
14 responses

Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
v elmi 5 36%

spíše ano 7 50%

spíše ne 1 7%

ne 1 7%

2) Vyberte prosím, jaký studujete obor
Počítačov é inžený rstv í 2 14%

Sof twarov é inžený rstv í a interakce 5 36%

Umělá inteligence 4 29%

Počítačov á graf ika 2 14%

Počítačov é v idění a digitální obraz 1 7%

3) Jaký bakalářský program máte vystudovaný?
STM na ČVUT FEL 6 43%

E+I na ČVUT FEL 6 43%

Inf ormatika na ČVUT FJFI 0 0%

Inf ormatický  program na jiné VŠ v  ČR 2 14%

ostatní 0 0%

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

eclub, jednoznacne Volitelnost, predmety  v y ucov ane v e spolupraci s f irmami a odborniky  z korporatni

sf ery A4M33TDV Predmet dzo a gpu je v elice zajimav y . Konečně trocha v olna pokrocile
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Architektury  pocitacu, teologie Na hodnocení letošního školního roku je v elmi brzy , protože sotv a začal.

Ale obecně jsem rád za každou v ý uku v  angličtině (například jako tomu by lo u předmětu

A4M33PAH). Vy učující našeho programu. Mozek-použív ající "správ ci" našeho programu. "Agentni"

skupina.

5) Co se Vám v letošním šk. roce NELÍBÍ? Co považujete za problém, na který se má tým OI
zaměřit?

nazv y  predmetov  su stale zav adzajuce KOS Volitelne predmety  - nabidka doporuceny ch

v olitelny ch predmetu je nedostatecna a je pomerne problem si z nich v y brat, neby t toho, ze si clov ek

muze v y brat v  podstate z celof akultni nabidky , by l by  to problem Volitelné předměty  neexistují -- minor

obory  jsou směšná náhražka a odporný  marketingov ý  tah. Není nikdo, kdo by  učil Sof twarov é

inžený rstv í. Mám problém s předmětem Vý početní Geometrie. Je příliš triv iální a nepříliš dobře

koncipov aný , nemá propojenost s dalšími předměty  v idění. Přes zahleděnost do maličký ch problémů

nev idí big picture. Škoda Uz podru ...

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

CPM Obecne v y pocty  na graf icky ch procesorech - zajimav a latka, dobre odprednasene a odcv icene

Kognitiv ni sy stemy  - zajimav y  doplnek ro studenty  OI-UI Bezpecnost inf ormacnich sy stemu - dobre

udelany  predmet, zajimav e prednasky , jen skoda ze uz se neprednasi v  anglictine X33EJA - zajimav y

obsah a znalosti, ktere se hodi do praxe; A0M32ZST - trosku mimo obor SI, ale take v elmi zajimav e a

uzitecne, takov y  a v seobecny  prehled v  problematice pocitacov y ch siti s moznosti osahat si v  ramci

laborek f y zicka zarizeni Manažerská psy chologie. A4M33BIS - zajímav ý  předmět posky tující tolik

opomíjený  a nutný  o ...

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

Viz. odpov ěď na 5. otázku. Mam jenom jeden v olitelný  předmět... A4M33VIA - my slel

jsem, že osnov a přednášek v  KOSu bude odpov ídat. Bohužel, prv ních 5 tý dnů jsme se bav ili o v ý běru

projektu. By ly  nám slíbeny  tablety , ov šem ne na každého se dostalo. a4m33tdv  tento predmet opakuje

a rozsiruje znalosti z naprosto sileneho predmetu A4M33TZ. Je zameren na praktice v y uziti znalosti 3D

v ideni a clov ek ma konecne alespon chv ilku casu si v eci z tz usporadat v  hlav e a dat si je do

souv islosti. KRP - přednášky  jsou dobře pojaté, v elmi kv alitní v y sv ětlení a v  tomto ohledu jsem

spokojen, av šak cv ičení jsou p ...

8) Pokud si vybíráte volitelné předměty se záměrem absolvovat některý z tzv. MINORŮ, o který jde?
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Počítačov é inžený rstv í 1 7%

Sof twarov é inžený rstv í a interakce 0 0%

Umělá inteligence 2 14%

Počítačov á graf ika 0 0%

Počítačov é v idění a digitální obraz 1 7%

Robotika 1 7%

Management 1 7%

Telekomunikace 0 0%
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9) Co Vám v rámci MINOR oboru nejvíce komplikuje studium?

Že to jsou příliš časov ě náročné předměty . Což je celkem pochopitelné, kdy ž to jsou

pov inné předměty  jiného oboru. Překrý v ání předmětů, kdy  si některý  nemůže člov ěk ani

zapsat, takhle jsem musel zrušit předmět PAH v  letním semestru a zapíšu si ho až teď po

roce. Nedostatecna prakticka znalost algebry  a optimalizace. Náročné semestrální úlohy ,

kteréžto jsou v  hojném počtu a často zasahují zby tečně do hloubky . mobilni komunikacni

site -

10) Máte již vybráno téma diplomové práce? Jaká je Vaše zkušenost s výběrem DP?

Ještě nemám. A není to žádná sranda :( T. Mel jsem stesti na na v edouciho, ktery  mi

nabidl dobra temata. Jiz mam v y brano, zkusenost je takov a, ze az na v y jimky , ktery mi jsou

projekty  prezentov ane v  ramci ruzny ch akci napr. skupiny  kolem agents a rozv rhov ani pana

Hanzalka je potreba indiv idualne kontaktov at v hodne lidi na katedrach a domluv it se na cem

delaji a co by  se dalo kolem toho delat. Jinak se clov ek o projektech ostatnich skupin nedozv i.

Takze by  chtelo prezentov at i projekty  dalsich skupin v  ramci kateder at uz na webu nebo v

ramci OI akci. Nedostatek v edoucích. Já s v ý běrem DP neměl pr ...

11) Pokud jste u předchozí otázky odpověděli ano, máte externí DP?
ano 3 21%

ne 9 64%

12) Pracujete na SVP? Pokud ano, očekáváte, že bude základem DP?

TT Pracuji a ocekav am to a take to tak mam. Nepov azuji za rozumne tristit zby tecne

sily  a cas na neco dalsiho, uz tak je toho hodne. Ano. Je to i pokračov ání bakalářky . Jistě,

jelikož teoretické základy  mé DP nejsou v  dostatečné míře probrány  v  předmětech, mám SVP

jako doplnění znalostí a část použiji pro teoretickou část k DP. Měl by  bý t. Samozřejmě.

Nemám času nazby t. Nepracuji protoze by ch to v  tomto semestr nezv ladl, ale ocekav am ze

sv p bude solidnim zakladem dp. Ano, SVP v ěnuji plně příprav ám diplomov é

práce. ano,ano Nepracuji. By l základem DP. Ano, pracuji, ano, očekáv ám.

13) Pokud již pracujete na tématu vedoucím k DP, jak jste spokojen/a s výběrem tématu
a se spoluprací s vedoucím?

spokojena Bez v y hrad, ja jsem spokojen v elmi. V pořádku, v edoucí jasně nastínil

čemu se v ěnuje a ukázal směr, který m by ch se měl v y dat já. Prav idelně konzultujeme a

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

4 of 6 11/14/11 17:06



případně mne koriguje. Já jsem spokojený , v edoucí tématu rozumí a dobře projekt řídí

tak že se někam dostáv áme, kdy ž jsem dělal BP na K36 tak v edoucí i kdy ž to učil tak

tomu nerozuměl a by lo peklo dělat SVP i BP celé sám... Moje práce se zatím teprv e

rozjíždí. Téma jsem si v olil sám, jsem spokojený . S v edoucím jsem spokojen, téma

mi přijde ne zrov na triv iální, ale o to zajímav ější má práce snad nakonec bude. Téma se

pův odně zdálo skv ě ...

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

Jaky  ty den semestru prav e probiha a k jaky m zmena v  rozv rhu v  tento ty den

dojde K čemu by  takov ý  portál měl sloužit??? My slim ze webov y ch portalu

uz je v ic nez dost, spise by ch ocenil kdy by  by l upload sy stem pouziv an na v ice

predmetech protoze mi v elice v y hov uje, ze v idim casov y  harmonogram toho co se ma

kdy  na jaky  predmet odev zdat. Funkce exportu do ical je taktez skv ela. Stacilo by  kdy by

kazdy  predmet mel v  tomto sy stemu nastav ene deadlines s odkazy  na prislusne ukoly

v elice by  to studentum usnadnilo ziv ot a organizaci prace. Nemám v  hlav ě žádnou

v izuální představ u takov éhoto portálu. Uv ítal ...

15) 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).

30 30 0 30 15 10 - na v ic bohuzel neni cas. 30 (v četně zaměstnání od

školy ) 22 10 50

16) Nyní máte prostor pro celkové hodnocení týmu OI

Ty m OI je slozen z jednotliv cu, by lo by  nef er hodnotit je celkov e. OI je

sy mpatický  program, ale zdá se mi, že snaha o elitní, případně v ý zkumný  program

poněkud upadá. Málokdo láká studenty  na sv é projekty , což si my slím, že je zásadní.

Programu podle mého také nepřispív á neinf ormov anost o dění na katedře ky bernetiky  a

přesunu agentů na katedru počítačů. Vznikají tak u studentů nepodložené f ámy  co se děje

a program ztrácí. Dále mě dosti mrzí očiv idná přílišná zaneprázdněnost v y soký ch činitelů

OI. My slím, že by  si měl člov ěk rozmy slet, zda-li chce bý t dobrý m učitelem, manažerem

nebo v ý zkumníke ...

Number of daily responses
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