
VÝSLEDKY STUDENTSKÉ ANKETY MÚ SU - červen 2000
Podrobnější výsledky 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 čtyřech sloupcích je počet ohodnoceních danou

hodnotou (hodnotit se mohlo hodnotami 1, 2, 3 nebo vůbec). V posledním sloupci je uvedena průměrná hodnota a

v předposledním průměrná hodnota v loňském roce. Pod tabulkou následuje několik náhodně vybraných připomínek

(vyučující obdržel všechny, které se jej týkaly). Celkově počet odevzdaných lístků byl 490 (vloni 408).
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Předmět: Všechny předměty ve kterých probíhala anketa Počet platných lístků: 490
Vyučující: Všichni pedagogové Matematického ústavu v jejichž hodinách probíhala anketa

Otázky: \ Hodnocení 1
(velmi) 2 3 neodpo-

vědělo v loni průměr

Je výuka srozumitelná? 300 151 36 3 1,548 1,481
Je předmět náročný na domácí přípravu? 122 264 100 4 1,978 1,853
Konala se výuka pravidelně? 458 29 0 3 1,057 1,08
Chodí vyučující na výuku připraven? 439 44 1 6 1,109 1,152
Je vyučující odborně fundován? 381 75 5 29 1,136 1,177
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 389 85 9 7 1,143 1,208
Je předmět zabezpečen literaturou? 139 203 137 11 1,967 1,908
Celkové hodnocení: 320 136 18 16 1,327 1,358

Další připomínky:
Oceňuji názorný a srozumitelný výklad. Velmi hezká přednáška.
Výklad by mohl být pomalejší
Velmi náročné studium, ikdyž cvičení rozumím, příkladům na písemkách málokdy
trochu těžký komplikov. náročný předm.
V češtině by to bylo asi lepší. Více vysvětlovat látku.
Výuka probíhá v příliš pomalém tempu
více kantorům s takovýmto trpělivým a laskavým přístupem !
Nezáživné
přednášené učivo je málo zajímavé profesně
sqělá přednáška
Algebra se mi lýbí
Vyučující by se měl naučit psát čitelně na tabuli
Vyučující je velmi ochotný I mimo cvičení.
Vyučující neumí psát ani mluvit
Vyučující je šílený
Vyučující mluví příliš potichu, sedím v 1. lavici a mám co dělat, abych jej slyšel.
Neumím anglicky - rychlé tempo výuky
Vyučující je velice sexy
Prosím o českého vyučujícího
Proč je přednáška v angličtině? Mezi studenty jsou tací, kteří angličtinu nikdy neměli.
Hodnotím tento předmět velice dobře, vyučující je velice dobře připraven.
Chceme více názorných příkladů
Přednášky by mohli být trochu živější

Pozn. Některá jména byla záměrně zaměnana slovem "vyučující". Jinak jsou opsány do písmene (i s chybami).
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