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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 47      Počet respondentů: 430 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Konala se výuka pravidelně? 315 32 3 0 0 1.156 
Je výuka srozumitelná?  194 119 28 7 2 1.565 
Chodí vyučující na výuku připraven? 300 46 4 0 0 1.159 
Je vyučující odborně fundován? 292 54 3 0 1 1.211 
Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? 293 46 10 1 0 1.185 
Je literatura dostupná? 166 119 41 8 16 1.597 
Byla výuka zajímavá a inspirativní? 177 120 42 9 2 1.595 
Celkové hodnocení: 244 89 14 2 1 1.323 
 
Další připomínky:  
 
• Více podobných hodin … :-) 
• Mně se tohle cvičení líbí ze všech nejvíc, ale to jsem tady asi jediný:-) 
• Málo času na písemky 
• Nemusela by se všemu tak smát. 
• Nutno podotknout, že výuka je méně srozumitelná ne zásluhou cvičícího:-) 
• Jedná se o nejlépe připravené přednášky 
• Jen tak dál, časem to bude lepší. 
• Mohla by být lepší literatura. Kniha, podle které se přednáší, se mi nezdá být z nejlepších. 
• Velmi hodná, vše vysvětlí tak aby jsme to pochopili. Nic bych na Vás neměnila. 
• Moc tichý, hlasitější výklad by neškodil. 
• Více hodin cvičení, páč jedna hodina je málo. 
• Výuka je zmatená, jako konkrétní příklady by bylo vhodné volit jednodušší věci. 
• Někdy jsou hodiny zmatené a zápočtové příklady o dost těžší než na cvičení, jinak je výuka 

srozumitelná a na vyučujícího nemám připomínky. Příjemné cvičení. 
• S vyučujícím je legrace, což bych na první pohled neřekl. 
• Z 90% nejde slyšet. 
• Vyučující je super, ale smysl předmětu praktikum z M a IVT v Mac(u) je mi při pozšířenosti PC 

záhadou. 
• Výuka se konala pravidelně, ale vyučující často chyběl. 
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