Vedení fakulty dne 4. 11. 2020 diskutovalo výsledky mimořádné ankety k průběhu
nekontaktní výuky v zimním semestru 2020-21. Anketa byla připravena vedením
fakulty a studentskou unií FJFI ČVUT pro zjištění aktuálního stavu výuky
v mimořádné situaci dané pandemií a souvisejícím nouzovým stavem.
Anketa je zpracována v odkazu:
https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/results/semesters/B192/surveys/204
Vedení fakulty vítá zásadní účast studentů ve výši 28 % zapsaných. V obsahu ankety
byly zaznamenány následující trendy:
- studenti celkově příznivě hodnotí dosavadní průběh výuky v předmětech semestru
a zmiňují zlepšení úrovně a organizace výuky v předmětech oproti semestru
předchozímu
- pozitivně je hodnocen přístup pedagogů
- způsob výuky je hodnocen velmi dobře, je důležité jej nadále zlepšovat
- zátěž a časová náročnost je hodnocena dobře, v některých předmětech je potřeba
dohlédnout na její rozsah s ohledem na celkovou zátěž v semestru a danou situaci
- technická kvalita je hodnocena velmi dobře, je třeba její stav sledovat a zajistit
informovanost vyučujících o dostupných prostředcích. Přenosová kvalita je však
ze strany fakulty neovlivnitelná
- výuka v případě externistů zůstává slabinou daného stavu výuky, je třeba, aby
vedoucí kateder zajistili dostatečnou informovanost vyučujících o prostředcích
pro nekontaktní výuku a vyžadovali zodpovědný přístup externistů k této formě
výuky s ohledem na nařízení vlády ČR a rektora ČVUT v situaci hodnocené
anketou není možný přístup studentů do budov FJFI. Vedoucí kateder musí zajistit
veškeré okolnosti takových nařízení
Vedení fakulty stanovilo podmínky nekontaktní výuky při jejím zahájení a pravidelně
informuje vyučující prostřednictvím vedoucích kateder. Na základě výsledků ankety
stanovilo, že:
- vedoucí kateder a garanti jednotlivých předmětů zajistí i nadále kvalitu výuky
jednotlivých předmětů a odstraní dílčí nedostatky zmíněné konkrétně
v odpovídajících částech ankety
- vedoucí kateder a garanti jednotlivých předmětů dohlédnou na vyváženou
a racionální časovou náročnost jednotlivých předmětů
- vedoucí kateder zajistí zlepšení stavu výuky zajišťované externisty
- vedení fakulty zajistí pravidelnou informovanost vyučujících o dostupném
technickém vybavení a jeho zdokonalování
Vedení fakulty děkuje účastníkům ankety za uvedená sdělení, která jsou podstatná
pro sledování průběhu výuky, děkuje všem studentům za zodpovědný přístup
ke studiu v dané situaci a všem vyučujícím za úsilí věnované realizaci výuky v takto
mimořádných podmínkách. Jedním z nejbližších kroků bude včasné informování
o formách ukončení předmětů semestru (kopírující postupy minulého semestru).

