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Summary See complete responses

1) Jste spokojený/á, že jste si pro své studium zvolil/a program OI?
velmi 11 23%

spíše ano 25 52%

spíše ne 10 21%

ne 2 4%

2) Můžete prosím uvést důvody své předchozí odpovědi?

Protože jsem zaměstnaný, tak mi velmi nevyhovuje povinná docházka na cvičení. Měl jsem dojem, že člověk,

který už během 3 let dokončil bakalářské studium má představu o tom, co potřebuje a co mu vyhovuje tak, aby byl

dostatečně připravený na zkoušky. vesměs zajímavé předměty, vesměs dobří lektoři Povinné předměty jsou

sice hodně náročné, ale myslím že probíraná látka je použitelná a důležitá. Povinně volitelné předměty jsou taky

náročné ;), ale navíc taky dost zajímavé a nebýt té časové náročnosti, tak i dost zábavné. Zatim jsem v 1.

semestru, nemohu jeste rici jestli jsem spokojeny nebo ne... ...

3) Vyberte prosím, jaký studujete obor
Počítačové inženýrství 7 15%

Softwarové inženýrství a interakce 22 46%

Umělá inteligence 9 19%

Počítačová grafika 8 17%

Počítačové vidění a digitální obraz 2 4%

4) Jaký bakalářský program máte vystudovaný?
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OI FEL ČVUT 17

STM FEL ČVUT 25

E+I FEL ČVUT 3

Informatika FJFI ČVUT 0

Informatický program na jiné VŠ v ČR 1

Other 2
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5) Co se Vám na OI LÍBÍ natolik, že byste to rozhodně zachoval/a?

větší důraz na matematiku než jiné informatické obory Líbí se mi vysoká variabilita tohoto

programu. Relativně málo povinných a hodně povinně volitelných předmětů. Michala Píšeho a TPJ,

který jako jeden z mála umí přednášet. Malé množství povinných předmětů, student si může

zvolit, co ho zajímá a jakým přesným směrem se chce zaměřit. Přednášky pana Žáry(jeho metody

výkladu značně studentům usnadní si pamatovat danou problematiku) Na OI se mi líbí, že je zde

velký prostor pro volitelné předměty. Povinné předměty se mi také líbí (PAL a APG). Oba předměty

mají kvalitní vyučující i studijní materiá ...

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

Malá svoboda - nevyhovuje mi docházet na cvičení atd. a tím pádem prakticky nemohu studovat...

Dálkové studium - velmi bych to ocenil. místy špatně koncipované a špatně organizované předměty

(NUR) Z té variability plynou trošku problémy. Když má každý jiné předměty, může se stát, že

připadne spousta deadline na jeden den (např. 7 pro 18.11. :D), nelze to generálně naplánovat, aby to

vycházelo. Tzn. chtělo by to více vůle k nějaké osobní dohodě ohledně odevzdávání. Nechápu jak je

možné, že do oboru SI se přidal předmět NUR. Nechápu proč ho nutíte lidem, kteří o něj nemají

zájem! Proč nemůže být ...

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

Bezpečnost informačních systémů - velmi zajímavý, málo nudný, takových je málo mám pouze

povinně volitelné předměty, žádný volitelný SPE protože jsou tam lidi z reálného

života Programovani systemu realneho casu. Ovsem pouze tem, ktere to zajima. Studuji

počítačovou grafiku, proto se jedná o předměty KPGI (DCGI). Jedná se o předměty PGR2 a GPU.

Oba předměty se zabývají programováním na grafický kartách. V GPU se jedná o obecné výpočty, v

PGR2 se programují shadery. Tyto předměty mě zaujaly nejen svým obsahem, ale také podáním.

Vyučující jsou milí a příjemní, ale také jsou nesmírně chytří a je v ...

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

tak as i to dzo..je to zajimavy, ale vlastne se clovek nic moc nenauci Co se týče

odborného, tak jak jsem napsal výše, zbyl na mě pouze jeden a ten mě baví. Mám zapsaný jediný a

ten vřele doporučuji. žádný Nedoporučil bych předmět Digitální obraz, protože se mi nelíbí, jak

jsou vedena cvičení. V zásadě jde jen o to, že dostaneme zadání a máme na nich zcela samostatně

pracovat. To už je pro mne jednodušší si doma sednout s matlabem a zkoušet si úpravy obrázků, na to

nepotřebuji sedět ve škole. Mnohem lepší by bylo kdyby se na cvičeních ukazovala teorie z přednášky

na praktických příkladech, které ...

9) Chodíte na všechny přednášky? Pokud ne, přednášky kterého předmětu vynecháváte? A
proč?
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NUR - nic nového se zde nedovím, k zápočtu látka není potřeba Na PAL nechodím

záměrně - pan Vyskočil je trošku nudný a to samé zvládnu doma sám a rychleji. Bohužel od cca

3. týdne nechodím i na některé další přednášky (jak to vyjde) a to proto, že musím čas věnovat

práci na projektech/semestrálkách. PAL Jiří Vyskočil neumí přednášet, naštěstí má jenom

polovinu prosím jděte si ho někdo zkontrolovat, protože to je hrůza. NUR protože mě tenhle

předmět fakt štve, nebaví a prostě ho nechci, je to ztráta času. Chodim jen na prednasky, ktere

me bavi nebo se jedna o tezky predmet. Nechodim na prednasky ...

10) Volíte si předměty tak, abyste měli vystudovaný i některý tzv. MINOR? Pokud ano, který?
Počítačové inženýrství 0 0%

Softwarové inženýrství a interakce 4 29%

Umělá inteligence 3 21%

Počítačová grafika 1 7%

Počítačové vidění a digitální obraz 5 36%

Robotika 1 7%

Management 0 0%

Telekomunikace 0 0%

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

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

aktuality ze školy, aktuality k tématu informatiky aktuality Rozcestník na studijní

materiály k jednotlivým předmětům. Dle mého názoru takový portál nemá smysl - studenti mají

svou komunitu... deadliny uloh, rozvrh, jidelnicek menzy, udb vyhledavani Například jídelní

lístek, prychlí přístup na UDB, novinky ze školní rady, sudost a lichost týdne. Kdyby se jednalo o

personilazovanou stránku, tak termíny z různých předmětů rozvrh na dnešní den Nejsem si

jistý, zda mám zájem o školou spravovaný studentský portál. Odkazy na oněch

1000500900 ostatních "studentských" portálů co na ČVUT existují. Aktua ...

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).

Vedu frisbee tým ~ 10 hodin 15 cca

10 40 10-15 30 12 6 8 25 12 tak max 10 diky vam.. o

prazdninach 40 a vic, tak si spocitejte kolik hodin makam pro vas zadarmo..

24 10 2 24 5 30 0 20 0 4 0 15 cca

35 10 25 10 25 15-20
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13) Nyní máte prostor pro jakékoli sdělení týmu OI

Byl bych rád, kdyby se předmět NUR stal opět volitelným a ne nuceným pro SII.

Dále nahradit pana Vyskočila v předmětu PAL někým, kdo dokáže přednášet. Zavedení

minorů, které nesouvisí s dalšími obory. Vybraných volitelných předmětů je příšerně málo a

navíc pro mě jsou zajímavé asi tak 3, vůbec nevím co si budu volit v dalších semestrech.

Když jsem šel na obor SI myslel jsem, že většinu předmětů bude vyučovat katedra

počítačů, stejně jako na STM bohužel jsem se zmýlil. Čekal jsem, že budu prohlubovat své

praktické znalosti také v magisterském studiu, ale zatím se tomu tak neděje, což je

škoda ...

Number of daily responses
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