
15 responses

Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 5 33%

spíše ano 8 53%

spíše ne 1 7%

ne 1 7%

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

eClub Predmet Sof twarov e inzeny rstv i je dle meho v azne dobry . Propojuje managment se standardy

prace a praktickou cast programov ani a prace v  ty mu. Dle meho rozhodne lepsi, nez to brat teoreticky  a

nezaziv ne! Minor obory  miluji!! :) Relativ ně dost matematiky . Látka v  některý ch předmětech na

sebe nav azuji, nebo se propojuje. Např. jazy ky , automaty  a gramatiky  v y učují látku, která se dá použít i

v  ostatních předmětech. S použitelností a koncepcí jednotliv ý ch předmětů to ale nemá ni

společného! kv alita přednášejících v  kurzech, akce ty pu v erejne prednasky , souteze, oi klub a dalsi

projekty , akorat ...

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

Množstv í zkoušek Učiv o SPS, zajímám se o sof tware, né o blikání LED a Quartus Na to, ze jsme jiz

rozrazeni do oboru a ja jsem sel cestou sof twaru, nechapu, proc jediny  predmet, se timto zaby v a. Jde o

driv e zmineny  SI. Predmety  jako SPS ci OSS (i kdy z tam zrov na prednaskov a cast je k v eci) nejsou

relev antni s tim, co chci delat a s tim, ze jiz mam obor. NUM.. za co je to nám, inf ormatikám? Radši

nějaký  předmět s programov áním. Aspon je tam ten ACM seminář. Možná v íce prov ázat jednotliv é

předměty  a to i napříč různý mi katedrami. Více minor oborů. Vetší propagaci předmětů a dokazat

nadchnout stude ...

4) Který VOLITELNÝ předmět, jenž máte letos zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (můžete
jich uvést více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi

Principy  tv orby  mobilních aplikací zadny určitě ACM seminář.. jiné jsem si nic nezv olil, v zhledem k

tomu že máme už 30 kreditů z pov inný ch předmětu. Letos mám zapsaný  doktorskou Statistickou f y ziku

a doktorskou Teorii graf ů. Vřele je doporučuji! Statistická f y zika dáv á základní v hled do f y ziky  i

matematiky , již jsem absoulv ov al Teoretickou mechaniku a Kv antov ou teorii a toto je třetí díl přednášek

Prof  Kulhánka, který  v elice zábav ně a neuv ěřitelnou lehkostí seznámí člov ěka s důležitý mi základy  a ten

je pak připrav en číst dále rozv íjející literaturu. Teorie graf ů, v ý borná přednášející, ukazují ...
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5) Který VOLITELNÝ předmět, jenž máte letos zapsaný, byste NEdoporučil/a studentům OI?
(můžete jich uvést více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi

Mám tolik předmětu a mimoškolních aktiv it, že na žádné blbiny  předměty  nezby l čas EPD -

ekonomika v  podnikani. Ac jsou prednasky  dobre, dokonce v elmi dobre, cv iceni je neco

neskutecneho. Musime se div at na to, jak cv icici trpi, ze musi neco takov eho ucit, netusi co se deje

a sam neov lada v etsinu probirane latky  (a haji to tim, at si to nastudujeme doma, ze jsou ty

prikaldy  stejne na netu). Tento predmet by  i mohl by t dobry , ale cv iceni to naprosto kazi. Jako

cv iciciho mam M.Karajicu. Zatím jsem se s tím nesetkal. zadny Nemecky

jazy k, Prezentacni dov ednosti, v etsina techto humanitnich blabolu. Me ...

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

ano 8 53%

ne 7 47%

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

Nemy slim si. Prv ni dv a semestry  by ly  super a naucil jsme se neskutecne moc, ale ted s

prichodem hardwarov y ch predmetu (to f akt nechapu) programov ani uplne upadlo...Kdy by ch si

obcas neco sam nenapsal kv ui praci, tak by ch to asi zapomnel... Algoritmizace. Rozhodně

ano, já nemohu tak uplně toot zodpov edet, mel jsem zdrav otni komplikace a ted opakuji predmety

minuleho zimniho semestru. Tam se mi moc líbí Řešení problémů a hry . Ano, hodně. Nev edla k

tomu ale přímo v ý uka v e škole, ale interní spolupráce s v y učujícími na zajímav ý ch

projektech. ano, mimoskolni cinost na v lastnim startupu V podstatě ne, ...

8) Jaká informační služba by Vám usnadnila studium? Pokud by existoval autentikovaný
studentský webový portál, jaké informace byste uvítali hned na první straně?

Nev ím. :) Rozpis co se koná, můj rozv rh a termíny  prací, písemek atp.. aby  by lo možné si

práci rozv rhnout na jednom míste s možností grupov ání inf ormací, linků a email. tohle

by ch moc neresil. inf ormacnich zdroju je prehrsel současný  web OI spolu s f akultním webem

pov ažují za dostatečný  inf ormační kanál Na prv ní straně by ch uv ítal inf ormaci o tom, jaký  je

tý den (číslo a sudý /lichý ). Rád by ch měl přehled o tom, jaké úkoly  mám zrov na udělat do různý ch

předmětů. My slím si, že není možné, aby  existov al jeden portál, na kterém by  by ly  v šechny

inf ormace ze v šech předmětů nebo něco takov ého, a který  b ...

Edit form - [ "Oceňujeme otevřenou kritiku" - dotazn... https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0A...

2 of 3 11/14/11 17:06



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

ano 7 47%

ne 1 7%

možná 6 40%

10) 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).

25 10 5 32 10 25 2 18 16 6 10 22

11) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Lonksy  rok by l pro me jasnou znamkou, ze OI je oprav du dobry  obor. Letos mi v etsina

predmetu tento nazor dost nakousav a. Vloni v eskere znalosti k necemu by ly , by lo to zajimav e

ci zaziv ne a nebo jsme alespon chapal, to to musime mit, ale letosni skladbu (ac jiz mame

obory ) predmetu nepochopim. Snad to bude lepsi :) Vice rozv íjet, matematické,

f y zikální, astrof y zikální, biologické... zaměření. Nebát se říci v íce. Pokud možno sepsat

originální skripta pasov ané přesně na předmět, kde ale bude v íce rozv íjejících my šlenek a

inf ormací než je nutné na zkoušku, aby  zajemce měl ucelenější v hled. Omezit ...
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