
42 responses

Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 8 19%

spíše ano 23 55%

spíše ne 8 19%

ne 3 7%

2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

Program se změnil po uzav ření přihlášek na jinou školu, program nemá v y psaný ch tolik

předmětů... magistersky  program neby l primo nav azujici na bakalare, musis hodne dohanet a take predmet

tpj je oprav du sila. (v y ucujici je michal pise) Obor sa zmenil par dni pred zapisom, predmety  su malo

prakticke. Chy ba mi prepojenie s STM sof twarov im inzenirstv im. Mnone v eci bud popieraju 'dogmy ' z stm si

alebo sa len opakuju. Je zde mnoho nároků, ale zase jsou zde lidi, kteří tomu rozumí a v ětšina z nich to umí

skv ěle podat. Na programu OI je zaměření, které mě zajímá a které jsem nenašel na FITu. Vý běr

VĚTŠ ...

3) Vyberte prosím, jaký studujete obor
Počítačov é inžený rstv í 6 14%

Sof twarov é inžený rstv í a interakce 20 48%

Umělá inteligence 7 17%

Počítačov á graf ika 9 21%

Počítačov é v idění a digitální obraz 0 0%

4) Jaký bakalářský program máte vystudovaný?

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

1 of 4 11/14/11 17:04



STM na ČVUT FEL 24 57%

E+I na ČVUT FEL 15 36%

Inf ormatika na ČVUT FJFI 0 0%

Inf ormatický  program na jiné VŠ v  ČR 2 5%

ostatní 0 0%

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

libi se mi v olitelne predmety otv orenost a moznost sa sam prof ilov at. Většina oborov ý ch

předmětů se mi líbí plus učitelé: např. Bittner, Drbohlav  apod. Zatím nejsem schopen říci, co konkrétně

by ch požadov al, aby  by lo zachov áno. Obecně se jedná o v y šší úrov eň v zdělání (oproti bakalářskému

v zdělání), jelikož je po studentov i v íce požadov aná samostatnost a samožřejmě i náročnost (jak časov á

tak intelektualní) je v y šší, nežli v  předchozím studiu, což je dobře. Silná spolupráce s průmy slem v

předmětech, v e který ch je ny ní. koncepce programu, minory Odborna urov en pedagogu. Asi

nic. Osobni pristup Prozatí ...

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

NUR jako pov iný  předmět..., malý  počet předmětů na v ý běr predmet tpj Sposob v edenia predmetov ,

ucitel a student ma by  mal by t rov nocenny  v ztah a nie diktat ucitela. Neexistuje rozumny

dialog. Přednášení PALu p. Vy skočilem, který  mi přijde, že nás tu moc rád nev idí Zatím nedokáži říct,

že by  se mi v ý hradně něco nelíbilo, pokud v šak k této situaci došlo, tak z toho dův odu, že sem si

nev hodně zv olil v olitelné předměty , které pro mě neby ly  dostatečně zajímav é. Možná až příliš v y soká

časov á náročnost studia v  semestru. kv alita v y učujících v zhledem k jejich pedagogický m

schopnostem - odbornost je skv ělá ...

7) Který VOLITELNÝ předmět, jenž máte zapsaný, byste doporučil/a studentům OI? (může jich být
více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi

NMS= modelov ání= příklady  z praxe, dobře nef ormálně v y sv ětlov ána látka, která je oprav du

použitelná. nur, v ia management. Doporučil by ch Digitální obraz - kv alitní v ý uka. Hodně nov ý ch

v ěcí. Pro mě i naučení se v  Matlabu. Ochrana dušev ního v lastnictv í - elearningov ý , pěkné

slidy Doporučil by ch předmět VIA (Vý v oj internetov ý ch aplikací), jelikož předmět je zajímav ě

konstruov án a je v ý hodou, že je spíše "prakticky  " zaměřen. SEP nabízí zajímav ý  pohled do praxe,

ale bohužel jeden z přednášejících je mizerný  a jeho přednášky  za moc nestojí. Za to druhý  přednášející je

v ý tečný  a jeho přednášky  jsou pln ...

8) Který VOLITELNÝ předmět, jenž máte zapsaný, byste NEdoporučil studentům OI? (může jich
být více) prosíme o konkrétní název/názvy a také zdůvodnění Vaší odpovědi

Optimalizace- jeden ECTS kredit by  měl odpov ídat cca 25 hodinám práce, Pokud je optimalizace za 6

kreditů, tak by  se nad ní mělo stráv it cca 150 hodin práce. Do tohoto počtu jsou započítány  i přednášky  a

cv ičení a příprav a na zkoušku. V případě optimalizace se 150 hodin musí v y násobit alespoň dv ěma, aby

se dal předmět udělat, a pak zase bere příliš času jiný m předmětům. zadny , tpj je pov inny

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

2 of 4 11/14/11 17:04



bohuzel Osobně jsem přišel v  omy l s přemětem PSI (prav děpodobnost, statistika a teorie

inf ormace), jelikož na stránkách programu OI by lo nejednoznačně napsán předpoklad doplnění

předpokládaný ch znalostí ab ...

9) Volíte si předměty tak, abyste měli vystudovaný i některý tzv. MINOR? Pokud ano, který?
Počítačov é inžený rstv í 5 12%

Sof twarov é inžený rstv í a interakce 3 7%

Umělá inteligence 0 0%

Počítačov á graf ika 1 2%

Počítačov é v idění a digitální obraz 8 19%

Robotika 2 5%

Management 8 19%

Telekomunikace 0 0%

10) Pokud by existoval autentikovaný studentský webový portál, jaké informace byste uvítali
hned na první straně?

Kalendar pov innosti nev ím Obecně si nemy slím, že je nedostatek studentský ch portálů,

možná práv ě naopak. My slím, že je tato situace postačující. MGM - paní hodně namy šlená,

cv ičení mají potenciál ale ona ho neumí v y užít, přednášky  jsou nudné, pořád mluv í jen o sobě a

sv ý ch projektech místo aby  posky tla nějaké důležité inf ormace odkaz na mapu v sech uceben

v e skole sjednotene aktualni inf ormace ty kajici se v sech predmetu, ktere

studuji Oprav dov é aktuality ? =) Uv ital by ch cestne a prav div e inf ormace o predmetech a

v y ucujicich a samotny ch oborech. Bohuzel takov eto inf ormace lze sdelov at pouze inkognit ...

11) 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).
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30 10 0 15 20 10 20 25 5 0 20 10 15 12 20 -

30 10 12 0 16 10 25 18 30 18 30 28 10 0 10 15 10-20

12) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

hodne stesti Ve v asi snaze a praci Zdař Bůh. Ať Vám to klape (a to nejen prstama po

kláv esnici:) na oboru SII je malo Interakce :) pov inne jen NUR a v olitelne PUR (a jeste

je silne v y berov y  /proc se neuci i v  letnim semestru?/ na predmet by ch v elice rad chodil, ale mam

strach, ze budu v y razen z nedostatku kapacity  a to mam jen jednou sanci si ho zkusit zapsat

/behem zapisu do 1. semetru to snad ani nejde pocitat/). => Na to, ze v  nazv u je interakce by

predmetu melo by t v ic. Nebav í mě to tu. Díky  za anketu! Zajimav e by  by lo, kdy by

existov al ref erencni student. Napriklad nektery  z ucitelu, ktery  ...

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

3 of 4 11/14/11 17:04



Number of daily responses
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