
Záznam číslo 1

Časová značka 12/1/2009 7:28:40

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Chtel jsem vyzkouset neco
jineho nez SI, bohuzel sem zvolil spatny obor na spatnem programu, jak je vidno.
Zadny uvedeni do problematiky, ukazky z praxe, pouze Matlab a kdyz ne on, tak
nefungujici casto padajici opensource programy, ktere vetsinou nepodaji zadny
vysledek.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Nektere profesory
a cvici, ale je jich pomalu.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Vetsina
predmetu je nastavena vysoko s pozadavky, vyucijici si neuvedomuji, ze ne vsechno
jsme predtim probrali, ze za sebou nemame OI bakalare. Pomalu kazdy den se neco
odevzdava a vetsina civceni je pouze odevzdavacich. To uz se trosku zlepsilo, abych
jenom nehanil.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nevim, nepozoruji ho. Maily staci, i kdyz jich moc ne-
chodi na Facebooky, tak neni moc novinek, nebo se mi nefeeduji i kdyz to nemam
zakazane.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Zadny. Bohuzel me zadny predmet z tohoto semestru neoslovil asi
tak jak by mel. Nikde neni predvedeno, k cemu je vlastne dobre to, co se ucime.
Zadna ukazka realneho nasazeni ci implementace. K predmetum neexistuji poradne
cekse a obcas ani anglicke materialy, kdyz uz obcas jsou slidy, nejsou na vsechny
prednasky a na ty prednasky, na ktere jsou sou mnohy tezko citelne.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Optimalizace, protoze nikdo z STM nema matematicky za-
klad pro tento predmet, ktery je beztka vykladan bez slidu a materialu. Nepocitam
jako materialy vytistene prednasky, kde neni nic poradne rozepsano. Tak se mi to
aspon na prvni pohled jevilo, proto jsem ani nekupoval.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Cely program OI me znechutil k dalsimu studiu, je-
likoz nam bylo slibeno neco, co nebylo poskytnuto. Vlastne beru celou OI jako
podraz na byvale studenty STM, kterym bylo slibeno jeste pred nastupem do ba-
kalarske etapy primo navazujici magistersky program. OI nepocita v zakladu ze
znalsotmy studentu z STM a nebere na ne ohled. Dale vetsina cviceni je k nicemu,
jelikoz se nan ich nic nedela nebo neprijdou cvici. Zrejme ne nadarmo se rika, ze
katedra kybernetiky neumi ucit. Jinak bych vam chtel poprat do budoucna nejaky
soldini pokrok se studenty, jelikoz po prvnim roce na magistru vam jich moc ne-
zustane s timto pristupem.
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Záznam číslo 2

Časová značka 12/1/2009 8:17:00

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Čekal jsem něco úplně ji-
ného. Dostal jsem obor, kde se necvičí, ale odevzdává. Na přednáškách se nedozvím
nic, co by se dalo prakticky použít při dělání domácích úkolů. Domácích úkolů je
tolik, že to snad ani není možné zvládnout.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Udělat
ze cvičení skutnečné cvičení, kde by cvičící napřed vysvětlili a krátce procvičili
látku, ze které pak úkol bude. Pak teprve zadali úkol, na kterém si ověří, že stu-
dent látku pochopil. Klasický princip výuky. Narozdíl od nynějšího ”vygoogli si
jak na to”.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Když jsem se na OI hlásil, tak jsem si v množství textu
ani nevšiml, že obor vypisuje katedra kybernetiky (kybernetika != počítače). To
by pravděpodobně dost ovlivnilo moji volbu.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Optimalizace. Ta snad ani není volitelná.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Asi mi nezbývá než ještě dodat, že pravděpodobně
nezískám potřebných 20 kreditů pro pokračování do dalšího semestru a tak než si
podám přihlášku na jiný obor/vysokou školu budu trčet 8 měsíců na pracovním
úřadě.
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Záznam číslo 3

Časová značka 12/1/2009 9:32:46

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Čekal jsem, že se budu na
magisterském studiu učit věci důležité pro praxi. Místo toho se učíme jenom blbosti
(OPT,NUR), které nikoho ani nezajímají. Každotýdenními úkoly si přijdu proná-
sledovaný jako na základní škole. Můj pocit umocňují špatně připravené předměty,
jejichž nároky a celkový průběh se upravuje během semestru.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? PALy, APG. NURy
zrušit!

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nevidím
u tohoto pole název otázky, místo ní jen znak ”q”.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Důrazně bych nedoporučil OPT a MVT. Hrůza oboje.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní ZRUŠIT NURY!! Neférové jednání, neexistující cvičení,
semestrálky na dvě věci, neobjektivní hodnocení, nulový přínos pro studenty. Ten
předmět jenom bere (čas) a nic nedává (znalosti).
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Záznam číslo 4

Časová značka 12/1/2009 10:09:02

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zvolil jsem si program Ote-
vřená Informatika, obor Softwarové Inženýrství, ale připadá mi, jak kdybych studo-
val nějaký zmutovaný bakalářšký kybernetický program. Šel jsem studovat magis-
terský obor Softwarové Inženýrství a tak očekávám, že mně nebudou učit znova
základy UML (viz NMS)! Ale když už si jdu pro titul Ing., tak třeba se dozvím něco
více do hloubky. Dále mi zcela nevyhovuje koncept předmětu OPT, kde učitelé už
smai předpokládají, že jsme třeba měli parciální derivace. Budiž, dalo by se přežít,
ale proč každý týden musím strávit 5-9hodin nad MatLabem? Úlohu dokážu na
papíře vyřešit, ale MatLab více škodí než dělá užitku, proč třeba nemůžeme na-
vrhnout v nějakém rozumném programovacím jazyce ony optimalizační metody?
Třeba newtonovu metodu? Proč bychom to nemohli psát v Jave? Neříkám, že
optimalizace se nebude hodit, ale chtělo by to předělat koncepci cvičení, tohle je
zaměřené na kybernetiku a ne pro celou Otevřenou Informatiku (kde je třeba gra-
fika, soft.inž, digit. obraz, poč.inž. . .). Dále mne docela děsí předmět pro příští rok
- OpenSource programování. Člověk když viděl program OI, tak se na to docela
těšil, ale když se podívá blíže a zjistí, že to je docela Low Level programování, tak
se zděsí! My máme mlhavé ponětí o hardwaru, tak k čemu programovat ovladače
grafiky? Čekal jsem, že by to mohlo být něco ve stylu naučit nás přispívat do Open
source komunity. Třeba že bychom měli za úkol si vybrat jeden projekt, najít v
něm několik bugů a orpavit je, případně pomoci při vývoji nějaké vlastnosti/feature
toho projektu. To by bylo daleko přínosnější a třeba bychom se dozvěděli o tom,
jak takové specifické projekty typu Opensource jsou dělány - jak se šíří kód, kdo
rozhoduje co bude, jak se naučit správně psát kód. . . . . . je toho víc, snad se budete
ptát níže.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Tomáš Verner -
přednášející OPT, který je velmi rozumný a snaží se nám vyhovět, jak jen to
jde! Dále se mi líbil předmět PAL, ikdyž to s velkou programovací úlohou bylo tro-
chu přepálené. Nicméně se mi líbí koncept, že musíme vyřešit nějaký algoritmický
problém, optimalizovat jej, aby to prošlo časově i paměťově. Sice se dá sehnat kód
na internetu, ale i tak to člověk musí naimplementovat sám, neboť by to pak těžko
optimalizoval. Ten předmět chválím, škoda nedodržení termínů pro dodání zadání
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a testovacích dat úloh a škoda té velké programovací úlohy, že byla tak kompli-
kovaná, nicméně i tak jsem se hodně naučil. Zatím nejvíce z předmětů na FELu
asi

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? co
znamená Q???? Tady asi vypadla otázka. . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Web OI nesleduji, neb mi připadá spíše pro zájemce
o studium než pro studenty. Šel jsem na něj, jen když jsem potřeboval vědět in-
formace o volitelných předmětech. Jinak sleduji pravidelně web FEL, kde jsou
aktuality. . .

Usnadnilo by mi, kdyby všechny roztříštěné informační zdroje OI (blog, facebook,
twitter a já nevím co dál. . .) bylo možné sledovat pod jednou střechou. Tedy bych
věděl o novém příspěvku na blogu, o plánované akci na facebooku a aktualitě na
webu a to vše bych se dočetl na jendom místě. Dále by se hodilo mít někde dopo-
ručené volitelné předměty i na další semestry, než jen na ten první!!! To je docela
velké mínus, slibovali jste na webu, že budou industriální kurzy, první semestr jsem
si zapsal všechny krom jednoho a nyní už žádné asi nejsou, nebo nevisí nikde jejich
nabídka, jsem v nejistotě. . . Rád bych se vydal cestou prohloubení znalostí v oboru
a není nikde sepsáno, jaké předměty pro to jsou vhodné!

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) SEP - softwarové inženýrství v Praxi. . . skvělý přednášející, cvičící,
mají zájem o předmět, starají se, jsou to kapacity a ne že si přečetli jednu teore-
tickou knížku. Mají obrovské zkušenosti z praxe a přitom nás učí teorii. Z tohoto
předmětu jsem si zatím odnesl nejvíc týkající se soft.inž za celé své studium. Prostě
řeknou na rovinu, že u nich ve firmě není UML, že základy zná každej, ale zákazníci
to nechtějí, řeknou jak se řídí projekt, jak se testuje, jak se dělá CM, PM.. .

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) RPR - Řízení projektů. . přednášky jsou super, ale cvičení
je zabitý čas. Učit nás klikat v MS Project? A tohle zastřešuje IBM? To kdyby
věděli, tak by je to asi moc nepotěšilo. Naučit se klikat zvládne student FELu za
půl hodiny, spíš by se hodilo ukázat v MS projectu už nějaké hotové případy a na
nich ukázat nějaké problematické části z PM.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Doufám, že OI pozvednete na jinou úroveň a nebude
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to kybernetika a robotika jako nyní. Myslím si, že zhruba 40% magisterských stu-
dentů OI uvažuje o změně magisterského programu v příštím roce na magisterské
obory FIT. Důvody jsou jednoduché, udělali jste super marketing, nic jiného nám
nezbylo na výběr, ale realita je hodně posunutá mimo. Já se řadím mezi lidi,
kteří ještě váhají, zda přejít, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že asi ano, pokud
se něco rapidně nezmění. Pokud něco neuděláte třeba s kombinatorickou optima-
lizací, opensource programováním (letní semestr nyní) a předměty co nás čekají
v posledním roce, tak se asi hodně lidí rozhodne změnit program a hlavně nebu-
dou referovat o OI pozitivně. A na to bych si dal pozor, protože hodně studentů
se rozhoduje podle referencí lidí, kteří tím už prošli. Jsem rád, že se FITu poda-
řilo připravit magisterské programy už na příští rok a pokud budou akreditovány,
myslím, že studenti budou mít velmi dobré volby.
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Záznam číslo 5

Časová značka 12/1/2009 12:31:11

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Připadám si oproti jiným
školám velmi přetížen a navíc mám subjektivní pocit, že na rozdíl od bakalářského
studia mě naprostá většina předmětů prakticky neobohacuje. Předměty mají dost
přestřelené nároky, takže část už musela za běhu reagovat a podmínky upravovat,
což vede ke značné nepřehlednosti. Navíc většina semestrálních prací a úkolů je tzv.
”do šuplíku”, takže nepřináší nic nového. Přitom na fakultě je tolik prospěšných
projektů, kde by bylo vhodné využít potenciál magisterských studentů.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Nic mě nenapadá. . .
Možná rozumné cvičící v nerozumných předmětech.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? V
zadání tohoto pole je napsáno jen ”q”. Nepřipravenost této ankety jen dokazuje
nepřipravenost OI. . . Pokud má toto ”q” nějaký skrytý význam, nepochopil jsem
jej. Možná proto nemám na studium OI.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? nevím

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Tělesná výchova - pomůže studentovi zapomenout na to, že si zvolil
špatný studijní program.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Bakalářský předmět Optimalizace - je to masakr, u kterého
pochybuji o jeho významu.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslím, že už jsem vše podstatné zmínil v otázce č. 3
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Možná snad jen to, že co vím, tak většina studentů je značně rozhořčena z tohoto
programu a má pocit, že OI je zcela jiná, než bylo slibováno. Jiná znamená bohužel
i horší.
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Záznam číslo 6

Časová značka 12/1/2009 15:33:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Prilis sa to odlisuje od ba-
kalarskeho studia STM, chybaju mi potrebne zaklady. Ocakaval som, ze to bude
viac nadvazovat. . . samozrejme, je to moja chyba, ze som si nevytvoril ucelenejsi
obraz o studiu na OI, ale po STM sa mi to zdala ako najvhodnejsia volba.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Predmety su za-
ujimave, rozhodne to dokaze ludi zaujat, takisto vyuka je na vysokej urovni

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Chapem,
ze je to prvy rok, takze urcite nedostatky sa objavia vzdy, drzim palce

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Prajem pekny den :)
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Záznam číslo 7

Časová značka 12/1/2009 23:28:02

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? zamereni oboru na kyberu
na ne na soft.inz. . . viz optimalizace, zaklady uml v navrhu a modelovani systemu
atd. . .

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? sep

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? pal,
opt, nms. . . opensource programovani do dalsiho semestru

kybera v predmetech soft.inz, co ot ma jako bejt???

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? nevim, nesleduju, chodim na FEL web

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní fuj kybera, ja sel na softwarove inzenyrstvi! asiprejdu
na FTi magistra
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Záznam číslo 8

Časová značka 12/2/2009 4:34:39

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? celkovy koncept predmetu
je nevyhovujici. cviceni, kde se jenom programuji ulohy, neco se skonzultuje. . .
ucast kvuli pochopeni latky v podstate neni ani nutna. . . v tomhle zmyslu jsem si
vzdycky predstavovala dalkove studium.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? pod
pojmem ”elitni program” si clovek predstavil spis vysokolu kvalitu vyuky. realitou
je program, ktery klade temer nesplnitelne naroky.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? web OI moc nenavstevuji

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33VIA

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní myslim, ze by bylo vhodne zvazit, zda je koncept
predmetu vhodny a narocnost primerena.
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Záznam číslo 9

Časová značka 12/1/2009 7:24:47

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Předmět
A4m39NUR - celkově

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 10

Časová značka 12/1/2009 7:32:40

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nevyhovuje mi zpusob dal-
koveho studia, ale celkove napln programu a predmetu se mi libi

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatika na ČVUT FJFI

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? dalkove
studium

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 11

Časová značka 12/1/2009 7:37:06

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Katedra kybernetiky se pro-
zatím netváří jako katedra, na které studují (a učí) ”béčka”. Navíc mě velice baví
(zajímají) některé povinné/volitelné předměty.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Snaha zdokonalo-
vat obor – snaha naslouchat studentům. Částečná volnost při výběru volitelných
předmětů.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? K
čemu ztrácet čas humanitními předměty (ne; nemyslím si, že mě např. ”teologie”
bude v 22 letech nějak silně rozvíjet a ovlivňovat – snahy o obecnost studia by se
měly prosazovat dříve)? Chtělo by to vytvořit alepsoň základní globální koncepci
výuky – aby jednotliví vyučující tušili (1) co se studenti učí (2) jak mají napláno-
vané semestrálky, testy (vím, že nejsme školka, ale když ve ve čtyřech předmětech
seběhne v jeden týden odevzdávání úkolu / semestrálky/ test apod., tak to není
žádný med).

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) PSR – systémy reálného času. Zajímavé téma. Vyučující / cvičící
jsou odborníky na danou problematiku + snaží se kvalitně a poutavě učit. Po-
měrně dobré studijní materiálny. Jediný mínus je asi přehnaná náročnost úkolů /
semestrálky.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) UAS – úvod do administrace solarisových systémů. Je vidět,
že přednášející (1) nikdy neučil (2) není odborníkem na danou problematiku.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Na závěr asi jedna záležitost, která mě tíží od začátku
semestru. Tou je povinný předmět PII (průmyslová informatika a internet). Jak
jsem psal výše, chybí nějaká koncepce výuky – v konečném důsledku to vypadá
tak, že komu se předmět zadá, ten si dělá co chce. Sylaby se přeohýbají na zcela
jinou tematiku a z magisterského teoretického předmětu (alespoň předpokládám,
že se většina magisterských předmětů snaží pěstovat ten tzv. ”inženýrský přístup”)
se stává bakalářský paskvil (na cvičeních se programují piškvorky v C#; na před-
nášky již nechodím, protože něco takového se nedalo při plném vědomí zvládat –
tedy alespon od jednoho z vyucujicich;)
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Záznam číslo 12

Časová značka 12/1/2009 7:38:03

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? většina ostatních škol nemá
samostatný grafický program, dojem sráží některé příšerné předměty (NUR)

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? komunikace se stu-
denty, volitelnost

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? prerekvizity
- některé byly opomenuté (PJP v PAL, analýza funkcí více proměnných v OPT)

NUR - Nejlíp to popisuje tenhle komix: http://zbrb.shy.cz/22 - ze semestrálek
mám fakt pocit, že parta výzkumníků dala dohromady věci co se jim nechtěly
programovat a zadali to jako semestrálky, který teď my musíme povinně řešit, a
které nesouvisí s tématem předmětu (jaká je souvislost HCI a třeba hackování
win32 binárek?)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní udělejte něco s těma NURama! Ve všech ostatních
předmětech si vyučující vidí na špičku nosu, jen tady zažíváme dejavu se z 90%
stejným předmětem jako byl na bakaláři, už zase děláme příšerný semestrálky, na
vysoce zajímavý přednášky chodí 1 - 2 lidé, nad slidy kroutíme hlavou, co je to za
blbosti.
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tenhle předmět samotný stačí k tomu že jsem začal zjišťovat, jaké možnosti magis-
terskýho studia nabízí ostatní školy
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Záznam číslo 13

Časová značka 12/1/2009 7:50:35

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Celkem zajímavé předměty
(APG, OPT, PAL), Grafika netrpí tolik porodními bolestmi jako nové obory, ale
zase nic není dokonalé . .

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Pokročilou algo-
ritmizaci, konečně je vidět, kdo dokáže něco naprogramovat a kdo ne :) Kromě
toho je to celkem zábava.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Některé
předměty se mi nelíbí (hlavně NUR - to je podle mě předmět, který je spíše na
hranici softwarového inženýrství a patří možná tam. . .) Také mi trochu vadí při
množství času, které je třeba věnovat škole doma důsledná kontrola docházky na
cvičení. Bral bych více benevolence, pokud člověk předmět zvládá. . Dále pak jsem
moc nepochopil, k čemu jsou humanitní předměty. V Bc etapě jsem akceptoval
argument, že je třeba, aby student měl všeobecný rozhled. Na OI ale přece jde o
úzkou specializaci, ne? Většina těch předmětů je jen o ”odsezení” nezajímavých
hodin.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? asi nic zásadního mi nechybí.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Osobně by se mi líbilo, kdyby semestrální práce v
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předmětech na sebe navazovaly. Asi je to těžko realizovatelné, ale vadí mi, že musím
dělat několik různých prací do několika předmětů, tím pádem to obvykle udělám
tak, abych splnil minimální požadavky a mohl dělat na dalším. Ty dlouhodobé
práce pak ustupují do pozadí za ty, které se musí odevzdat každý týden. A zrušil
bych NUR jako přebytečný. Přijde mi, že ten předmět nemá žádný přínos.
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Záznam číslo 14

Časová značka 12/1/2009 8:02:25

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jako Bc. ze vypocetky mi
chybel zaklad.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? vystup na Snezku
:)

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) RZN - zajimave tema

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 15

Časová značka 12/1/2009 8:06:45

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Náplň mého oboru se mi velmi
líbí. Předměty mají dobrou úroveň.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Výběr předmětů
v mém oboru, nabídka předmětů obecně.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Slevování
z požadavků - chápu že existují asi různé politicko/finanční tlaky, ale přijde mi
smutné, když během semestru musí garant předmětu několikrát posunout termín,
protože studenti nejsou schopni naprogramovat středně těžkou úlohu. A není to ne-
přiměřeně vysokou složitostí předmětu, ale leností studentů. Pokud se OI chvástala,
že je výběrová a náročná, pak by měla být. Pokud to nejde, protože by pak nebyly
dotace, tak se tím nemůže prezentovat.

Uvítal bych, kdyby se pro kombinované studenty slevilo z požadavků počtu pre-
zencí na cvičeních. Pokud není potřeba být na cvičeních, je smutné tam muset
sedět. Pokud to je potřeba, tak může student být třeba na každém. Pokud to
někdo nebyl schopen odhadnout, ponese si za to zodpovědnost sám.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Ne, myslím, že vaše práce na udržování informovanosti
je úspěšná.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33DZO - zatím mi úspěšně ukazuje co a jak v oboru zpracování
obrazu a povinné úlohy jsou dobrým způsobem jak to pochopit.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) A0M35PII - Hrůůza, čekal přehled jak se dělají průmyslové
systémy, jak mezi sebou komunikují, propojení např. s výrobou, sklady (spolu-
práce s nějakými zařízeními a jejich integrace do systému). A místo toho se učíme
klikání ASP.NET aplikací (velmi dobrá technologie, ale snad to není to, o čem je
”průmyslová informatika”). Navíc, obtížnost předmětu je směšná a organizovanost
(o úkolech se informuje tak napůl) špatná.

Lituji studentů, kteří toto mají jako povinný předmět
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11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Snaha o získání firem pro podílení se na/vedení před-
mětů je hezká, snad se bude dařit i do budoucna.
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Záznam číslo 16

Časová značka 12/1/2009 8:28:29

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) SEP - z praxe, super prednasejici, neni to nuda, prakticka cviceni,
asi nejlepsi predmet za cele studium

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT - neni mi jasne uplatneni znalosti z predmetu OPT -
hodne prace, velka hodinova dotace, tezka domaci priprava me donutila spolupra-
covat v tymu lidi, kteri byli stejne zmateni jako ja

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 17

Časová značka 12/1/2009 8:43:27

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? nektere predmety jsou pekne
a bavi me. Navic nemam porovnani tak se to tezko hodnoti.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Libi se mi ze se
garanti snazi se studenty komunikovat.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Zbytecne
snizovani naroku. U PALu si myslim ze zrusit druhou velkou ulohu uplne stacilo,
treti mala mohla klidne zustat.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? web OI moc nenavstevuji.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Hodne stesti, a diky za dobrou praci.
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Záznam číslo 18

Časová značka 12/1/2009 9:01:22

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Líbí se mi témata nabíze-
ných předmětů, ochotný a zapálený tým OI.

Nelíbí se mi odevzdávací systém pro úlohy. Některé větší úlohy by mohli být roz-
děleny na více menších celků.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Dotazování o tom
co se mi líbí a co se mi nelíbí :)

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Ne.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) SEP

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) RZN

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Umělá inteligence

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Přeji hodně zdaru.
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Záznam číslo 19

Časová značka 12/1/2009 9:04:37

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Libi se mi trochu koncept,
tj. ze je to i trochu teoreticky zamerene, pro me je to zatim positivni, protoze
jsem stale nenasel sve zamereni (zas nadruhou stranu si neumim zatim predstavit
praxi). Moznost studovat minor obor je taky dobre. Take vnimam positivne, ze se
snazite. Jako negativum vnimam, ze neni citit, zda-li se snazite vytvorit program
”elitni” (vyberovy), nebo ”obycejny” (masovy). Ja se hlasil spise na ten vyberovy.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Otevrenost (tj. snaha
z vasi strany zlepsovat, naslouchani studentum). Zajimave predmety vyuzivajici
inspiraci v prirode a urcite vice veci.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Bohuzel
mi prijde, ze program neni moc ”vyberovy” a na programu je vice ”hloupych” (ne-
myslim tim hloupych v pravym slova smyslu, ale snazim se to nejak zduraznit)
lidi, kvuli kterym se snizuji naroky - je to pak opravdu vyberovy program? Kon-
kretne bych dal za priklad predmet pokrocila algoritmizace a jeji snizovani naroku
(opravdu mi zas tak tezka neprisla a to nejsem jednoznacne buhvijaka hlava) - tim
spise to podporuje moji hypotezu o ”hloupych” lidech, kterym se program prizpu-
sobuje. Myslim, ze by mela byt latka nastavena rozume vysoko, nebo se jedna o
finance za studenty? Myslim, ze budouci studenti navazujici z bakalarskeho OI ne
tom budou lepe, nebot minule bc programy na felu byly opravdu lehke a proto jste
pak do navazujiciho prijali i studenty horsi.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Mozna nejake moznosti uplatneni? Napr. studenti UI,
maji nejake konkretni uplatneni, nebo jenom jako ”vedci”?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Zatim uplne nedokazu posoudit, nebot se mi jeste nerozlezelo v
hlave, co jsme se vsechno naucili. a jaky to ma pro me prinos

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) NMS, relativne se nic noveho nedozvidame.
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11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Umělá inteligence

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Mozna by nebylo od veci ucit alespon 1 predmet v
anglictine. Moc si v ni neverim a rad bych si to vyzkousel (mam strach vyjet s
erasmem).

Jinak vse co jsem rekl vyse (nesnizovat vyrazne naroky!).
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Záznam číslo 20

Časová značka 12/1/2009 9:38:39

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? jsem rád, že jsou na stu-
denty konečně kladeny nějaké nároky (oproti STM až nezvykle). Musíme se na
na hodiny připravovat, apod. Předměty vyučují dobří učitelé, celkově mě studium
baví.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? -poměrnou nároč-
nost -výběr předmětů (v 1. semestru) -ochotu komunikovat se studenty, ale nebrat
hlas křiklounů, kteří by chtěli vystudovat zejména bez námahy, zas tak vážně -
vyvážení praxe a teorie

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Této
otázce, přiznám se, příliš nerozumím. Ale ubral bych na počtu semestrálních prací.
Popřípadě bych umožnil jejich odevzdávání i po semestru, apod. Já mám hodně
činností i mimo školu a stíhá se to špatně.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? obecně přehlednější seznam volitelných předmětů

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) B33OPT - je těžký, ale má smysl

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) M33VIA - podle mě je to na předmět málo obsáhlé, všechno
lze vyčíst z webu

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Umělá inteligence

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní podle mě se nepodařilo z programu OI (magisterský)
vytvořit elitní program, jak bylo avizováno. Je nás stále velmi mnoho a tlak na uči-
tele, aby snižovali laťku je pak obrovský. Studenti, kteří zvládají nejsou přirozeně
tolik slyšet. . .
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Záznam číslo 21

Časová značka 12/1/2009 11:45:34

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Oproti jinym programum mam
mene povinnych predmetu a proto si mohu zapsat vice predmetu o ktere mam sku-
tecne zajem.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Nelibi se mi mnozstvi ukolu, ktere musime splnit k
dosazeni zapoctu. Kvuli nim mi nezbyva cas na samotne studium. Bodova penali-
zace za jejich pozdni odevzdani, nebo posouvani terminu neni reseni, tim se clovek
jenom dostane do skluzu a vzniklou situaci nakonec musi stejne resit predcasnym
ukoncenim nektereho predmetu.
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Záznam číslo 22

Časová značka 12/1/2009 11:47:52

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Mám radost, že se učím nové
věci, které jsou většinou zajímavé a baví mě. V porovnání s předchozím studiem
a snad i jinými programy a obory je studium o mnoho těžší a časově náročnější.
Může to být ale také tím, že jsem si zapsal mnoho předmětů (mám zapsaných 40
kreditů, za což můžou povětšinou doporučené předměty).

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Veliká volnost při
výběru předmětů.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nevidím
otázku, asi chyba dotazníku. . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nemám ten pocit.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) (X33RZO) Rozpoznávání a zpracování obrazu Je to velmi zajímavý
předmět, který doplňí potřebné znalosti v oblasti zpracování obrazu a klasifikace.
(A4B33OPT) Optimalizace Předmět nění tolik zajímavý, jako spíš užitečný. Pře-
devším jeho cvičení naučí studenta prakticky řešit optimalizační problémy, které
číhají na kažém kroku.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) (A0M16EET) Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací
Nudný předmět, který opakuje věci již probrané z jiných, předešlých ekonomik a
podává je stále nudnějším způsobem.. .zlo. Kdyby bylo volno, zapsal bych si jiný
humanitní předmět.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačová grafika a interakce
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní V několika předmětech jsem se setkal, že se přiliš ne-
probírá, jak se má úloha řešit, ale rovnou se požaduje její odevzdání (především
optimalizace). Problém se vyřešil již během semestru. Byl bych rád, kdyby se si-
tuace v příštím semestru neopakovala a rovnou se počítalo s tím, že jsme občas
trochu natvrdlí a potřebujeme věci vysvětlovat. :-)

U jiných předmětů jsem se setkal s tím, že se na přednášce probírá něco jiného,
než se po nás chce v semestrálních úlohách, přičemž cvičení je pouze konzultační a
studenti pak pořádně ani neví, co mají konzultovat (např. (A4M39APG) Algoritmy
počítačové grafiky). Bylo by dobré vše nějakým způsobem synchronizovat.
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Záznam číslo 23

Časová značka 12/1/2009 11:51:06

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zajímavé předměty.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Kvalita předmětů,
na druhou stranu, proto že jsem absolventem STM: Web a multimedia, jsou pro
mne predmety prilis tezke a myslim, ze nejenom pro me: predevsim PAL.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) PAL, OPT, MVT - slozitost a casova vytizenost.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Snad jen trochu zmirnit pozadavky, jinak spokojenost.
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Záznam číslo 24

Časová značka 12/1/2009 11:57:59

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Možná jsem naivní snílek,
ale věřím, že jde o jeden z nejlepších programů (OI) v ČR, které lze v daném
oboru studovat. . . Ale relevatní srovnávací informace nemám.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Snaha zlepšit OI.
Jinak je toho hodně co zlepšovat. Nicméně stejně tak je dobře pochválit alespoň
za to, co máme teď. . .

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? otázka
”q” ? wtf?

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? nevím, nepoužívám

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT (Matematika pro výpočetní techniku) - ne ani tak kvuli
obsahu, ale kvuli panu Nentvichovi, kteremu by melo byt zakazano ucit. . . Az do
doby, kdy jsem ho mel na cviceni z tohoto predmetu jsem nemel s matemati-
kou problem. Nedokazu sledovat jeho myslenky, ktere se tri ze ctyr cviceni tykaly
probirane latky jen velmi okrajove. . . Dulezite veci naprosto nevysvetluje. Nezpo-
chybnuji zdaleka jeho odbornost, avsak nechapu, ze pouze odbornost kvalifikuje
cloveka byt ucitelem v danem oboru. . . Mel by mit alespon minimalni pedagogicke
schopnosti (nebo soudnost).

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslenka OI je dobra, realizace (i kdyz jeste trochu
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pokulhava) je jiz take vcelku dobra. Jen doladit par drobnosti kolem jednotli-
vych predmetu - napr. v nekolika predmetech bylo naplanovane mnozstvi dom.
uloh/testu, ktere se (jak se nyni ukazalo) nestihnou, a proto se musi predelat ”kla-
sifikace” predmetu. V budoucnu dbejte prosim na to, aby se student v danem
oboru studia mohl satt odbornikem. Pokud mluvim za PGI sekci, tak nyni mame
2 predmety, ktere jsou odsunuty do pozadi,kvuli vetsi casove narocnosti ostatnich
predmetu, coz je hroziva chyba, protoze pak se nelze poradne venovat profilovym
predmetum (APG, NUR). NUR je kapitola sama pro sebe - pro ty, kdo absolvovali
TUR je vcelku zbytecny (a myslim ze posledni 2-3 prednasky to nezmeni). Kdyztak
by vetsi smysl melo opacne poradi - NUR, pak TUR .. . nejdriv jak to udelat, pak
jak to otestovat. . . Dalsi komentar pripojim k predmetu OPT.. . Mnozi ho z duse
nenavidi, ale k nim nepatrim. V celku se mi predmet libi - jen tech domacich uloh,
kdyby tolik nebylo. Konecne je tu nejaka aplikovana matematika. . . Co na tom, ze
se predpoklada znalost derivaci vice promennych - diky skvelemu prednasejicimu
- Ing. Werner, lze chybejici latku rychle doplnit.
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Záznam číslo 25

Časová značka 12/1/2009 12:04:48

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Naplni mi predmety vyho-
vuji, avsak jelikoz pro neprimou navaznost bc -¿ mgr program jsem si ”musel”
zapsat dalsi predmety, coz me vytezuje na 95% meho casu vcetne vikendu.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Volnost ve vyberu
predmetu.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) x33rzo - pokud jde o muj obor . . . vyborny prohlubujici predmet

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) x01mvt - kvuli cviceni, zpusob provedeni profesorem Neint-
vichem mi nevyhovuje . . . mel sem moznost mit i cvicici Kroupu a na suplovani
Velebila a mel sem pocit, ze jsem se naucil 2x vic nez za cely semestr. a4b33opt
- pokud bych tento predmet nekomu doporucil . . . uz by asi se mnou nepromluvil
. . . narocny predmet, ktery zpocatku nemel ”tabulova” cviceni co se projevilo pri
prvnim testu, pote byli zavedeny i tabulove cviceni =¿ vse se zlepsilo.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Umělá inteligence

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 26

Časová značka 12/1/2009 12:21:46

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nejsem spokojená velmi, pro-
tože si nejsem jistá, zda mě můj obor dostatečně připraví na praxi v počítačové
grafice. Jinak jsem spokojéná s OI, protože vím, že v Praze takovíto obor PG
(takto pojatý!!) jíná škola nenabízí.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Možnost minor oboru.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? ”q?”
To je zajímavá otázka. . . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Usnadilo by mi studium, kdyby vyučující využívali
nějakou informační službu, díky které by mohli studentům úlohy rovnoměrněji
rozdělit - a to i v souvislosti s úlohami z ostatních předmětů. Při vytížení, v jakém
jsou studenti MO IO, vypracování dvou větších úloh proti sobě na stejný termín
odevzdání je úděl pomalu rozporující se zákony prostoru a času.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) DZO - dobrý úvod do image processingu, celkem dobře pojatá práce
studenta v semestru (student je nucen při vypracování pochopit probíranou látku a
zárověň jsou úkoly praktické a dobře ilustrující). Pro jednotlivé úkoly byla vhodně
nastavena doba na vypracování - případně byla pohotově pozměněna. TV :) - pro-
tože si student musí procvičit ztuhlá záda, když sedí ve dně v noci u počítače

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT - v předmětu se přednášející i cvičící míjí se studenty
Z povinných však: NUR - předmět má potenciál být zajímavých, ale jeho pojetí a
způsop vyučování veškerý potenciál zabijí. PAL - trochu zvláštní rozpory - před-
náší se věci již známé (jako grafy, které byli vyučovány např. v předmětu TIN,
který byl uveden pro bakaláře jako doporučený pro budoucí studium) a na druhou
stranu jsou tu zabijácké semestrální práce.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Jsme studenti, nikoli štvaná zvěř. Děkujeme pocho-
pení.
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Záznam číslo 27

Časová značka 12/1/2009 12:36:30

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Program je kvalitní, je znát
snaha odlišit se od masovosti, která se stává realitou na téměř všech VŠ v ČR.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Mezinárodní obchod, VŠE

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Zařazení praktic-
kých předmětů (NMS, Vývoj web. apl., apod), které vyvažují teoret. předměty.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Spíše ne.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Návrh uživatel. rozhraní, i když většina spolužáků by asi kvůli po-
dobnosti s TUR nesouhlasila .

Já u tohoto předmětu oceňuji spolupráci s praxí.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) NMS (pro ne SW-ING jako vol.) - předmět je veden poměrně
volně, přednášky odpadají i v momentech, kdy to není nutné (promoce některých
stud. apod.), celkově mi připadá, že stud. zátěž NMS = 1/20 st. záť. Optimalizace,
což je na důležitý SW předmět dost málo.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Velmi oceňuji Vaši snahu vytvořit kvalitní informa-
tický program. Ocenil bych, kdyby oborové předměty SW-ING byly stejně náročné
jako ty teoretičtější.
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Záznam číslo 28

Časová značka 12/1/2009 13:11:48

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? predmety zatim ok, organi-
zace to srazi ale dolu

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? prakticke predmety,
matematiku na prijatelne obtiznosti

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? projekty, diplomove prace atd, je to dost roztrousene
po katedrach

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) SEP

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní organizace nekterych klicovych predmetu je chao-
ticka(mnoha zmen, malo materialu, student se nemuze soustredit vylozene na stu-
dium), ale jde o 1. rocnik, tak ocekava se vzajemne pochopeni - tedy pro studenty
lehci podminky ziskat dobre znamky napr.

na druhou stranu latku nelze slevit o moc(urcite ne u studentu, kteri chteji jen
projit, to by byl pohorseni pro OI Mgr.).

napr. PAL - mnoha materialu - nekdy zbytecne, chaos vsude co se da. Pozadavky
na studenty velke, naopak chaos u vedeni predmetu znacna. OPT - na dobre urovni,
ale stale jsou tam zmatky na prijatelne urovni - tech ukolu je prilis mnoho(co takhle
ukol na 2 tydny) NMS - nic moc, organizace nebyla pripravena
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Záznam číslo 29

Časová značka 12/1/2009 13:14:55

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Očekával jsme jinou struk-
turu studia, jiné předměty a celkově jiné zaměření.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Přístup učitelů ke
kritice a pokusy o nápravy v krátkém čase.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT - jedná se jen o statistiku, cvičení i přednášky k ničemu

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Doporučil bych trochu upravit složení předmětů a je-
jich obsah, ale na druhou stranu se není čemu divit, jedná se o první rok

41



Záznam číslo 30

Časová značka 12/1/2009 14:12:45

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Proto, abych vybral nega-
tivní odpověď se nenalezne dostatek argumentů. Přecejen je třeba ocenit snahu po-
skytnout skutečně kvalitní vzdělání (jsou kladeny spíše vyšší nároky, což je dobře).
Na druhou stranu má tento program ještě své ”porodní bolesti” a ne vše je zcela
dokonale připravené (ačkoliv vzhledem k tomu, že program běží teprve první rok,
je připraven nadstandardně).

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Ochota vedení pro-
gramu OI komunikovat a spolupracovat se studenty na postupné tvorbě a zlepšo-
vání studijního programu. Studium se tak stává daleko ”osobnějším”, což je velmi
pozitivní a inovativní krok, který na fakultě elektrotechnické poměrně dost chybí.

Další pozitivum vidím v distribuci informací. Studenti často kritizují, že nedostá-
vají dostatek kvalitních informací. Včasné a úplné informace jsou dalším stavebním
kamenem, který by rozhodně měl ležet v základech programu OI.

Některé předměty (PAL) mají velmi dobře zpracované materiály a přehledy další
literatury, jiné to postupně dohánějí (OPT).

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Lepší informace o volitelných předmětech (tím mám
na mysli zejména rozšiřující industriální kurzy - VIA, . . .)

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) a4m33pal - jedná se o velmi dobře koncipovaný předmět, který po-
sluchače skutečně donutí sednout k počítači a algoritmy si vyzkoušet a přemýšlet
o nich

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) a4b33opt - předmět má obrovský záběr, málo studijních ma-
teriálů a má nevhodnou časovou dotaci (2 přednášky a 1 cvika) - to je ovšem spíše
problém optimálního způsobu výuky, jinak se jedná o předmět zajímavý a v praxi
použitelný
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11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslím, že by bylo dobré podporovat komunikaci mezi
studenty - což se ostatně díky náročnosti i daří :-) - studenti řeší mnoho úkolů spo-
lečně prostřednictvím různých wiki systémů. Byl jsem až překvapen, jak horlivě
studenti o problémech diskutují a spolupracují.

Možná by nebylo špatné uvažovat i o nějaké oficiální ”wiki”, kde by mohli studenti
navrhovat a diskutovat a řešení různých zadávaných problému a kde by je v tom
například mohli ”usměrňovat” i jednotliví vyučující a kde by se případně mohly
objevovat i nejrůznější zápisy ze cvičení atd.

Myslím, že program OI se dává dobrou cestou komunikace a sebereflexe. Jen tak
dál! Držím palce!
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Záznam číslo 31

Časová značka 12/1/2009 14:35:53

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem dálkař a občas se práce
těžce kloubí se školou

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Možnost více si
uzpůsobit studium směrem k zájmu pomocí volitelných předmětů.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? -

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) -

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) -

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Ocenil bych kdyby byly cvičení a případně přednášky
někdy brzo ráno nebo pozdě večer. Pro dálkaře jsou to většinou jediné možnosti,
kdy se uvolnit z práce. Zatím je takto řešena řada předmětů a přijde mi, že to
funguje. Možná by stačilo zachovat aspoň u povinných předmětů.
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Záznam číslo 32

Časová značka 12/1/2009 14:39:53

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Po pravde receno, u pred-
chozi odpovedi mi schazi neutralni odpoved. Za velky minus totiz pokladam auto-
maticky odevzdavaci system, ktery nahradil lidskou interakci. Snad je nad sily vy-
ucujicich projit vsechen odevzdany kod a upozornit na nesikovne implementovane
pasaze, na triky, jez lze v dane problematice pouzit. Znaleho cloveka ochotneho
delit se o sve vedomosti vidim jako ten nejvetsi poklad akademickeho prostredi a
je-li nahrazen skriptem, jez se omezi na strohe PROSEL/NEPROSEL, je to pro
mne tak trochu zklamanim.

Negativni pocity vyvazuji mnohdy skveli vyucujici a zajimava problematika.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia?

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Nekteri panove pred-
nasejici a cvicici - napriklad pan Hlavac a Berezovsky - jsou uzasni. Dale se mi libi
snaha o zlepsovani, otevrenost zmenam - jako tento dotaznik - skvele.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Zde
je pravdepodobne chybka v dotazniku - jako otazka se zobrazuje jediny znak - ”q”.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Necitim se kompetentni ke kritice webu, protoze ani
ted zdaleka nevyuzivam vsech jeho funkci.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) PAL a DZO jsou pekne predmety - jen ten odevzdavaci system. . .

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Prestoze nejsou vsechny predmety dle meho gusta, neni pred-
met, od ktereho bych pratele odrazoval.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Mnoho otazniku se v me hlave roji kolem automa-
tickeho odevzdavaciho systemu. Na jednu stranu jsme kontrolovani, zda neode-
vzdavame plagiaty, na stranu druhou jsme kontrolovani skriptem, ktery mnohdy
nedava mnoho prostoru, naopak - zada temer uniformitu. Tvorba a pochopeni al-
goritmu se v mem pripade mnohdy redukuje na handrkovani se s odevzdavacim
systemem. Obzvlaste pokud je cviceni vedeno tak, ze vsichni tise sedi u pocitacu
a jejich ukolem je pouze implementovat a v pripade problemu se zeptat.

Mozna jsem hloupy, ale je mnoho problemu, o nichz nevim, ze se daji resit lepe.
Nevim, ze se mam zeptat na tento konkretni problem. Od cviceni bych cekal,
budou probrany finty a postupy, o kterych nemusime mit ani tuseni. Kdyz vime,
co nevime, casto nam pomuze strycek Google.

To se mi to kritizuje, ale cviceni jsem nikdy nevedl. . . presto bych zkusil nadhodit
myslenku - co takhle na jednom cviceni vyzvat studenty, aby si promysleli problem
a na dalsim cviceni vsechny ohromit postupem daleko cistsim a elegantnejsim, nez
s jakym prijde vetsina zucastnenych. Mozna je to nesmysl a mozna jen nevidim
vsechny souvislosti.

Pokud je vyzadovan presny vysledek, s nasim kodem prijde do styku jen jiny kod
(hodnotici skript) a na cvicenich jsou nam ”pouze” zodpovezeny dotazy, neni opi-
sovani a studium ciziho kodu tou jedinou cestou, jak videt cizi, mnohdy vytribe-
nejsi zpusoby implementace, jak stale neopakovat vlastni chyby, jak se dozvedet
o novych funkcich, o kterych nevime, ze je nezname a nevime, ze se na ne mame
zeptat?

Pan Pisa nam napriklad opisovani povoloval, navic nam daval i linky na stranky s
peknym kodem, ale kodu jsme museli porozumet a kdykoli se na cokoli z opsaneho
kodu zeptal, museli jsme prokazat, ze veci rozumime.

Nerad bych ale, aby vznikl dojem, ze z cvicenimi odchazim zhnusen a s pochybami,
zda jsem se vubec neco dozvedel, to rozhodne ne. Na mnohych cvicenich se nejen
dozvidam nove vedomosti, ale navic se diky vybornym cvicicim a prednasejicim
skvele bavim - to vyrazne pomaha udrzet pozornost. Dale bych rad prohlasil, ze
nejsem plagiator a vsechen kod si pisi sam, coz je na nem mnohdy dosti videt :-)

Snad vyse zminene davalo alespon castecny smysl. Pro pripad dotazu ci jakekoli
zpetne-zpetne vazby je muj e-mail miloslav.klinger@seznam.cz
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Záznam číslo 33

Časová značka 12/1/2009 15:57:09

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Tvorba za pochodu, viz PAL
a OPT, ale na druhou stranu se jedná o nový program, který je potřeba vyladit.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Množství volitel-
ných předmětů a jejich využití (minor, prohloubení,. .)

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Vyladit
”povinné” předměty (PAL, OPT)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33UAS-kvalitní a vyvážená náplň, výborný vyučující A0M16EET-
dobře zpracovaný průřez ekonomikou se zaměřením na komunikace, vhodný pro
zájemce o sítě a spol

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) A4B33OPT-potřebuje korekce, pak bude dobrý

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Doufám, že následující stále platí: Martin Rehak
řekl(a). . . Jen doplnim ze se chysta i meziobor zamereny na site, ktery bude vyu-
zivat relavantnich predmetu z programu KME.
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Záznam číslo 34

Časová značka 12/1/2009 16:14:41

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zajímá mě grafika a web

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Volnost výběru před-
mětů

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nekvalitní
učitele - př: OPT - i pan Werner ví, že pan Štecha neumí moc dobře lárku vysvětlit.
NUR - pan Slavík by mohl látku vykládat zajímavěji a srozumitelněji.

Příliš mnoho projektů, které zatěžují každého z nás. OPT - téměř na každé cvičení
1 úloha v MatLabu ve kterém většina moc nepracovala, PAL - implementace algo-
ritmů do určeného termínu, jinak neudělen zápočet, APG - programování grafické
knihovny v C++, které hodně lidí nemělo, materiálů k implementaci by mohlo
být více - shrnuto. . . tento semestr bych se i rád učil, ale nemám čas kvůli tolika
úlohám, nezbývá mi žádný volný čas

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) 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 12/1/2009 16:21:51

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Velkym plusem jsou industri-
alni predmety. Minusem hodnotim nepripravenost vetsiny ”fakultnich” predmetu.
Podrobneji se k tomu vyjadrim nize.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Industrialni pred-
mety

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Lepsi
pripravenost predmetu. Chapu sice, ze je to prvni beh, ale i tak to pomerne dost
pokulhava. Kdyz to srovnam s STM (take prvni beh), tak jednoznacne STM v
tomhle prevysilo OI.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? K informacim nemam pripominek. Ke sluzbam snad
jen ze by mohl vzniknout RSS pro aktuality.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33SEP - bezkonkurecne nejlepsi predmet v semestru a urcite
jeden z tech TOP co jsem doposud absolvoval. Vyborny prednasejici, ktery dokaze
zkloubit teorii s poznatky z praxe. Cviceni by sice mohla byt trochu praktictejsi,
ale i tak si tam toho pomerne dost ”ochmatame” A4M33RPR - opet clovek z praxe,
takze se to pekne posloucha :-). Zde je ale trochu problem ze to ma dotaci 1+1.
Hodne toho odpadlo. Tento predmet by si zaslouzil klasickou dotaci 2+2, obsah na
to urcite ma. Pan Cink jeste nikdy nemel prednasku, kterou by stihl celou, vzdy
konci odhadem tak v 75% :-), takze bych se nebal, ze by v tech 13 prednaskach
nebylo o cem mluvit.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) X01MVT - jeste sice nevim. jestli jej budu potrebovat v pris-
tim semestru, ale podle urcitych zprav moc ne :-). Takze pokud studenta opravdu
nejak extra nezajima pravdepodobnost a statistika, je to asi zbytecny predmet.
Navic pokud na cviko clovek chytne p. Nentvicha, tak to muze rovnou zabalit :-(.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Minor predmety si nevolim z jednoducheho duvodu,
ostatni obory jsou trochu mimo SWing a muj zajem. Navic je na SWing vyborna
nabidka industrialnich predmetu, takze jsem se rozhodl jit radeji cestou prohlou-
beni znalosti, nez od kazdeho neco.

Jeste bych se rad vyjadril k ostatnim predmetum v semestru A4B33OPT - celkem
zajimavy predmet (a takovym druhem a pouzitim ”matematiky” jsem se jeste
nesetkal). Nicmene zacatek semestru provazely strasne zmatky, nepresnosti, skoro
nulove vedomosti po prednaskach a cvikach. Ukoly na cvika zabraly spoustu casu.
Nastesti po prvnim testu (4-5 tyden) p. Werner vyslysel narky studentu a zmenil
filozofii predmetu. Od te doby uz se predmet dostal do rozumnych koleji a uz jen
obcas neco ustreli :-).

A4M33NMS - podle me trochu zbytecny predmet. Myslim ze vsichni z FEL museli
mit alespon SWing1, coz je defakto v blede modrem tento predmet. Ale na druhou
stranu ma tento predmet pekne cvika (ucitel z praxe). Takze se clovek zase dozvi
neco noveho. Co mi na p. Rimnacovi ale trochu vadi je jeho ukecanost :-). Nekdy
kdyz clovek tape a moc nevi, je to super, ale kdyz se clovek zepta na jednoduchou
otazku s odpovedi na jednu vetu a musi si vyslechnout 15 minutovy vyklad, tak to
neni zrovna to prave orechove. Ale zase si rikam, radeji mluvka, nez mlcenlivec :-).

A4M33PAL - vyborna napln predmetu, nicmene tragicka organizace. Ulohy nejsou
zadavany vcas, zadane ulohy obsahuji chyby, testovaci data jsou spatna. Mate-
rialy ke cviceni se uz tak zhruba od 4-5 tydne neobjevuji nebo se objevi s ob-
rovskym zpozdenim. Cvicici obcas neni schopen vysvetlit zakladni princip daneho
algoritmu, pripadne jej vysvetli spatne. Tohle vse zadelava tomuto predmetu na
pekny propadak, bohuzel :-(. Abych jen nekritizoval, tak predmet me diky uloham
s nastavenymi limity naucil programovat trochu jinak. Drive jsem mel problem,
napadlo me reseni, nabouchal jsem jej, fungovalo to, konec. Ted si uvedomuju, ze
je potreba kod taky optimalizovat. Nejvice se mi to ukazalo hned na prvni uloze,
kde me prvni reseni neproslo 3s limitem. Po zhruba 3 hodinovem zamysleni nad
kodem a optimalizaci me na vyreseni ulohy stacily desetinky.

A4M33VIA - tohle ani jako predmet hodnotit nejde. Nicmene prednaskovy blok
byl ohormujici. Cekal jsem pekelnou nudu z tunou teorii. Prednasejici me opravdu
prekvapili prakticky zamerenymi prednaskami.

Doufam, ze jste docetili az sem :-). Omluvte prosim preklepy, ale uz je pozdni
hodina a navic se to tady v tech malych obdelnicich opravdu blbe kontroluje.

50



Záznam číslo 36

Časová značka 12/2/2009 2:07:18

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatický program na jiné VŠ v
ČR

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nabídka
volitelných předmětů. Rozšiřujících předmětů je málo a jelikož jsem nestudoval
FEL na bakaláři je těžké se v nich orientovat. Většinou navíc ani nejdou zapisovat
přes KOS, nebo nejsou doporučované předměty vůbec vypsané. . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 37

Časová značka 12/2/2009 2:07:51

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spíše spokojený, ne-
mám moc výhrad k výuce a zatím program splňuje, co jsem od něj očekával.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Zachoval bych obory,
pokryvaji vse potrebne.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Narocnost
a casova narocnost domacich uloh. Pul tydne je clovek ve skole, druhou pulku dela
domaci ulohy s sibenicnimi terminy, a nekdy i na to neni cas. . . Dale take caste
zmeny v pozadavcich na studenty za behu (tedy zmeny terminu odevzdani, odpad-
nuti odevzdani urcitych uloh - od zacatku byly na nas kladeny vyssi pozadavky,
nez jsme byli schopni zvladnout, a tak se toho hodne posouvalo a rusilo). Jsem pro
zmirneni pozadavku na intelekt studentu :)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Rozhodne jsem pro to, centralizovat veskere webove
stranky vsech vyucovanych predmetu na OI do jednoho webu. Co predmet, to
jine stranky. Minimalne dat alespon odkazy na tyto stranky primo ke kazdemu
zminenemu predmetu (napr. u studijniho planu)

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) V tuto chvili asi zadny.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Optimalizace - zajimavy predmet, ale velice casove narocny,
nejhorsi je stridani 2 ruznych prednasejicich, jeden vyborny, druhy velmi zmateny,
studenti pak nemaji uceleny prehled o latce MVT - nejhorsi nas asi jeste ceka u
zkousky, ale uz ted jsem v te statistice ztracen, bylo nam doporuceno si ho zapsat,
ale zatim nevidim zadnou navaznost na budouci predmety

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Nedelejte program OI tak narocny! Kdyz se v se-
mestru sejde nekolik predmetu a kazdy pocita s ”nekalikadesetihodinovou” pripra-
vou na dalsi cviceni, pak prumerni studenti nestihaji a uchyluji se k plagiatorstvi
atd. . a vyborni studenti stihaji jen tak tak a nemaji ani cas na zabavu. A zivot
neni jen o neustalem uceni ;)

53



Záznam číslo 38

Časová značka 12/2/2009 6:16:36

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Lecos je zatim nedodelane:
-napr. moc dlouhe kody predmetu ktere se nevejdou do vyhledavaciho okenka do
KOSu -nejasnosti v hodnocenich nekterych predmetu -naprosto nedodelany minor

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? -velka volnost pro
vyber volitelnych predmetu -moznost minor specializace

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? vice
minor specializaci, napriklad roboticky, ujasnit zda bude minor specializace opravdu
na diplomu, a hlavne neomezovat zhora uznavane predmety za minor specializaci.
(naprikald kdyz si clovek nema zapisovat predmety ktere uz studoval v bakalar-
skem studiu, ale zrovna ty predmety jsou pozadovane pro minor specializaci v mgr
studiu, je logicke ze i clovek zapise nejake navazujici predmety-v tom oboru pokro-
cilejsi, naopak nelogicke potom je uznavat do minor souboru JEN NEJAKE dane
predmety, napriklad v tom oboru zakladni, to mi pomerne vadi)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? napriklad RSS feed na obou Vasich strankach by se
hodil

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Pomerne mi vadi to, ze bylo receno ze clovek si muze
zapsat JAKYKOLIV predmet z jakehokoliv oboru na CVUT jak chce. Ale ve
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skutecnosti to vypada tak ze jsou vypsane jen predmety ktere jsou doporucene
studijnim planem, coz je pro cloveka ktery si studijni plan pripravil predem na za-
klade slibenych okolnosti docela problem. Na druhou stranu chapu ze z kapacitnich
duvodu asi ted nemohly byt vypsany, doufam pristi rok se to tedy zmeni.

JInak preju hodne stesti pri praci
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Záznam číslo 39

Časová značka 12/2/2009 7:22:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem spokojen s OI ale bo-
hužel to kazí několik předmětů.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Skladba
některých předmětů. Konkrétně A4M33RZN - připadá mi to jako koláž ze 4 témat,
ani jedno se myslím neprobere pořádně A4M33PAL - obtížné domácí úlohy které
se pořádně nepřednáší ani necvičí (ke konci se to už začalo zlepšovat) Chápu že by
neměly být jednoduché ale pokud člověk se rozhodne dělat úlohy poctivě a nikde
neopisovat tak na jedné může strávit i několik víkendů.

Problém se zápisem humanitních předmětů, většina (které jsem zkoušel) nebyla
vypsána a když už byly vypsány tak neměly přidělené hodiny.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Aktuality z předmětů (termíny testů atd) formou RSS
nebo podobné technologie

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 40

Časová značka 12/2/2009 13:25:22

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Napln predmetu mi vyho-
vuje, organizace je v jistych smerech hrozna. Nebo aspon v porovnani s mymi
ocekavanimi.

Kombinovane studium, ktere ve skutecnosti vubec neni zadne kombinovane stu-
dium. Zda se mi, ze jedine, co je na tom studiu ”kombinovaneho” je ten nazev.
Fakticky se jedna o denni, ve kterem jsou vyucujici (ale jen nekteri!!) shovivavejsi
k absencim. Nicmene cviceni, kde se pracuje vetsinou v tymu se bez ucasti na cvi-
cen delaji dost blbe. Stejne tak cviceni, kde je vyzadovana aktivita na hodine a je
ocenovana body, pripadne cvicen, ktera jsou tak zasadni svym obsahem, ze jejich
zameskani ma dost zasadni vliv na moznost pochopeni probirane latky. Zkratka
predmety pro kombinovane studium zjevne nebyly vubec stavene, coz jsou ostatne
i slova nekterych vyucujicich, kteri se s velkym podivem a prekvapenim na zacatku
semestru ptali kdo nam rekl, ze staci 50% dochazka (coz byly oficialni informace
pro komb. studenty) a dodavali, ze pro takovou formu vyuky ta sva cviceni vubec
nepripravovali.

Takhle si to, myslim, nikdo nepredstavoval.

Nicmene kvalita vyuky je nad ma ocekavani vysoka. Skoda jen, ze nemam cas se
ucastnit denniho studia v plnem rozsahu.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatika na ČVUT FJFI

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Tezko jmenovat jednu
vec. . . Celkove jsem s kvalitou vyuky spokojeny a napln hodin mi prijde smysluplna
a uzitecna. Jen velmi zridka si rikam ”tohle je presne ta vec, kterou se budu ted
muset naucit ke zkousce ale v praxi ji nikdy nikdo nepouzije”.

Ocenuji ochotu a osobni pristup vsech vyucujicich a jejich perfektni odbornou
uroven.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Organizace
kombinovaneho studia. Viz bod 3.

Neberte toto jako znevazovani nebo urazeni vasi prace, myslim to se vsi uctou,
ackoliv se tak mozna zcela nevyjadruji. Ale jsem timto problemem skutecne velmi
zklaman, a nejsem sam. Podobne (ikdyz mozna ne tak radikalni) nazory slycham
z rad studentu komb. st. opakovane okolo sebe.
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8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nechybi. Nova verze webu je jiz perfektni. Nemam vy-
hrad. Dobra prace!

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) NUR (ackoliv vsichni tvrdi, ze se jedna o ”prevleceny TUR”. Ja,
ktery jsem TUR neabsolvoval, toto tvrzeni nemohu potvrdit ani vyvratit, ale NUR
jako takovy mi prijde nadmiru uzitecny).

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Nevím. Žádný z předmětů se mi nezdá vysloveně špatný nebo
zbytečný.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačová grafika a interakce

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Dekuji za pripravu spickoveho programu. Je videt, ze
predmety i jejich napln jsou peclive promysleny a dle meho nazoru velmi sikovne
a uzitecne. Jsem rád, že studuji právě zde. Jen to kombinované studium jsem si
predstavoval trochu jinak. . .
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Záznam číslo 41

Časová značka 12/3/2009 1:51:45

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Obor radim jako nejlepsi z
moznosti, ktere momentalne FEL nabizi. Nicmene ma nekolik neduhu, ktere dle
meho nazoru souvisejí vetsinou s tim ze je spusten prvnim rokem.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Velka volitelnost
predmetů (pouze 2 povinne). Oborove predmety (VIA, RPR, SEP, . . .). Moznost
studia minor oboru. Dialog mezi studenty a profesory, garanty oboru se mi sub-
jektivne jevi jako aktivnejsi nez na mem predchozim oboru.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Casova
narocnost predmetu. Jestlize kazdy predmet ma semestralku, ukoly, apod. spatne
se mi, jako studentovi, odhaduje kolik casu mam skole vyhradit. Jelikoz je nutne
abych pri skole chodil do prace je pro me dulezite vedet co nejpresneji casovy roz-
vrh. Problem neni mnozstvi casu ktere skola zabere ale vedet to co nejpresneji na
zacatku semestru. Tim nechci v zadnem pripade navrhnou zruseni vsech semestral-
nich uloh a ukolů na doma. Jen navrhuji zamysleni nad tim které jsou pro studenta
prinosne a ktere ne. Mozna by nebylo od veci do popisu predmetu psat ze napr.
zapocet zavisí na semestralni uloze jejiz casova narocnost je zhruba 2h tydne, nebo
20h za semestr, apod. Takhle by si student mohl udelat lepsi obrazek o predmetu
nez kdyz si jen precte ze predmet je dotovan 2h prednasek a 2h cviceni.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nenapada me nic co bych kdy hledal a nenasel.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33SEP - prinosne informace z praxe, A4M33VIA - libi se mi
moznost samostudia nabizena v tomto predmetu.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) A4M33NMS - latka probirana na cvicenich je dle meho nazoru
nepripravena. A0M35PII - napln cviceni = opisovani kodu ze slidu a navod krok
za krokem jak napsat jednoduchou webovou aplikaci ve VisualStudiu bych videl
spis jako napln volitelneho predmetu na stredni skole nebo volitelneho predmetu
v bakalarske etape.
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11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 42

Časová značka 12/3/2009 3:00:36

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? prakticke ale jeste zrejme
nezvladnuta organizace

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? softwarove pred-
mety a jakekoliv predmety pro praxi, ale s pripominkama

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? - zmena
pravidel za chodu - mit jasna pravidla k udeleni zapoctu - OPT - lepsi uvedeni do
nekterych predmetu hned zpocatku, aby si clovek udelal nejakou predstavu co se
tam bude dit - uvadet co nejvice prakticke vyuziti - na cvicenich omezit nektere
studenty, ktere berou cviceni jako prezentaci sebe sama. Nic proti temto studen-
tum, ale cviceni s nimi me prilis nebavi. Radeji bych slysel od cviciciho jak problem
vyresit, protoze vim, ze dany problem zna lepe. Proste by cvicici mel mit trochu
vetsi vuli prosadit svuj nazor (vim, ze ve absolutni vetsine ma lepsi napady na
reseni nez student.) - neznalost cvicicih casove narocnosti uloh, ktere ma student
realizovat - PAL na cvicenich mi prijde, ze je lepsi se spise soustredit na pochopeni
problemu (i kdyby treba jen graficky) nez jak to naprogramovat

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? snad jen vse centralizovat do jedineho systemu, pri-
padne mit jeden system s linkami(aktualnimi) na stranky jednotlivych predmetu

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) SEP prakticke VIA prakticke

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Libi se mi praktictejsi orientace predmetu. Rad bych
kdyby to v tomto duchu pokrocilo jeste dale. Prosim, pokuste se zvladnout organi-
zaci lepe. Pokud neznam kdy co budu zpracovavat a kolik casu mi to muze zabrat
(alespon odhadem). Tak si nemuzu vubec nic naplanovat. Nemuzu chodit ani part-
time do prace. Uvital bych kdyby jste uvadeli u uloh jejich casovou narocnost. Vy
si tim udelate obrazek a my take. Alespon priblizny. Dekuji
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Záznam číslo 43

Časová značka 12/3/2009 11:03:14

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? * SEP je perfektní
předmět (skvělé přednášky a cvičení také velmi dobrá) * vlídný přístup přístup ze
strany vedení OI (velmi si vážím vstřícnosti a doufám, že to bude i nadále fungo-
vat) * automatické vyhodnocování úloh v DZO mě mile překvapilo (škoda, že až
v druhé části semestru; naopak se začátku semestru se bodovaly jen zprávy, nikoli
kód a nebylo příliš jasné, jak podrobně má být vše popsáno)

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Odevzdávání
u předmětu PAL - odevzdávání do black-boxu, žádná informace o tom, co je
špatně/na jakých datech to nefunguje. (navíc záleží na zatížení serveru, kolik do-
stanete bodů). Je to celkem demotivující, když člověk kvůli nějaké drobnosti stráví
spoustu hodin zkoumáním, čím to je, když by je mohl strávit mnohem užitečněji.
Na rozdíl od PAL třeba v DZO je odevzdávání velmi pěkně vyřešené - to velmi ob-
divuji - navíc grafický výstup (referenční obrázek a výstup programu na porovnání)
je velmi názorný.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nevím o ničem (informace, co jsem potřeboval, jsem
vždy nalezl).

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Softwarové inženýrství pro praxi - velmi přínosné přednášky, mrzí
mě, že jsem nějaké nestihl.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Asi hodně lidí bude odpovídat OPT, ale já věřím, že kon-
cepce cvičení příště bude lepší a bude to dobrý předmět - problematika je to velice
zajímavá a v jistém směru mě to určitě posunulo.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Byla by milá občas nějaká volnost ve volbě témat se-
mestrálních prací. V PAL, OPT, DZO, APG - všude dělají všichni to samé. Uvítal
bych, kdyby se každý mohl v rámci předmětu zaměřit na to, co ho třeba zajímá.
Jedinou výjimkou je v tomto opět SEP, kde volnost v tomto směru je.
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Záznam číslo 44

Časová značka 12/4/2009 0:28:10

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Málo balastu okolo (bohu-
žel ale pořád nějaký zůstává), vzhledem k tomu že FI ještě nenabízí magisterské
programy nebylo v rámci ČVUT moc na výběr :). Ale na OI jsou celkem v pohodě
lidi, předměty jsou vesměs zajímavé, a tak. . .

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Komunikace se stu-
denty, spolupráce s firmami (např. předměty SEP, VIA).

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Vyřešit
skladbu předmětů - například to co je obsahem NMS už většina studentů OI ab-
solvovala. . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT - Zatím jsem nepřišel na to k čemu ten předmět je. A
vzhledem ke schopnostem cvičícího jsem nezjistil ani o čem ten předmět je.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) 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 12/1/2009 7:18:11

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Program mi nedává dosta-
tečnou volnost a jeho obsah se mi nezdá jako zcela vhodný pro obor SI.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Zatím opravdu ne-
vím, bohužel.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Studenti
v magisterském oboru chtějí při studiu získávat i praxi a každotýdenní domácí
úlohy jim to moc neulehčují. Doporučoval bych předměty koncipovat více projek-
tově než jen několika stupněmi domácích úkolů. Co se týče koncepce oboru SI,
doporučoval bych jeho restrukturalizaci pod týmem zodpovědných lidí. Například
stěžejní program PAL je značně nepřipravený a trpí tím jak studenti tak kantoři.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Web OI nesleduji, ale odebírám RSS a přidal jsem si
OI na Facebooku.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) RPR (IBM)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 46

Časová značka 12/1/2009 7:33:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? malá návaznost na bakalářské
studium nevyváženost předmětů

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? nedostatek
vypsaných předmětů na letní semestr (vhodných k prohloubení znalostí)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) nemám v zimním semestru prostor pro žádný volitelný předmět,
pouze ”prerekvizity” jako MVT, OPT,. . . :/

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 47

Časová značka 12/1/2009 7:42:46

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Predmety prvniho semestru
OI bud opakovaly me znalosti ziskane jiz v bakalarskych predmetech nebo ani
zdanlive nemely nic spolecneho s tematy, ktere se prezentuji jako obsah oborovych
predmetu tohoto zamereni (”znalosti především v oblasti počítačových komponent
a vývojových nástrojů pro vestavěné systémy”). Nerikam, ze naucit se programo-
vat webovove aplikace v ASP.NET (”Prumyslova informatika a internet”) nemuze
byt pro nekoho zajimave, ale rozhodne to neni takovy predmet, kvuli kteremu jsem
si obor vybral a jedna se o latku, kterou bych se mnohem efektivneji byl schopen
naucit jinde.

Predmety zajimave (Pokrocile algoritmizace, Optimalizace) byly nezvladnuty z
pohledu vcasne pripravy latky a neustaleho meneni terminu behem semestru.

Dalsi drubne pripominky: - Nezvladnuty zapis, kde jsme zbytecne pres 2 hodiny
cekali pred poslucharnou a pote v prazdne poslucharne, abychom pak vyslechli
prednasku o koncepci OI a jejich predmetech, jez jsme predtim jiz dvakrat dostali
e-mailem. Dale byl nepripraveny system KOS na 8 pismene kody, coz uz je tusim
opravene. - Predmet BP3 je podle stranek bezpecnost.feld.cvut.cz povinny pro
prvni semestr magisterskeho studia (a byl nam i hromadne zapsan v KOSu), ”bila
kniha” ho uvadi v pruchodu studiem az v semestru tretim. - Nebyly dostupne 6ti
kreditove humanitni predmety v dobe zacatku studia a zacit resit takovou situaci
2 dny pred zacatkem vyucovani semestru bylo znacne nestastne.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Industriální kurzy,
otevrenost k pripominkam

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Uz
jsem odpovedel v otazce 3).

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nechybí, na web nekoukám, pokud zrovna něco ne-
hledám.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) a4m33via - informace od odborniku sdelena prijemnou formou
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a0m16mgm - primosny predmet, ktery prinesl odlehceni od pocitacove ladenych
kurzu

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 48

Časová značka 12/1/2009 7:46:55

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Nedodržování domluvených
věcí, značná nevyváženost mezi jednotlivýmy požadavky, neschopnost některých
garantů lidsky reagovat. Nemožnost studovat oficiálně anglický jazyk na škole.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? řešení úloh v pa-
lech s tím, že by bylo vhodné zadávat pouze lehké úlohy. předmět VIA, TV :)

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Při
souběhu více předmětů v oboru zařídit, aby se neobjevili najednou 4 kde je zadána
uloha se stejnými daty odevzdani, proste najednou to nejde stihnout

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) X01MVT - nevidím použití většiny látky, cvičení s Nent-
vichem jsou naprosto k ničemu. A4B33OPT - látka zajímavá nicméně necvičená a
pro mně nesrozumitelně odpřednášená.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 49

Časová značka 12/1/2009 7:49:40

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Náplň předmětů neodpovídá
mým očekáváním. NMS - opakování z bc - nic nového PAL - ”najdi algoritmus a
použij ho na zadanou úlohu” - programovat si můžu doma, předmět nic nového
nepřináší MVT - doporučený předmět pro doplnění - podle mě v oboru sw.ing. ne-
uplatnitelná látka + nic moc vyučující RZN - naopak moc nového a předpokládá
se že student již studoval danou tematiku - což při navazovani z STM

celkově zvláštní organizace předmětů a malý přínos užitečných znalostí

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Vyučující organi-
zující předmět PAL odvádějí dobrou práci při napravování špatně nastavených
pravidel.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nevím,
z mého osobního hlediska je složení předmětů nevyhovující a jejich náplň také.
Takže to bych asi změnil.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Informovanost je poměrně slušná, s tím problém ne-
mám.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) EKE - Ekonomika pro elektroenergetiku - dobrý vyučující, zajímavé
téma.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT - dle mého názoru je tento předmět naprosto zbytečný

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Umělá inteligence

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Přemýšlím o přechodu na magisterské studium na
nové fakultě informatiky (CVUT FIT)
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Záznam číslo 50

Časová značka 12/1/2009 9:09:57

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Příliš velké časové nároky
u velké části předmětů, cvičení jsou často pouze konzultační/odevzdávací, špatná
organizace některých předmětů

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? U některých před-
mětů je snaha opravit nedostatky a nedodělky, věřím, že časem se jich hodně zlepší

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Možná příliš mnoho informačních zdrojů (blog OI, web
OI, web FELu, Facebook. . .), chtělo by to sjednotit. Je sice fajn a hezky to vypadá,
mít několik moderních informačních kanálů, ale chtělo by to brát s rozvahou

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Vývoj internetových aplikací (VIA) - zajímavé téma přednášek,
dobrá organizace

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Optimalizace (OPT) - časová náročnost úkolů, nevyvážená
kvalita přednášek, pouze odevzdávací cvičení, látka z přednášek se nikde nepro-
cvičuje (vše platí pro první polovinu předmětu, dále nemohu soudit)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 51

Časová značka 12/1/2009 9:28:56

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Predmety, ktore nesuvisia s
SW, alebo vobec nerozsiruju znalosti ziskane v bakalarskej etape

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Dobra spatna vazba
na kritiku studentov

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? ne

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) VIA

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT, OPT

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Moznost volit predmety je dost obmedzena tym za-
pisom doporucenych predmetov, ktore podla mna nie su pre moj obor zaujimave.
Taktiez vyber bol obmedzeny tym ze sa predmety prekryvali v rozvrhu, aj ked
chapem ze zaistenie toho asi nie je v silach ziadneho oboru, ale minimalizacia by
urcite pomohla.
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Záznam číslo 52

Časová značka 12/1/2009 10:07:19

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Program se jeví jako extrémně
náročný. Množství požadované domácí práce je naprosto neadekvátní. Po splnění
všech školních povinností téměř nezbývá čas na jiné aktivity, zejména zaměstnání.
Jsem toho názoru, že na magisterském programu se již předpokládá, že studenti se
živí, nebo alespoň přiživují sami. Aby si student vydělal cca 10 000Kč čistého, což
považuji za rozumné minimum pro přežití v Praze, potřebuje při hodinové mzdě
250Kč/hod. odpracovat měsíčně 40 hodin práce. Tj. 10 hodin týdně, tedy zhruba
jeden a půl pracovního dne. Při současném vytížení studiem si nejsem schopen
těchto 10 hodin týdně najít.

Jsem si vědom toho, že vaším argumentem pravděpodobně bude: ”zvolte si buď
kombinovaný, nebo dálkový způsob studia.” Ovšem mnoho z nás má dlouholetou
praxi jako web designéři, nebo programátoři a práce je pro nás samozřejmostí,
stejně jako je pro nás samozřejmostí škola. Chceme studovat, ale zároveň chceme
i pracovat.

Jsem dále přesvědčen, že na prestižních zahraničních školách (posuďte sami, vy
máte zahraniční zkušenosti) ve výběrových studijních programech (jakým chce OI
být) je také potřeba 100% nasazení ve škole, tedy tzv. studium na plný úvazek,
jak říkám já. Ovšem stipendia jsou nesrovnatelně vyšší.

Pokud vezmu v úvahu, že nejvyšší prospěchová stipendia na FEL odpovídají zhruba
ohodnocení 60-70 hodin práce podprůměrně placeného programátora, je jasné, že
kdo zaměstnání má, dá přednost práci před vynikajícími studijními výsledky. Bo-
hužel ten , kdo pracuje, může na OI dosahovat stěží byť jen průměrných výsledků
velmi stěží.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Tomáš Werner (Op-
timalizace) je profesionál na svém místě. Přestože jeho předmět patří k těm nej-
náročnějším, reaguje v průběhu semestru velmi pružně na naše připomínky a já si
toho velice vážím.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?
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9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Uvažuji o odchodu z OI a nejsem zdaleka sám. Prav-
děpodobně dostanete podobnou reakci i od celé řady dalších studentů. Někteří již
studia zanechali, sám vím o dvou svých bývalých kolezích. Hlavním důvodem je
enormní zátěž.

Dobré zaměstnání, které mnozí z nás mají, je pro nás natolik důležité, že jej ne-
hodláme obětovat kvůli studiu. V průběhu bakalářského studia to fungovalo dobře,
mnozí měli dokonce vedle zaměstnání i výborné výsledky ve škole. Argument, že
magistr je náročnější než bakalář samozřejmě beru, ale na druhou stranu uznejte,
že získávání vhodné praxe v průběhu studia je prioritou drtivé většiny studentů
magisterského studia. Nikdo se neche vzdávat pracovní příležitosti, když ji má, a
nikdo neche vyjít ze školy jako nezkušený ”studentík” bez praxe.
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Záznam číslo 53

Časová značka 12/1/2009 10:51:09

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Občas mi připadá, že ze slova
informatika zbyla pouze druhá polovina.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Oceňuji, že se sna-
žíte řešit problémy některých předmětů již v průběhu semestru

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) a4m33via - sice to neni plnohodnotny predmet ale bylo to zajimave

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) X01MVT- predevsim negativni zkusenosti s cvicicim, panem
Nentwichem, nic nenauci a a4b33OPT - i kdyz musim priznat ze od zacatku se-
mestru doslo k posunu k lepsimu

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 54

Časová značka 12/1/2009 14:56:41

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Čistý softwarový inženýr (ne
grafik) zatím nemá dostatečný výběr předmětů. Rád bych prošel klasickými před-
měty jako je DB2, pokročilá administrace unixu apod., ty ale zatím v nabídce
chybí.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi před-
mět PAL, protože staví na znalostech nabytých během bakalářského studia a dále
je praktickou cestou rozvíjí.

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) VIA - velmi zajímavé přednášky

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) MVT - čistí SI statistiku podle mne příliš nevyužijí

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Doufám, že v druhém ročníku bude možnost zapi-
sovat si softwarové předměty (pokročilá administrace, databáze 2) i z FITu (nebo
E+I).
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Záznam číslo 55

Časová značka 12/2/2009 1:49:44

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? program není zdaleka dota-
žený do konce a spousta věcí se řeší za chodu.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? povinné předměty
jsou ohodnoceny 6 kredity, myslím že k obtížnosti předmětů je to adekvátní

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nelíbí
se mi že se na většině cvičení nic necvičí a jen se na nich odevzdávají semestrální
práce, určitě by bylo lepší procvičovat látku, která je potřeba do semestrálních
úloh a nebo se probírala na přednášce. Takový cvičení jsou potom zbytečný a jsou
ztrátou času.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Když jsou cvičení jen odevzdávací, tak proč všechny
semestrální práce nejdou odevzdat přes nějaký odevzdávací systém jako je to u
jednoho předmětu.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Vývoj internetových aplikací (VIA) i když byly přednášky pouze v
jeden den, tak náplň předmětu je na úrovni, která je v dnešní době požadována.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Optimalizace (OPT) předmět který byl doporučován ale na-
konec nám nikdo nebyl schopný říct k čemu nám v našem oboru bude a tak byl
zbytečně obtížný a zase na cviku se nic nedělalo a vše bylo zadáváno jako domácí
úloha.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní

78



Záznam číslo 56

Časová značka 12/2/2009 2:41:10

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Predstava programu byla hezka,
ale ukazuje se, ze to nebylo radne pro mysleno

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? pomerne velka vol-
nost ve volbe predmetu

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Lepe
pripravene nove predmety. To se zrejme vyresi samo po prvnim behu jednotlivych
predmetu.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) roboti

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 57

Časová značka 12/2/2009 3:10:12

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? momentalne mam rozporu-
plne pocity a asi je prilis brzo na nejake velke verdikty, jeste ani neskoncil prvni
semestr. ke grafickym predmetum nic nemam, ty jsou stejne i na starem EaI gra-
fickem oboru. PALy jsou dobre, protoze nas donutily efektivne napsat nekolik
algoritmu. co se tyce informacni prinosnosti, opakovaly se TINy, PJPcka, nevim
jeslti vice do hloubky, PJPcka jsem neabsolvovala. Obavam se ze mi budou chybe
nektere znalosti z EaI predmetu PAA, ale ten si muzu pristi semestr v pripade
potreby zapsat jako volitelny. Jsem zvedava na Teoretii algoritmu pristi semestr,
obavam se ze to bude prilis teoreticke. Jiste mame smulu, ze jsme neabsolvovali
nektere bakalarske OI predmety, ktere nam ted chybi a ”museli” jsme si zapsat
OPT, ktery mi prisel i celkem zajmavy z hlediska ”matematika a algebra v praxi”
do chvile, nez mi zacli chybet matematicke znalosti (to co se uci v Matematice 3 na
bakalari zejmena), pze i normalne neni casu na zbyt, nebyl cas, abych si dostatecne
procvicila tuto matematickou latku a znam ji ted vice teoreticky nez prakticky.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? prakticke ulohy v
PALech

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? clovek
nema pres semestru casu na zbyt, necekam od magisterskeho programu ze budu
mit volna odpoledne a vikendy jako pri studiu na gymnaziu, nebo ze clovek stihne
pracovat na pul uvazku, ale bylo by fajn aby si clovek mohl obcas dovolit udelat si
volny vikend, aniz by ho uziralo svedomi, ze se nevenuje svym nekolima semestral-
kam. za cely semestr jsem byla doma u rodicu 2x, prestoze to nemam daleko, ale
protoze vim, ze doma moc prace neudelam, tak radeji zustavam v praze a pracuji.
posledni tyden na sobe pozoruji znamky prepracovanosti, pri vypracovavani se-
mestralek delam hloupe chyby, nedokazu se plne soustredit na praci, mam spoustu
stresu, snazim se dostatecne spat, ale spanek mam nekvalitni. . . kdyz zrovna ne-
pracuji na semestralkach, tak jsem ve skole, nakupuji, uklizim nebo varim (nebo
vyplnuji dotanznik ;) ), to neni uplne relaxacni cinnost. zalezi asi na oboru, na
grafice nam spoustu casu zaberou graficke semestralky (kazdych 14 dni odevzda-
vani kontrolniho bodu), coz je mozna na jinych oborech jine. Obcas si pokladam
otazku, jestli jsem nemela jit na EaI grafiku, ale kamarad co studuje, tento pro-
gram ma stejne malo casu, takze to by nebylo reseni. Jake by to byla grafice na
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MFF, to se nedozvim, pokud tam nebudu studovat, takze tezko soudit. Take mi v
OI grafickem studijnim planu prijde velka dira ve 3. semestru, kde je prostor pro 18
kreditu a temer zadny graficky volitelny predmet, ktery by si clovek mohl zapsat.
doufam a urguji, ze bude vypsan slibovany psychologicky predmet ktery bude vest
Jakub Franc, jelikoz povazuji zaklady psychologie z hlediska uzivatelskych rozhrani
klicove a mely by predchazet predmetu NUR. Situaci asi budu resit tak, ze se na
podzim zacnu venovat diplomove praci a potrebne kredity si zapisu v lete.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? upresnit koncept volitelnych predmetu, stale si nejsem
napriklad jista, jake predmety mi budou uznany jako volitelne a jake ne. v pripade
potreby vim ze muzu napsat na kontaknti mail, jak jsem jiz ucinila pri predbeznem
zapisu, kdy mi bylo okamzite odpovezeno.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) nemam zapsany volitelny predmet, kterych bych doporucila

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) optimalizace, jednoznacne, zere spoustu casu (ukol kazdy ty-
den, dve prednasky tydne), znalosti by se myslim daly doplnit z materialu, ktere
behem semestru vznikly k prednaskach. navic zda-li nam tyto znalosti k necemu
budou se dozvime az v povinnych spolecnych predmetech pristi semestr, takze mo-
tivace k dokonceni predmetu je pouze to, ze tim clovek stravil opravdu hodne casu
a prisel by o 6 kreditu.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní rada bych se vyjadrila k dosavadnim grafickym pred-
metum. predmet APG, kde neni dostatecne sesynchronizovana latka na pred-
naskach a co se vypracovava na cviceni, cvika musi suplovat prednasky a potom
ztraci smysl chodit na prednasky. ulohy jsou velmi zajmave, sablona na raytraycer
velmi pomohla, k raytraycer uloham vsak chybi zdroje pro vypracovavani a vsechny
informace nejdou jen tak vygooglovat (napr. vedecke clanky, ktere bych stejne ani
nechtela prostudovavat) ci najit na wikipedii. jeste neco k druhemu grafickemu
predmetu NUR. Absolvovala jsem jiz predmet TUR na STM bakalari. Byli jsme
na zacatku semestru upozorneni, ze latka se bude zamerovat vic na tvoru nez na
testovani. To clovek mozna pociti u zkousky, ale behem vypracovavani semestralky
musi clovek jak navrhovat, tak testovat. Dale temata semestralek zadavana v prv-
nim tydnu, kdy si clovek musi vybrat, cemu se bude venovat nasledujici semestr
behem nekolika minut pri prezentaci zadani. Navic prevazna cast temat povestneho
stylu ”zadani z krabice”. . . Temata se dost lisi napriklad v technologii, ve ktere je
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potreba vypracovat high-fidelity prototyp, proto clovek intuitivne voli technolo-
gii, se kterou ma jiz nejake zkusenosti. Je potreba si tema vybrat co nejrychleji,
protoze se rozdavaji stylem kdo driv prijde. . . To ze vypracovavam spatny projekt
(z hlediska meho zamereni a zajmu a chuti spolupracovat s konkretnim externim
zadavatelem), jsem zjistila az po odevzdani 2 deliverablu a bylo jiz pozde me-
nit zadani. Nyni ke konci semestru u tohoto predmetu trpim, pze vypracovavam
semestralku, ktera me nebavi a chybi mi motivace k jejimu poctivemu vypraco-
vani. Pritom predmet TUR me v bakalari hodne bavil, jelikoz jsem mela zajmavy
semestralni projekt (cast pro i2home) a vyborneho zadavatele, se kterym jsem
projekt casto konzultovala.
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Záznam číslo 58

Časová značka 12/2/2009 7:02:04

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Přínos informací v oblasti
počítačové grafiky je hodně malý. V případě oblasti interalce žádný. Blíže to rozepíši
v otázce č. 7.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Oproti grafice na
EAI rozdělení předmětů APG a DPG do dvou semestrů.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Osobně
za problém považuji přínos jednotlivých předmětů, jejich systém výuky a semest-
rální práce. Pokud to vezmu postupně po jednotlivých předmětech, tak tedy:

APG - přednášky jsou velmi obecné, informační přínos pro semestrální práci je v
podstatě nulový. Ideální by bylo přednášky více vztahovat k sem. pracem. Např.
jak by mohla vypadat struktura raytraceru a nevykládat dlouze, co to raytracer
vůbec je apod. Navíc přednášky jsou pozadu oproti cvičením. Cvičení jsou v tomto
předmětu víceméně pouze odevzdávací a pouze pokud zbyde čas, tak se něco pro-
bere (alespoň u Ing. J. Bittnera, Ph.D. Tady patří velké ”Díky”.), což je škoda.

NUR - Obsah předmětu asi nemá smysl komentovat, pokud se argumentuje tím,
že časem se předměty TUR a NUR budou lišit více a my máme prostě momentálně
smůlu, takže bych vypíchl akorát semestrální práce. Jednotlivá zadání jsou velmi
rozdílná. To způsobuje, že někdo v podstatě vůbec neimplementuje a na druhou
stranu jiný má v podstatě implementační sem. práci, kde si vyloženě vymýšlí věci
spojené s návrhem UI tak, aby splnil požadavky dané osnovou a dostal nějaké
body. Problém je i s pozdním bodováním a nemožností se podívat na body na
wiki, která je vytvořená speciálně pro tento předmět. Práce na kontrolním bodu,
který vychází z předchozího KB bez toho, aniž by člověk věděl, zdali ho vůbec
udělal správně, je většinou jenom prohlubování problému.

PAL - Ze začátku velmi kvalitně připravené přednášky, cvičení apod. Postupem
času kvalita razantně upadla. Na webu se neobjevují přednášky už od sedmého
týdne, na stránkách cvičení pro příslušné týdny není kromě nadpisu nic. Pozdě
zadané úlohy a ještě později zveřejněné testovací data + možnost vůbec úlohu
odevzdat. Bugy v odevzdávacím systému. Obsah předmětu je pro mně osobně ne-
smyslný. Za začátku triviální věci probírané na Bc. etapě v předmětu TIN, do toho
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prezentace čísel v počítačích, garbage collector a nakonec automaty a překladače???
Nebylo by lepší se zaměřit na jednu konkrétní oblast? Nutno však podotknout, že
nám cvičící i přednášející vychází velmi vstříc a zachraňují situaci i když na po-
slední chvíli.

OPT - velmi náročný předmět, kde se počítalo jako samozřejmost znalost par-
ciálních derivací a vícenásobných integrálů více proměnných, metoda nejmenších
čtverců, práce v MATLABU apod. Dotace 4+2 je absolutně nedostačující. Cvičení
musela přejít od na FELu oblíbeného modelu ”odevzdej úkol a můžeš jít domů”
na cvičení, kde se alespoň polovina cvičení vysvětluje úloha na příští hodinu a na-
konec se musely vyčlenit i hodiny, kde se počítaly příklady k teorii z přednášek,
aby jsme měli vůbec šanci napsat testy v semestru. Povinné testy na nepovinných
přednáškách jsou taky zajímavý způsob, jak ušetřit čas na cvičeních.

Celkově by mě zajímalo, jestli se někdy garanti předmětů sešli a dali dohromady
své požadavky ve svých předmětech. Pak by jim vyšly následující čísla: APG = 6x
odevzdávání sem. práce; NUR = 6x odevzdávání sem. práce + 1 test v semestru,
PAL = 2 velké programovací úlohy, 4 malé. OPT = 5 testů v semestru, cca 10
programovacích úloh v matlabu; + další předměty. Na cca 12 týdnů to není zrovna
málo.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nechybí

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Vzhledem k doporučeným prerekvizitám nemám zapsaný ani jeden
volitelný předmět, který bych chtěl navštěvovat.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Pokud se nic nezmění, půjde více lidí na Mgr. stu-
dium na FIT než na OI. K tomuto řešení postupně konverguje stále více a více lidí
i ze současného prvního ročníku Mgr. OI.
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Záznam číslo 59

Časová značka 12/3/2009 2:46:47

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Pomerne znacna nepripra-
venost predmetu (az na vyjimky samozrejme) se obraci v kvalite vyuky, ktera se
v jistych pripadech velice blizi bodu mrazu. Nekteri vyucujici nejsou ”vyhlaseni
odbornici” jak nam bylo slibovano, ale mam obcas i ten pocit, ze pouze lidi, kteri
o tom ”neco” vedi a jsou zrovna volni . . .

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Struktura predmetu
a studia tak jak byla navrhovana nikoliv tak jak je realizovana.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Podival
se tym OI vubec odkud studenti prisli? Priklad predmetu ”NMS” kdy musime opet
projit predmetem, ktery se zabyva UML je pro vetsinu studentu celeho SI nepri-
jemna, protoze o tom uz jsme slyseli v bakalari (STM) dost a dokonce z toho mame
statnice. Takze se ptam proc?!? Nicmene nikdy neni receno vsechno a dostatecne,
takze proc ne, ale kvalita tohoto predmetu fakt neodpovida anotaci tak to sorry.

Zatim mam ten pocit, ze akreditace studijniho programu je vyber garanta jako
vysoce postaveneho cloveka sepsanim zajimavych anotaci a programu predmetu,
ale co se vlastne v realite bude ucit to uz je vlastne jedno, hlavne ze je program
akreditovany a mame v nem spoustu studentu . . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? S informacni infrastruktrou jsem spokojen.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33RPR - Řízení projektů * prednasejici Cink je clovek s dlou-
holetou praxi a jeho povidani je velice zajimave. Skoda, ze ma predmet pouze jednu
prednasku za 14 dni, lepsi volba by byla vynechat uplne cviceni a nechat jenom
prednasky, protoze v tomto pripade by to bylo daleko prinosnejsi.

A4M33VIA - Vývoj internetových aplikací * soubor zajimavych prednasek o tech-
nologiich spolecnosti Google.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)
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11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Zatim mi tento program pripada jako silne nepripra-
veny. Studoval jsem prvni beh STMka a rozhodne to nebylo takhle nepripravene
jako OI-SI. Chapu, ze neni jednoduche pripravit studijni program, ale momentalne
je tu spousta studentu, kteri uz ukoncili studium s tim, ze pristi rok jdou na FITko
a dalsi spousta studentu o tom premysli, protoze nejsou spokojeni. A pokud mam
mluvit za sebe? Pokud bude uroven vyuky setrvavat, podavam prihlasku take. . .

Na zaver preju hodne stesti tymu OI a verim, ze se kvalita vyuky zlepsi natolik
abych v tomto studijnim programu setrval a nakonec ho i dostudoval.
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Záznam číslo 60

Časová značka 12/1/2009 7:31:26

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Náplň předmětů odpovídá
jejich názvům, jsou přimeřeně obtížné a mají moderní náplň.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? 1. Skoro všechny
předměty za 6 kreditů (když měl v bc studiu každý předmět jiný počet kreditů, byl
to pěkný bordel). 2. Hlavní je práce v semestru a zkouška už není až tak důležitá.
3. http://cw.felk.cvut.cz/doku.php :)

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Studium
v angličtině. Propagace mezi studenty je nulová. KOS je v tomto ohledu generátor
náhodných čísel, někdy předmět ukáže, někdy ne. Když si zapíšu povinný předmět
v angličtině, bude se do studijního plánu počítat stejně jako jeho český ekvivalent?
A tohle se už sice netýká českých studentů, ale někdy chybí studijní materiály v
angličtině a webové stránky některých předmětů nejsou úplně přeloženy do ang-
ličtiny.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 61

Časová značka 12/1/2009 7:53:33

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? – predmety su na vysokej
urovni, – odbor pocitacove videni a digitalni obraz je specificky a program OI ho
zastresuje – bavi ma odbor, ktory som si vybral – student na moznost prace na
zaujimavych projektoch

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatika v SR

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? – volitelnost pred-
metov

– diplomova praca tvori hlavnu napln 4. semestra

– zvolene odbory v OI programe

– pristup profesorov a kvalitu vyucby

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? –
problem rozhodne vidim v tretom semestri, kde je velky pocet predmetov a este aj
softverovy projekt, ja som to vyriesil rozlozenim studia na 3 roky a jeden semester
tak vyuzit na erazmus

– hum-eko predmety – pridat telesnu vychovu, pripadne telovychovny kurz

– problem je, ze OI nie je navazujuci bakalarsky odbor – vznika velky rozdiel vo
vedomostiach, potrebnych pre dany odbor

– rozhodne by sa mali vynalozit prostriedky na zlepsenie kos a dotiahnut system
uctov tak, aby studentovi stacilo jedno heslo a konto

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? – chybaju informacie o volitelnych predmetoch – kos
a bila kniha nekoresponduju, bolo by vyborne napisat vacsi zoznam hlavne prehl-
bujucich predmetov pre dany odbor ale aj cely program

– chyba mi prehladny zoznam stranok, ktore student potrebuje pre studium, prip.
pre svoj odbor

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) – PRAKTICKA TYPOGRAFIE – naozaj prakticky predmet, ve-
domosti z neho sa uplatnia nielen v pisani prac do skoly (seminarne zadania, di-
plomova praca) ale inych oblastiach, predet vyucuje clovek, ktory ma vlastne sku-
senosti s pisanim a vytvaranim zbornikov/monografii/skript – PRETO BY SOM
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ODPORUCIL TENTO PREDMET PRIDAT DO HUM-EKO PREDMETOV, do-
plnuje predmet profesionalni prezentace

– OBRAZOVE SENZORY – podrobny nahlad do principu priemyselnych kamier,
snimacov, optickej sustavy, zaujimave a prakticke laboratorne cvicenia, vyucuje
pan Fischer – ma vyborny vyklad a pristup ku studentom

– TELESNU VYCHOVU – moznosti su naozaj siroke, ceny nizke

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Nemam zatial negativne skusenosti.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Myslim, ze treba prehodnotit pocet zadani v povin-
nych predmetoch, ale aj volitelnych, pretoze pri zapisani predmetov je mozne, ze
na kazdy z 4-5 predmetov sa odovzdavaju 3-4 zadania, co robi spolu asi 16 zadani,
co je dost na semester. To sa tyka ale hlavne studentov s minor odborom. Mne sa
to zda obetovat privela casu na ukor major odboru. Preto minor obor nemam v
plane.
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Záznam číslo 62

Časová značka 12/1/2009 8:07:21

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Umělou inteligenci považuji
za velice zajímavý obor s budoucností.

Dosavadní studium v Brně na MU bylo zcela teoretické bavili jsme se o tom, jaké
by to bylo, kdybychom něco skutečně dělali. Teď mám dojem, že konečně něco
dělám.

Formální zázemí KOS, nejednotnost informačních systémů (Moodle, CourseWare,
různé způsoby přihlašování (FEL ID, které stejně není využito všude) mne tedy
oproti Brnu dost zklamaly, ale to asi není tak důležité.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatický program na jiné VŠ v
ČR

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Praxe, vstřícnost
vyučujících. Očividně existuje něco jako duch školy jaký přístup mají vyučující,
takový pak mají i jejich následníci. Víceméně jak vstřícní jsou vyučující, tak se mi
jeví i doktorandi a jiní cvičící duch OI je velice přátelský. V Brně byl tento ”duch”
arogantní, až člověk věřil tomu, že arogance k Vysoké škole patří. Příjemné vidět
rozdíl.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Sjednocení
informačních systémů (Moodle+CourseWare), jednotné informování o předmětech
(např. Optimalizace i Pokročilé metody reprezentace znalostí mají každý týden ak-
tualizovaný popis toho, co se dělá a bude dělat, oproti tomu KUI popis probírané
látky nesleduje). Stejně tak nevidím důvod, proč by pro tyto informace měly být
tvořeny další dokumenty, když by mohly být přímo na webu v HTML (to se týká
např. KUI). Když ale mají být v externích dokumentech, byl bych vděčný za pou-
žívání standardních formátů dokumentů (použití XLS shledávám diskriminující).

Bylo zmiňováno, že se budete snažit, aby se nic nedělalo dvakrát:

1. Tento semestr už jsme po druhé implementovali Huffmanův algoritmus (KUI &
PAL)

2. V Optimalizaci se například probíralo zbytečně příliš látky z Matematiky, kterou
jsem já osobně měl v prvním a druhém semestru Bc. studia. Naopak potom rozdíl
mezi teorií na přednáškách a praxí v Matlabu na cvičeních je obrovský. Předmět
byl doporučován na doplnění znalostí, nicméně vědět, jak bude probíhat, znovu
bych si ho nezapsal.
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8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Sestavit nějaký rozumnější seznam volitelných před-
mětů. Člověk těžko ví, zda je/bude předmět vypsán, zda jej bude moci zapsat a
nebo o takovém předmětu vůbec neví.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Management. Naprosto zbytečný předmět, kde si paní dok-
torka vylévá své osobní pocity. Výborný přístup měl pouze pan doktor, který jed-
nou zaskakoval. Jeho přístup byl vědecký.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Díky za tento obor, zůstat na FI MU a s titulem ne-
umět vůbec nic by mne dost mrzelo.
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Záznam číslo 63

Časová značka 12/1/2009 10:51:27

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Prostě to je zhruba takové,
jaké jsem to očekával :-)

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? To, že jsou na mě
kladeny ne zcela nulové požadavky. Když jsem nastoupil na STM, byl jsem zprvu
vzorný student, ale postupem času jsem hrozně zlenivěl a později to začal s flá-
káním se vážně přehánět, neboť jsem věděl, že to vždycky nějak dobře dopadne.
S kamarádem jsme často říkali ”teda jestli za náš přístup dostanem ten zápočet,
tak už to je fakt výsměch a na týhle škole je možný všechno”. OI na mě v tomto
směru zatím působí o něco lépe a skoro jako bych si začal znovu osvojovat pozi-
tivní návyky v podobě přípravy během semestru, vlastně jsem se svým přístupem
hned na začátku celkem narazil. Takže pokud garanti oborů nebudou slevovat z
požadavků, bude to fajn – pokud to zvládnu, tak budu mít ze sebe dobrý pocit,
že jsem vystudoval něco, co nebylo úplně zadarmo :-)

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Pokud
”q” mělo znamenat ”co se mi nelíbí” :-) Svou jedinou námitku bych směřoval k
pedagogům z katedry kybernetiky. Myslím, že by občas mohli napsat nějaká ta
skripta. Často slýchávám, že tento obor se velmi rychle rozvíjí a že tedy studijní
materiály nejsou a ať si nějak poradíme. Hledám tedy samozřejmě informace na in-
ternetu, což rozvíjí samostatnost atd., ale myslím, že když už máme v tomto oboru
tolik odborníků, mohli by někteří z nich své znalosti materializovat do skript (když
už tyto znalosti mají!). Např. u matematických předmětů je celkem běžné, že je
vyučující autorem skript pro podporu svého předmětu. Kybernetici na to ale asi
nemají skrze samou vědeckou činnost čas :-(

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Web je v pohodě a plně postačující (obzvláště oceňuji
doporučení konkrétních předmětů pro minor SI), moji předci vystudovali VŠ i když
žádný internet nebyl :-)

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Zatím není moc co řešit, z předmětů OI mám zapsán akorát NMS
kvůli minor oboru, ale na nějaký přínos to pro mě po vystudovaném STM/SI
nevypadá, spíše očekávám, že tento předmět pro mě bude nejvíce zadarmo :-)
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10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Osobně mě žádný předmět nijak zvlášť nepohoršuje :-)

Očekávám, že řada mých spolužáků bude mít výhrady k předmětu Optimalizace,
a ať to budou zdůvodňovat jakkoli, vše bude pramenit z vysoké obtížnosti to-
hoto předmětu. Osobně mi vzhledem k výše uvedenému Optimalizace nijak nevadí,
aspoň je tu nějaká výzva. V předmětu máme k dispozici kvalitní studijní materi-
ály a s nimi se dá vše zvládnout, pouze příprava vyžaduje delší dobu. Je to prostě
vzorový předmět požadující po studentovi nemalé přemýšlení, kteroužto schopnost
by dle mého názoru měla technická škola skutečně rozvíjet.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Anonymitě zdar! S pozdravem T. Řehořek :-)
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Záznam číslo 64

Časová značka 12/1/2009 17:30:13

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Oproti bakalářskému studiu
se jedná veskrze pouze o zajímavé a užitečné předměty, které mne baví.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 65

Časová značka 12/2/2009 0:22:25

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Chtěl jsem volnost při vý-
běru předmětů. Doufal jsem, že výuka bude kvalitnější a přínosnější než na EaI (a
to určitě je).

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Volnost předmětů.
Přínos většiny předmětů.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? A4M39NUR
- opravdu úděsný předmět, který nic nedá.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nebyla by špatná RSS čtečka novinek na stránkách
předmětů a také celkově novinek samotného programu.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33DZO - je přínosný, zajímavý.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Takový volitelný předmět nemám, ale určitě bych nikomu
na MINOR obor nedoporučoval předmět A4M39NUR, který nemá žádný smysl,
nic nenaučí, cvičení neexistují, přednášky znamenají jen předčítání slajdů, které
mimochodem nemají valnou kvalitu. Semestrálky jsou mimo, nikdo nám k nim nic
neřekne. Odevzdali jsme již 3 části a ještě nevíme bodové ohodnocení ani jednoho.
Máme odevzdávat další, ke kterému nám vedoucí nic neřekl, protože je buďto ne-
mocný anebo na nás zapomíná, také neodepisuje na maily (2 až 3 týdny zpoždění
odpovědi).

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní NURy by se měly opravdu zrušit. Dále se mi opravdu
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líbí přístup v předmětu Optimalizace, kde se přednášející i cvičící snaží vyhovět
studentům a tak nějak trochu zjednodušit předmět, který je s kombinací dalších
předmětů docela dost náročný (především časově). Student sice studuje školu, pro-
tože chce mít jisté znalosti, ale rozhodně nechce mít tento úvazek na 24 hodin denně
7 dní v týdnu (což na OI bohužel teď mám).
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Záznam číslo 66

Časová značka 12/2/2009 11:48:51

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? I pres obcas celkem vysoke
naroky (hlavne casove) shledavam dosavadni studium na OI velmi prinosnym.
Krome jednoho povinneho predmetu oboru (A4M39NUR) jsou vsechny me za-
psane predmety kvalitne pripravene a mam pocit, ze me i dostatecne obohacuji
vedomostmi.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Pomerne velka vo-
litelnost predmetu, rychla reakce na pripominky studentu a moznost studia minor
specializace

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nelibi
se mi vysoka casova narocnost studia. Na bakalarske etape nebylo zvykem, ze by
kazdy zapsany predmet vyzadoval peclivou pripravu po celou dobu semestru. To
je asi nejvetsi problem na OI, vsechny predmety vyzaduji domaci pripravu, vypra-
covavani ukolu, atd. Obcas se dostavam do rozporu s tim, ze den ma 24 hodin a
to nezminuji fakt, ze osobni zivot jde naprosto strannou :( Toto je mozna z velke
miry zpusobeno naprosto nevyhovujicim rozvrhem, ktery je bohuzel velmi rozstris-
teny, neexistuje ani jeden den, kdybych mel vyuku v kuse, neprerusenou alespon
2 hodinami volna. Z tohoto duvodu travim ve skole velkou cast dne a vracim se
vycerpany a bohuzel se neda rici, ze by tim den skoncil, naopak po navratu ze
skoly teprve zacina opravdova prace, protoze vetsina cviceni je spise odevzdava-
ciho charakteru a tudiz po navratu ze skoly je teprve cas zacit resit semestralky, a
pripravu na nektera cviceni.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Na web OI jsem se dival spise pred zapisem do studia,
nyni jiz neni moc duvodu proc jej bedlive sledovat. Nicmene pokud by byla potreba
neco na nem nalezt, myslim, ze by to necinilo velky problem a namahu.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33DZO - velmi kvalitni predmet, skvele prednasky, zajimava
napln predmetu

nevim jestli sem patri i oborove predmety, pokud ano, tak jeste A4M39APG.
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10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) sice neni volitelny, ale povinny oborovy, ale presto, pokud
by napr. nekdo chtel jako minor specializaci Pocitacovou grafiku a interakci, tak
v zadnem pripade nezapisovat A4M39NUR - kvalitou konkuruje beznadejnemu
predmetu z bakalarske etapy - TUR. Obsahove jsou si oba velmi podobne, bohu-
zel. Predmet se pro me tvari, ze neexistuje. Cviceni nejsou vubec, prednasky jsou
nekvalitni (cteni slajdu zvladne student opravdu sam), semestralni prace naprosto
neslucujici se s predmetem (spise pusobi jakoby student mel byti levnou pracovni
silou, ktera naprogramuje neco, co se bude hodit vyzkumnim pracovnikum, za coz
bude po zasluze potrestan napr. malym bodovym ziskem a spatnou znamkou z
predmetu). Nevim jak moc je omezena tato kolonka, nicmene jakykoliv limit je
nejspis nedostacujici, aby plne pokryl rozhorcenost z tohoto predmetu.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Jsem rad, ze napr. v predmetu A4B33OPT je videt,
ze opravdu obcas existuje zpetna vazba a ze je mozne ji uvest v patrnost jiz pri
prvnim behu predmetu. Za to jsem opravdu vdecny.

Jinak mi trochu vadi ta velka casova narocnost studia. Chtelo by to lepe zorga-
nizovat v ramci vice predmetu, aby se tak casto nestavalo, ze v jednom tydnu se
odevzdava semestralni prace ve skoro kazdem predmetu, bez vanocnich prazdnin
a s nahradou jedne velke semestralni prace nekolika mensimi se to fakt spatne
zvlada. Preci jenom by mel mit clovek cas i na osobni zivot. . .

Posledni pripominka - zrusit predmet A4M39NUR. Resp. alespon zaridit, aby nebyl
povinny. Myslim, ze pokud by byl ciste volitelny, vzrostla by spokojenost na obou
stranach a snad by se tim padem zvysila i kvalita.

98



Záznam číslo 67

Časová značka 12/2/2009 13:03:57

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? nebylo nic moc jineho na
vyber a nejak to navazuje na bakalarske studium na felu

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? pro
nektere obory neni moc relevantnich doporucenych odbornych volitelnych pred-
metu na vyber

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? neni jasne jak se zapocitavaji ty humanitne-ekonomicke-
jazykove predmety, jestli se z nich da ziskat nejvyse 6 kreditu, jeslti se da ziskat
vice, jestli pak neni treba ziskat tolik kreditu z odbornych predmetu, proc neni
ekonomicky predmet odborny (psat kod uz vsichni umi a prohlubujicih predmetu
je na vyber malo)

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 68

Časová značka 12/4/2009 6:35:41

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Narozdíl od bakalářského stu-
dia mám větší pocit, že studuji na moderní škole a to, co se naučím mi k něčemu
bude. Pořád je ale co zlepšovat.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Pokročilá algorit-
mizace, Řízení projektů od IBM, Úvod do administrace Solarisu a víceméně celý
koncept ”Industriálních předmětů”.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Optimalizace
:)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Řízení projektů od IBM - Konečně ’manažerský předmět’, který mi
je k něčemu. Oceňuji hlavně lektora, který má zkušenosti a dobře ví o čem mluví.

Úvod do administrace Solarisu - Také prakticky zaměřený předmět, naučím se
něco, co skutečně využiji.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 69

Časová značka 12/4/2009 6:37:54

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? nebyla lepsi moznost ani na
felu, ani na jiny skole, navazuju na bakalare

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? predmety za vic
kreditu, takze jich je min, predmety zamereny na obor

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? humanitni
predmet, prilis tezke predmety spolecne pro vsechny obory

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) digitalni obraz - me to bavi a cvicici jsou hodne vstricni

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) filosofie 2 - je to humanitni, musim se ucit naspamet

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní predmet pokrocila reprezentace znalosti a znalostni
systemy mi vadi, stejne se to v praxi temer nepouziva, humanitni predmety jsou
zbytecne, navic jich ted bylo vypsano malo, takze jsem musel volit nejmensi zlo
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Záznam číslo 70

Časová značka 12/4/2009 6:52:29

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Spíše jsem chtěl na počíta-
čovou grafiku, ale takhle si aspoň rozšířím obzory ještě o poč. vidění. V souvislosti
s tím oceňuji možnost studovat minor obor, takže poč. grafika byla jasná volba
jako minor.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Minor obor.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Už
ani nepočítám kolikrát a v jakých předmětech jsem slyšel ty samá témata jako v
PALech. To samozřejmě neznamená, že bych ty témata nějak bravurně ovládal.
Takže asi bych to shrnul - opakování, matka moudrosti.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Jediné co jsem si zatím potřeboval najít, bylo, jaké
předměty si mám zapsat v předb. zápise pro můj minor obor a nebylo snadné se
na ten dokument proklikat.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Management. Nechápu proč paní Moravcová učí na tak tech-
nické škole jako je ČVUT, když k technice nemá vůbec žádný vztah, což mimoděk
dává najevo svými názory, což shledávám jako velmi iritující. Cvičení jsou pouze
rétorickým cvičením v tom, jak z voleje mluvit o ničem (tématu kterému nerozu-
mím).

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačová grafika a interakce
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Vypadá to, že povinné předměty jsou založeny na sa-
mostatné práci na úlohách, což oceňuji. Nemám rád předměty typu MVT, jejichž
náplň je sice zajímavá, ale zkouška je tak těžká, že činí předmět značně neprůchozí.

Také nechápu proč studentům dělá poslední úloha na PAL takové problémy. Mně
přišla celkem bezproblémová.
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Záznam číslo 71

Časová značka 12/4/2009 6:59:21

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Je to pravdepodobne nej-
zajimavejsi obor, ktery se na skole uci. Problem je v tom, ze jsme castecne pokusni
kralici - mnoho predmetu neni uplne domyslenych a pripravenych: PAL - ulohy,
jejichz terminy se neustale meni, je to v podstate kopie TINu a Prekladacu z EaI,
ale chapu, ze to mozna studenti z STM nedelali

OPT - cviceni, ktera jsou naprosto k nicemu, protoze se tam jen odevzdavaji
domaci ukoly, coz by slo delat pres odevzdavaci system, prednasky pana Stechy
jsou naprosto hruzostrasne - precist si skripta bych jiste dokazal sam, nemusi mi
je nikdo predcitat.

Co je na druhou stranu naprosto vynikajici je RZN.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Predmety typu RZN
(myslim styl vyuky - teorie na prednasce, kterou si student osvoji behem cviceni,
psani semestralky a konzultacemi se cvicicim). Domaci pripravu (semestralky, do-
maci ulohy), protoze tim se clovek nauci nejvice (samozrejme pokud ma po ruce
dobreho cviciho, ktery mu je schopen dovysvetlit konkretni nesrovnalosti).

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Jiz
jsem to naznacil vyse. Lepsi priprava nekterych predmetu - mam na mysli domacich
uloh. Napr. domaci ulohy v PAL mi prijde, ze nekdo napsal tyden pred zadanim
a pak se se ruzne prodluzuji lhuty, rusi jine dom. ulohy a podobne. Kdyby byly
pripraveny jiz pred semestrem, tak se, myslim, da jasne odhadnout slozitost (ko-
neckoncu proc se na zacatku semestru nezverejni vsechny ulohy, at studenti vi, co
je ceka).

Myslim, ze by se mel uplne predelat predmet OPT. Prednasky jsou sice 4 hod
tydne, ale kdyz jsem na zacatku zjistil, ze se prednasejici venuje 30 min. z prednasky
vysvetleni, co je to konvexni funkce a podobne, a pote co jsem videl predcitani
skript v podani pana Stechy, tak uz jsem na prednasku nedorazil. Mozna by stacilo,
kdyby se snizila hodinova dotace prednasek a proste se predpokladalo, ze studenti
jiz nejakou matematiku meli (alespon na EaI je ji dost a navic si clovek muze
nejakou pridat nepovine).
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8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 72

Časová značka 12/4/2009 7:02:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Vzhledem k mému pracov-
nímu vytížení mě mrzí čas ztrávený na semestrálních pracech, které už jsem dělal
téměř totožné v jiných kurzech.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Obecně skladba před-
mětů a velká svoboda při profilování. Praktické a zajímavé zaměření cvičení většiny
kurzů. Propojení s aplikací v business sféře. Konečně snaha budovat sociální vztahy
mezi studenty na FEL :)

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Dál
pracovat na anotacích předmětů, případně vytvářet nějaké plány, aby se měl stu-
dent čeho chytit, když si vybírá volitelné předměty. Doporučit pořadí a skladbu
vol. předmětů tak, aby směřovala k nějakému konkrétnímu profilu, či uplatnění.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Nejlépe sjednotit courses wiki a podporu výuky na
CMP a vytvořit jednotný ”aka moodle” systém.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) PAL, DZO

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačové vidění a digitální obraz

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Jen tak dál. . .

106



Záznam číslo 73

Časová značka 12/4/2009 7:03:04

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Vezmu to podle predmetu:

PAL - dobry predmet na zdokonaleni programovacich schopnosti. Velka uloha za-
brala prilis mnoho casu - lepsi by bylo zadani vice mensich uloh.

NMS - predmet je potreba ale zameril bych ho vice prakticky. .opravdu se na za-
klade tech diagramu co odevzadame da napsat softwarovy projekt??

APG - super, akorat se odevzdani uloh na tema predchazelo pred prednaskami.

SEP - prakticka cviceni jsou urcite dobre.

MVT - asi je to nutnost.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Mozna
zlepsit organizaci v nekterych novych predmetech. Napriklad PALy - pozdni zadani
uloh.

Umoznit pristup na kartu do mistnosti G, aby nekteri nemuseli cekat venku.

Uznani jazyku jako volitelnych humanitnich predmetu. Na zacatku to myslim jeste
tak v KOSu nebylo, ale ted uz to tak doufam je.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? NE

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Softwarove inzenyrstvi pro praxi - dobry predmet, 4 prakticka cvi-
ceni, clovek se nauci pouzivat zajimave technologie.

VIA - prednasky od googlu byly pomerne zajimave.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 74

Časová značka 12/4/2009 8:08:36

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Zajimavé téma ke studiu

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Možnost studovat
předměty z ostatních oborů programu. Náplň předmětů.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Ohromná
zátěž na studenty prostřednictvím semestrálních prací. Témata prací jsou velmi za-
jímavá, ale když má student např 4 předměty a v každém dostane semestrálku,
nad kterou musí sedět několik dní týdně, tak se ze zajimavého studia stáhá hrozný
stres!

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Web IO prakticky nepoužívám. Místo toho používám
weby jednotlivých předmětů. Mohlo by se to sjednotit pod web OI.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) APG - nesmírně zajímavé téma i semestrálka

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) NUR - doteď nevím, o čem ten předmět vlastně je a práce
pro IBM s obsahem studia ve škole prakticky nekoresponduje.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Počítačová grafika a interakce

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní OI je moc pěkný obor a jsem rád, že na něm jsem.
Velice ale prosím, v zájmu spříjemnění studia, o zmenšení rozsahu semestrálních
prací (např jedna úloha v předmětu PAL my zabrala skoro 9dní práce!). Navrhl
bych buť menší úlohy všude a nebo nechat tyto veliké(jsou zajmavější), ale jen v
některých předmětech.
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Záznam číslo 75

Časová značka 12/4/2009 10:35:16

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Ocenil bych vic predmetu,
ktere maji neco spolecneho s mym zamerenim.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Kybernetika a mereni

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? DZO, aktivita na
facebooku, ankety jako tato jsou rozhodne chvalyhodne. Pan Wagner a jeho snaha
mirne upravovat predmet podle (ne)schopnosti studentu, coz je na FELu neco
nevidaneho.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Moc
prace, moc ukolu, ktere zaberou neskutecne hodne casu. Nejvetsi problem pro me
jsou predmety RZO a PAL. Nelibi se mi system na rozpoznavani, kdy jsou ukoly
zadane na internetu, a cviceni jsou ciste odevzdavaci. Clovek se musi vsechno nau-
cit sam a vypracovat doma, protoze na cviceni na to neni cas. To sem si mohl
koupit knizku, a ne si to zapisovat! Navic na ctvtecnim cviceni pracuji ve dvojici,
na patecnim dela kazdy sam. Nejhorsi je ale to, ze tam chybi jakakoli priprava
na dalsi ulohu, cvicici nam o ni nic nerekne, neupozorni na obtozne mista atd. . .
Jaktoze to na Optimalizaci a DZO jde, a tady ne? Dale u PALu nechapu k cemu je
3 uloha? Sice sem si na ni procvicil C (stale ji nemam a budu si kvuli ni zapisovat
PAL znovu), ale nechapu jeji vyznam(pokud je jejim cilem naucit nas Edmondsuv
(nebo ci) algoritmus, tak se to snad da udelat i lip nez takhle).

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Neznam ten web.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Z volitelnych zadny, snad mozna optimalizaci. Z povinnych DZO.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) RZO, od toho kazdeho odrazovaji, duvod viz vyse.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 76

Časová značka 12/4/2009 12:39:37

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? je to podobně zaměřený obor
jako obor mého bakalářského studia, ovšem je trošku nedoladěný (změny podmínek
v průběhu semestru)

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? předměty spojené
s velkými IT firmami (předmět a4m33via) komunikace s vedením

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? velké
množství povinných předmětů. . .ocenil bych větší možnost volnosti (více předmětů
volitelných na úkor povinných), u předmětů, kde je hodně práce v semestru bych
ocenil možnost získat známku ze semestru

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) a4m33via

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní více volitelných předmětů na úkor povinných u před-
mětů, kde převažuje práce v semestru možnost vynechat zkoušku (př. a4m33pal)
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Záznam číslo 77

Časová značka 12/5/2009 2:01:09

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačové vidění a digitální obraz

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Po studiu na E a I jsem z
otevřené informatiky zklamán, vedle všech zmatků je to také tím, že množství času
které musím věnovat škole neodpovídá dle mého kreditům. Jako by si zas v každém
předmětu mysleli, že nemáme v ostatních předmětech pořádně nic na práci.

viz otázka 7)

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Líbí se mi větší
možnost volby volitelných předmětů a také možnost vystudovat minor obor, ale
problém je, že zatím není jasné, jak to s minor oborem přesně bude.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Změny
cvičících během semestru, nejdříve jsem si pracně udělal rozvrh (a obětoval tomu
horší rozvrh), tak abych měl na cvičení z MVT pana Kroupu a pak jsem dostal
pana Nentvicha. . .

Zmatky v předmětech, nezjištění které předměty jsme měli a které ne (ač je většina
studentů z FELu a nebyl by problém si to dopředu zjistit), změny v předmětech
během semestru, u mnohých předmětů doteď nevím, jak se mi budou body ze
semestru počítat ke zkoušce(!), nedodržení stanovených termínů ze strany vyučují-
cích. A na mnoho věcí pak doplácí především studenti, obzvláště pokud vyučující
neochotně chyby přiznávají.

Nepřehledné weby předmětů, kde na mnohých stránkách chybí navigace a špatně
se na nich orientuje.

Mnohé materiály na některé předměty pouze v angličtině, jejich čtení mi sice nedělá
problém, ale pomaleji se v nich orientuje a navíc pak nevím, jaké jsou české názvy
daných věcí. A zkoušku dělám v češtině. . . Pouze to mnohdy svědčí o lenosti, vezme
se materiál, který byl někde použit, nebo který je pro výuku v angličtině a je to.

Celkové množství probírané látky/zadaných prací mi přijde vysoké a myslím si, že
nemá výsledný efekt, když jen člověk všechno honí ”aby měl čárku” a hned zas na
další práci. . . Mnohé věci, zejména ty z oboru jsou zajímavé, ale už mi nezbývá čas
se jimi více zabývat.
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8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? U některých předmětů mi chybí jasně definované pre-
rekvizity, není pak zřejmé, jestli si předmět může člověk zapsat jako volitelný,
nebo jestli by mu chyběla nějaká prerekvizita. Týká se to především předmětů z
vedlejších oborů, které bych si chtěl zapsat. Stejně tak bych ocenil, kdyby bylo
uvedeno, kdo bude daný předmět přednášet, protože to pro mě (bohužel?) hraje
také roli.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) VIA - Zajímavé přednášky, možnost volby semestálky podle toho,
co mě zajímá, to u mnoha jiných předmětů chybí.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) RZO - zajímavý předmět, ale asi bych ho ostatním moc ne-
doporučoval vzhledem k náročnosti. Odevzdávat každý týden práci, která navíc
mnohdy nebývá jednoduchá a někdy dokáže zabrat pěkných pár hodin mi přijde
přehnané. Je to spíše kvantita na úkor kvality. Čekal bych, že když je předmět
takto náročný, tak bude mít lepší materiály, ale jejich kvalita je velmi kolísající.
Navíc cvičení, kde se pouze odevzdává mi nepřijdou jako ideální řešení, např. u
DZO, kde jsou cvičení konzultační mi to přijde mnohem lepší. Navíc předmět moc
nepočítá s někým, kdo předtím v Matlabu nedělal.

Navíc ve výsledku předmět probíhá jinak, než je třeba uvedeno na stránkách, pro-
tože se hned ukázalo, že tak jak je napsáno na stránkách by předmět fungovat
nemohl, protože by po prvním týdnu půlka studentů skončila. . .

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Oceňuji, že se snažíte získávat zpětnou vazbu, ale sám
stejně nevím, jestli se pro mě něco změní. Možná tak pro studenty příšrí rok.

A i předchozího studia mám asi pocit, že je spíše lepší ”zatnout zuby” a jít dál,
protože snažit se řešit některé věci asi bohužel nemá smysl a jen tím člověk ztrácí
čas.
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Záznam číslo 78

Časová značka 12/5/2009 2:35:17

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Jsem kombinovaný student,
takže mám poměrně veké problémy s časovou náročností studia (což ale bylo do-
předu avízováno) ale na druhou stranu předměty a jejich výuka je pro mě zajímavá.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Z
pohledu kombinovaného studenta mi dělá problémy v některých případech neo-
chota individuálnějšího přístupu zejména pak k termínům odevzdávání různých
úloh. Je mi 37 let a ne vždy se podaří přizpůsobit vše školnímu režimu, jelikož
zaměstnání je zrojem obživy nejen pro mě ale také pro celou rodinu.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Umělá inteligence

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 79

Časová značka 12/5/2009 8:31:00

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? (Už
jsem anketu vyplňoval tak jen doplním.)

Vyučující nereagují na emaily.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR?

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 80

Časová značka 12/5/2009 8:31:08

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Program provazi podobne
jako muj bakalarsky (STM) relativne dost porodnich bolesti. Krivka zmeny je
jasna, jde o novy program, nicmene radu veci slo zrealizovat lepe.

Co je pro mne problem?

a) Nekolikanasobne zmeny podminek (i obsahu predmetu - z meho uhlu pohledu)
v PRUBEHU semestru - PAL, OPT.

Zmeny v OPT beru spise pozitivne, je zde jasna snaha vyucujicich predmet priblizit
studentum (ziskanym znalostem, casove narocnosti, priprava na testy, porozumeni
latky, zpetna vazba).

Opacnym polem je PAL - pozdni zadani uloh, nekolikanasobna zmena podminek,
predmet prochazi letem svetem radou oblasti bez moznosti dukladneho vysvetleni
rady z nich, bez odcviceni, bez procviceni formou programovaci ulohy, musim si
doplnovat radu veci samostudiem, protoze na prednaskach na to neni cas!! Pripa-
dam si jako japonec, ktery si dovolenou uziva az na fotkach, protoze Praha - Viden
- Varsava to byl sakra fofr.

b) Casova narocnost Z meho pohledu mohl byt bakalarsky program (STM) urcite
narocnejsi - vystudovat s usilim cca 1/3 doporucenych hodin s cervenym diplomem
pri zamestnani by jit nemelo a genialni urcite nejsem.

Jina situace je na OI - myslim, ze je dobre zvazit kvanitu domacich praci. Rada
z nich je dle meho osobniho nazoru 1.- zbytecne rozsahlych pricemz rozsah zda-
leka neodpovida mire procviceni latky a jejimu rozsahu (na nejaky drobnejsi vysek
se pise velka semestralka, mnoho oblasti je naopak zcela opomenutych). Na vet-
sinu predmetu se pripravuji (oproti bc. studiu) opravdu prubezne a odhaduji, ze
mi priprava (dohromady) zabere cca 4/3 normovane doby dle poctu kreditu -
uceni+semestralky. Ano, ja se CHCI neco naucit, nevadi mi domaci priprava ani
semestralni prace. Nechci psat ZBYTECNE domaci ukoly nekolikrat na to same,
nebo poodobnych v ramci ruznych predmetu, (70% latky se naucim z 30% povin-
nych cviceni - Pareto, podle me opravdu funguje).

c) Zamereni programu Ano ja chci vystudovat softwarove inzenyrstvi. Ale soucasny
obor OI-SI problematiku pokryva dost zvlastnim zpusobem.

http://en.wikipedia.org/wiki/European Master on Software Engineering

dovolim si prejit do anglictiny, ceske terminy mi tady nejdou.

Wich subjects cover such an importat fields of SI like: Usability (usability day
on FEE)? Software quality management? (ISO 9000 principles, 6sigma). Software
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engineering in team? (XP, Project management is SI) Information management
Business intelligence

Je otazkou, jake portfolio znalosti ma zakaznik (student) ziskat. Hodne lze ovlivnit
”volitelnosti” - celkem slusna naplast na zvlastne volenou strukturu povinnych a
povinne volitelnych predmetu - jsou spis pro vyzkumniky nez pro lidi smerujici do
prumyslu.

Abych jen nekritizoval, je zde samozrejme i spousta dobrych veci. - Viz odpoved
7.

d) SPATNA navaznost programu Program spatne navazuje na me predchozi stu-
dium na FEL. Predmet NMS obsahuje latku, kterou jsem jiz ve svem Bc. studium
dukladne prosel ve 3 predmetech i bc. praci. Rozsah predmetu byl pokryt ve stat-
nicovych otazkach mych bc. statnic. Proc se v NMS uci pokrocila Java (nic proti
Jave ani predmetu pokrocile programovani v Jave) - ano jde o castecne nahradni
napln, proc je ale ”mimo” tema?

Nesplnene prerekvizity PAL - prosel jsem na zaklade doporuceni vedeni FEL pred-
metem TIN (vynajici pod doc. Kolarem), presto ted musim dohanet samoustudiem
problematiku, o ktere stejne prednasejici tvrdi (cviceni 2, MB), ze pri pristi rea-
kreditaci bude vyrazena ze statnic. okruhu? Kocourkov?

Rekurzivni zavislosti predmetu (neterminuje). Vice vam reknou na statistice -¿
vice vam reknou na optimalizaci -¿ vice vam reknou na pal -¿ vice vam reknou na
statistice.

Statistika vyzaduje a v podstate i opt vyzaduje znalosti MAT2 atd atd atd atd
dnes a denne.

BTW: mezi studenty koluje vtipek, ze aby clovek stihl splnit vsechny prerekvizity
OI, musel by se vratit do skolky.

Take me prekvapuje nostalgicky pohled nekterych cvicicich (doktorandu FEL), ze
zrovna obsah teto kontkretni semestralky je naprosto nezbytny pro prakticky zi-
vot a praxi vubec (opravdu?, a v kterych firmach jste pane cvicici tuto zkusenost
konkretne ziskal ;-), to bych se ale zbytecne vracel ke vtipu ”FEL CVUT, nej-
PRESTIGEnejsi skola v republice”), ktery je prece take plny prekazek (a kdyby
zadani bylo na nich, muselo by byt urcite jeste delsi, tvrdsi a vubec by se s nami
tolik nes*ali ;-)).

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Google Via - skvele,
vic takovych predmetu a vube cpredmetu od firem. Dobra prace.

Optimalizace - i pres vyse uvedene skvely pohled na svet, vynikajici trenink mozku.
Vic takovych predmetu.
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Tomas Werner - prednasejici OPT, vic takovych lidi.

Z. Kouba - prednasejici NMS, vic takovych lidi (muzou ale ucit jiny predmet ;-)
kde se dozvim neco noveho).

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

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Informaovanost je z meho pohledu velice dobra, jedna
z veci, ktere funguji temer bezchybne.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Chtel bych studovat minor management, otazka 12
mi nedava moznost tento minor zminit (pokud nakonec vznikne), vznikne vubec?
Dozvime se o tom vcas?
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Záznam číslo 81

Časová značka 12/6/2009 3:48:54

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? Informatický program na jiné VŠ v
ČR

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nelíbí
se mi množství semestrálek. Jelikož chodím na půl úvazku do práce (což mi nepři-
jde nijak výjimečné) nestíhám kvůli semestrálním pracím ani chodit na přednášky.
Alespoň povinné předměty by se v semestru mohly sladit tak, abych nemusel v
jednom termínu odevzdávat čtyři práce a nestihnul udělat ani jednu pořádně. . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 82

Časová značka 12/6/2009 5:06:31

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Chtel bych se hlavne veno-
vat studiu HCI a nelibi se mi, nutnost absolvovani cviceni predmetu pokrocile
algoritmy grafiky kdy je nutnost programovani pouze v jazyku C++ a mnohem
mensi mnozstvi predmetu zamerenych na problematiku HCI.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Navaznost nekte-
rych predmetu na praxi a zapojeni lidi z praxe do vyuky a predani zkusenosti.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nepripravenost
nekterych kriterii hodnoceni v predmetech.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) VIA, napojeni na firmu ktera je jednim s leedru v oblasti webovych
technologii a seznameni s jejich produkty

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) NMS, je to prakticky totez co v bakalarske etape SIN

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Chybi mi hodnoceni a zpetna vazba na odevzdavane
kontrolni body u semestralek ve vetsine predmetu. Na cvicenich se nic neprezen-
tuje, pouze se to odesle a pak clovek ani nevi svoje hodnoceni.
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Záznam číslo 83

Časová značka 12/6/2009 6:12:07

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Predmety nejsou dobre pri-
praveny a v nekterych predmetech se uci to same co v bakalarskem studiu

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? jednoduchost

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? pripravenost
a p[ropracovanost predmetu

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33RPR

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 84

Časová značka 12/6/2009 6:35:43

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Pravda je taková, že jsem
čekal něco trochu jiného, ve smyslu náplně a podle mého názoru vysokých nároků
některých předmětů. Očekával jsem, že půjde především o seznámení s technolo-
giemi, na které v bakalářské etapě nezbyl čas. Realita je ale podle mého názoru
trochu jiná - zatím mám pocit, že v mém tozvrhu převažuje matematická teorie,
což by samo o sobě tolik nevadilo. Nepříjmené v tomto ohledu je, že se občas jako
prerekvizity vyžadují znalosti, které jsem jakožto student bakalářského oboru STM
nezískal. ( například u předmětů optimalizace, či matematika pro výpočetní tech-
niku se předpokládají jisté znalosti, které pokrývá předmět Matematika 2, který
však skoro nikdo z bakalářského programu STM neabsolvoval). Každopádně je te-
prve konec prvního semestru, situace se jistě bude vyvíjet takže můj názor může
být unáhlený.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Co považuji za velmi
dobrý a hlavně prospěšný nápad jsou předměty vytvořené ve spolupráci s firmami.
Vědomosti a postřehy lidí z praxe jsou jistě cenné.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Jak
jsem zmínil výše, jako problém vidím náročnost a prerekvizity NĚKTERÝCH před-
mětů. Vím že je to obtížné, ale stálo by za to se zamyslet nad tím, na co studenti
”stačí” v závislosti na tom odkud přicházejí. Jistě, chci se něco nového dozvědět,
pochopit a je jasné, že je potřeba za to zaplatit úsilím, proto ostatně do školy cho-
dím ale zároveň chci mít také nějaký osobní život a netrávit desítky hodin trápením
se nad ”zdánlivě neřešitelnou” úlohou :-)

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? K tomuto tématu nemám výhrady. Kombinace webu
+ expanze OI na facebook mě udžuje ve stavu, kdy snadno naleznu informace jaké
právě potřebuji.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Úvod do adminnistrace solarisových systémů - přátelský přístup,
rozhled a znalosti cvičícího.
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Filosofie 2 - příjmená volba z ”povinných” humanitních předmětů předmětů, díky
přednáškám na zajímavá témata.

Tělocvik (kondiční posilování) - možnost jít každý týden zdarma do posilovny v
Praze vidím jako výhodu :-)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) Matematika pro výpočetní techniku - tento předmět ve mne
občas vytváří pocit, že jsem s odpuštěním úplná ”guma”. Nejspíš je to dáno pře-
devěím mezerami v mých znalostech (viz. narážka na prerekvizity předmětů výše),
předbíhaním látky probírané na cvičeních oproti přednáškám a cvičícím.

Optimalizace - předmět sám o sobě není tak ”hrozný”, ale jeho koncepce, přístup
jednoho z přednášejících a především systém hodnocení domácích úkolů je zvláštní
- popravdě jsem se zatím s ničím podobným nesetkal. (=mezi studenty humoné
označení ”kopání do mrzáka”:-))

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Plně si uvědomuji, že je práce, kterou odvádíte, je jistě
velmi obtížná. Úloha nás studentů ale také občas není zrovna jednoduch. Takže
držím palce, ať se vyvstále problémy co nejdříve podaří vyřešit ke spokojenosti
všech.
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Záznam číslo 85

Časová značka 12/6/2009 7:06:40

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? velmi

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Když jsem chtěl studovat
umělou inteligenci, nebyl příliš velký výběr. Na ČVUT jsem nechtěl studovat UI na
EaI odvozenou z bakalářského oboru kybernetika a měření, protože jsem softwarově
zaměřen. UI na OI obsahuje přesně takové předměty, které jsem hledal.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? E+I na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a? Feedback od stu-
dentů, jako je například tento dotazník nebo otázky přednášejících na jednotlivých
předmětech. Je vidět, že přednášející se nám, studentům, snaží vyjít vstříc, berou
si naše názory k srdci. Obecně také vím více o dění na OI a mám pocit, že i OI
ví více o mně, než věděla EaI - to je možná způsobeno tím, že na magisterksém
programu je méně lidí než na bakalářškém.

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Nepřipravenost
předmětů. Chápu, že to je hlavně kvůli tomu, že program je nový, že tento problém
za 1-2 roky už nebude, ale to nic nemění na faktu, že to budeme my, na kterých se
program ”testuje”. Jsou to hlavně změny v podmínkách zápočtů + změny harmo-
nogramu v průběhu semestru a nedostupnost podrobnějšího syllabu na dobu delší
než týden dopředu, co se mi nejvíce nelíbí.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? S webem jsem spokojený. Přicházím na OI z EaI, kde
nebyl web žádný, tak si nemohu stěžovat.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) Rozpoznávání a zpracování obrazu (RZO): Pan Matas je skvělý
přednášející a přestože cvičení jsou nanic, myslím, že znalosti z předmětu využiju
velmi dobře v zaměstnání. Optimalizace (OPT): Přes všechny obtíže s předmětem
(řešené při diskusi na přednáškách s panem Wernerem) je látka předmětu zajímavá
a použitelná.

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ano
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná? Softwarové inženýrství

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní k otázce 12: Chtěl jsem si zapsat předměty týkající se
programovacích jazyků a překladačů jako minor, ale všechny se kryly s povinnými
předměty z OI, proto jsem zápis musel odložit na další semestry.

Myslím si, že dotazník, jako je tento, by měl být předložen také speciálně pro
každý předmět na OI a to nad rámec ankety ČVUT. Mohli bychom se vyjádřit
ke každému předmětu zvlášť, protože je těžké všechny pocity shrnout do jednoho
dotazníku.
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Záznam číslo 86

Časová značka 12/6/2009 7:47:25

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Počítačová grafika a interakce

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Studium je velice časově ná-
ročné! Nemám téměř žádný volný čas - jen sedím u počítače a odevzdávám jednu
úlohu za druhou. Jedná se převážně o tyto předměty: A4M33PAL - Pokročilá al-
goritmizace A4M39APG - Algoritmy počítačové grafiky

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? VELICE
náročné domácí úkoly a semestrální projekty.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) A4M33RPR - Řízení projektů A0M16MGM - Management - oba
předměty dávají zajímavé informace o vedení projektu v praxi a nejsou až tak
časově náročné

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne

12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Ze studiem na Otevřené informatice nejsem příliš spo-
kojen. Připadá mi, že se jedná o dost elitní a výběrový studijní program, který si
vezme veškerý volný čas. Trochu mne mrzí, že se o této informaci nikde na webu
nepsalo a že jsem to musel zakusit až z praxe. . .
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Záznam číslo 87

Časová značka 12/6/2009 9:07:40

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Umělá inteligence

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? spíše ano

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Některé předměty studijního
programu jsou zajímavé a je jich více než ve studiu bakalářském.

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ano

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Hodně
předmětů se učí porvé a bohužel je to velmi znát. Obsah těchto předmětů není
dobře připraven a v některých případech se vedení předmětu staví k tomuto pro-
blému velmi liknavě. Pro konkrétnost uvedu předmět PAL, kde zadání většiny
úloh bylo zpožděno v řádu týdnů a možnost odevzdání úloh byla až za několik
dalších týdnů. Vedení předmětu tento problém moc neřešilo a zprvu se nebylo
ani ochotno vůbec vyjádřit k oprávněným námitkám na prodloužení termínu ode-
vzdání. Dlouhou dobu nebylo známo ani výsledné hodnocení předmětu a když
konečně po mnoha urgencích studentů zveřejnili hodnotící vzorec, byla v něm opět
neznámá konstanta beta. Dále předmět OPT, který má sloužit k doplnění znalostí
pro magisterské studium předpokládá, že máme velké množství znalostí z baka-
lářského studia, které na STM nebyly ani zmíněny. P. Werner se tento problém
snažil řešit. Bohužel se mi však nezdá vhodný výběr p. Štechy jako 2. přednáše-
jícího. V předmětu RZN se mi nelíbí kompilace 4 předmětů dohromady, protože
např. přednášející p. Štěpánková se snažila vyložit celý obsah dílčího předmětu
(předpokládám, že zřejmě semestrálního) v bloku 2 přednášek, přičemž pochopení
není v takovém případě téměř možné.

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium? Většinou informace, kterou hledám je k nenalezení.
Stálo by za úvahu duplikovat informace na webu felu.

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více) RZO - velmi zajímavý, avšak těžký a časově náročný

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více)

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní
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Záznam číslo 88

Časová značka 12/6/2009 10:42:32

1) Vyberte prosím, jaký studujete obor Softwarové inženýrství

2) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI? ne

3) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi? Program je uplne pod uro-
ven, jednak co sa tyka koncepcie a naplni predmetov a taktiez formou akou je
vyucovany. Taktiez mnohokrat uplna nepripravenost cviciacich na dany problem
na cviceni . . . dalo by sa aj polemizovat o kvalite prednasajucich. . .

4) Doporučil/a byste program OI i svému kamarádovi /kamarádce z bakalářské etapy
Vašeho studia? ne

5) Jaký bakalářský program máte vystudovaný? STM na ČVUT FEL

6) Co se Vám na OI líbí natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

7) Co se Vám nelíbí? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit? Zamysliet
sa nad tym ako nezmyselne su koncipovane osnovy mnohych predmetov. Napr.
je smutne, ze namiesto toho aby sa na predmete PAL ucili automaty po teoret.
stranke, resp. ked uz to predpokladaju, ze to mame vediet, tak potom sa ucia veci,
ktore na automaty naviazuju metodou selsky rozum.. . ukaze sa konkretny pro-
blem, slovne popise alg. a ukaze sa modelovo ako ten alg. pracuje. Velmi prinosne
. . . to si dokaze snad kazdy spravit aj sam doma a cela teoria okolo toho z coho sa
ten problem odraza unika.

Dalsia podstatna vec, v magisterskom stud. programe, ste sa rozhodli zavies stu-
dentom system domacich uloh, takmer povinnej dochadzky, je toto vhodne resp.
niecim argumentovatelne z vasej strany preco to tak je. Podotykam ze na MFF UK
v 1. rocniku nemaju ziadne povinne dochadzky, domace pravidelne kazdy tyzden
. . .

8) Chybí Vám nějaká informace na webu OI? Pokud ano, jaká? Jaká informační služba
by Vám usnadila studium?

9) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může
jich být více)

10) Který volitelný předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI?
(může jich být více) OPT - totalne nedomysleny predmet. . . o co sa tam snazite
asi nikomu nie je jasne, teoret. znalost z toho mozne ziskat nie je, prakticku taktiez
nie, je z toho obycajny hybrid, ktory sa snazi zasiahnut vsetko a vo vysledku nic.

11) Volíte si předměty tak, abyste měli zároveň s hlavním oborem vystudovaný i vedlejší,
tzv. MINOR? ne
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12) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, můžete prosím uvést, o který MINOR
obor se jedná?

13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI, opětovně upozorňujeme, že tento
dotazník je zcela anonymní Autori OI by sa mohli zamysliet nad tym co vlastne
vytvorili a porozhliadnut sa aj na ine vysoke skoly UK, MUNI . . . a porovnat svoj
hybrid s programami tychto univerzit, v pripade, ze o to vobec maju zaujem a
pomocou OI si len neulahcili cestu k dosahovaniu svojich inych zaujmov . . .

Aj napriek tomu, ze som ukoncil bc. studium s cervenym diplomom, z tohoto
programu co najskor odidem a dufam, ze svoje mag. studium dokoncim na uplne
inej univerzite akou je CVUT.
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