Výsledky prvácké ankety - fáze 4
Zdravím, přináším výsledky posledního dotazníku. Musím říct, že jsem ráda, že stále ještě celkem
dost lidí odpovědělo. Vím, že se mi některé otázky moc nepovedly, že to některé možná nebavilo
vyplňovat, nebo že si někteří mysleli, že to zkrátka k ničemu není. K tomu bych se ale ráda vyjádřila v
samostatném článku, který někde zveřejním, jako přílohu k výsledkům.
Nejvíce práce při vyhodnocování ankety mi dala otázka, která vyžadovala odpovědi v procentech.
Zřejmě jsem opět podcenila schopnosti některých respondentů odpovědět na to, na co jsou tázáni,
takže budu muset vyhodnotit, kolik asi tak procent znamená věta typu: „Něco jo, něco ne.“(Většinou,
když se člověk ptá na odhad v procentech, chce dostat na výstupu číslo, pokud dostane větu, je to
problém. Je chyba někde mezi klávesnicí a obrazovkou?)
Na anketu odpovídalo 65 lidí.
Mějte se krásně, děkuji za Váš čas. Věřím, že alespoň některé vyučující tyto výsledky zaujmou a
podnítí změny a zlepšení.

Jak bys shrnul/a uplynulý půlrok?
Zázraky se dějí
No asi nejhorší vůbec....
Celkem to šlo. Ale zabere to o dost času.
Zatím v pohodě až na programování
T'was a blast! :)
Zajimava zkusenost. Ziskal jsem kontakty ktere se mi v budoucnu budou hodit.
Zatím asi nejlepší půlrok :)
Hodně stresu, hodně matematiky, obrovský objem informací.
Spoustu učení ale stálo to za to
polrok bol pre mňa veľmi zaujímavý, som veľmi rada že som zvládla všetky skúšky ale nečakala som že to
najťažšie z príkladov nechajú na posledné dva týždne a viac menej nič z toho sa na cvičeniach neprecvičí
(konkrétne na analýze)
Predpeklie :-)
Zvykání na systém s pekelným závěrem
super
mff nestoji to za to
Na to stačí jediné slovo - stres.
Začátky byly dost těžké, ale postupem času jsem se do toho dostala. Snad to bude jen lepší :)
Skvělá zkušenost. Hodně mi to dalo.
Velmi náročný.
Lehčí, než jsem očekával.
Naučil som sa viac, než som čakal
Drsný
krev, pot a slzy :) ale nejlepší půlrok mého života!!
zkouška psichycké odolnosti
Ušlo to
OK
Tak 30% času na nic, 15% času docela guláš, 55% přínosného / pochopitelného
Celkem plný
Fajn
Matfyz je takový, jak jsem si ho představoval - super.

Horská dráha
Bylo to fajn, bavilo mě to. Škola i jinak.
Peklo
Únava, stres, učení, poznání, posun v myšlení, samostatnost, noví přátele
v pohodě ale stresující
nové prostředí, nalezení a následná ztráta kamarádů, hodně stresu
Bylo to tezke, ale nelituji toho
Prežijú len tí najsilnejší(Sid voice)
Zistil som systém ako sa treba učiť na vysokej škole...
Musela jsem se učit fakt hodně, a to stejně nestačí na matfyz.
Nedostatek spánku, ztráta volného času, ale zároveň noví kamarádi a vysoká škola, která mě baví.
Nikdy v životě jsem se takhle moc neučil. Ale už jsem si našel svůj systém a půjde to teď jen a jen lépe.
Zklamání
monotonni funkce s limitou "nekonecna snaha vicemene bez vysledku"
Bol náročný-stres, neistota, málo voľného času.
Borba.
No, bylo to drsnější než sem čekal, ale zpětně to hodnotím tak, že se to dalo zvládnout, a že mi to hodně dalo.
Bylo to náročné, ale myslím, že jsem se toho opravdu hodně naučila, snad si i zvykla na nový režim a způsob
výuky, chci to zvládnout až do konce.
Som z toho este omracena.
Za uplynulý půlrok jsem zjistil, že studium na matfyzu je opravdu náročné. Za svou největší chybu považuji
nedostatečnou přípravu během semestru, což se projevilo v nepříliš podařeném zkouškovém období. Z mých
nevelkých zkušeností usuzuji, že na vystudování matfyzu "stačí" mít nějaký alespoň elementární talent na
matematiku a především poctivá a efektivní příprava během semestru, což vyžaduje poměrně velké množství
času. Matfyz téměř jistě opustím, ale beru to jako dobrou životní zkušenost.
pohoda
Byl to opravdu záhul. Nějaké zkoušky byly v pohodě a daly se a například programování, to je hruza a člověk se
tím trápí.
Velice jsem se v matematice posunul. Začalo mě to velice bavit, ale je to velice těžké.
Velmi obtížný, stresující, ale velmi zajímavý (v kladném slova smyslu)
Bylo to drsný
vyčerpání
Nejtěžší půlrok v životě.
Zatím je náročnost přiměřená... Většina věcí bylo pouze opakování, nicméně spousta nových věcí se přednesla
kvalitně a srozumitelně, takže zkouškové nebyl víceméně problém. Až na programování a zápočtový program.
zajimava zkusenost
Bol rozhodne zaujimavy
Náročný, stresující
Extrémně těžký, nemám čas na nic, extrémní stred 24 hodin denně.
Zlepšuje se to
Bylo to někdy náročné, ale splnilo to všechna očekávání, a už je to taková těžko oddělitelná součást mého
života. :))
Uffff
velká dřina

Kdo na matfyzu Tě nejvíce oslovil/inspiroval ke studiu?
Nenapadlo mě, jak tyhle odpovědi zpracovat lépe než tabulkou. Nejspíš jsem měla otázku upřesnit,
někdo uváděl více než jedno jméno, což mi komplikovalo vyhodnocování. Přesto myslím, že vychází
docela fajn výsledky.
Vyučující

Výsledek v % z celkového počtu odpovědí

Barto
Mareš

12,76
10,63

Nešetřil

10,63

Opic

10,63

já

8,51

Kamarádi/spolužáci

8,51

Kuncová

4,25

Nikdo

4,25

Šír

4,25

Cúth

2,12

Fiala

2,12

Holan

2,12

Hrnčíř

2,12

Klavík

2,12

Kvalita vzdělání

2,12

Malý

2,12

Pergl

2,12

Šejnoha

2,12

Staněk

2,12

Zajíček

2,12

Zisk kreditů

2,12

Kdo je tvůj nejoblíbenější přednášející/cvičící?
Oblíbenost je v % vzhledem k celkovému počtu odpovědí.
Vyučující

Oblíbenost v %

Barto
Mareš

23,37
11,68

Nešetřil

10,63

Kuncová

10,63

Šír

5,19

Opic

5,19

Cúth

3,89

Krijt

3,89

Kaplický

3,89

Hrbek

3,89

Staněk

2,59

Malý

2,59

Holan

2,59

Hrnčíř

2,59

Křižka

2,59

Šejnoha

1,29

Fiala

1,29

Zajíček

1,29

Pergl

1,29

Johanis

1,29

Korcsok

1,29

Čížek

1,29

Zichová

1,29

Žemlička

1,29

César

1,29

Co bys vzkázal svému favoritovi?
Nešetřil
rada bych chodila dal na nejakou prednasku prof. Nesetrile

Sir
Len tak dalej.

Mareš
Pane Mareši, jste nejenom člověk, který tomu, co učí, opravdu rozumí, ale umíte to i skvěle podat. A za to Vám
patří můj dík :-)
Skoda, ze Mares neuci analyzu

Barto
Jste sympaťák.
Jste fakt nejlepsi. Moc rad chodim na vase prednasky.
Obdivuju jeho práci, ať nadále pokračuje v tom co dělá a hlavně JAK to dělá. Přístup lidí jako je on dělá z
Matfyzu tak skvělou školu. A taky že mu přeju mnoho úspěchu ve výzkumu.

Pergl
Hodiny, na kterých se člověk nenudí!

Opic
Že obdivuji, jak dokáže rychle uvažovat přímo při přednášce.

Staněk
Zůstaňte takový, jaký jste!

Kaplický
Vaše nadšení je vážně nakažlivé.

Pokud jsi zkoušku z analýzy udělal/a, odhadni v procentech, jakou část
látky ke zkoušce jsi uměl s pochopením/uměl zpaměti/neuměl vůbec.

Analýza: chceš k tomu něco dodat?
Fuj.
Některé důkazy mi přišly až moc složité. A myslím si že by šli udělat jednodušeji.
Nemel jsem ani zapocet
neskutočne ma baví
Pochopila som prečo má až desať kreditov
zbytečne tazky predmet
Jen, že mě to hrozně zklamalo. Od začátku mě analýza bavila nejvíc a obětovala jsem tomu spoustu
času - smutné je, že to bylo nakonec úplně k ničemu a dopadla jsem stejně jako lidi, kteří tomu žádný
čas nevěnovali.
Je to fakt těžká zkouška :)
Pro mě z matematiky nejoblíbenější předmět.
Nedávají mi smysl věty typu "vlastnosti funkce ... ", kde člověk musí vyjmenovat 6 až 11 vlastností
funkce a ty všechny dokázat. Nejde to jinak, než nazpaměť. Jen jsem si na ně chtěla postěžovat od tý
doby, co jsem se je pokoušela naučit.
Nejlepší !!
nepochopím
Ne
Ještě jsem tam nebyla
Ne
Neměl jsem zápočet kvůli absencím, analýzu I tedy budu dělat ve 3. semestru /pokud se do něj
dostanu :D/
Mě potrápila písemka, ale když už jsem ji na druhý pokus dala, zkoušku jsem zvládla poměrně hladce.
Velké štěstí na otazku
Mám pocit, že z kalkulu můžete dostat jen jedna nebo čtyři, nic mezi tím není uznáváno.
Je tezka, ale kdyz se to pochopi, tak to vsechno zacne davat dobrej smysl
Hardcore
hrozně neobejktivní ústní část, zaleží hodně na stěstí

Dost záleželo na zkoušejícím...
vlastne jsem to neze neudelala, ale bohuzel nestihla udelat. nakonec jsem se neodvazila jet na
zkousku, protoze jsem se hanbila za to, ze jsem si nevsimla me nedostatky vcas. podle mich
subjektivnich odhadu bych jsem pisemku byla schopna napsat, ale ustni cast bych nedala
Je dosť pravdepodobné, že som sa mal snažiť viac.
Prostě Analýza, není snad ani co dodávat :-D
Na matfyzu je výběr z různých cvičení zvaných "praktikum". Mnozí by ale určitě ocenili praktikum z
matematické analýzy (ne praktikum doplňující učivo, jaké tam je údajně teď, ale spíš nějaké
procvičovací, kde by se neučily věci navíc).
No snad radši ani ne, ale nevzdávám to :-)
Asi největší výzva na tomhle oboru. I když subjektivně můžu říct, že jsem na ni asi nejvíc kašlal v
průběhu semestru, takže to dost možná bude tím.
Suprová zkouška, bavilo mě ji skládat... Nicméně chce to i trošku toho štěstí.
Jsem ráda, že to mám "za sebou". Tedy jen tu první, ten největší šok. Jinak to byly příšerné nervy,
dny bez spaní a jídla. Možná by se tím nemělo až tolik strašit, ty nervy pak udělají hodně, aspoň tedy
u mě. Jinak pan Opic měl dané jasné podmínky a strukturu zkoušky, což se mi líbilo, věděla jsem, co
mě čeká.
bez analýzy 1 jsi v háji

Pokud jsi zkoušku z lingebry udělal/a, odhadni v procentech, jakou část
látky ke zkoušce jsi uměl s pochopením/uměl zpaměti/neuměl vůbec.

Lingebra: chceš k tomu něco dodat?
Tak u tý zkoušky to v 70% případů nebylo tom, kdo to umí (poctivě se učil), ale o tom kdo umí líp používat
taháky a telefon při zkoušce....
Přijde mi těžší než analýza
3 hodiny...az moc casu
Veľké plus vidím v Bartových a Tumových skriptách, bez nich by sme boli stratení
ne
Myslím, že na lingebru jsme měli velké štěstí na přednášejícího doc. Barta. Přednášky byly srozumitelné a celou
dobu jsem měla pocit, že nám chce doc. Barto předat co nejvíce znalostí a ne nás co nejvíc vyhodit od zkoušky.
je to velice zajímavý a celkem i praktický předmět, nejvíce využitelný :)

Skvělý přednášející i cvičící. Oceňuju skripta a způsob výuky, zejm. domácí úlohy.
Vsadil jsem všechno na analýzu, proto nedával velký pozor lingebře, ale měl jsem.
Dobrej přístup, zajímavá látka.
Tezzsi nez jsem ocekaval - hlavne mnozstvim latky
Ne
Učení jsem těžce nesla, ale samotná zkouška byla jednoduchá. Měla jsem štěstí.
Zajimavy predmet
Pre mňa, vskutku ťažká písomka, čakal som ľahšie.
Zkouška v pohodě.
system hodnoceni zkousky je dost trikove, bez tech bodu z DU bych jsem to asi tezko zvladla
Přednášky Libora Barta a domácí úkoly v průběhu semestru mne připravily naprosto skvěle, na zkoušku už
nebylo třeba se tolik učit.
Jsem ráda. že to mám za sebou :-)
Z lidí, kteří učí lingebru mám dobrý pocit. Vážně se snaží dělat svou práci jinak, než to dělají ostatní. Řekl bych,
že se jejich snaha, tedy aspoň na mě, setkává s úspěchem.
Ani moc ne :) Normální zkouška, náročnost normální :)
Dobrý systém, ten nový je ještě vstřícnější a dává na výběr, to je naprosto super. Líbí se mi, že je na
přednášejícím vidět, že skutečně chce, abychom tomu rozuměli a uměli to a snaží se nám vyjít vstříc a
vysvětlovat to co nejlépe.
férová zkouška

Pokud jsi zkoušku z diskrétky udělal/a, odhadni v procentech, jakou část
látky ke zkoušce jsi uměl s pochopením/uměl zpaměti/neuměl vůbec.

Diskrétka: chceš k tomu něco dodat?
Asi nejpohodovější předmět
prednášky boli síce zaujímavé ale vôbec ma to nebavilo
ne
Pokud je to možné, zapište si předtermín, pak je lehčí naplánovat si zkoušky o zkouškovém, přece jen analýza
chce dost času :)
Osobně jsem předmět čekal o něco záživnější.
Easy peasy.
Super :)
Ne
Oblíbený předmět, předtermín, pan Nešetřil byl hodný. Napsala jsem tam několik věcí, o kterých jsem si
myslela, že jsou špatně, a ony nebyly. Taky mi vyšlo nějaké to "vaření z vody", nechápu jak.
učila jsem se spíš věty a dukazy, překvapilo mě, že test byl jenom z příkladu
Jednoducha
Bavila ma !
Zkouška v pohodě, dokonce jsem byl na předtermínu.
paradni predmet, dobre jsem se zabavila
Cvičení z diskretky mě moc nepripravilo na zkoušku.
Nejlepší předmět prvního semestru, škoda, že už ho nemáme
dělal jsem zkoušku v předtermínu
Martin Mareš je třída :D
Víceméně ne.
mela jsem stesti
Na cvičení jsme nic nedělali, na zkoušku jsem tedy nebyla nijak připravena.

Programko: chceš k tomu něco dodat?
Nesmyslně náročný
Nechápu proč máme na matice takhle zbytečně náročné programování....
Nejtezsi predmet a nejotravnejsi
Ziskat ho zabere v prubehu roku asi nejvic prace a je jen za 5 KREDITU to je velmi neprimerene.
teraz sa to ešte dalo ale skúška v lete bude masaker
nebyl som zkouške
K programování není co dodat. Možná jsem měla smůlu, ale bohužel mi p. Pergel na cvičeních nic nepředal, jen
nám zadal úkoly a programujte, což vedlo k tomu, že náročnější úlohy už jsem nezvládla.
Zápočet ještě nemám, musím odevzdat zápočtový program, ale ten program naprogramovat na místě v S2

nebylo až tak těžké, jak jsem čekala :)
Zápočet jsem neudělal vlastní vinou. Způsob výuky mě nebavil, přednášející mi nebyl sympatický a Pascal mi
nepřijde pro naučení dobrý. Člověk (aspoň já) nevidí motivaci učit se programovat v něčem, co je dnes už
prehistorická technologie. (Možná je načase začít učit v .C)
Ještě víc easy peasy.
Program funguje-nefunguje je dost těžké hodnocení, zvlášť když jde o složité programy a naprosté začátečníky.
Pokud nejsou ochotni se bavit s nikým, komu program nefunguje, měla by se jeho obtížnost snížit alespoň na
úroveň programů dělaných na cvičeních.
Ne
Zápočet zatím nemám, ale budu mít (ještě jsem neodevzdal program). Jinak praktická část (napsat během 3
hodin program) je těžší, než zkouška z lingebry nebo diskrétky.
Zapsala jsem si informatické. Zápočtový program jsem odesílala a cvičící mi ještě neodpověděl, takže zatím
nevím.
Na to, že jsem nikdy předtím neprogramovala mi přijde zápočtový praktický test dost těžký. A to jsem většinu
úkolů v Codexu zvládala.
Hodne zalezi na tom, jaka se vytahne uloha
Som rád, že som si vytiahol, čo som si vytiahol :D
hrozně těžký předmět
Myslím, že zvládnutí zápočtového testu hodně záviselo na náhodě, protože zadání byla různě obtížná.
Bylo toho docela dost na zápočet, ale bavilo mě to, tak jsem to měl i brzo splěno.
trosku zrujnuju tady statistiku, vlastne jsem mela stesti udelat ten test na prnvi pokus, a vsechno mam v
pohode, ale technicky mi jeste chybi zapocet, protoze jsem neodevzdala konecnou verzi zapoctoviho
programu, ale jsem se rozhodla dat ano, protoze uz jen par dni, a mam to (ale se me nechcelo pockat s
anketou, protoze potom na to zapomenu)
Moja prognóza: Tak ako to vyzeralo na prednáškach a cvičeniach v ZS, tak to bude vyzerať aj v LS.
Ještě půjdu na termín v březnu, takže uvidíme.
Mám zaskrtnuto "ne" - zápočtový test už mám, zbývá ale ještě zápočtový program, na který máme ještě čas.
Chybí mi odpověď "Zatím ne", budou prý termíny ještě v březnu a dubnu, zatím jsem u testu byla jen jednou :-)
zabírá to hodně času, často tolik, že mi to brání ve studiu matematiky
Zatím nemám hotový zápočtový program, proto ještě zápočet hotový není :/
Na předmět za 5 kreditu je extrémně náročné, hodne dilcich ukolu ktere je nutné splnit.
Mám na něj do dubna, tak ho snad ještě zvládnu. -_- Jinak mě docela vytáčí, jak máme programování na to, že
jsme matematici, těžké. Vůbec mě to nebaví, počítače jsou hrozně hloupé, co jim přesně nepopíšeš, to prostě
nikdy nemáš :D , a ještě to musím absolvovat dva semestry v téhle obtížnosti...
Není těžké, jen prostě bere strašně moc času a fakt bych radši dělala nějakou matiku nebo žila.

Chceš něco dodat, vzkázat, okomentovat?
Dekuji vsem za krasny půlrok
ne
Jediné, co bych dodala je, že mě ta škola neuvěřitelně zklamala a jsem ráda, že odcházím a začnu někde jinde,
kde se mi snad konečně bude vracet veškeré úsilí, které do studia vložím :)
Mnohem šílenější škola než jsem čekala :)
malé ponětí na středních školách jak vypadá výuka na matfyzu, ani studenti na gaudeamu nedokázali říct
(odradit, povzbudit při podání přihlášky)
Ne
Studuji první ročník MMIB, je má anketa v tom případě platná?
Jdu na finanční matiku, abych měl klid od analýzy.
Je to težké celkově zvládat, porad jen ležet v učení, stíhat přednášky atd. Ale ten pocit, kdyz clovek tomu začne
rozumět a pochopí je úžasný. A kdyz se podívám na konci semestru na vysledky a srovnám s ostatními, tak přes
"špatný studijní průměr" jsem na sebe hrdá. Snaha se vyplácí :)
Matfyz je nejlepsi
May the force be with us.
"k posledni otazce: je to tady uplne fantasticke, libi se mi to, ale pritom to taky zustava neuveritelne tezke,
stihat si vsechno, a nekdy se citim dost vycerpana
k lingebre: haleluja, budu mit cas na DU! v zimnim semestru jsem vice z nich nestihla odevzdat, protoze strasne
blbo vychazeli ty terminy odevzdani
a tak obecne: stale se bojim, ze na konci semestru mi budu chybet nejake kredity, a pak me nic nezachrani... "
Studium na matfyzu je pro mě dobrou zkušeností, ale vzhledem k tomu, že je dost náročné půjdu raději jinam.
Je to škola pro ty nejlepší z nejlepších, takže se nechci zbytečně trápit s nejistým výsledkem. Všem, kteří na
matfyzu zůstávají, ale i těm, kteří jdou jinam přeji mnoho dalších úspěchů a vše dobré.
Zatím jsem odhodlaná zůstat, ale záleží na dalším semestru, jestli se mi podaří získat dost kreditů :-) :-D
Náročnost se zvyšuje, což jsem očekával. Nicméně toho začíná být trošku moc už.
Matfyz je peklo. Ale po úspěchu např. v analýze jsem na sebe pyšná a jsem ráda ze zde ZATÍM zůstávám.

