
[*] U otázek s hvězdičkou můžete kroužkovat více odpovědí. 

1) Jste: 

a) žena 

b) muž 

 

2) Do které věkové kategorie patříte?  

a) 18 - 20 let 

b) 21- 23 let 

c) 24 – 26 let 

d) 27 – 29 let 

e) 30 let a více 

 

3) Odkud pocházíte 

a) Město: ………………………………. 

b) Kraj: ………………………………… 

 

4) Kde bydlíte? 

a) u rodičů 

b) na privátu 

c) na kolejích 

d) ve vlastním 

e) jiné doplňte …………………………. 

 

5) Jak dlouho cestujete do školy? 

a) do 15 minut 

b) 16 - 30 minut 

c) 31 - 45 minut 

d) 46 - 60 minut 

e) 61 - 90 minut 

f) 91 - 120 minut 

g) 121 minut a více  

 

6) Z jakých zdrojů své studium financujete? * 

a) kapesné od rodičů 

b) brigáda 

c) trvalý pracovní poměr 

d) stáž 

e) jiné doplňte …………………………. 

 

7) Kolik hodin týdně pracujete? 

a) nepracuji 

b) 1 - 5 hodin 

c) 6 - 10 hodin 

d) 11 - 20 hodin 

e) 21 - 40 hodin 

f) 41 a více 

 

8) Kolik hodin týdně strávíte doma studiem  

a přípravou na výuku? 

a) nepřipravuji se  

b) 1 - 5 hodin 

c) 6 - 10 hodin 

d) 11 - 20 hodin 

e) 21 - 40 hodin 

f) 41 a více 

 

 

9) Kolika přednášek se účastníte? 

a) 0 - 20 %  

b) 21 - 40 %  

c) 41 - 60 % 

d) 61 - 80 % 

e) 81 - 100 % 

 

10)  Pokud jste odpověděli méně než 40%, proč? 

a) moc rychlé tempo probírání učiva 

b) nezajímavé a nezáživné podání  

c) nemám čas 

d) učivu nerozumím 

e) více mi vyhovuje samostudium 

f) jiné doplňte …………………………. 

 

11)  Čím vás obecně vyučující nejvíce zaujme? * 

a) dobrý projev 

b) znalosti a zkušenosti z praxe 

c) nové informace z oboru 

d) jiné doplňte …………………………. 

 

12)  Zvládli byste probírané učivo i bez povinné    

účasti na cvičeních?  

a) ano 

b) ne 

 

13)  Považujete požadavky na studenty 

v laboratoři za: 

a) nízké 

b) adekvátní 

c) příliš vysoké 

 

14) Z jakých materiálů se vám nejlépe studuje? * 

a) ze skript 

b) ze zkrácených verzí skript 

c) z vlastních poznámek 

d) z přednáškových prezentací 

e) jiné doplňte …………………………. 

 

15)  Využíváte písemky z minulých let jako vzor  

 pro přípravu na zkoušku? 

a) ano 

b) ne 

 

16)  Pokud ano, z jakých zdrojů tyto testy   

získáváte? * 

a) serveru www.primat.cz 

b) serveru www.vsbsklad.cz 

c) od svých přátel 

d) jiné doplňte …………………………. 

 

17) Jaký rozvrh vám vyhovuje?  

a) vlastní tvorba rozvrhu 

b) přiřazení do skupin s pevným rozvrhem 

 

 



[*] U otázek s hvězdičkou můžete kroužkovat více odpovědí. 

 
18) Jste pro zrušení indexových knížek a jejich 

virtuálním nahrazením? 

a) ano 

b) ne 
 

19) Považujete studenty doktorandského studia  

za dostatečně způsobilé pro výuku? 
a) ano 

b) ne 

 

20) Reaguje většina vyučujících na vaše emaily? 
a) ano 

b) ano, ale pozdě 

c) ne 
 

21) Víte jak řešit případné porušení školního řádu  

ze strany studentů nebo vyučujících? 
a) ano 

b) ne 

 

22) Znáte aktuální nabídky stáží, které škola nabízí? 
a) ano 

b) ne 

 
23) Byl byste ochoten získávat zkušenosti na stáži bez 

nároku na odměnu? 

a) ano 
b) ne 

 

24) Zúčastnili byste se ve svém volném čase debat se 

zajímavými osobnostmi, podnikateli a odborníky? 
a) ano 

b) ne 

 
25) Využili jste někdy stáže v rámci programu Erasmus? 

a) ano 

b) ne 

 
26) Pokud ne, uveďte důvod. * 

a) nemám dostatečné informace  

b) nemám zájem studovat v zahraničí 
c) nedostatečná nabídka zahraničních škol 

d) obávám se jazykové bariéry 

e) nedostatek financí 
f) jiné doplňte …………………………. 

 

27) Zúčastnili byste se anonymních srovnávacích 

testů mezi fakultami? 
a) ano 

b) ne 

 
28) Jste spokojen s vybavením učeben HGF?  

a) ano 

b) ne 

 
29) Pokud ne, uveďte důvod. * 

a) špatná akustika 

b) nepohodlné sezení  
c) zastaralé vybavení učebny 

d) jiné doplňte …………………………. 

 

30)  Měl byste zájem se podílet na školní výzkumné 
činnosti? 

a) ano 

b) ne 

 
31)  Vyhovuje vám nabídka sportovních aktivit? 

a) ano 

b) ne 
c) nezajímám se o sport 

 

32)  Měli byste zájem o sportovní turnaje mezi 
fakultami? 

a) ano 

b) ne 

 
33)  Chodíte na oběd do menzy? 

a) ano 

b) ne 
 

34)  Pokud ne, uveďte důvod. * 

a) mám obědy odjinud 
b) malé porce jídla 

c) velké fronty 

d) vysoké ceny 

e) malý výběr jídel 
f) špatná kvalita jídla 

g) špatná doba výdeje obědů 

 
35) Jste spokojen s prací vašeho studijního oddělení? 

a) ano 

b) ne 

 
36) Pokud ne, uveďte důvod. * 

a) často nedostanu odpověď 

b) nevhodná otevírací doba 
c) neochota pracovnic 

d) jiné doplňte …………………………. 

 
37)  Využíváte hodnocení výuky na konci každého 

semestru? 

a) ano 

b) ne 
 

38) Pokud ne, uveďte důvod. * 

a) nevím o něm 
b) v daném termínu to nestihnu 

c) nechci nikoho hodnotit 

d) bojím se, že není anonymní 
e) myslím, že to nic nezmění 

f) jiné doplňte …………………………. 


