
29 responses

Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 8 28%

spíše ano 18 62%

spíše ne 2 7%

ne 1 3%

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

Možnost v olitelný ch oborov ý ch předmětů. Optimalizace - jednoznacne nejlepsi pov inny  predmet za

celou bakalarskou etapu OI Volitelnost! Každý  si může podle osnov  předmětu v y brat, co ho zajímá a

co nikoliv . Tezke, ale zajimav e predmety  (OPT a RPZ) Zajímav é úlohy  z mnoha předmětů.

Jmenov itě NVS, OPT a PSR. Předmět optimalizace, ikdy ž zv ládnout ho bude ještě hodně v elká

dřina. Zatím se mi líbí předmět WA1 a práce na SVP. Víc času na v olitelné

předměty . předmět SVP - v hodná příprav a na Bc. práci Optimalizace s panem Wernerem.  - Velmi

dobry  a v stricny  pristup pri ziskav ani kontaktu, tematu a v seho kolem B ...

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

Malá atraktiv ita v olitelný ch předmětů. Zatim mi skladba predmetu letos v y hov uje Problémem je

časov á náročnost předmětů. Osobně jsem v elmi časov ě zatížen. By ť obsah předmětů je zajímav ý ,

nezbý v á mi příliš času se nad některý m v íce pozastav it a pouze jimy  s v elký mi obtížemi

"proplouv ám". Obecně malá inf ormov anost o semestrálních projektech a příprav ě na BP. Dále předmět

WA1: Jedná se o v elice atraktiv ní oblast v  IT, proč nechodí na přednášky  skuteční odborníci? Vy tku

by ch snad mel u predmetu Optimalizace a to v  hodnoceni za praci semestru. Domaci ukoly  jsou sice

zajimav e, ale jsou casov e narocne ...

4) 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?

Dulezite a sjednocenne inf ormace o predmetu Prace na samostatnem projektu + Bakalarska prace. Co

znamenaji cisla v  kodu predmetu, jaky  mam zv olit atd. Ekonomický  minor a změna popisu (resp.

ujasnění podmínek) až před 5. semestrem. Na OI stranky  skoro nechodim, ctu jenom emaily  a aktuality

na FEL webu predev sim jde o snadnou nav igaci, v e ktere stav ajici web trochu pokulhav a Hodilo by

se nějaké obecné OI f órum, které by  studenti oprav du použív ali. Prostě něco, kde by chom mohli probrat

aktuální úkoly . zatím jsem na problém nenarazil Inf ormace k bakalářské práci a k
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semestrálnímu nebo v ý zkumnému proje ...

5) 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

RPZ - prednasky  prof . Matase SOS - zajímav é přednášky  i cv ičení. Jeden z mála předmětů,

který  obsahuje konkrétní v ěci, které člov ěk s v y sokou prav děpodobností uplatní v  budoucí

praxi. žádný SOS (Síťov é operační sy stémy ) - Předmět učí odborník, který  oprav du v í o

téměř každém bitu v  Unixov ý ch sy stémech. EJA (Enterprise jav a) - Předmět, kde se člov ěk naučí

něco praktického a dozv í se, že to, co se učí v  předmětu WA1 je v hodné tak maximálně pro strejdu

uzenáře. SOS - náhled do sv ěta UNIXu, pan Troller v í o čem mluv í a umí to v y sv ětlit. PDA

- dobré pro v y zkoušení práce s mobilníma platf ormama. Před ...

6) 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

PDA (Principy  tv orby  mobilnich aplikaci) - cekal jsem predmet o programov ani, dostal

jsem predmet o testov ani uziv atelskeho rozhrani. Nekomu to muze v y hov ov at, ale ja jsem celkem

zklaman Letos mám zapsané Alikace hradlov ý ch polí, ale nedoporučil by ch je. Moc mě

nebav í. PDA (principy  tv orby  mobilních aplikací), až na dv ě přednášky  (Vý v oj pro android a v ý v oj

pro Win Phone 7) se předmět jev í jako ztráta času, zv láš kdy ž se absolv uje po TURu. Připadá mi,

že by  spíš zasloužil název  TUR 2 a nutí mě přemý šlet nad tím, jestli lidé z katedry  graf iky  a

interakce umějí udělat něco jiného než v ariace na T ...

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

ano 9 31%

ne 20 69%

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

asi ano...nutnost ke zv ládnutí předmětu Díky  předmětu NVS jsem se zdokonalil v  programov ání

Assembleru. Sof twarov ý  projekt - samostudium MS Visual Studio, MS Surf ace API. Mimochodem -

možná jsem jen špatně hledal, ale obecně málo předmětů se zabý v á produkty  MS. Diky  OPT a

RPZ jsem se aspon trochu naucil MATLAB, takze ano :) momentalni rozv rh mi to ani v y razne

neumoznuje ne částečně ano, hlav ně jsem konečně nahlédl do sv ěta jav a EE a programov ání

pro android. (Předměty  EJA a PDA) zajimav e ulohy  z OPT zajimav e ulohy  z OPT zajimav e

ulohy  z OPT Jediné co mi mohlo pomoc ke zlepšení programov ání je SVP v e ...
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9) Jste spokojen/a s nabídkou bakalářských prací?

ano Ano ne, tema jsem ziskal poptanim u v y ucujicich Ano ano nikterak

moc nikterak moc nikterak moc Ocenil by ch v ětší v ý běr sof twarov ý ch projektů. Pokud

v ím, tak spousta lidí má jiné zadání než jsou v y psaná. Víceméně ano, líbí se mi možnost

indiv iduálního zadání. ano Ano, projek v e spojeni s bakalarkou jsem "sehnal" celkem

snadno - prav da, spis ale diky  osobnimu kontaktu, nez ze by ch si v y biral z nejake

nabidky . Ano Ne, témat je v y psáno málo (v y jma katedry  měření a podobný ch BP, které

ov šem pro obor OI skutečně nejsou), spoustu zajímav ý ch prací je jen pro FIT. Celkov ě mi

přijde, že do sy stému nov á témata ...

10) Ve kterém předmětu jste splnil/a (plníte) požadavak na předmět v AJ?

FYZ, RPZ Operacni sy stemy  a site Fy zika AE4B33FLP - f unkcionalni a logicke

programov ani Jeste v  zadnem - urcite uv itam rozsireni nabidky . Fy zika pro OI Fy zika,

klidně by ch si zapsal i další, kdy by  se mi nějaký  hodil (třeba kdy by  se chy stalo ZUI v  AJ

nebo pak něco v  magisterské etapě) DSP DSP DSP Fy zika Phy sics f or

Inf romatics f y zika pro oi, předmět operační sy stémy  a sítě v  AJ by l bohužel v y psán až

kdy ž jsem měl hotov ý  rozv rh a cv ičení mi kolidov alo s jiný m předmětem - znamenalo by  to

předělat celý  rozv rh a neby l jsem si jistý , že předmět RPZ bude v  AJ oprav du

v y psán Splnil, intenziv ní kurz aj pro OI. Jak ...

11) Byl předmět v AJ pro Vás přínosem? (ke zlepšení schopnosti porozumění,
komunikace ....)

ano Ne NE - jednak úplně zby tečný  předmět pro studenta IT, jednak látka v  něm

probíraná nenav azov ala (hlav ně z hlediska matematiky ) na předchozí ročníky , očekáv al jsem,

že aspoň přednášející bude rodilý  mluv čí. Nezlobte se na mě, studiu AJ jsem v ěnov al mnoho

času (a mnoho času stráv eného přímo v  Anglii), hrát si potom na VŠ na to, že budou Češi

mluv it anglicky  (a Pekárek to bude prokládat ruštinou), je ztráta času. Celkem ano, je to

proste jine, kdy z clov ek sly si v y klad v  anglictine Na mojí AJ není co zlepšov at, tak jsem

si to alespoň užil, že si s něky m můžu v  AJ pokecat. ano a uv ítal by ch, kdy b ...

12) 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).

10 0 8 20-30 0 (neni

cas) 30 10-20 12 4.8.2011 10 10 30 0 12 16

13) Doporučil/a byste program OI svému kamarádovi /kamarádce ze střední
školy, který/a má podobné zájmy a studijní předpoklady jako Vy?
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ano 18 62%

ne 2 7%

možná 9 31%

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

jen tak dal Zajímalo by  mne, z jakého dův odu by l zařazen předmět OPT do

probíhajícího semestru. My slím, že tento předmět mohl klidně zůstat magisterský m.

Určitě by ch ho v e třetím ročníku nečekal, je v elice teoreticky  zaměřen. Jistě by  by l lepší

jiný  předmět, v íce praktičtější nebo alespoň v íce zajímav ější. Vzhledem k v ý še

uv edený m v ěcem a skladbě předmětů v  magisterské etapě bude mé další studium

pokračov at na FITu. Vše již by lo řečeno v  kolonce "nelíbí se". Zajímalo

by  mě proč máme státnice z tolika předmětů. Přijde mi, že jich tam je zby těčne moc a

jsou tam i předměty  ne tak důležité pro náš o ...

Number of daily responses
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