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Anketa k využívání e-learningu na FI pro studenty (jaro 2013)

Preferuji využívání Interaktivních osnov 

Preferuji vystavování materiálů v ISu, stačí přes složku "Učební materiály" 

Jakou máte preferenci ke zveřejňování elektronických výukových materiálů k předmětům FI?

Pokud učitel poskytne přehledné instrukce, je mi jedno, kde jsou na webu vystaveny a že to může být pro každý předmět jiné místo 

42% 

42% 

16% 

Jakou máte preferenci ke zveřejňování elektronických výukových 
materiálů k předmětům FI? 

Pokud učitel poskytne přehledné instrukce, je mi 
jedno, kde jsou na webu vystaveny a že to může 
být pro každý předmět jiné místo  
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Jaký máte názor na využití průběžného testování přes IS v průběhu semestru?

Průběžné testování je na FI využíváno v příliš velké míře. 

Rozsah využití průběžných testů na FI je adekvátní (jsou používány tam, kde jsou potřeba). 

Uvítal bych častější využití průběžných testů v předmětech FI.
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Jaký máte názor na využití průběžného testování přes 
IS v průběhu semestru? 

Průběžné testování je na FI využíváno v 
příliš velké míře.  

Rozsah využití průběžných testů na FI 
je adekvátní (jsou používány tam, kde 
jsou potřeba).  

Uvítal bych častější využití průběžných 
testů v předmětech FI. 
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Ano, s úrovní elektronické podpory výuky (dostupnost materiálů, vystavování známek apod.) jsem zcela spokojen.

Spíše ano, nicméně řada vyučujících bohužel využívá tuto formu výuky stále jen v malém rozsahu.

Spíše ne, současné možnosti e-learningu v IS značně převyšují běžné využití na FI.

Domníváte se, že je v rámci výuky na FI dostatečně využíváno možností elektronické podpory výuky?
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Domníváte se, že je v rámci výuky na FI dostatečně využíváno 
možností elektronické podpory výuky? 
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apod.) jsem zcela spokojen. 

Spíše ano, nicméně řada vyučujících bohužel 
využívá tuto formu výuky stále jen v malém 
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