
VÝSLEDKY STUDENTSKÉ ANKETY - leden 2002
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 pěti sloupcích je

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

sloupci je uvedena průměrná hodnota. Pod tabulkou následuje několik připomínek (Vyučující obdržel

všechny, které se jej týkaly. Vlastní jména byla nahrazena slovem "vyučující".). Celkový počet

odevzdaných lístků byl 309 (vloni 490, předloni 408).
__________________________________________________________________________________________

Předmětů: celkem 36 Počet respondentů: 309

Otázky: \ Hodnocení 1
(velmi)

2 3 4 neodpo
vědělo

průměr

Je výuka srozumitelná? 167 94 38 10 0 1,569
Je předmět náročný na domácí přípravu? 59 127 74 47 2 2,058
Konala se výuka pravidelně? 269 33 7 0 0 1,152
Chodí vyučující na výuku připraven? 253 42 13 1 0 1,221
Je vyučující odborně fundován? 228 60 10 4 7 1,268
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 228 52 10 16 3 1,248
Je předmět zabezpečen literaturou? 85 102 68 48 6 1,933
Celkové hodnocení: 187 84 27 9 2 1,463

Další připomínky:
Více příkladů během hodiny. neškodilo by více hodin;
naprostá spokojenost; literatura není třeba;
Nespravedlivé opravování písemek. Není žádný materiál s řešenými příklady.
Vynikající učitel. Vynikající cvičení.
Fakt dobrýýý cvičení. 25 min. na písemku je poněkud málo.
Na testy by mohlo být více času. Pouze jedna hodina algebry - cv. týdně je málo
Ocenili bychom více české literatury. Jedna hodina algebry - cv. se mi zdá docela málo.

Ač se jedná o cvičení v pozdních odpoledních hodinách, je přímo radost (narozdíl od jiných) na ně chodit.
Přístup vyučujícího mi připadá velmi nelidský, nedokáže naprosto vysvětlit probírané učivo.
Je fajn, že cokoliv co nepochopím na cvičení, mám možnost nechat si vysvětlit na konzultacích. (trpělivost
vyučujícího je ohromující) Bylo by dobré, kdyby bylo více hodin (máme jen 1hod/týden).

__________________________________________________________________________________________

Stanovisko MÚ ke stížnostem na nedostatek hodin předmětu "Algebra - cvičení":
Studenti si mohou zapsat nepovinný předmět ( kredity B) "Cvičení z algebry II" - kód
M01 114 nebo M10 018.
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