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Průměrné hodnoty se zobrazují modře. V závorkách je pro názornost střední-neutrální hodnota. X je
průměrná odpověď ze všech odpovědí k předmětu/semináři a učiteli. * značí rozptyl odpovědí směro-
datnou odchylkou. Červeně je vyznačenomísto na stupnici, kam spadá fakultní průměr. Volné odpovědi
různých studentů od sebe oddělují dvě krátké pomlčky --.

PřF:F2422/01 Základní matematické metody ve fyzice 2 – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 7, do seminární skupiny je/bylo přihlášeno osob: 18 (orientačně), tzn. že odpovědělo 39 %

Zajímavost předmětu není vůbec zajímavý .....(.).*X*. je velmi zajímavý
Přínosnost předmětu není vůbec přínosný .....(.)..*X* je velmi přínosný
Obtížnost obsahu velmi snadný ...**(*)X***. velmi obtížný
Náročnost na přípravu velmi snadný ..***(*)X**** velmi obtížný
Dostupnost studijních zdrojů velmi špatně dostupné ....*(*)*X*** velmi dobře dostupné
Jak učitel učí velmi špatný .....(.)..*X* vynikající
Učitel jako odborník není odborníkem .....(.)..*X* je odborníkem

PřF:F2422/02 Základní matematické metody ve fyzice 2 – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 16, do seminární skupiny je/bylo přihlášeno osob: 23 (orientačně), tzn. že odpovědělo 70 %

Zajímavost předmětu není vůbec zajímavý .....(*)*X**. je velmi zajímavý
Přínosnost předmětu není vůbec přínosný .....(.)**X** je velmi přínosný
Obtížnost obsahu velmi snadný ....*(*)X**.. velmi obtížný
Náročnost na přípravu velmi snadný ...**(*)X***. velmi obtížný
Dostupnost studijních zdrojů velmi špatně dostupné ...**(*)X***. velmi dobře dostupné
Jak učitel učí velmi špatný .....(*)**X** vynikající
Učitel jako odborník není odborníkem .....(.)..*X* je odborníkem

Pan magistr se od prvního semestru nějak změnil a rozhodně k
lepšímu, cvičením s ním bývalo nepříjemné, zato teď, je milý,
kamarádský, cvičení je uvolněné a v pohodě. Na jeho odbornost
si stěžovat taky nelze.
--
mgr chrastina vyborne odviedol svoju pracu, pocitali sme s nim
priklady, ktore nasledne vyzadoval na pisomkach, tym nas na ne
pripravil. pri tomto predmete vsak bolo potrebne pracovat aj
samostatne, pocitat priklady...
jeho pracu hodnotim 10/10
--
Oproti minulému semestru výrazně lepší komunikace se studenty. Děkuji.
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