
Vedení fakulty vyhodnotilo nejen právě uzavřenou standardní anketu o studiu, ale také 
přidruženou anketu iniciovanou proděkanem pro pedagogiku. Ve výsledcích ankety byly 
shledány převážně minoritní problémy, které budou řešeny postupně, ale bohužel také i 
níže uvedené kritické problémy, které vedení fakulty řeší bezodkladně.  

V následujícím výčtu hlavních předmětů kritiky a námětů na zlepšení je také uveden 
způsob, jakým je (nebo bude) daný problém řešen. U některých položek bude řešení 
postupně doplněno. Tento dokument tedy bude postupně aktualizován.  

 Předměty s pedagogickými a etickými problémy: 
1. 16RAON (dojde ke změně vyučujícího i změně garanta předmětu, vyučující 

zaslal studentům email s omluvou) 
2. 14TM (vyučující se nebude nadále na výuce podílet, vedoucí katedry uznal 

svůj etický přešlap)  

 

 Vážné/vážnější nebo často citované mírnější pedagogické problémy 
1. 02TSFA (Problémy předmětu byly rozděleny do tří rovin: průběh ústní 

zkoušky, neexistující skripta pro přednášku, kritizovaná forma přednášek. 
K optimalizaci předmětu proběhly již dvě schůzky. Formát zkoušek bude 
změněn okamžitě, tak aby se v aktuálním zkouškovém období zkoušelo již 
podle něj. Přes léto a během zimního semestru vzniknou k předmětu nová 
skripta pokrývající celý objem předmětu. K formátu přednášky proběhnou 
následně další schůzky.)   

2. 17THNJ (schůzka je v nejbližším plánu) 
3. Revize výuky počítačových jazyků (chystá se celofakultní schůzka nad 

tímto tématem) 
4. 12KVEN (schůzka je v nejbližším plánu)  
5. 02LAG (schůzka je v nejbližším plánu) 
6. 01NEUR12 (schůzka je v nejbližším plánu) 
7. 04APU1 (schůzka je v nejbližším plánu) 
8. 01LIP (schůzka je v nejbližším plánu) 

 

 Provozní problémy 
1. Bufet/kavárna (Aktuálně se jedná, kam by mohl být bufet umístěn. 

V Trojanově ulici i v Břehové ulici jsou vhodné lokace vytipovány.)  
2. Záchody Trojanka (Paní tajemnice fakulty přislíbila řešení.)   
3. Elektronizace všeho (Na elektronizaci se vehementně pracuje. První kroky 

již byly učiněny. Od příštího ak. roku budou bez náhrady zrušeny papírové 
indexy. Záznam zkoušky bude prováděn pouze do KOS. Ruší se nutnost 
tisknou závěrečné práce. Odevzdávat se bude pouze elektronická verze, tj. 
dokument pdf. Postupně se převede celá agenda SZZ, a to včetně přihlášek 
ke státním zkouškám, do KOS.)   

4. Mikrovlnka v Trojance (Paní tajemnice sděluje, že mikrovlnka byla před 
pár dny instalována u studovny T-214. V Břehové ulici už instalována je.) 



 

 Obecné problémy 
1. Nízké kreditové zhodnocení jazyků (V nové Bílé knize jsou jazyky výrazně 

kreditově posíleny.) 
2. SZZ září (V nových zásadách studia bude ukotvena možnost konat 

magisterské SZZ i v září.) 
3. Kreditové posílení obtížnějších předmětů (Aktuálně se připravují změny 

pro příští Bílou knihu. Toto je jeden z bodů, o nichž se aktuálně jedná.) 
4. Kritika zbytečně brzkého odevzdávání BP dva měsíce před obhajobou 

(Nový harmonogram ak. roku počítá s odevzdáváním BP v prvním 
srpnovém týdnu.) 

5. Odblokování výjezdů studentů (Fakulta diametrálně mění strategii 
studentských výjezdů. V porovnání s ostatními fakultami ČVUT skutečně 
FJFI v relativním počtu výjezdů významně zaostává. Nejnovější čísla však 
vykazují optimistický nárůst. Fakulta bude všechny formy výjezdů 
podporovat. V souvislosti s tím také došlo k podstatnému rozvolnění 
pravidel uvedených v Zásadách studia v Bílé knize.) 

6. Reprezentativnější a systematičtější web. (To je zřejmě dlouhodobější 
úkol. Fakultní web aktuálně prochází aktualizací. Po jejím provedení bude 
postupně optimalizován.) 


