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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: 5, do předmětu je/bylo zapsáno osob: 30 (orientačně), tzn. že odpovědělo 17 %

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

Odchazela jsem v slzach.

PřF:F0020 Podzimní astronomický kurs – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 3, do předmětu je/bylo zapsáno osob: 14 (orientačně), tzn. že odpovědělo 21 %

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:F1422 Početní praktikum 1 – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 25, do předmětu je/bylo zapsáno osob: 49 (orientačně), tzn. že odpovědělo 51 %

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

Nemam nejmensich pochyb o tom, ze Marek Chrastina latku, kterou
vyucuje, bezchybne ovlada. Mozna bych sla az tak daleko a
rekla, ze se v ni orientuje na genialni urovni. Na druhou
stranu - bud od studentu ocekava nemozne, a nebo se alespon
tvari, ze ocekava nemozne. Dlouhe hodiny priprav a pocitani se
pri pisemce ztrati jako kapka v mori a zustane jen pocit
naproste zbytecnosti. Nebo mozna spis pocit, ze ucelem neni
neco nas naucit, ale profiltrovat. Tak zaprve, samozrejme to
muze byt vseobecne aplikovana metoda na studenty prvnich
rocniku, a zadruhe to muze byt jen muj pocit - na druhou
stranou je to pocit, ktery zasadne ovlivnuje dalsi prubeh
studia a muze cloveka uplne srazit. Pokud necham pruchod
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naprostemu idealismu, ocekavala bych zahajeni vyuky pres snazsi
uhlohy (podstatne snazsi nez ty, kterymi jsme zacinali ted),
vic rad pri reseni uloh v hodine (a u toho zvazit, ze nekteri
studenti treba v zivote nevideli integral), strukturalizaci
podavanych informaci (nekdy obrovsky pomuze na kraj tabule
nastinit ve strucnych bodech spravny postup) a v neposledni
rade vic povzbuzovani - vetsina z nas nebydli doma, snazime se
statecne studovat v novem cizim prostredi a ucitele nam v tuto
chvili nahrazuji rodice. Zni to jako hloupost, ale dle meho
nazoru vetsinu neuspechu pri studiich nezpusobi neschopnost
naucit se latku, ale nejaky druh psychickeho kolapsu plynouci
prave z demotivace a pocitu neuznani. Na zaver bych jen
doplnila, ze jsem se v hodinach casto i zasmala a obcas tam ta
motivace a povzbuzeni byly - jen jich bylo vuci narocnosti
predmetu neumerne malo. A hlavne - neni vubec nic spatneho na
tom, volat studenty k tabuli po radach! Ve chvili, kdy jsou dle
”oficialniho” poradku na rade, vetsinou nebudou delat drahoty a
pujdou...
--
nejlepší předmět na světě!!!
--
Hodiny s tímto panem magistrem jsou VELMI náročné na výdrž, ale
vždy se těším. U něj jsem se zatím naučila nejvíce.

PřF:F1422/01 Početní praktikum 1
Odpovídalo osob: 5, do seminární skupiny je/bylo přihlášeno osob: 22 (orientačně), tzn. že odpovědělo 23 %

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:F1422/02 Početní praktikum 1
Odpovídalo osob: 9, do seminární skupiny je/bylo přihlášeno osob: 24 (orientačně), tzn. že odpovědělo 38 %

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
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PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy – Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Odpovídalo osob: 2, do předmětu je/bylo zapsáno osob: 9 (orientačně), tzn. že odpovědělo 22 %

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
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