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Podrobnější výsledky již nebudou uveřejněny, má je k dispozici pouze vedení matematického ústavu. 

Každý pedagog, v jehož hodinách probíhala anketa, obdržel za každý vyučovaný předmět jednu níže 

uvedenou tabulku. V prvním sloupci je otázka uvedená na anketních lístcích, v dalších pěti sloupcích je 

počet ohodnoceních danou hodnotou (hodnotit se mohlo hodnotami 1, 2, 3, 4 nebo vůbec). V posledním 

sloupci je uvedena hodnota váženého průměru. Pod tabulkou následuje několik připomínek (Vyučující 

obdržel všechny, které se jej týkaly. Vlastní jména byla nahrazena).  
 
___________________________________________________________________________________________________  

 
Předmětů: celkem 55      Počet respondentů: 508 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Konala se výuka pravidelně? 468 38 1 0 1 1,079 
Je výuka srozumitelná?  341 146 16 5 0 1,38 
Chodí vyučující na výuku připraven? 467 35 6 0 0 1,093 
Je vyučující odborně fundován? 456 47 4 0 1 1,108 
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 464 36 6 0 2 1,095 
Je literatura dostupná? 322 139 29 8 10 1,444 
Byla výuka zajímavá a inspirativní? 333 143 28 4 0 1,415 
Celkové hodnocení: 415 86 4 1 2 1,192 
 
Další připomínky:  
 
• Na konec důkazu chybělo dopsat jen "... a bylo světlo!" 
• Fenomenální!!! 
• Tolik krásných obrázků jsem ještě nikdy neviděl. 
• Využívám právo nevypovídat. 
• Skvělý učitel, který ví co učí! 
• Asi mi bude chvíli trvat, než tomu předmětu přijdu na klub ... Snad do státnic ... 
• Nejlepší přednášky:-) 
• Konečně něco použitelného:-) 
• Učivo stačí vysvětlit jednou, nejsme hloupí, tak to pochopíme hned napoprvé. 
• Nevím co jsme tu vlastně dělali, ale bylo to zajímavé. 
• Možná by to chtělo víc konkrétních příkladů i na přednášce. 
• Škoda jen toho čekání 4+5 hodin. Nešlo by to dříve:-) 
• Skvěle umí vysvětlovat a také skvělý přístup ke studentům:-) 
• Výborná cvičení ... !!! 
• Globálně vzato dobrá přednáška. 
• Cvičení by mohla mít aspoň dvě vyučovací hodiny týdně. 
• Super týpek. 
• Málo času a hodně učiva. 
• Je neuvěřitelné, co všechno dokáží žáci v matematice vymyslet. :-) 
• Výborný vyučující se spoustou inspirativních nápadů. 
• Prosila bych, čitelnější písmo. Díky. 
• Větší hodinovou dotaci. 
• Perfektní na rozcvičení mozku. 
• Možná trošku lepší přípravu :-) 
• Kdyby byla literatura dostupnější, mohly by i přestávky být delší ... 
• Praktické příklady - good. 
• Jen tak dál:-) 
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