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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:F0010 Přípravný kurz ke studiu – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 7, do předmětu je/bylo zapsáno osob: 46 (orientačně), tzn. že odpovědělo 15 %

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:F1421/01 Základní matematické metody ve fyzice 1 – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 11, do seminární skupiny je/bylo přihlášeno osob: 34 (orientačně), tzn. že odpovědělo 32 %

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

Panu Chrastinovi by měli vytesat sochu v nadživotní velikosti.
--
Skor by som ocenil keby boli vypocitane na cviceni a ulohach
viac jednoduchsich prikladov ako tie prisernosti co sme (hlavne
na ulohy) pocitali
--
Cviceni hodnotim mirne kladne. Nejvetsim problemem byl
nedostatek casu. Na tak tezkou latku je hodina tydne hrozne
malo (a to i vzheledem k tomu ze na prednaskach jsme neudelali
vlastne nic). Negativne hodnotim nekdy az prilis tezke ukoly a
navic zpusob opravovani, kdy Marek Chrastina trval na kazde
blbosti. Pres vsechny problemy, ale hodnotim spis kladne -
naucil jsem se tady toho nejvic (nebo spis musel jsem)...velmi
pozitivni bylo ze Marek Chrastina pomahal pri pisemkach...nekdy
by to bez toho ani neslo.
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