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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 37        Počet respondentů: 351 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Výuka proběhla v plném rozsahu. 291 56 2 1 1 1,18 
Výuka je srozumitelná. 242 89 15 3 2 1,367 
Vyučující chodí na výuku připraven. 308 35 6 1 1 1,143 
Vyučujícího považuji za odborně fundovaného. 307 40 3 1 0 1,14 
S přístupem vyučujícího ke studentům jsem 
spokojen. 276 59 8 2 6 1,235 
Výuka předmětu byla dobře zabezpečená 
literaturou a technickým vybavením. 230 107 7 6 1 1,397 
Výuka byla zajímavá a inspirativní. 202 123 19 5 2 1,504 
Předmět byl pro mě přínosem. 209 117 14 10 1 1,5 
 
Další připomínky:  
• Líbilo se mi, že jsem díky tomuto předmětu rozšířil znalosti matematiky. 
• Delší cvičení, hodina týdně mi příjde nedostačující. 
• Lehčí příklady na civčení. 
• Bohužel z důvodu krytí předmětu jsem se nemohl dostavovat tak jak bych měl. 
• Občasné obtíže s tabulí. 
• Více propočítaných příkladů na cvičeních. 
• Nic by se zlepšit nemuselo, vše bylo v pořádku, líbil se mi styl výuky, vše bylo dostatečně 

vysvětleno. 
• Reakce na maily, říkat výsledky dříve, ať víme na čem jsme. 
• Nedostatek času na písemky. 
• Uvítal bych více příkaldů z praxe (pár jich bylo a byly výborné!). 
• Vyučující je super! 
• Víc názornějších příkladů (lehčích) a až pak ty těžké. 
• Vyučující patří k těm nejlepším! 
• Nemělo by být toho tolik v osnově, nestíhá se to probrat. 
• Přednášky s odborníky byly zajímavé. 
• Pro lepší porozumění by bylo lepší vést vyuku v českém jazyce. 
• Rychlejší tempo! 
• Z důvodu nízké účasti neodpovídám na pár otázek. 
• Velmi zajímavá a přínosná byla aukce, které jsme se mohli účastnit. 
• Dlouho a detailně probíráme jedno učivo a na zbytek nezbyl čas. 
• Témata byla vysvětlena podrobně s možností konzultace. 
• Já bych to nechal tak, jak to je. 
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