
Jaký máš dojem z celého semestru? Co se Ti líbilo a nelíbilo? Pokud jsi chodil(a) 
poprvé, splnilo se Tvé očekávání? Máš nějaké nápady, jak seminář vylepšit? Chceš 
něco vzkázat nám organizátorům? 

• Přednášky byly dobré a rozmanité.

• Perfektní přednášky, skvěle odreagovani při běžném učivu. Studium obecné matematiky je pro mě velmi abstraktní, ale tyto 
přednášky mě motivují k pokračování v studiu tohoto oboru. Pokračujte tímto směrem, předčili jste má očekávání. Jediný problém 
občas bývá u zvuku, ale to je ten nejmenší detail, který mi opravdu nepřekáží.

• Velmi oceňuji řešení nedostatku prostoru (streamování na Karlín) a použití zvukové techniky na Trojanově.

• Víc přednášek, jako ta poslední. Míň přednášek, jako ta první. Asi nejlepší předmět tenhle semestr, a asi jediný, kterým jsem prošel.

• Co se týče rozmanitosti oborů, tak jsem spokojený. Bylo to přesně tak, jak bych si to představoval, tedy velice různé aplikace 
matematických disciplín.

• Celkove mam velmi pozitivni dojem. Moc ocenuji snahu organizatoru o neustale vylepsovani (at uz z technicke ci organizacni stranky)

• pozitivní dojem, díky za paralelizaci s Karlínem

• Co se týče přednášek, tak moje očekávání naplnil až po prvních dvou přednáškách, které mi tolik neřekli. Co nesplinilo očekávání 
bylo občerstvení. Očekával jsem např. ovoce nebo něco domáčtějšího charakteru :)

• Díky moc za vaši práci na organizaci semináře.

• Seminář zcela splnil má očekávání.

• Mé očekávání bylo nadmíru splněné. Chtělo by to nějak vyřešit problémy s mikrofonem. Na každé přednášce pískal kvůli zesilovači. 
Příští semestr bych ocenil nějakou přednášku z nějakého herního studia. V záznamech jsem viděl Warhorse Studios a mrzelo mě, že 
jsem tam nebyl.

• Na seminari jsem byla poprve. Hodnotila bych ho kladne, nektera tematame opravdu zaujala. Rada bych na seminar chodila i pristi 
semestr

• Super nápad presunúť prednášky na trojanku a aj obcerstvenie bolo top ďakujem za zaujímavé prednášky  �

• Paráda, díky!

• Škoda že přednášky neprobíhají v Karlíně.

• Chodila jsem poprvé. Obecně nápad předmětu je úžasný! Bohužel z mého pohledu byly první dvě přednášky méně zajímavé, což by 
mohlo člověka odradit. Naštěstí další dvě (forézní paní a dnešní prof. Sýkora) byli peckovní. Tyto přednášky se mi opravdu líbily, 
doporučuji je dalším lidem (díky za YouTube) a děkuji Vám za ně.

• Veľmi dobrý nápad streamovať prednášky pre matfyzákov na Karlín.

• Byl jsem poprvé, očekávání to splnilo, některé přednášky byly slabší, jiné úžasné (ale to organizátoři nikdy nemohou zajistit - zda 
bude prezentace dobrá, nebo špatná). Pokračoval bych ve stejném duchu další semestry, je to velmi zajímavé.

• Docela fajn, přestože chápu, že každému se člověk nezavděčí. Z této přednášky jsem byl nadšen oproti předchozím, ale to je dané 
zájmem o problematiku. Mě zase tolik nepřijdou zajímavé finanční aplikace. Byl jsem před tím už na pár přednáškách v Karlíně, takže
jsem tušil, jaké to bude, nicméně mám pocit, že se výběr zlepšuje. Nenapadá mě, jak seminář vylepšit. Díky, že to děláte!

• Nutno ocenit promítání v Karlíně.

• Seminář byl fajn, určitě si jej zapíši i v dalším semestru.

• Super

• Zapsala jsem se poprvé. Bohužel mé očekávání úplně nesplnilo, ale určitě tato poslední přednáška a předposlední přednáška byly 
naprosto nejlepší. Určitě bych uvítala, kdyby přece jen jsme viděli trochu více matematiky. A jsem ráda za anonymní dotazy, protože 
jinak bych se až moc styděla zeptat před tolika studenty. Děkuji moc za seminář.

• Přednášky byly perfektní. Děkuji organizátorům za výbornou práci. Jen jedna malá poznámka: bylo by fajn dělat přednášky v nějaké 
větší posluchárně (pokud nějaká taková na FJFI je).

• Předmět naprosto splnil všechna očekávání. Ač ne každá přednáška byla ideální pro mě, věřím že každý si najde to své. A moc se 
těším na další semestr.

• Ach ta technika... ale to se může stát třeba i na olympiádě ve Vancouveru :) Díky za Váš čas :)

• Přednášky byly zajímavé, zpočátku příliš přecpaná místnost, ale to se pak vyřešilo



• Po prvních dvou přednáškách jsem byla hodně skeptická a zvažovala jsem, jestli vůbec má cenu tam chodit, ale poté přišla třetí 
přednáška, která byla skvělá, a ty poslední dvě byly úžasné. Díky!

• Přednášky se mi velmi líbily. Jak témata, tak samotný přednes a působení přednášejících. Seminář si určitě zapíšu znovu. +Ten 
stream je skvělá věc, kvalita podle mě naprosto vyhovující.

• Dojem veľmi dobrý, určite by som si seminár zapísala znovu, nadmieru splnil moje očakávania. Myslela som si, že nebudem rozumieť
skoro nič, no opak bol pravdou  �

• Nejlepší byly přednášky od prof. Sýkory a Mgr. Báleka (témata byla nejblíže mému oboru). Uvítal bych přednášky z oboru robotiky a 
automatického řízení.

• Děkuji za organizaci předmětu, na FJFI mi něco podobného dlouho chybělo.

• Přednášky byly vesměs zajímavé, většinou dobře srozumitelné. Témata prezentací byla dobře vybrána. Seminář splnil má očekávání 
a celkově jsem spokojen s celým průběhem. Jinak nemám žádných výtek snad jen, že když blbne zvuk (vazbení reproduktoru a 
mikrofonu atd.) tak to někdy rve uši.

• Tento semester sa mi nepáčilo, že občerstvenie nebývalo hore nad 201.

• Byla to paráda. Děkuji, že jste to zorganizovali a dokázali sehnat tolik různorodých a skvělých přednášejících :)

• Oceňuji rozdělení semináře mezi Karlín a Trojanovu, konečně je v posluchárnách nějak rozumně místo. Jinak mne nic nenapadá, díky
moc za další super semestr :)

• První přednáška mi přišla poněkud slabší, jinak to byla paráda :) Byl jsem na tomto semináři poprvé a rozhodně to předčilo mé 
očekávání :)

• Celkově velmi pozitivní dojem. Chválím výběr sušenek :). Jen by bylo fajn, kdyby vše fungovalo již v 17:30 - nebyly problémy s 
technikou či se nečekalo na Karlín, ale to jsou spíš maličkosti a nedá se tomu vždycky předejít. Nejzajímavější z mého pohledu byly 
poslední dvě přednášky, u druhé (RSJ) přednášející trochu příliš zabíhal do detailů a lidi ne úplně zběhlé ve statistice to muselo nudit.

• Seminář se mi líbil a plně naplnil má očekávání.

• Lepší by byla trosku vetsi místnost na přednášeni ale chápu, ze to asi není tak jednoduché ji sehnat  ♀   �

• Skvělý seminář, super odreagování od ostatních přednášek, které na škole máme, seminář předčil má očekávání.

• Libilo, splnilo.

• děkuji za zajímavé přednášky

• Asi takové jak jsem si to představoval:) Děkuji

• Jsem spokojená. Nečekala jsem, že se na semináři objeví pro mě tak "velké ryby" a hlavně díky tomu získávám pojem o tom, jak moc
je matematika vsáknutá do všech možných odvětví. Děkuji.

• Semestr nevím, to podle zkoušek, které se podaří udělat :-) Přednášky super, vyloženě se mi nelíbila jenom přednáška RSJ (od které 
jsem měl velká očekáván) a to asi hlavně kvůli přednášejícímu. Očekávání určitě splněna. Nápady na zlepšení nemám. Možná bych 
nechal dotazy odklikávat samotné přednášející (ať sami zvolí kolik toho odpoví), nelíbí se mi, jak to vždycky někdo z organizátorů 
ustřihne.

• Líbí se mi moc tento nápad udělat přednášky na víc, že vidíme konkrétní využití toho, co studujeme. Ale mnohdy to ti přednášející 
neumí moc dobře a poutavě podat, což je škoda. Možná bych začla víc žen, protože většinou ženy to umí lépe a zábavněji podat 
( minimálně tento semestr to tak bylo podle mého). Ale jinak to me očekávani splnilo. Děkuji!

• Moc děkuju všem organizátorům, byl to super zážitek.

• Líbilo se mi skoro všechno.

• Chodila jsem již v zimním semestru, velmi se mi líbil v tomto semestru zavedený přesun na Trojanovu a promítání na MFF. Jde o 

cestu, která řeší kapacitní problém minulého semestru, kdy bylo mnohdy (hlavně na začátku roku) velmi obtížné najít místo k sezení. 
Díky.


