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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 34        Počet respondentů: 134 
 

Otázky: \ Hodnocení 1 
(velmi) 

2 3 4 neodpo
vědě lo 

průměr 

Výuka proběhla v plném rozsahu. 107 18 7 1 1 1,263 
Výuka je srozumitelná. 102 29 3 0 0 1,261 
Vyučující chodí na výuku připraven. 122 11 1 0 0 1,097 
Vyučujícího považuji za odborně fundovaného. 124 10 0 0 0 1,075 
S přístupem vyučujícího ke studentům jsem 
spokojen. 115 19 0 0 0 1,142 
Výuka předmětu byla dobře zabezpečená 
literaturou a technickým vybavením. 102 22 7 0 3 1,275 
Výuka byla zajímavá a inspirativní. 94 32 6 1 1 1,353 
Předmět byl pro mě přínosem. 98 28 5 1 2 1,311 
 
Další připomínky:  
• Vše OK, akorát by mohla výuka probíhat v dřívější čas. 
• Vysvětlování jednotlivých příkladů bylo rozumět, bylo ovšem strašně pomalé a značnou část 

učiva jsme nestihli probrat. 
• Super vyučující. 
• Nesouhlasím s výukou v cizím jazyce. 
• Nedělit nulou. 
• Matematicky zaměřená angličtina. 
• Přístup se mi líbil, ale více příkladů k učivu uvádět na pochopení. 
• V aule byla zima. 
• Vše naprosto v pořádku. 
• Jak to dopadne s těma tričkama? Už je to skoro rok, co byly připomínky. 
• Líbilo se mi vše, zejména schopnost vyučujícího vysvětlit látku tak, abych ji pochopil i já. 
• Na cvikách by se měly počítat příklady a né projíždět skripta. 
• Pozitivní přístup byl super! 
• Tento předmět by se měl vyučovat ve vyšším ročníku. 
• Všechno dobré! 
• Pan vyučující je výborný na přednášky, myslím si že na cvičení se moc nehodí. 
• Proboha, sundejte ty trička. 
• Páčilo sa mi, že sme prcovali s anglickými textami a aby sme im porozumeli. 
• Líbil se mi srozumitelný výklad. 
• Kdy se změní ty trička? Dosud se to ani nepohlo. 
• Velice inspirativní! 
• Lepší digitální podklady. 
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