:45
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Získal jsem zkušenost, kterou mi doteď české školství nedalo, a na jakou jsem dlouho čekal.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy?
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Vysoká úroveň, očekává se samostatnost a znalost základů, vlastní přemýšlení. Chápu, že pro někoho
to je náročné, v tom případě bych mu doporučil změnit obor - a ne, že se obor
bude přizpůsobovat jemu. Tohle JE NÁROČNÉ, a proto jsem tu rád :-) Kdybych
chtěl jentak proplout, tak půjdu jinam, ale já přeci od VŠ očekávám že se něco
naučím, a to tady rozhodně platí.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Přestože
už jsem v minulosti programoval hodně, byly to rutinní úlohy. Tady jsem se poprvé setkal s ”algoritmizací” a potřebou přemýšlet nad problémem z matematickofilosofického hlediska :-)
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Díky, a nenechte se znechutit :-) M.M.
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Záznam číslo 16
Časová značka 12/2/2009 12:38:51
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Koncept štúdia OI mi veľmi
vyhovuje.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? určite by som zachoval základný koncept, s akým bol vytvorený tento študijný program - jeho absolventi by mali vedieť riešiť komplexné informatické problémy zasahujúce do iných
vedných odborov.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) prezentační dovednosti (profesijní prezentace)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? áno
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní ja osobne (a pravdepodobné aj niektorí ostatní kolegovia) som narazil na nasledujúci problém: hrozí možnosť, že v prvom zimnom
semestri sa mi nepodarí spraviť predmet ’Lineárna algebra’. Tento predmet je však
vyučovaný iba v zimných semestroch, teda budem musieť čakať rok, kým si budem
môcť zapísať predmety ’Logika a grafy’ a ’Matematicka analyza’, ktoré vyžadujú
absolvovanie ’Lineárnej algebry’
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Záznam číslo 17
Časová značka 12/2/2009 13:50:06
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? None
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? None
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla None
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? None
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? None
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? None
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 18
Časová značka 12/2/2009 15:37:17
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Obor pokrývá 90% toho, co
jsem od něj očekával (díky informacím za DOD a webu)
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Především ”jiný”
druh přístupu (např. v předmětu RPH) - konkrétněji to, že zde není prioritou získání kreditů (nebo bodů a později kreditů), ale zamyslet se nad konkrétní věcí
(ideálně samostatně). Tím nechci narážet na poměrně malou náročnost RPH. Moc
se mi nelíbí systém: nauč-procvič-napiš test-dostaň kredit. A RPH je jediný předmět z portfolia OI, který tento systém nemá.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Viz
předchozí odpověď. Více předmětů jako RPH. V souvislosti s tímto oceňuji i prof.
Ptáka ne za jeho předmět či jeho složitost, ale za přístup - že neučí jen suché
postupy, ale snaží se, abychom pochopili i principy.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nemohu hodnotit, web OI jsem jen zběžně prošel.
Myslím si, že kombinace e-mailu a facebooku je pro informovanost dostačující.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) bez komentáře - mám zapsaný ruský jazyk, ale to není o doporučení, nýbrž o zájmu
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) -”10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano i ne
- schopnost programovat nikoliv, znalost dalších programovacích jazyků (Python,
Java) velice. Zde bych se malinko pozdržel - nevím, jak u jiných cvičících, ale u ing.
Blocha se schopnost programovat nezlepší u nikoho (opět dochází jen ke zlepšení
znalostí jazyku Java). Ale to by bylo na delší povídání.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní I kdyby nebyl, myslím si, že na OI by se lidé za své
názory stydět neměli :)
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Záznam číslo 19
Časová značka 12/2/2009 15:53:51
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nejsem si úplně jistý, zda
se chci profesionalizovat právě v tomto směru.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? podněcování přemýšlení
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? předmět
typu RPH jen v prvním semestru. . .právě takovýto předmět dělá OI výjimečnou
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? asi ne. .
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? každopádně
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní čím více originálních prvků v OI tím lépe
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Záznam číslo 20
Časová značka 12/2/2009 23:01:56
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Výuka je na dostatečně kvalitní úrovni, naučil jsem se základy programování. V předmětu RPH se řeší zajímavé problémy.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Doladit
drobné chyby a nedostatky, které jsou jistě spojeny s tím, že OI běží teprve první
rok. Dát studentům možnost seznámit se s hardware (třeba předmětem konceptuálně podobným RPH) již v prvním semestru (kvůli rozřazení)
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Hlavně zlepšit informace o ”birokratických” věcech (př:
Jak a kdy zapsat zkoušku z aj. Výčet volitelných předmětů v době předběžného
zápisu, třeba seřadit podle vhodnosti pro daný semestr)
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Historie vědy a techniky (předmět podle mě nemá moc
přínos, prostě jako dějepis na střední škole)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? ano
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 21
Časová značka 12/3/2009 1:15:59
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Ostatní spolužáci, kteří šli
na ostatní podobné programy mi vyprávěli o jejich programech a myslím, že jsem
zvolil dobře. . .
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Zatím bych zachoval všechny předměty, myslím, že dobře připravují na další studium.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Některé
informace by mohli přijít dřív, například nabídka volitelných předmětů na daný
semestr.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Zatím jsem našel vše co jsem potřeboval. . .
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, určitě.
Hlavně díky předmětům Řešení problémů a hry a Programování 1
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 22
Časová značka 12/3/2009 1:56:34
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Myslel jsem že když tomu
věnuju dost času tak to budu v pohodě zvládat. Zabil jsem 90% aktivit a i tak
to nezvládám (do dalšího semestru nejspíš projdu, ale je otázka jak dál). Chybu
hledám v sobě.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ne
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? RPH.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Náročnější
příjmací zkoušky. Raději netestové, snáze tak získáte ”výběrovou elitu” po které
toužíte. A nedostane se sem lama jako já která dobře tipuje.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Na web OI jsem zanevřel již někdy v září. ”wikiStránky” předmětu jsou fajn a užitečné-možná by se hodilo pár tutoriálů jak ovládnout python a javu (napsaných přímo na míru- ne něco obecného z webu. Třeba
ten návod pro NetBeans mě zachránil krk.). Teď už jsem se zorientoval. . .(takže
spíš doporučená pomoc dalším generacím).
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Filosofie I, Tělocvik. Laciné kredity, které se vždy hodí- je to
zvládnutelné i bez tříhodinové domácí přípravy-ne jako LAG a DMA.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Značně,
Javu a Python jsme zde potkal poprvé. Ale vidím to jako přizpůsobení se víc programovacím rozhraním, ne pokrok v samotném programování.

11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Proč byl na tom plakátu http://dce.fel.cvut.cz/Files/studium/organizace
text: ”počítačová grafika”? Prostě jsem čekal že tady bude něco víc než jen ”matika
a programování”, rovnou v prváku. Třeba se ten druhé semestr zvolní, ale nevím
spíš mám dojem že odpadnu. . . A budu na OI vzpomínat jako na ”promarněné
rok”, ale ve všem se dá najít pozitivum.
Předmět RPH naplnil moji představu, ale myslel jsem že o tom bude celé studium,
nejen jeden předmět.
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Záznam číslo 23
Časová značka 12/3/2009 5:49:27
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Se studiem jako takovým jsem
velmi spokojen. Jen si nejsem úplně jist, jak to bude s uplatněním absolventů OI,
jelikož mi zaměření programu přijde jako informatika s trochou kybernetiky a nemyslím si, že je to dnes to, co ”informatikcký průmysl” potřebuje. Ocenil bych
proto volitelné předměty typu Administrace systému Unix, Databázové systémy
nebo Síťové technologie a jejich správa. Přesto si myslím, že OI je nejkvalitnější a
nejzajímavější informatický bakalářský program, který v ČR v této době existuje.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi, že se
OI zajímá o své studenty a jejich názory, o čemž svědčí například i tento dotazník.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Přál
bych si, aby katedra jazyků přidala na své stránky nějaké konkrétní informace o
zkoušce z angličtiny. Stále o ní takřka nic nevím. Neznám její strukturu, nevím
kdy bude příležitost ji složit.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Předmět A1B16MME Makro a mikroekonomika by dle
mého měl vysvětlit základní prvky a principy ekonomiky podniku a účetnictví a k
tomu nějaký obecný úvod do ekonomie. Předmět se sice o něco takového pokouší,
ale osobně mi moc nevyhovuje. Přijde mi, že jde příliš do detailů a přitom pořádně
nechápeme a nemáme zažité základy, na kterých by se i dále dalo ”stavět”.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Určitě
ano.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní S programem OI jsem nadmíru spokojen, pouze bych
se zamyslel nad systémem výuky anglištiny na OI. Možná by nakonec bylo lepší
ji učit klasicky a projít úplně obyčejnými zkouškami se zápočty, kredity a vším
ostatním, co k tomu patří. Angličtina v jakékoliv podobě je přínosem, což nemohu
tvrdit o řadě předmětů, které mají formovat tzv. softskills.
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Záznam číslo 24
Časová značka 12/3/2009 6:58:18
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Stud. program zatim plni
me ocekavani.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Přednášky Programování 1 s Ing. Miroslavem Balíkem, Ph.D., Diskrétní matematiku s Doc.Mgr.
Petrem Habalou, Ph.D. a volne ctvrtky bez prednasek a cviceni :)
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Chtelo
by to asi zlepsit informovanost ohledně angličtiny (kdy se co musi slozit) a sdelit novym uchazecum o OI, ze je u nich predpokladana aspon zakladni znalost
anglictiny (a potazmo i programovani).

7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Mozna by to chtelo dat k dispozici ”tabulku” -co, do
kdy musi udelat bakalar aby splnil pozadavky na anglictinu. . . http://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php
bc-english.pdf Sam sem ji objevil ciste nahodou. . .
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Telesna vychova - ”ajtak” se musi obcas hybat
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Na takovy predmet sem zatim nenarazil za ten jeden
semestr. . .
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Urcite,
predtim sem programovat spise zkousel, ale na OI me vsechno naucili poradne od
zacatku. . . (aspon tedy na prednaskach. . .).
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Mozna by chtelo studenty vice motivovat k chozeni
na ”motivacni” prednasky z predmetu Reseni problemu a hry a nejak je ozivit.
Ja osobne byl na vsech trech, ale nevim jestli sem si z toho neco podstatneho
odnesl. . . Urcite bych vahal jestli jit na dalsi, pokud bych mel neco podobneho v
dalsich semestrech.
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Záznam číslo 25
Časová značka 12/3/2009 12:22:31
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? ANO-kvuli pristupu, kvuli
předmětům Řešení problémů a hry, diskrétní matika. . . SPÍŠE - z důvodu předmětu Programování 1 a cvíčícího p. Blocha. Semestrálka, kterou zadal, si myslím
je zdaleka neadekvátní. Zvlast, když tuto úlohy řešili jiné obory v pozdějších semestrech, v oborech Algoritmizace. A ne v Programování 1, kde i podle vašich slov
ve středu večer jde o naučení přikazů a zažití programování.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Řešení problémů
a hry, super přístup, rovné a spravedlivé hodnocení pro všechny (ne jako PR1).
Motivační přednášky, moc dobrý nápad. O rozpoznávání obličeje, googlu a free
fly, velice přísnosné, motivační. Diskrétní matika- p. Habala - zajimavé, záživné a
spravedlivé.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Pan
Bloch a jeho práce na cvičení PR1 + zadání semestrální práce. Viz popis výše.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nechybí, v pořádku.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Tělesná výchova- široký výběr sportů
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) 10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano určitě,
řádově lepší. Díky předmětu RPH to není jen nudné programování, ale určitě motivační, min člověk ihned vidí, že jeho práce má nějaké výsledky (Hráč,Bludiště,Reversi,
Spam). I PR1 samozřejmě pomohlo. Ale nemohu opět narazit na problém se semestrálkou. (A určitě nejsem vyjímka, doufám že ostatní to napíší také).
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Z osobního hlediska bych do prvních dvou semestrů
přidal jeden předmět, aby i kredity se více rozprostřely. Za sebe bych přidal nějaké
elektro, logické obvody, HW. Matika v pořádku, humanitní předměty si každý může
zvolit dle uvážení. Díky.
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Záznam číslo 26
Časová značka 12/3/2009 12:43:20
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? OI je obor, kde si student
může relativně volně určit, co chce studovat a co ne, líbí se mi, že je kladen důraz
na průběžnou přípravu, matematika mi přijde velice zajímavá.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Diskrétní matematika s docentem Habalou:-)
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Relativní
nepořádek ze začátku roku s tím, jaký volitelný předmět bude či nebude otevřen,
i když teď bych řekl, že se to v předběžných zápisech zlepšilo. .
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Pravděpodobně taková, která by za mě napsala testy.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Makro a mikroekonomika.Přednášky mi přijdou dobré,
ale cvičení se mi zdají trochu o ničem, protože často téměř nic nestihneme udělat.Bodové
rozpětí pro jednotlivé známky se mi zdá příliš přísné v porovnání např. s Lineární
algebrou.Testy mi často přijdou nejednoznačně zadány.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Řekl bych,
že spíše zůstala na stejné úrovni, ale to je asi tím, že, při vší skromnosti, mám relativně velké zkušenosti s C++
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Snad jen: pokračujte v tom co děláte :-)
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Záznam číslo 27
Časová značka 12/3/2009 13:17:40
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Výuka odpovídá mému tempu,
předměty jsou zajímavé a především je OI unikátní (hlavně RPH+motivační přednášky a snaha o odlišení od jiných programů na jiných školách).
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Zachoval bych především tu snahu dát studentům něco víc, než ostatní školy stejného zaměření.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? V
RPH byla po studentech hned požadována schopnost zvládat objekty a práci s
nimi, když na přednášce z Programování se začínaly teprve primitivní datové typy.
Možná by bylo v prváku lepší udělat 2 skupiny studentů - ty, kteří už ovládají
datové typy, cykly, objekty a druhou skupinu těch, kteří skutečně začínají. Ve
druháku/druhém semestru je potom spojit (ta lepší skupina by nepředbíhala, ale
dostávala třeba ten semestr příklady na procvičení/zamyšlení se nad něčím složitějším).
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Ideální by byl jeden web (wiki?) se sekcemi pro každý
ročník se všemi informacemi, které student ke studiu potřebuje: Linky na stránky
všech cvičení i přednášek, u každého cvičení napsané data, kdy se budou psát testy.
Všechny slidy z přednášek i cvičení na tomto jednom místě. Aby to člověk nemusel
hledat na 10 různých webech nebo shánět ostatní studenty, aby získal informace.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ne - základ už jsem měl, a za ten jsme se zatím nedostali.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Chtěl bych poděkovat za to, že jste založili OI a máte
skutečný zájem o své studenty a o zlepšování svého programu. To jinde nebývá
samozřejmostí.
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Záznam číslo 28
Časová značka 12/4/2009 7:12:29
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nejsem plne spokojen, jen
kvuli naplni Anglickeho jazyka v oboru OI, ktery je velmi osizen a je predpokladana
velmi dobra znalost.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Volitelnost predmetu.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Anglicky
jazyk
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Temer
se nezmenila.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 29
Časová značka 12/4/2009 11:14:21
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Perspektivní a prestižní studium v ČR. Zatím splňuje mé očekávání.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Kvalitní pedagogové, výběr odborných předmětů.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Málo
informací ohledně studia angličtiny v době podávání přihlášek ke studiu. Povinnost
absolvovat humanitní předměty.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Podrobnější informace o studiu angličtiny a nasledných
odborných předmětů studovaných v angličtině.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Tělesná výchova 1, spotrovní aktivity zdarma a za 1 kredit.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Nevím.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Zcela urcite.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Chtěl bych poděkovat za zřízení tohoto nového studijního programu.
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Záznam číslo 30
Časová značka 12/4/2009 15:27:11
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Program naprosto přesně splňuje
vše, co bylo avizováno a co jsem očekával. Jsem spokojen s vyučujícími i jejich
přístupem k odváděné práci, se skladbou předmětů a jejich náplní a v neposlední
řadě i s tímto zájmem o náš osobní názor :)
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Výběrovost a ”otevřenost”. Vždy je dobré vědět, že je člověk součástí kolektivu, který je na určité
úrovni (aspoň částečně prověřené přijímacími zkouškami), stejně jako je fajn mít
značnou volnost při výběru a studiu předmětů, které nás zajímají (onu otevřenost
jsem na vlastní kůži ještě pořádně neokusil - to kvůli definovanému rozvrhu v 1.
semestru - , ale vzhledem k tomu, že program splňuje skutečně vše, co sliboval, se
neobávám, že by na ni nedošlo). P.S.: určitě bych neměnil ani přístup doktorandů,
kteří svou iniciativou (např. výlet na Sněžku) utváří pohodovou atmosféru ;)
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? V
tuto chvíli nemám k chodu programu ani jeho koncepci žádné výhrady.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Ne, informací je dostatek. Osobně oceňuji množství informačních kanálů, jimiž se informace může dostat ke studentům. Obzvláště vhod
mi pak přijde školní email a OI blog, jelikož z jistých důvodů nevedu a nehodlám
zavádět Facebook a nemusím se cítit diskriminován.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Jednoznačně tělocvik, ČVUT má u mnoha sportů vynikající zázemí a je škoda toho nevyužít.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Nemám zapsaný žádný takový předmět.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, určitě.
S programováním obecně jsem již měl zkušenosti větší než malé, jelikož jsem vystudoval průmyslovou školu se zaměřením na výpočetní techniku, ale zde probíhá
výuka v jazyce Java, což mi vyhovuje, protože jsem jej příliš neznal a krom znalostí
Javy jsem se dozajista něco přiučil i o tvorbě programů obecně.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslím si, že je správné, abych se na tomto místě
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přiznal, že jsem zpočátku (tj. o prázdninách) nebyl pevně rozhodnut, jestli mám
jít na OI nebo na FIT. Po necelém prvním semestru na OI se Vám všem tedy
musím co nejsrdečněji omluvit za svou nerozhodnost, jelikož si tento obor nemůžu
vynachválit. Pokud i nadále budete odvádět stejně dobrou práci jako doposud, pak
vězte, že budete mít přinejmenším jednoho maximálně spokojeného studenta.
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Záznam číslo 31
Časová značka 12/5/2009 3:28:14
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Soubor předmětů je dobře
koncipovaný, stejně jako celá struktura programu. Sešla se vynikající sestava vyučujících (nebude je vyjmenovávat, byli by to asi všichni), kteří nejenže mají zábavné
hodiny, ale dokáži problém dobře a jasně vysvětlit.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Minnor a major
specializace, zajímavý předmět Řešení problémů a také celková přístup ke studentům. Skladba předmětů důležitých pro informatiku (a minimum fyziky, která má
jen okrajové využití. . .). Nejvíce si cením Diskrétní matematiky doc. Habaly, který
je asi nejlepší vyučujíci, jakého jsem potkal. Je to předmět s vysokou přidanou hodnotou pro informatiku, rozvíjí myšlení a řeší se v něm zajímavé problémy. Myslím,
že nikde jinde se s podobným úvodním matematickým kurzem nesetkáme.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Moc
se mi nelíbí název ”Otevřená informatika” - je mi jasné, že teď už ho nemá cenu
měnit, ale působí to někdy zmatky. Zní sice dobře, ale pokud někomu řeknu, že
studuji Otevřenou informatiku, tak se buď ptá, co to znamená, že je otevřená (pokud se ve světe informatiky neorientuje) nebo si myslí, že je to obor zaměřený na
open-source. Nicméně chápu praktičnost názvu z hlediska loga apod.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nikoliv.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Zatím mám jen jeden - Mikro a makroekonomie. Doporučil bych
ho, je to dobrý úvod do problematiky.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Mám pouze jeden a ten bych doporučil.
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Rozhodně.
Jednak více teoreticky v předmětu Programování, jednak prakticky v předmětu
řešení problémů a to hlavně při práci na Spam filtru (tam jsem byl několikrát
překvapen, co dovedu naprogramovat - moje znalost programování nebyla zrovna
na úrovni a zdá se mi, že za krátkou dobu na sobě vidím podstatné zlepšení)
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Chtěl bych poděkovat za vytvoření skvělého studijního programu, který vyplňuje díru na trhu.
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Záznam číslo 32
Časová značka 12/5/2009 6:02:16
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? První semestr je pro hodnocení programu opravdu málo. OPznačení odpovědi spíše ano, je dáno tím, že
jsem očekával větší zaměření na informatiku již od prvního semestru předměty
(dva) RPH a P1 jsou jediným pojítkem s věcmi které mě zajímají. a z toho P1 je
pro mne téměř ztráta času. RPH je sice mnohem zajímavější ovšem pro vytváření
kvalitní práce nad úrovní trivialit nemáme teoretickou průmpravu. úloha path
finder je triviální pokud nejsou kladeny požadavky na sofistikovaný algoritmus.
požadavek najdi nejkratší cestu je triviální.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ne
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? individuální přístup
v předmětu RPH (možnost zaměřit se na jeden projekt či dva bez sankcí na konečném výsledku v předmětu)
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? obrovské
požadavky v matematice bez předchozí srovnáníí lítky s gymnázii. (v programování
mají gymnazisti P1 v programování mají Průmyslováci nic.)
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? web OI nepoužívám
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) zatím jsem nenarazil na žádný zajímavý volitelný předmět (nenašel jsem způsob jak si zapsat jiný předmět než z humanitně ekonomických které
jsou povině voitelné)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? ne průprava z průmyslové školy je prozatím nad úrovní programování terou děláme na
OI
(v programování jsem se zdokonaloval v rámci SPŠE samostudijem. Úroveň vyuky
na střední škole mě neuspokojovala)
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Držím celému týmu OI palce a jsem velmi rád, že jsem
dostal šanci setkat se s kapacitami v oboru alespoň jako posluchač v přednáškovém
sále.
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Hodně štěstí do dalších let.

38

Záznam číslo 33
Časová značka 12/5/2009 6:58:54
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? OI vypadá jako hodně pesperspektivní obor. Akorát nejsem si jistý, jestli je dobře, že magisterský obor bude
mít pod sebou katedra matematiky. Jestli jsem slyšel správně.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Osobní přístup týmu
OI, zájem vyhovět nám v našich návrzích a spolupracovat se studenty na tvorbě
oboru,. . .
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? spousta
vyučujících o nás hovoří jako o elitním oboru a zřejmě na nás budou kladeny i o
hodně vyšší nároky(i když zatím nemohu posoudit). Ale myslím si, že kdo si bude
chtít odnést víc, odnese si, kdo ne, ne a není proto potřeba na nás klást extrémně
vysoké nároky a snažit se z nás udělat opravdu elitní obor. Dále studium jazyků,
kde není ještě pořádně jasné, kolik můžeme studovat jazyků, jak dlouho, co platíme,. . . Jazyky by měly být rozumně neomezeně bezplatné.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? zatím jsem nepotřeboval nic, co bych na webu OI nenašel. A hlavně jsem nový web moc nenavštívil.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, jak
schopnost něco vymyslet, tak to naiplementovat. Akorát semestrální práce z programování (cvičící: Ing. Martin Bloch, CSc.) mi přijde naprosto přehnaná(nebo
alespoň její hodnocení), protože znalosti, které bychom potřebovali na nejlepší
hodnocení, jsme zdaleka neprobrali. A veřím, že spoustě studentů, kteří s programováním nebo s Javou začínají, může dělat problémy vůbec tu práci napsat aspoň
na zápočet.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní vše na co jsem si momentálně vzpomněl už bylo řečeno
výše. A děkuji za Váš přístup a zájem :-)
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Záznam číslo 34
Časová značka 12/5/2009 8:28:07
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Obor mě docela baví, ale
nezvládám algebru
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? předmět rph a jeho
styl výuky
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Určitě
ano
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 35
Časová značka 12/5/2009 11:08:23
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Myslím,že úroveň vzdělání
je více než dostatečná, ovšem zatím nevidim aplikace jednotlivých předmětů. Moje
studijní výsledky hodnotím jako průměr, spíše slabý. To znamená, že s prospěchovým stipendiem nemohu počítat. Velice mi ovšem chybí vyuka angličtiny. Myslím,
že jsem v angličtine velice stagnoval. A kvůli mé finanční situaci si nemohu dovolit
placené hodiny mimo školu. Pedagogičtí pracovníci jsou opravdu fundovaní lidé,
plní zdravého nadšení a vlídnosti. Na nikoho z nich si v zásadě nemohu stěžovat
(zatím).
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ne
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Měl jsem možnost
studovat dva informatické obory Masarykovi university v Brně, dále pak aplikovanou informatiku na Jihočeské universitě. Rozhodování pro mne bylo složité, avšak
nakonec jsem se rozhodl hlavně, podle příbuzenské přizně v Praze.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Chybí
mi již výše zmíněná angličtina, její výuka a praxe. Trápí mne programování. Je pro
mne nepřehledné a složité, hlavně zpočátkuto bylo pro mne veliké utrpení. Seznámit se z principy JAWy, objektového proramování je velice těžké pro začíátečníka,
konkrétně u mne to bylo velice chaotické a nepřehledné. A doteď nemám jasno.
Taktéž ubytování (kolej), ovšem to sem asi nepatří.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Takové
to programátorské myšlení, které je u mě na velice malé úrovni, se zatím neprohloubilo. Jsem, ale rád, že jsem si přičichl k JAVě. Ten úvod a seznámení se s
novým jazykem pro mne byl velice chaotický a nepřehledný, doteď mám problémy
se syntaxí a principy objektového programování. Dá se říci že v tom zatím plavu .
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Děkuji za vytvoření tohoto oboru. Nejsem si jist, zda
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dostuduji. Díky těžkému nastavení klasifikací předmětů si myslím, že po zkouškách
se velice změní naše stavy. Nejspíš to byl účel. Ovšem byla by to pro mne velká
zkušenost a velká výhoda do dalšího studia, či pracovního procesu.
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Záznam číslo 36
Časová značka 12/5/2009 12:20:52
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Vystihuje přesně to, čemu
bych se chtěl věnovat (a již z části věnuji). Obsahuje jak prakticky tak i teoreticky
zaměřené předměty.
Mimojiné, cítím na FEL kolem OI lepší atmosféru než kolem programu STM, který
jsem také chvíli studoval.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Na takové hodnocení je myslím ještě brzo.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Jako
student kombinovaného studia rozhodně považuji za problém organizaci kombinovaného studia. Od faktu, že komb. st. se prakticky neliší od prezenčního (proč tedy
vůbec existuje?), až po problémy se zápisem předmětů v KOSu - jak na začátku semestru, tak i s předběžnými zápisy do 2. semestru a zmatek, zda si mám zapisovat
prezenční nebo kombinované verze předmětů.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Weby na FEL obecně mi přijdou málo přehledné, ale je
to jen pocit, neumím to specifikovat konkrétně. Jde jen o to, že informaci je občas
nutné hledat déle a pokud možno předtím tušit nebo vědět, že tato informace existuje. Pro mě to ale naštěstí není problém, protože jsem na FEL již zkušený student
:)
Líbila by se mi informační služba, kde by byl přehled důležitých termínů a úkolů.
Např. agregace termínů z harmonogramu akad. roku, termínů odevzdání úloh v
předmětech, domácích úkolů, semestrálních písemek, a to konkrétně pro každého
studenta.
Mimochodem, FELid (systém pro jednotnou autentikaci studentů) považuji za
velmi dobrý krok kupředu od doby, co jsem webové služby FEL jako student používal naposledy.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Myslím, že takto se krátce po startu programu hodnotit nedá.
Nedobré také je, že řada předmětů není vypsána, protože je doporučena až pro
vyšší semestry. Ale to je pochopitelné.
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9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ne, již
před studiem OI jsem uměl programovat (jako programátor pracuji již několik let).
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Prosím, zamyslete se nad kombinovaným studiem.
Jak jsem již odpovídal k jedné z předchozích otázek, kombinované studium vlastně
kombinované ani není, jen přináší zmatek např. do zápisu předmětů. Nedivil bych
se, kdyby podivné pojetí kombinovaného studia OI bylo hlavním nebo jedním z
hlavních důvodů odchodu některých jeho studentů (přestože celkem nás - komb.
studentů - je tolik, že by se dali na ruce spočítat).
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Záznam číslo 37
Časová značka 12/6/2009 7:00:49
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? jsem spokojený, škola je však
náročná
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? cvičení v malých
skupinách (zejména lin. alg) předmět RPH
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? nedostatek
informací o náplni a průběhu zkoušek nedostatek informací o klasifikaci (konkrétně
předmět Programování 1, cvičící pan Bloch)
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? velmi, byl
jsem totiž absolutní začátečník
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Trochu mi nevyhovuje výukový systém pana Blocha.
Nemám přehled o svojí dosavadní ”klasifikaci” (nevím, zda se úkoly bodují a jak
ap.). Ani po odevzdání úkolu si nemohu prohlédnout řešení (tím se něco naučit).
Pokud nemám problém vyloženě konkrétního rázu, tak mi pan Bloch pomáhá jen
tím, že se bojím, že neudělám předmět.
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Záznam číslo 38
Časová značka 12/6/2009 7:58:37
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojen jak se skladbou výuky, tak i s náročností. Radost mi trochu kazí algebra s panem prof. Ptákem. . .
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi styl plnění určitých úloh do daného data - RPH, domácí úkoly na PR1. . .
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? To
co se bere na PR1, tak jsme již částečně museli pochopit dříve kvůli úlohám na
RPH. Ale opakování je matka moudrosti :)
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Vhodný by mohl být jednoduchý systém s počtem získáných bodů, výsledkú testú apod. na jednom místě. Třeba i jako doplněk KOSu. . .
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Prezentační dovednosti - A0B16PRS – předmět vhodně ukázal,
jak správně vystupovat, čeho si všimnout na našem protějšku, čeho se vyvarovat
při vytupování.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) asi žádný. . .
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, např.
s Javou jsem doposud nepracoval. . .
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 39
Časová značka 12/6/2009 10:05:10
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Chtěl jsem studovat informatiku bez elektra, ale nevadí mi hlubší matematický základ, který sice představuje na jedné straně větší náročnost studia, na druhé straně však lze očekávat
lepší a širší uplatnění absolventů. Za studijním programem OI stojí tým odborníků převážně z katedry kybernetiky, která je známá svou významnou výzkumnou
činností i spoluprací s průmyslem v několika různých skupinách. Rozhodoval jsem
se mezi OI FEL ČVUT a FIT ČVUT. Za své rozhodnutí studovat OI jsem velmi
rád. Velmi se mi líbí také komunikace týmu OI se studenty, ať již formou skupiny
na Facebooku, diskusních fór (např. k jednotlivým předmětům, v našem případě
RPH, to považuji za velmi dobrý způsob), newsletteru nebo právě této ankety.
Také mě těší, že vyučující si docela pamatují studenty. Tyto přednosti, které OI
nabízí oproti ostatním srovnatelným programům na ”trhu”, dělají tento studijní
program velmi atraktivním.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Velmi se mi líbí
přístup týmu OI ke studentům, i když to jsou ”jen” prváci bakaláře. Chválím větší
důraz na individualitu oproti masovosti, je dobře, že se tým OI nenechal přemluvit
vedením ke zvýšení počtu přijímaných studentů a jde touto ”výběrovou” cestou, i
když škola má v důsledku toho možná o něco méně peněz. I když se jedná možná
o maličkost, velmi se mi líbí grafika OI - logo, webové stránky i různé materiály
(např. newsletter) působí velmi příjemně, moderně a profesionálně. Také se mi
velmi líbí předmět RPH - řešení komplexních úloh, kdy ještě neznáme potřebný
aparát (např. metody prohledávání, teorie grafů) a musíme si příslušné informace
dohledat v převážně anglických zdrojích, je pro mě velice zajímavou zkušeností.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Existuje
několik drobností, které by se daly vytknout, např. občas pozdní připravení předmětů a úloh nebo to, že některé informace se k nám dostaly poměrně pozdě. Předpokládám však, že to je dáno prvním rokem běhu OI a na to se vše zvládá podle
mě ještě velmi dobře. Uvítal bych větší volnost ve volbě volitelných předmětů z
celé fakulty, např. bych měl zájem o některé předměty STM, i když by nebyly
zahrnuty do žádné kategorie předmětů/kreditů, které máme splnit/získat (neboli
zapsal bych si je i přesto, že by byly mimo studijní plán, jen mi jde o to, že by
tato funkce byla umožněna v KOS, aby nebylo nutné to osobně řešit na studijním
oddělení).
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7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Není příliš co vytknout, celkově se mi web OI i všechny
komunikační kanály mezi studenty a týmem OI velmi líbí. Uvítal bych možná více
informací o doporučení volby předmětů v závislosti na profilu studenta i pro bakalářský studijní program (pro magisterský je to velmi pěkně zpracované).
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Určitě bych všem studentům doporučil volitelnou tělesnou výchovu, výběr sportovních aktivit je opravdu velmi široký a převážně bezplatné,
případně dotované kurzy je z mnoha důvodů výhodné využít. Zvlášť pokud jinak
se nepřinutíte sportovat.
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) 10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Určitě
ano, s každou vyřešenou programovací úlohou narůstají schopnosti programátora.
Koncept PR1+RPH v prvním semestru považuji za velmi dobrý nápad, své si
najdou jak začátečníci, tak pokročilí.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní V propozicích OI (např. na webu) uvádíte, že studijní program je sestaven v souladu s GRE/CS. Zajímalo by mě, jaké (volitelné)
předměty je pro zvládnutí GRE/CS nutné absolvovat a zda OI zprostředkuje absolvování tohoto testu (vím, že uvádíte, že jej neorganizujete/nezajišťujete).
Další dotaz se týká minor specializace. Na blogu OI bylo uvedeno, že jedinou
možností minor specializace v BSP je Management. Chtěl bych se zeptat, zda toto
stále platí (nejsou jiné možnosti), co absolvování minor přináší (jestli bude minor
uveden na diplomu) a jestli nebude problém zapsat si v KOS magisterské předměty
A1M16FIU a A0M16MGM, které jsou pro tento minor předepsány, případně zda
se budou někam započítávat kredity získané z uvedených magisterských předmětů,
které nejsou zařazeny do našeho studijního plánu.
Co se týče angličtiny, zajímalo by mne, jak máme postupovat poté, co absolvujeme
zkoušku. Budeme si moci zapsat jiné předměty v anglickém jazyce nežli připravenou fyziku, a to již v době, kdy dané předměty máme v doporučeném průchodu
studijním plánem (tj. nikoli s ročním zpožděním)?
Když mám tuto možnost, chtěl bych otevřít diskusi na téma klasifikace v jednotlivých předmětech. Jistě se shodneme na tom, že důležité je zejména naučit se
myslet a řešit problémy, nikoli naučit se nazpaměť fakta, aniž by tomu člověk rozuměl. Naučit se chápat a řešit i velmi abstraktní, složité, komplexní problémy,
to jsou podle mého názoru klíčové dovednosti, které bychom si během studia na
nejlepší technické univerzitě v ČR měli osvojit. Bylo by velmi dobré, kdybychom se
při hodnocení přiblížili reálným podmínkám, tedy například bychom pracovali na
různě rozsáhlých projektech, a to jak individuálních, tak týmových. Jsem velkým
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příznivcem průběžného hodnocení, nikoli hodnocení na základě jednoho výkonu na
zkoušce, kde jsou z principu nastaveny naprosto nereálné podmínky. Jak budete
postupovat, když se vám v praxi (a to nejen v průmyslu, ale i ve výzkumu) stane,
že budete potřebovat použít určitý fyzikální vztah či matematický postup řešení,
víte, že jste se jej učili, chápali jste jej, ale nelze si vše pamatovat - naleznete jej v
literatuře, znovu pochopíte a aplikujete. U zkoušky tato možnost zpravidla nebývá
a mě by velmi zajímalo, proč. Pokud existuje jiný důvod, než že ”se to tak dlouhá
léta dělá”, rád bych jej znal. Přece není důležité zapamatovat si co nejvíce věcí,
důležité je umět řešit problémy, umět najít vhodné zdroje a provést z nich správnou syntézu. Zkoušky by podle toho byly koncipovány - úkolem by samozřejmě
nebylo vyhledat konkrétní informaci, ale něco s pomocí podkladů vymyslet, dát
dohromady. Velmi se mi líbí velký důraz na hodnocení práce v průběhu semestru
v Programování 1 (a samozřejmě také v RPH, ten je ale zakončen klasifikovaným
zápočtem) a také možnost získat známku ze semestru, to je podle mého názoru
dobrou motivací k průběžné práci. Uvítal bych, kdyby to takto fungovalo i v jiných
předmětech. Můžete namítat, že znalosti ze základních předmětů budou vyžadovány v navazujících předmětech. To jistě, ale jde o to, aby student měl základní
přehled, věděl, že se to probíralo a dovedl to v případě potřeby snadno dohledat.
Nutnost nazpaměť se ”násilně” něco naučit vede buď k podvodům, nebo pokud
ne, stejně se takto naučená látka rychle zapomene. Tímto apeluji zejména na přípravu předmětu Fyzika pro OI, kde bych se i vzhledem k tomu, že nejen podle
mého názoru (https://forum.feld.cvut.cz/post/24833/#p24833 - předposlední odstavec) moc nezapadá do našeho studijního plánu, velmi přimlouval za možnost
používat u zkoušky studijní materiály. Ještě bych zde v této souvislosti zmínil
otázku plagiátorství. Naprosto respektuji a plně podporuji boj proti plagiátorství,
ve kterém jsou podle mého názoru nejefektivnějšími metodami soutěživost (”relativní” hodnocení podle pořadí) a automatická kontrola, jak je tomu např. v RPH,
případně ještě obhajoba, kterou student dokáže, že svému programu rozumí; byl
bych rád, kdyby se touto cestou pokračovalo. To, jak nyní řeší plagiátorství na FIT
(https://www.fit.cvut.cz/forum/index.php?topic=255.msg2795#msg2795), bych zde
opravdu nerad zažil, přijde mi to naprosto nedůstojné (nijak za to ale FIT nesoudím, může to být také způsobeno tím, že na OI jsou vybraní studenti, zatímco
na FIT přijali všechny a to ještě byly přijímačky vyhlášeny v době, kdy se řada
studentů dozvídala, že jinam je nevzali, takže tam mohou mít problémy tohoto
rázu mnohem větší, než jaké potenciálně hrozí na OI).
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Záznam číslo 40
Časová značka 12/6/2009 12:18:52
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Líbí se mi přítup, i vedení
k samostatně práci při programování, například u hry reversi nebo u semestrální
práce z programování.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Koncepci RPH, i
celkové spojení matiky s programováním.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Dlouhá
doba odezvy na odevzdané úlohy.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano několikanásobně.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 41
Časová značka 12/6/2009 12:28:21
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojen, ale ne úplně,
protože jsem přišel jako ÚPLNÝ začátečník a zjistil jsem, že postoupit dál za těchto
podmínek není v lidských silách(nebo alespoň v mých). Ale i tak mi zdejší studium
přineslo mnoho nového a tak sem za něj přeci jen rád. Pokud bych postoupil dál,
byl bych spokojen zcela.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi, že obor
je elitní. Pro ty kteří mají o studium opravdový zájem, má určitě mnohé co nabídnout.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Bylo
by záhodno lépe upozornit uchazeče, že jsou vyžadovány alespoň základy(no, spíše
pokročilé základy) programování. Možná jsem jen špatně četl, ale nevšiml jsem si,
že by to bylo někde nějak zvýrazněno.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Asi bych někde zvýraznil vstup do poštovního serveru,
našel jsem ho asi po 14 dnech. . .
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Tělocvik - bez komentáře Filosofie - myslím, že i pro technicky zaměřeného člověka je dobré si rozšířit obzory. Pan Zamarovský mě příjemně překvapil tím, že to není jen čistý filosof, ale má i vědecký přehled, kterým svůj výklad
obohacuje(první filosofové starého Řecka byli přeci jen také první matematici a
fyzici. . .).
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Na tuto
otázku nemůžu odpovědět jinak než ano, je to však proto, že než jsem šel na OI, tak
jsem ani nevěděl, že Java je programovací jazyk. Zkratky jako int, boolean apod.
jsem viděl poprvé v životě. Více jsem se toho bohužel naučil z knihy Java bez
předchozích znalostí, než z přednášek a ze cvičení, ale tento program zřejmě nebyl
koncipován pro úplné začátečníky. Tato odpověď tak vlastně asi ztrácí jakoukoliv
hodnotu, je potřeba se zeptat těch, pro které byl tento program navržen. . .
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11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní RPH - Předmět s výbornými přednáškami a s nejhoršími cvičeními. Do příštích ročníků přidejte více takovýchto přednášek a přepracujte cvičení. K čemu tam vlastně byli cvičící? Zažil jsem 3, ale ani nevím jak
se jmenují(takže ani nemůžu konkrétně žalovat). Nevím, jestli mi něco neuniklo,
ale až 2. prosince jsem se o OI dozvěděl dost podstatných věcí, a to jentak mimochodem na přednášce RPH. Například jsem se konečně dozvěděl, proč že nemáme
angličtinu, nebo třeba to, že tento program je od začátku koncipován pro elitní
studenty. Takové setkání by se asi mělo konat na začátku, ale jak říkám, začátek
byl dost hektický, takže mi možná jen uniklo(v tom případě by příště mělo mít
zařízenou lepší reklamu).

52

Záznam číslo 42
Časová značka 12/6/2009 13:29:58
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Velmi mě znepokojuje možnost zlepšení si anglického jazyka. Myslím si, že na intenzivním kurzu, který je jistě
přínosný, si sice zopakujeme a lehce prohloubíme své znalosti, ale v žádném případě se nepřipravíme na následnou zkoušku a už vůbec ne na studim předmětu v
cizím jazyce.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ne
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi otevřenost některých profesorů, jen kdyby tato otevřenost byla u všech.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Jak
jsem již zmínil je to výuka anglického jazyka.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Myslím že jsem zatim neshledal nějaké nedostatky.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Nevím
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) Nevím
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Ano, z
malé části ano.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Chtěl bych sdělit týmu OI jen to, že by bylo určitě
dobré provést drobné změny, přdevším u výuky anglického jazyka, protože si myslím že znalost anglického jazyka je pro člověka pracujícího v oboru IT velmi podstatná věc.
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Záznam číslo 43
Časová značka 12/6/2009 13:48:00
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nemám sice osobní srovnání
s jinými školami, jednoznačně však mohu říci, že mě zatím baví i matematika i programování, které teď děláme. Dokonce jsem se již několikrát přistihl, že si kladu
otázky, což považuji za klad :) Navíc jste se mi přesně trefili do mého zájmu s
oborem zaměřeným na umělou inteligenci.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Velmi kvalitní přednášející, snaha o komunikaci s námi, studenty.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Tohle
bude možná záležitost KOSu - u zápisu nebylo dost dobře možné poznat, které
předměty lze zvolit. Takže přišla na řadu metoda pokus/omyl, což nebylo zrovna
přijemné.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Myslím, že by byla dobrá stránka stylu wiki, na kterou
by se umisťovaly např. semestrálky z programování, cvičící by tam mohli nahrávat
nejlépe vyřešené domácí úkoly. Myslím, že by to spoustu lidí motivovalo k psaní
hezčího kódu, zároveň by se všichni mohli poučit z čtení cizího kódu, případně to
přímo na té stránce prodiskutovat.
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Řekl bych,
že ano. Dříve jsem programoval poměrně sporadicky, zatímco teď programuji téměř
každý den, už skoro tři měsíce.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Přeji krásné svátky :)
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Záznam číslo 44
Časová značka 12/6/2009 15:00:14
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Za prvé mi chybí výuka angličtiny, sice se počítá s tím, že anglicky umíme, ale třeba po roce ”nemluvení” se
to může změnit. Za druhé jsem nespokojený z úrovně výuky některých cvičících,
zvláčtě tedy u programování s p. Blochem.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla gymnázium
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Pokud se dostanu
do dalších semestrů, doufám že bude dostupná avizovaná volitenost.
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Zlepšení
úrovně výuky na cvičeních(programování).
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) Tělesná výchova:) - odreagování Prezentační dovednosti - celkem
příjemné zpestření, ne moc náročné
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? Tak to
určitě ano, ale nezlepšila se natolik, abych stíhal probíranou látku. Programoval
jsem pouze v Delphi a přechod na Javu(Python) je pro mě obtížný.
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 45
Časová značka 12/6/2009 15:25:24
1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano
2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojený, akorát do
povinně volitelných předmětů bych přidal další předměty než humanitní.
3) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední školy? ano
4) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla průmyslová škola
5) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Programovaní v
jazyce java, C .
6) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Jak
jsem zmínil, vadí mi nutnost absolvování humanitních předmětů.
7) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
8) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více)
9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více)
10) Zlepšila se Vaše schopnost programování během dosavadního studia OI? ano
11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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