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Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 27 56%

spíše ano 20 42%

spíše ne 0 0%

ne 0 0%

2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

Loni jsem by l na oboru SMT, pristup ucitelu by l ale horsi nez tento rok. Prijde, ze skutecnost, ze jsme se dostali na obor OI

prijimaci zkouskou v y lepsuje u pedagogu nahled na nas a jsou ochotnejsi nam poradit pri nejakem problemu. My slím se, že obor

otev řená inf ormatika mě důkladně připrav í na budoucí obtíže spojoné se zaměstnáním. Kv alitní přednášející i cv ičící, kteří v í, o

čem mluv í. Praktické ukázky , v y užitelné v  mnoha aplikacích. Snaha o indiv iduální přístup, pokud někdo nezv ládá nebo naopak

téma je pro něj moc lehké. Druhou možností by la FJFI, kdež by ch tráv il mnohem v íce času. Kv ality  v ...

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

Moderni zamereni a pristup pedagogu. Líbí se mi (z v ěcí, se který mi jsem by l zatím konf rontov án) předmět RPH, který

hned na začátku studia postrčí způsb my šlení nebohého studenta správ ný m směrem. Dále je to časov á náročnost studia,

rozhodně to není přehnané. A pak jsou to brigády , které nám by ly  nabídnuty  na konci minuléo školního roku. Člov ěk se podív á,

jak to f unguje, a ještě při tom a) pomůža a b) přilepší si. Zajem Rady  OI (a dalsich dulezity ch lidi) o sv e studenty  =), prijimna

pani ref erentka na Pedagogicky m, coz je udajne v zacnost. Na rozv rzeni predmetu zatim nemam moc nazor, ale doposud ...

4) Co se Vám NELÍBÍ? Co považujete za problém, na který se má tým OI zaměřit?

Velke problemy  mam s odev zdav acim sy stemem v  predmetu Programov ani1. Porov nav at ulohy  zpusobem, ze sy stem v oli sam

urcite v stupy  je nev y hov ujici, protoze ja sam nev im, jak si mohu program odladit. Loni na STM jsme ulohy  posilaly  v y ucujicimu

emailem a ten udelil pocet bodu. I kdy z ny ni uloha f unguje a dela v se co ma, staci jeden preklep a sy stem ji v y hodnoti jako zcela

chy bnou. Zatím nic zásadního... RPH je podle me stezejni predmet OI a prijde mi, ze to jsou v elmi zajimav e v eci ale v

podani OI predev sim samostudium a prof esori nam zatim moc zajimav y ch inf ormaci nepredali. To by  se dalo urcite ...

5) Jaký studujete VOLITELNÝ předmět? Doporučil(a) byste ho studentům OI? Co na něm nejvíce oceňujete a co se Vám
na něm nelíbí? Můžete například srovnat s některým z povinných předmětů.

Zv olil jsem Makro/mikro ekonomiku a dalsi semestr se chy stam opet na predmet z ekonomickeho oboru. Jelikoz sam zacinam

podnikat, chci ty to predmety  absolv ov at a spojit tak technicke zamereni s ekonomicky m za ucelem uspechu. Nemám

v olitelný  předmět Filosof ie I - v elmi oceňuji pana Zamarov ského, úděl přednášejícího f ilosof ie na technické VŠ nese suv erénně

a s nadhledem. Tref ně ukazuje paralely  antické f ilosof ie v  modením sv ětě a v ědě. Matematika v  Maple - v elmi potřebné

opakov ání matematiky  v  prostředí, které počítá za mně - co v íc si přát? Francouzskou konv erzaci - predmet je f ajn, pani

prof eso ...

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

Programov at jsem v  nektery ch jazy cich umel i pred nastupem na VS. Nicmene to, ze se moje znalost programov ani zlepsila o

objektov e programov ani pov azuji ze v elky  prinost. Kod v y pada mnohem v ice prof esinalne a prehledeneji. Zlepšil a upřesnil

se mi pohled na OOP, by ly  mi dov y sv ětleny  některé pojmy  a označení. Přispěly  k tomu hlav ně přednášky  z předmětu RPH a
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něco málo z PR1. Tu jsem nejistý , určitě alespoň částečně ano, a to hlav ně proto, že jsem samouk, který  v ěnov al

pozornost pouze praxi, nikoli teorii. Takže v ý uka f ormalizmů v  PR1 (ač jinak je to rutina) a z jiného konce nutnost poněkud

sof i ...

7) Střední škola, kterou jste studoval/a, byla:
státní gy mnázium 27 56%

soukromé gy mnázium 2 4%

průmy slov á škola 19 40%

odborné učiliště 0 0%

jiná 0 0%

8) Ve kterém kraji se nachází střední škola, kterou jste absolvoval/a?
Hlav ní město Praha 18 38%

Středočeský 8 17%

Jihočeský 3 6%

Plzeňský 1 2%

Karlov arský 1 2%

Ústecký 3 6%

Liberecký 2 4%

Králov éhradecký 3 6%

Pardubický 4 8%

Vy sočina 1 2%

Jihomorav ský 0 0%

Olomoucký 0 0%

Morav skoslezský 1 2%

Zlínský 0 0%

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

nepřemý šlel jsem nad tím, spíše ne ne Ano kdy  se to v olí? ano Ano zatím ne, až v  příštím

semestru Áno. nev ím Ano(přidáv ejte

minory ) ano Ano Ano ne ano ne Ano ne Ano Ano Ano Ano ano ano, ještě nev ím který Zatím

nev ím o co j ...

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

Zatim jsem dohledal v zdy , co jsem nasel. Kolik studentů studuje, poměr přihlášený ch / přijatý ch (z pozice mého o

rok mladšího já). !Jako student určitě blížící se zásadní termíny  (zápisy , zkoušky , ...) Na web OI prakticky  nechodím,
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takže na to neumím odpov ědět. Inf ormácie v čšinou nechý bajú. Čo ale chý ba, je ich prehľadnejšie a účelnejšie

rozmiestnenie na webu OI. Zase tolik tam nechodím... ale možná by  se hodila nějaká podrobnější def inice těch tří

oborů na OI (jelikož si budem v y bírat zaměření), nějaká čísla(hodnocení studentů těchto oborů, úmrtnost, loňské

přihlášky  atp.) a srov nání např. v  ...

11) Jak jste se o OI dozvěděli? Zaškrtněte prosím všechny možnosti, kde jste se s OI setkali před podáním přihlášky.
web Otev řené inf ormatiky 23 48%

web Fakulty  elektrotechnické 24 50%

web ČVUT 15 31%

Facebook f anpage OI 3 6%

Facebook f anpage FEL 0 0%

Facebook f anpage ČVUT 0 0%

web Sedm statečný ch 5 10%

roadshow Sedmi statečný ch na mojí škole 0 0%

inf ormace od pedagoga z mojí střední školy 2 4%

přednáška pedagoga z FEL (OI) na mojí škole 3 6%

Den otev řený ch dv eří Fakulty  elektrotechnické 34 71%

inzerce v  nov inách 2 4%

Gaudeamus Praha 2 4%

Gaudeamus Brno 2 4%

Vý stav a Učeň, středoškolák, v y sokoškolák Ostrav a 0 0%

kamarád/známí 15 31%

rodiče 3 6%

Facebook inzerce 0 0%

Other 9 19%

People may  select more than one checkbox, so percentages
may  add up to more than 100%.

12) Znáte Klub OI? Jste členem? Využíváte akce Klubu? (viz http://klub.informatika.fel.cvut.cz/)

Klub znam, clenem nejsem. Neznám Znám, nejsem členem. Ano Ano, ano, ano No trochu, jak na to tak

koukám, tak se asi zaregistruju. Ano ne, to v y padá na můj v kus příliš sociálně :D Nepoznám klub OI. Znám,

zatím členem nejsem, ale plánuji v  budoucnu. Jsem členem, na jedné akci v  hospodě na Strahov ě jsem by l ano ->

super ;) Ano. Ano. Ano. Znám. Nejsem členem. Až bude klub, kde se bude programov at, tak se přidám. Ale jinak

ne. Nepřišel jsem se na v y sokou školu bav it. Přišel jsem studov at. ne ano ne Znám. Nejsem.

Nev y užív ám Znám, jsem členem znám, nejsem Znam zatim nejsem clenem, jsem v sak na

f acebooku ano Vím, že ten ...

13) Bydlíte na kolejích? Pokud ano - jakých? Jak jste s nimi spokojen/a?

Ne, mam trv ale by dliste v  Praze. Neby dlím na koleji Kolej Podolí, v elká spokojenost (my slím si že ov liv něno

štěstím na spoluby dlící) Ne-e By dlim na kolejich Univ erzity  Karlov y  17. listopadu. V srpnu mi by l pridelen Strahov

a jelikoz mam par starsich kamardu na CVUT, tusim jak to tam v y pada, a s pani z SUZ neby lo domluv y , ikdy z sem si

zaskrtla pref erov ane koleje uplne jine, v arianta 17. listopadu by la pro mne nejpriv etiv ejsi. Podolí, v elmi

spokojen Ano, Bubeneč. Při srov nání cena/kv alita jsem spokojen. Na kolejích nebý v am

(naštastie). Ne. Ne ne - Ano. Strahov . Dobrá cena => spokojenost. ne Hláv kov a Ne Ano, K ...
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14) Pokud ještě mimo školních povinností pracujete v průběhu semestru na mimoškolních projektech
(vedlejší úvazek, podnikání), napište prosím o kolik hodin týdně se jedná (započítejte i práci o
víkendech).

Jsem OSVC, zaby v am se temer v eskery m webov y m marketingem. Praci se musim v enov at v  rozmezi 10 - 15

hod/ty den. Zatím nic Sezonne, cca 8h/v ikend Pracuji cca 10-12 hodin tý dně

(brigáda). Ne neprav idelná práce - průměrně 3 hodiny  tý dně - Ano pracuji. 5-15 hodin

tý dně. 10 5.10.2011 12-16 hod tý dně, hlav ně o v íkendech 12-16 hod tý dně, hlav ně o

v íkendech Pred zacatkem semestru jsem pracov al hodne (30 hodin), ny ni mam od toho pauzu. Ne ze by ch

nestihal, ale ted mne bav i resit spise zajimav e projekty  do skoly  a programov at si pro radost, misto neustaleho

stresu z plneni placeny ch zakazek. Studium OI je práce na p ...

15) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Keep going! Jste super jsem na OI rád nav íc, je skv ělé zě v ás zajímá názor

studentů Cenim snahu, držim palce! Děkuji za OI, zatím jsem v elmi spokojený  a co jsem se bav il se

studenty  1. ročníku FIT mi zatím záv idí. Takže jen tak dál! Jen ať mají pořád co záv idět a nemusíme záv idět my

jim :) OI je skv ělá =). Chtěl jsem na ní, dostal jsem se na ní, jsem spokojený . V dotazníku mi hodně chy bí

otázka: "Proč jste si v y brali OI?". My slím, že takov á inf ormace by  se PR oddělení mohla hodit. Zárov eň

sondov at studenty , kteří nakonec nenastoupili (ačkoliv  by li u zápisu). Proč nakonec nepřišli? Co je demoti ...
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