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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 32        Počet respondentů: 240 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Výuka proběhla v plném rozsahu. 190 41 4 0 5 1.209 
Výuka je srozumitelná. 152 60 18 4 6 1.462 
Vyučující chodí na výuku připraven. 210 23 2 0 5 1.115 
Vyučujícího považuji za odborně fundovaného. 203 26 6 0 5 1.162 
S přístupem vyučujícího ke studentům jsem 
spokojen. 193 32 6 3 6 1.226 
Výuka předmětu byla dobře zabezpečená 
literaturou a technickým vybavením. 148 65 16 3 8 1.457 
Výuka byla zajímavá a inspirativní. 141 66 23 5 5 1.54 
Předmět byl pro mě přínosem. 151 55 21 7 6 1.504 
 
Další připomínky:  
• Naučil jsem se důkazy. 
• Vyučující občas přivírá oční víčka na podezdřele dlouhou dobu. 
• Přednášení v češtině, kratší opakování minulé hodiny, aby se stihlo všechno probrat. 
• Líbila se mi srozumitelnost. 
• Myslím, že by bylo vhodné, abychom na cvičení cvičili příklady a nejen opravovali domácí úkoly 

z předešlé hodiny. 
• Výuka byla srozumitelná, líbilo se mi to celkově. 
• Když je tento předmět hodně důležitý, zasloužil by si kvalitní skripta. 
• Trička vyvěšeny po mat. ústavu bych si nekoupil ani za 1/10 ceny (Zadní strana?, která Slezská 

univerzita?, vypadají příšerně...) 
• Dobrý přístup k žákům. Srozumitelný výklad. 
• Změna triček by byla fajn, jsme MÚ, tak proč to nevylepšit ať mám důvod si triko koupit. 
• Sehnání dat k prezentaci je v dnešní době velmi obtížné a se zaměřením AMKS ještě 

komplikovanější. 
• Univerzitní trička - hrůza, je tam špatný název, vypadá jak dres (negativum), nevíme co je 

zezadu, lepší by bylo rozlišovat podle fakulty příliš drahé (za takový brak), možnost zpětné 
vazby před samotnou výrobou by byla rozumnější. 

• Vyučující je prostě super. 
• Příliš drahé, takové tričko bych si nekoupil navíc za takovou cenu ... k smíchu. 
• Nelíbí se mi, že předmět není vyučován v českém jazyce zvláště když v sylabu je psáno, že 

vyučovací jazyk je čeština. 
• Můj předpoklad byl, že nám bude podrobně vysvětleno a né že budeme vysvětlovat to co 

nechápeme, ale jinak to bylo v rámci možností ok. 
• Chceme aby pan magistr vedl i proseminář pro fyziky. 
• Perfektní přístup ke studentům. 
• Zase ty trička... 
 
 
Zpracoval: Mgr. Aleš Ryšavý         POZN: Připomínky neprošly jazykovou úpravou 
 


