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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 54      Počet respondentů: 437 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Konala se výuka pravidelně? 397 46 0 0 0 1,104 
Je výuka srozumitelná?  259 155 26 2 1 1,482 
Chodí vyučující na výuku připraven? 372 57 6 3 5 1,178 
Je vyučující odborně fundován? 385 45 7 6 0 1,174 
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 363 68 12 0 0 1,208 
Je literatura dostupná? 260 113 38 16 16 1,555 
Byla výuka zajímavá a inspirativní? 250 165 23 5 0 1,51 
Celkové hodnocení: 325 109 6 2 1 1,287 
 
Další připomínky:  
 
• Větší dotace cvičení by byla velká pomoc pro studenty. 
• Jeho ďábelský úsměv je rok od roku ďábelštější:-) 
• Přednášky byly opravdu perfektní! 
• My máme i přednášku? 
• Dřívější příjezd. 
• Příjemná hodina, ale mohlo by být více příkladů. 
• Látka je asi jednoduchá na to, jak pomalu se probírá. (ale není to chyba vyučujícího) 
• Pomáhal, radil, vedl :-) 
• Jak mám pak vědět, že to mám dobře, když nejde udělat zkouška? 
• Má krásný úsměv 
• Hodina cvičení týdně navíc, by pomohla k lepšímu procvičení probrané látky. 
• Vždy rozveselí konec dne:-) 
• To je pokoukáníčko 
• Příjemná hodina, ale mohlo by být více příkladů. 
• Zajímavé hodiny, na kterých jsem se seznámila s praktickými aplikacemi jinak velmi 

teoretických poznatků :-). 
• Nelíbí se mi, že nedotahujeme příklady do konce a někdy si ani neřekneme výsledek. 
• Nevím k čemu mi tento předmět bude. Myslím, že pro učitele je zbytečný. 
• A do telefonu mluvíte tak hlasitě. 
• Děkuji za inspirativní hodiny i v pozdějších hodinách. 
• Nejlepší přednáška v tomto semestru 
• "Promiňte, nestihl jsem se připravit. Já to zjistím do příště" 
• Užili jsme si spoustu legrace :-)  
• Státnicové C předměty by být neměly 
• m^ rules! :-) 
• Vážím si ho. 
• Skvělá připravenost na výuku, schopnost odpovědět na libovolnou otázku týkající se tématu. 
• Zbytečně očekává dobrovolníky k tabuli čímž se zdržuje výuka. Také předpokládá znalosti z 

přednášek, což je předpoklad příliš silný. 
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