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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 41      Počet respondentů: 429 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Konala se výuka pravidelně? 375 44 8 1 1 1,147 
Je výuka srozumitelná?  264 137 21 5 2 1,454 
Chodí vyučující na výuku připraven? 381 36 8 3 1 1,143 
Je vyučující odborně fundován? 363 52 5 7 2 1,194 
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 357 49 12 11 0 1,247 
Je literatura dostupná? 229 146 42 6 6 1,586 
Byla výuka zajímavá a inspirativní? 222 155 38 13 1 1,631 
Celkové hodnocení: 324 79 16 8 2 1,316 

 
Další připomínky:  
 
• Hlas jak zvon:-) 
• Všechna cvičení byla velmi zajímavá, zábavné, inspirující. Většina témat byla velmi 

praktických do života. 
• Větší hodinovou dotaci. 
• Velmi originální přístup, zábavné přednášky. 
• Neumí vysvětlit látku, čeká že jsme spadli z nebe učení. 
• Pro informatiky v dalších předmětech nevyužitelná. 
• V aule musíme sedět v bundách, protože jinak bychom tu zmrzli. 
• Výuka byla super - moc se mi líbil způsob vysvětlování. 
• Proč není součástí ankety políčko "nevím"? 
• Neodpovídá na emaily, vysoké nároky oproti výuky pana xxx. V zap. týdnu 

neopravovala projekty. 
• Pěkná formulace zkouškových otázek, jejich podbodů. 
• Samé překvapivé poznatky - rovnoběžky mají průsečík, někdy bod je prvkem 

přímky, když na ní neleží. 
• Škoda, že jste onemocněl. Výuka se mi moc líbila, hlavně byla srozumitelná. 
• Tyhle hodiny se staly mojí noční můrou, byla to totální katastrofa, nulová 

komunikace se studenty, doufám, že už nikdy žádnou výuku s tímto vyučujícím mít 
nebudu!!! 

• Moc hezky píše =) 
• Jediný vyučující, co mě donutil udělat důkaz. 
• Nemohl jsem se příliš účastnit, takže mé hodnocení není příliš směrodatné. 
• Chybí hodina cvičení, přidat hodinu. 
• Základní bod úspěchu - dobře si zvolit zadání tak, aby to vyšlo. 
• Koncepce jednoho příkladu na písemku zdá se mi špatná. 
• Výborné vtipy. 
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