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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).
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Předmětů: celkem 40 Počet respondentů: 424
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Konala se výuka pravidelně? 359 62 3 0 0 1.16
Je výuka srozumitelná? 221 168 33 1 1 1.56
Chodí vyučující na výuku připraven? 366 54 4 0 0 1.146
Je vyučující odborně fundován? 367 47 5 0 5 1.136
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 360 53 7 3 1 1.18
Je literatura dostupná? 206 156 44 11 7 1.664
Byla výuka zajímavá a inspirativní? 189 184 40 8 3 1.684
Celkové hodnocení: 306 108 9 0 1 1.298

Další připomínky:

• Přivítal bych 2 devadesátiminutové přednášky namísto jedné 140 minutové.
• Jedna z nejsrozumitelněji a nejpřehledněji prezentovaných přednášek!
• Výborně připravená přednáška.
• Hodně složité, ale matematika už taková je. Chceme opravnou písemku!!!
• Cvičení se míjelo s přednáškami, neprobralo se téměř nic (cviko) z přednášek.
• Jste nejlepší přednášející!
• 1 hodina je málo.
• Jedno z nejlepších cvičení na MÚ SLU.
• Trochu jazyková bariéra.
• Sice nesrozumitelná, ale díky bonmotům pana docenta přesto zajímavá přednáška.
• Obsah předmětu by bylo lepší rozdělit do dvou semestrů, pak se tím dalo líp zabývat.
• Velmi se mi líbí tato anketa a i hodiny jsou velmi přínosné. Škoda jen že písemky jsou přiliš

naročné nato abych tento předmět nemusel opakovat ale i přesto se velmi těším na další ročník tohoto
předmětu.

• !!!Literatura!!!
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