
Odpovědi k připomínkám k anketě

 Některé připomínky, které se týkaly chybně uvedeného přednášejícího u kódu předmětu,
byly odstraněny dodavatelem. Většinou však jde o nedopatření, které musí odstranit
pracoviště. Při příští anketě bude studijní oddělení v této věci neprodleně kontaktovat
příslušného tajemníka.

 Po odeslání svého ohodnocení již hodnotitel do něj nemůže opětovně nahlédnout, jelikož
to neumožňuje anonymita ankety.

 Hodnotit předmět, který si student nezapsal, není možné a ani se s tím v budoucnu
nepočítá.

 Semináře, na kterých se střídají vyučující, budou v další anketě zohledněny rozlišením
otázek do dvou skupin, a to na povinné a doplňkové.

 S přechodem na elektronickou podobu ankety byla změněna i stupnice hodnocení, takže
nyní nejlepší hodnocení je známkou 1 a nejhorší známkou 5. K této úpravě došlo jednak
na základě doporučení některých členů AS MFF a jednak s přihlédnutím k obdobné
stupnici na jiných fakultách UK.

 Na základě připomínky, která byla v anketě vznesena, bude bezpečnostní limit prodloužen
až na 20 minut.

 Pokud se přihodilo, že při výběru předmětu nebo učitele "odskakoval" řádek dolů, takže
stránka byla "rozházená", bylo to s největší pravděpodobností způsobeno typem použitého
prohlížeče. Doporučujeme, aby se v takovém případě hodnotitel obrátil na zkušenější
kolegy, příp. přímo na Mgr. P. Zakouřila.

 U jazyků a tělesné výchovy nebylo možné zvolit příslušného vyučujícího. Tato
připomínka byla postoupena na KJP a KTV se žádostí, aby tato pracoviště provedla
úpravu příslušných databází tak, aby se v budoucnu tento problém již nevyskytoval.

 Dodavatel informačního systému zaručuje i to, že anketa je anonymní přesto, že se
hodnotitel musí přihlásit. Důsledkem toho je, že nelze pak ani měnit již jednou odeslané
hodnocení.

 Připomínky k fyzikálnímu praktiku se zařazují do speciální sekce, která se vztahuje pouze
k praktiku.

Odpovědi k připomínkám ke správě budov

 TRÓJA

a)  Vytápění poslucháren T1 a T2
Posluchárny mají být vytápěny dostatečně, nevytápí se pouze tehdy, pokud není

v posluchárnách výuka. V případě, že při výuce nejsou posluchárny dostatečně vytápěny, je
nutno tuto situaci neprodleně oznámit na správě budov.

b) Úklid sociálních zařízení
Úklid sociálních zařízení je prováděn každodenně, s občasnými kontrolami prováděného

úklidu. Nedostatky v úklidu jsou okamžitě řešeny.

 KARLÍN

a) Nevyhovující osvětlení tabule v posluchárně K1
Osvětlení v posluchárně bude řešeno.

b) Úklid v posluchárnách



Kontrola stavu a úklidu v posluchárnách bude prováděna odpovědným pracovníkem
každé ráno a nedostatky budou okamžitě odstraněny.

c) Sociální zařízení v přízemí
Přístavba sociálního zařízení je řešena v rámci rekonstrukce budovy v letošním roce.

 KARLOV

a) Chybějící stolečky na chodbách v budově K3
Interiérové vybavení společných prostor v budově K3 bude řešeno v rámci rekonstrukce
budovy v letošním roce.

b) Sociální zařízení
Zrcadla na sociálních zařízeních budou dle možností instalována.

c) Posluchárna M3
Oprava již byla provedena.

 MALÁ STRANA

a) Rozbitá sedadla v posluchárně S3
Byla provedena kontrola sedadel pracovníky SB. Další prohlídku a event. opravu provede
dodavatel stavby (Konstruktiva).

 VRÁTNICE budov MFF UK

Pracovníci vrátnic nemají potřebnou odbornost na prodej potravin ani nejsou zajištěny
hygienické podmínky event. prodeje.

Odpovědi k připomínkám k ediční činnosti

V současné době nemá s prodejem učebních textů vydavatelství Matfyzpress žádné
potíže, jak o tom svědčí počty prodaných výtisků. Matfyzpress má nyní na skladě   22 titulů
učebních textů a u 18 z nich je cena za jednu stránku menší než 1,10 Kč. Výjimku tvoří
publikace s menším nákladem či menším rozsahem.

Odpovědi k připomínkám ke knihovnám

 Problém s hlukem v knihovně je znám a je způsoben dočasným umístěním pracoviště
matematického oddělení po povodni. Situace bude vyřešena po výstavbě prostor
matematického oddělení v předpokládaném termínu do konce roku 2004.

 Současný rozsah provozu je dán personálními možnostmi fakulty a rozsahem zájmu o
studium v knihovnách po osmnácté hodině.

Odpovědi k připomínkám k počítačovým laboratořím

 Úklid v menzovní laboratoři zajišťuje SB. Pokud jsou s ním problémy, je třeba to řešit
bezprostředně se službou v laboratoři.



 Většina počítačů z laboratoří informatické sekce se z menzy odveze zpět na MS. Některé
(ovšem ne celá laboratoř) tam zůstanou jako rozšíření kapacity tamější laboratoře.

 K připomínce "Zpoužitelnit počítače k browsování instalací nějakého geckoidu, třeba
FireBirdu..." lze říci toto: Pokud je pojmem "geckoid" míněn WWW prohlížeč s jádrem
Gecko, nelze než konstatovat, že ve Windows je nainstalován "geckoid" Mozilla a v
Linuxu "geckoidy" Mozilla a Galeon. Konkrétně FireBird nainstalován není, neboť se
zatím jedná jen o "Technology Preview".

 Odpovědi k připomínkám k menzám

Připomínky k provozu menzy v Tróji, je třeba adresovat přímo na vedení KaM,
protože menza není součástí MFF. Rovněž otázka případného rušení menzy 17. listopadu je
posuzována přímo na rektorátě UK nikoli na MFF.

Odpovědi k připomínkám k praktikům

Připomínky studentů k výuce v základním fyzikálním praktiku se v této anketě
soustředily na praktikum z elektřiny a magnetizmu. Týkají se jednak souboru úloh, které jsou
v praktiku měřeny a jednak jejich vysokým počtem a náročností zpracování.

Soubor úloh měřených v praktiku je určitým kompromisem mezi didaktickým
záměrem praktika a mezi celkovými možnostmi vedení praktik (zejména finančními) tento
soubor inovovat. Soubor však není neměnný a během doby dochází k jeho obměně. (Nyní se
např. připravuje nová úloha na měření teploty různými metodami, aby její zadání odpovídalo
současným požadavkům).

Počet deseti úloh za semestr je podle mého názoru odpovídající délce semestru
(průměrná délka semestru – l4 týdnů).

Náročnost zpracování úloh je letitý problém, na který si posluchači stěžují. Vedení
praktik se jej snaží řešit a zmírnit cílenými organizačními opatřeními. Posluchači mohou pro
zpracování využívat počítačové učebny vybavené potřebným software. Zpracování je možné
provádět okamžitě po skončení měření a pod.

Poslední oprávněnou připomínkou k tomuto praktiku je připomínka týkající se
nedostatečných studijních textů. Vedení praktik si je tohoto problému vědomo a texty
průběžně upravuje.

Odpovědi k připomínkám k rozvrhům

 Jde zřejmě o rozvrh kroužku M/2/55, který po všechny uvedené dny končí dopolední část
výuky ve 13.50. Problém lze principiálně řešit dvěma způsoby: Úpravou provozní doby
menz, nebo ukončením dopolední výuky dříve. Druhé řešení je ovšem v podmínkách MFF
obtížně proveditelné: Širší vedení fakulty se v minulosti již několikrát vyjádřilo, že dává
přednost výuce v časech 09:00+k*(01:40) před časy 08:10+k*(01:40). Z toho vyplývá, že
musíme obsazovat dvouhodinovku 12:20-13:50, nevyužívat tuto možnost si vzhledem k
obsazenosti poslucháren nemůžeme dovolit. Chceme-li dát studentům možnost stihnout
oběd, může to být buďto před touto dvouhodinovkou, nebo po ní. Pokud bychom ovšem
vkládali mezeru na oběd před 12:20, stíháme před obědem jedinou osamocenou
dvouhodinovku 09:00-10:40, což je pro studenty nepříjemné a také vzhledem k
celkovému objemu výuky jednotlivých studentů nedostatečné, jinými slovy, museli
bychom odpolední bloky dělat neúměrně dlouhé.



 Rozvrhům od 07:20 se rozvrhová komise vyhýbá a ani 2. ročník fyziky v tomto roce
žádnou takovou neměl. Výuku od 08:10 typicky využíváme pro tříhodinové předměty,
abychom se vyhnuli nevyužitelným jednohodinovým mezerám během dne, zmíněný 2.
ročník fyziky měl takovou výuku nejvýše dvakrát v týdnu. Situace proto není tak
dramatická, jak to na první pohled vypadá. Současný objem přednášek vyžaduje interval
zhruba 12 vyučovacích hodin denně, v současné době se preferuje interval od 3. do 14.
vyučovací hodiny. Co se budoucnosti týče, rozvrhové komisi je v podstatě jedno, na jaké
hodiny bude rozvrhovat, je ovšem vázána především požadavky vyučujících, kteří sami
bývají vázáni na pracovní dobu svých partnerů nebo školní rozvrh svých potomků. Jinými
slovy, fakulta nemůže zvolit svůj denní režim nezávisle na okolní společnosti. Co se
zmíněného "západního režimu dne" týče, je třeba si uvědomit, že jeho aplikace na české
podmínky je nesmyslná, protože např. Francie sice používá týž občanský čas jako Česko,
ovšem její sluneční čas je o téměř hodinu opožděn.

 O snížení počtu kroužků mezi zimním a letním semestrem 1. ročníku zřejmě budeme
muset uvažovat, neboť se zdá, že procentuální průchodnost 1. semestru se stále snižuje. V
současnosti tak nečiníme především proto, že studenti jsou do kroužků rozdělováni
administrativně, přičemž až do konce března často ani sami nevědí, zda budou dále
studovat, takže jejich přerozdělení by muselo být provedeno čistě náhodně. Dalším
důvodem pro zachování počtu kroužků je možnost zachování osoby cvičícího u
pokračujících předmětů, která by pochopitelně přerozdělením byla narušena. Většího
počtu volných jazykových kurzů přerozdělením ovšem dosáhneme stěží, neboť ty jsou už
nyní rozvrhovány téměř nezávisle na administrativních kroužcích, a limitujícím faktorem
je zde především personální kapacita KJP.

Odpovědi k připomínkám ke studijnímu oddělení

Technické řešení bylo zvoleno s ohledem na organizační možnosti a finanční
prostředky fakulty. Po posouzení bylo shledáno jako vyhovující pro většinu požadavků
studentů.

Odpovědi k připomínkám ke studijním plánům

 Úroveň znalostí cizích jazyků se u studentů studujících na MFF stále zlepšuje. Je třeba
konstatovat, že většina příkazů i helpů k různým programům je právě v anglickém jazyce
a tuto skutečnost je třeba respektovat.

 Studijní plány prošly nedávno akreditačním řízením. Na jejich vytváření se podíleli nejen
garanti, ale i mnozí další učitelé a kromě toho tyto plány byly schváleny vědeckou radou
MFF.

 Vedlejší obor byl v minulosti vytvořen jako součást studijních plánů a byl schválen
vědeckou radou MFF a projednán v akademickém senátu UK. Drobné úpravy požadavků
k SZZ jsou rovněž projednávány v AS MFF a v žádném případě ale nejde o jejich změnu
se zpětnou platností.


