
 

VÝSLEDKY STUDENTSKÉ ANKETY - LS  2011/2012 

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 57       Počet respondentů: 602 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Výuka proběhla v plném rozsahu. 495 96 8 0 3 1,187 
Výuka je srozumitelná. 410 165 23 2 2 1,362 
Vyučující chodí na výuku připraven. 526 66 8 0 2 1,137 
Vyučujícího považuji za odborně fundovaného. 524 68 8 0 2 1,14 
S přístupem vyučujícího ke studentům jsem 
spokojen. 472 96 26 6 2 1,277 
Výuka předmětu byla dobře zabezpečená 
literaturou a technickým vybavením. 364 184 40 8 6 1,483 
Výuka byla zajímavá a inspirativní. 362 169 57 12 2 1,532 
Předmět byl pro mě přínosem. 362 163 50 21 6 1,547 
 
Další připomínky:  
• Na výuce se mi líbilo to, že jsme mohli slyšet spoustu věcí přímo z praxe. 
• Výuka je ideální, nic bych nezlepšila. 
• Jsou to vybrané partie a né analýza, takže by měl být rozdíl v učivu! 
• Výuka by mohla mít více bloků. Líbilo se mi to, že jsme se zde dozvěděli spoustu věcí z reality a 

praxe. 
• Mohol by sa zlepšiť pomer v kvantite výuky a času, ktorý na ňu je! Veľa látky sa preberie za málo 

času! 
• S přístupem vyučujícího jsem plně spokojena :) 
• Jako jedinému vyučujícimu nemám co vytknout, hodiny se mi velice zamlouvali. 
• Jasné, stručné, výstižné. Jedna hodina týdně je však málo. 
• Cvičící předčil přednášejícího. 
• Chceme proseminář z matematiky 5. 
• Vyučující chodí pravidelně pozdě do hodin. 
• Zvážit obsah předmětu, neprobírat v B předmětu státnicové otázky a lépe rozvrhnout obsah 

semestru. 
• Více interakce na cvičeních. 
• Nejsou skripta podle kterých by se jelo. 
• Předmět je skvělý, ale klidně by mohlo být více kurzů nebo exkurzí. 
• Bylo to skvělé! Besedy s pozvanými lidmi se mi moc líbily a byly přínosem pro mě. 
• Nelíbilo se mi, že jsme si měli připravovat látku sami, i když jí nerozumíme. Učitel by nám měl 

nejdříve látku vysvětlit. 
• Přímka zatáčí, ale přesto je rovná. 
• Vůbec mi to nejde, nechápu o co jde. :-) 
• Hodiny byly zajímavé, poučné a vyučující je příjemná a milá. 
• Více píšících fixů! 
• Skripta byly s chybama, ale stačilo učivo z přednášek. 
• Vyučující by se mohla víc smát. 
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