
36responses

Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
velmi 13 36%

spíše ano 20 56%

spíše ne 1 3%

ne 1 3%

2) Jaký studujete obor?
Počítačové systémy 5 14%

Softwarové systémy 5 14%

Informatika a počítačové vědy 25 69%

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

Numerické metody, OI klub SPS JAG - Jazyky,automaty a gramatiky Předmět Jazyky,

automaty a gramatiky. Nemůžu teď na nic přijít. Asi tenhle dotazník. Ačkoliv jsem spokojen, nevím

co sem napsat. EAM s panem Škvorem PSI ;) předmět NUM - numerické metody Zadny

z predmetu se mi natolik nezamlouva. Je to zvláštní, ale tento semestr se mi zatim nice extra nelíbí

ani líbí. Minulý semestr to byla jiná! Algoritmizace mě uplně nadchla, zatím co Programování 2 přesně

naopak. Můj obor, předměty v mojem oboru mi dají víc, než v jiných oborech. předmět A0B35SPS SPS -

desky Altera jsou zajímavé, OSS v angličtině - perfe ...

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

Vedení cvičení předmětu SPS - chápu, že to asi není v silách týmu OI, ale cvičení jsou zbytečná a

chaotická Osobně bych brala více matematických předmětů - např. vícedimenzionální analýzu SPS

cvičení nebývá příliš vedeno, pokud je tak je postup velmi chvatný a nepřehledný (mám cvičícího R. Šustu). PSI

cvičení vedené cvičícím L. Průchou jede rychle dopředu bez zpětné vazby na to, nakolik studenti opravdu

chápou probírané příklady. Preferoval bych pozvolnější počítání některých základních úloh, při kterých by byl
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lépe odůvodněn postup. Na složitějších úlohách se potom ztrácím (pokud jsem nepoc ...

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

Prezentační dovednosti - dobrá příprava pro obhajobu bc. práce Roboti TV - geocaching MGA

- Multimediální a grafické aplikace Pokud někoho táhne grafika, tento předmět je vhodný - ukazuje témata

od rastrové, vektorové přes 3D grafiku a design. Historie Francouzština 3 - pohodový kurz, příjemná

atmosféra. MGA - tvůrčí, kreativní, praktický, poměrně snadný předmět. Dvoukreditový

tělák A003TV který spadá do humanitních... dá se pak lépe soustředit na nehumanitní volitelné předměty,

navíc hodně lidí chce sportotvat, takže za 2kr. je to jedině dobře Anglická konverzace - S.

Malone - dokáže vést hodinu v ...

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

MVR - vrml je možná užitečný jazyk a moc toho neumí. Může to být užitečná dovednost ale HTML5

má potenciál zvládnout totéž a víc, a ještě k tomu bez nutnosti pluginů. Osobně mne tento předmět

zklamal. Právo a podnikání - p. Kolrosová neumí učit,

díky ní tento předmět hodnotím jako úplně nejhorší, co jsem zatím na OI měl! --- Tento

semestr jsem si žádné volitelné předměty bohužel nezapsal. Bohužel letos mi na volitelný předmět

nezbylo místo, musím to dohnat další semestr. Nemám takový předmět Po zkušenosti s

anglickým OSS bych si radši dal to české, i když na to jsem taky žádnou chválu neslyšel...

7) Zvažujete volbu předmětů tak, abyste splnil/a podmínky pro vedlejší obor (minor)?
ano 18 50%

ne 17 47%

8) Pokud jste u předchozí otázky uvedli "ano", jaký je to minor?
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Ekonomika 3 17%

Počítačová grafika 6 33%

Umělá inteligence 0 0%

Počítačové sítě 0 0%

Softwarové inženýrství 8 44%

Vestavné systémy 0 0%

Matematika 4 22%

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

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

Určitě ano, zejména díky předmětům OSS a RPH (doplňuji si z prvního ročníku, kdy jsem tento

předmět zapsaný neměla) Ani trochu, víceméně se žádné programování neděje, což mne opravdu

mrzí. (BASH/VHDL opravdu nejsou z kategorie jazyků, kvůli kterým jsem na OI SI šel, a ta trocha C

na OSS a trocha javy na SI nepomáhá) Ano, hlavně práce s Matlabem díky častým

úlohám Ne mnoho, tento semestr me obohatil pouze o znalost Bash (v predmetu OSS) a zatim

jen nahled do jazyka VHDL. Ne Tento semestr oproti předchozím 2 téměř neprogramujeme. A

to je velká škoda. nie Spíše během minulého roku v rámci algoritmizac ...

10) Chodíte na všechny přednášky? Pokud ne, přednášky kterého předmětu vynecháváte? A
proč?

Nechodím na žádné přednášky, protože chodím do práce. Navíc po předchozím semestru, kdy

jsem ve zkouškovém využívala jen skripta a žádné poznámky z přednášek, kdy jsem na

přednáškách stejně pochopila méně než ze skript, jsem usoudila, že to je zbytečné. JAG - podání

učiva je pro mne spíše matoucí, rychleji a snáze pochopím látku z přidaných materiálů PSI -

naprosto nesrozumitelný výklad, raději strávím Vánoce v hromadě papírů a script OSS - na

přednáškách se nedozvím nic ne bych buď nevěděl, nebo to nebylo v materiálech ke studiu, kterým

bych se před zkouškou stejně musel ve velké míře věno ...

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

Hodně záleží na tom, jak konkrétně by web vypadal a co by mělo být jeho náplní. uvítal bych

řešené příklady s komentářem - víceméně na všechny ředměty (viz. například materiály ke

zkouškám od pana Habaly) Na portálu by mohly být souhrné informace o bakalářských pracích a

o učitelích vč. jejich konzultací (viz webový portál VŠE) Propagace studia i napříč vysokými

školami - spolupráce se studenty z jiných oborů/škol. Zpětné vazby studentů k voleným předmětům v

rámci KOSu. Doporučení dobrých volitelných předmětů ze všech oborů. Novinky o dění na

fakultě (lépe programu). kalendář, ideálně s možnos ...

Edit form - [ "Oceňujeme otevřenou kritiku" - do... https://docs.google.com/a/fel.cvut.cz/spreadshee...

3 of 4 11/19/12 16:21



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

ano 27 75%

ne 1 3%

možná 7 19%

13) 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).

34 15 10 10 24 4 28 0 14 10 21 5 20 2 4 5 Čas

se liší týden od týdne, v průměru cca 20

hodin 18 25 0 20 8.10.2012

14) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Přestože je možnost volitenlých předmětů, myslím, 'volby' je opravdů málo. U

povinných a povinných oborových by měla být aspoň malá volba, např. u některých předmětů

dát na výběr třeba ze dvou předmětů. Mělo by se víc dát přizpůsobit tomu, co student chce

studovat. Naopak skupina humanitních předmětů mi přijde víc než zbytečná. Vyučovat jazyky

ve skupinách po více než 20 je nesmyslné, jeden semestr nějakého ekonomického nebo

humanitního předmětu nedá nikomu nic. Přijde mi užitečnějších těch šest kreditů věnovat

volitelnému předmětu, než to prosedět na jazycích s neefektivní výukou. vsechno ok ...

Number of daily responses
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