Vedení fakulty dne 24. 1. 2018 diskutovalo výsledky ankety k hodnocení
výuky v letním semestru 2016-17. Anketa je vedením fakulty pravidelně
sledována a její výsledky jsou předávány vedoucím kateder.
V souvislosti s průběhem ankety byli vedoucí kateder požádáni, aby se
seznámili s hodnocením předmětů a s obsahem obecné části ankety. Vedení
fakulty ověřilo, že vedoucí kateder hodnocení výuky v anketě sledují. Vedení
fakulty dohlédlo na důkladné zajištění informovanost vyučujících o možnosti
reagovat na její obsah.
Vedení fakulty vzalo na vědomí výši účasti v tomto ročníku ankety (přibližně
11%). Zdůrazňuje důležitost zapojení studentů v Děčíně do ankety.
V návaznosti na obsah obecné části vedení fakulty konstatovalo, že studenti
současně s kladným hodnocením teoretických partií výuky mají zájem o
praktické znalosti pro řešení úloh inženýrské praxe.
V oborech realizovaných na FJFI jsou povinné předměty dané akreditací
aktualizovány s ohledem na zdokonalování metod výuky. Moderní poznatky
jsou do výuky průběžně začleňovány zejména formou volitelných předmětů.
Příkladem je nedávná modernizace pokročilých povinných matematických
předmětů a zavádění nových předmětů katedrou matematiky, mimo jiné v
oblasti strojového učení. Katedry FJFI rovněž pracují na přípravě akreditace
nových studijních programů založených na nejnovějších trendech aplikací
přírodních věd.
Zájmu o dostatečné podklady pro studium matematicko-fyzikálních předmětů
zmíněný v anketě vychází fakulta vstříc vydáváním skript a učebnic pro
jednotlivé předměty. Připomínky k oblasti informatiky byly projednány
s pracovišti, která v této oblasti působí, v červnu 2017. Obsah této ankety
bude opět s těmito pracovišti konzultován. Vedení fakulty současně
připomnělo, že v rámci Institucionálního plánu ČVUT došlo na FJFI v roce
2017 ke konkrétní modifikaci předmětů zajištujících výuku jazyka C++ s
vyšším důrazem na cvičení. Byl rovněž zaveden nový předmět věnovaný
pokročilým partiím C++ a zdokonalena výuka prostředí Matlab.
V oblasti organizace ankety k hodnocení výuky byla ve spolupráci se
Studentskou unií FJFI nastavena pravidla zajišťující stabilitu přípravy
a vyhlašování ankety společně fakultou a Studentskou unií FJFI.

