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Čím Vás studenti v poslední době překvapili?

Tím, že ještě (aspoň občas) navštěvují přednášky.

Student, ktery ma lehkou poruchu uceni, byl diky svemu soustredenemu poslechu prednasek a
aktivnimu pristupu ve cviceni byl nejlepsi ze vsech studentu u zkusky.

Kupodivu svým zájmem o probíraná témata, ochotou diskutovat a sdílet své zkušenosti.

Nečtou zadanou literaturu ani na třetí pokus je zkoušce.

prijde jim normalni nechat si napsat seminarku nebo diplomku a dokonce to inzerovat na kanalech 
MU

Neslušným chováním v podobě psaní si na mobilu kdy jsou ve třídě 3 studenti a na toho
konkrétního přímo koukám. Zklamává mě laxnost přístupu, nízká motivace dělat něco navíc (sami),
když zadám úkol navíc já, otrocky vyplní. Učím i mimo fakultu a lidé, co si mě zaplatí, i mladí jsou
extrémně motivování. Ovšem je to o lidech, počkám si i na jiné studenty, věřím, že jsou :)

pozitivně: extrémě zvýšeným zájmem o doktorské studium.
negativně: jejich představou, že na doktorské studium mají paušální nárok.

Dobrými výsledky u zkoušky poté,co jsme na cvičení dělali opakování pomocí krátkých testů na
Socrativu.

Student si zvolil RJ (jako cizí jazyk, jednosemestrální kurz), protože chtěl číst poezii v originále :)

studenti maji nevycerpatelnou fantazii jak provest ve cviceni nejakou "koninu";) presto ze dostanou
pojyny, co delat nemaji

Opakovaně mě překvapují, jak jsou stydliví. Když je na přednášce věnované vztahu jazyka a 
skutečnosti vyzvu, aby nahlas pronesli slovo, o kterém si myslí, že je hodně vulgární, trvá to dlouhé 
minuty, než se někdo osmělí.

Trochu mne rozčilovalo, jak se studenti courají po začátku přednášky, a tak jsem na úvod hodiny
zařadil písničku, která se nějak tematicky vztahovala k připravené prezentaci, abych jim dal možnost
se docourat. Ti, kteří dříve chodili později o pět minut, začali chodit až po písničce.

studenti me prekvapuji svym nezatizenym pohledem na svet. maji mnohdy prekvapive a dobre
napady

Jasnější představou o ideální struktuře e-learningového kurzu na základě už absolvovaných kurzů s
e-podporou.

Tím, že i studenti, kteří jsou mezi vyučujícími proslulí jako problematická skupina, mohou při 
správném přístupu být velmi spolehliví a zaujatí a lze s nimi skvěle pracovat (takto mě tento 
semestr potěšily dvě skupiny a jsem jim za to velmi vděčný).




