
  

Vyhodnocení ankety – PC pavilon 
(letní semestr, 2007)



  

Obecné informace

● V období od 1.4. do 15.4. 2007 byla na webových 
stránkách PC pavilonu zveřejněna anketa se zaměřením 
na zjistění požadavků studentů využívajících služeb PC 
pavilonu na kolejích VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a s tím 
související zlepšení poskytovaných služeb.

● Celkový počet respondentů - 274



  

Zřízení Wi-Fi připojení k TUONET 
v rámci PC pavilonu

ANO - 198

NE - 53

ANO - 198

NE - 53

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Bezdrátový přípojný bod bude realizován v průběhu zimního semestru akademického roku 
2007/2008.



  

Požadovaná kapacita operační 
paměti

512MB - 77

1024MB - 134

více - 43

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Zvýšení kapacity operační paměti na 1024MB bude realizováno na učebnách podle přidělených 
finančních prostředků.



  

Požadovaná disková kvóta

1GB - 90

2GB - 88

více - 77

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Disková kvóta bude nastavena v průběhu zimního semestru akademického roku 2007/2008 
na 2GB.



  

Spokojenost s dostupností
 USB a audio portů

ANO - 116

NE - 136

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

U PC, kde je ztížen přístup k USB, popř. AUDIO portům se budeme snažit tuto situaci postupně 
zlepšovat.



  

Požadovaná velikost monitoru 
a pracovní rozlišení

17“ @ 1280x1024 - 78

19“ @ 1280x1024 - 105

19“ wide @ 1440x900 - 37

20“ wide @ 1680x1050 - 16

20“ @ 1600x1200 - 18

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

V období letních prázdnin po ukončení akademckého roku 2006/2007 bude provedena výměna CRT 
monitorů za 19“ (popř. 20“) LCD.



  

Požadavky na instalaci plotteru

ANO, A2 - 48

ANO, A1 - 52

ANO, A0 - 42

NE - 103

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

V současné monitorujeme využití CAD/CAM aplikací na PC pavilonu a v závislosti na výsledcích 
bychom chtěli realizovat instalaci plotteru v průběhu akademického roku 2007/2008.



  

Požadavky na instalaci barevné 
kopírko-tiskárny

ANO - 198

NE - 52

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Instalace barevné kopírko-tiskárny formátu A3 bude zaplánována a realizována v případě přidělení 
finančních prostředků v akademickém roce 2007/2008.



  

Požadované SW aplikace

AutoCAD / Invetor - 95 SPSS - 26

Corel Draw - 87 Eclipse - 22

MatLAB - 72 QSBN - 19

MS Visual Studio - 55 ICQ (IM) - 12

MathCAD - 38 ArchiCAD - 4

Statgraphics - 33 OrCAD - 3

Eagle Layout Editor - 31 ArcGIS, ArcView - 3

ProEngineer - 26 ostatní aplikace - 1

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Budou realizovány dvě učebny pro modelování a konstruování (D119, D121), jedna učebna 
s matematickými a ekonomickými nástroji (D122) a jedna učebna s grafickým a vývojovým 
softwarem (D115). 



  

Požadavky na zřízení jazykové 
učebny pro e-learning

ANO - 176

NE - 75

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Jazyková učebna bude v případě přidělení finančních prostředků realizována v místnosti D118. 
Předpoklad uvedení do provozu – září 2007.



  

Požadavky na zřízení elektronické 
knihy přání a stížností

ANO - 182

NE - 67

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Elektronickou knihu přání a stížností uvedeme do provozu od září 2007.



  

Preferovaná provozní doba
 PC pavilonu

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Nepřetržitý provoz nelze vzhledem k neúměrným mzdovým nákladům zajistit. O změně provozní 
doby od 7:00 do 24:00 budeme uvažovat pokud mzdové náklady na pokrytí provozu nepřesáhnou 
rozpočet PC pavilonu.



  

Preferovaná provozní doba
 kartového centra na PC pavilonu

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

Provoz kartového centra po 16 hodině prozatím nelze zajistit. Bylo by nutné přijmout dalšího 
pracovníka a na to nejsou schváleny ani mzdové prostředky ani organizační místo. O úpravě 
provozu kartového centra nicméně budeme uvažovat.



  

Spokojenost s nabídkou služeb
PC pavilonu

ANO - 227

NE - 19

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

CIT děkuje.



  

Hodnocení služeb a provozu 
PC pavilonu v současnosti

„1“ - 53

„2“ - 129

„3“ - 56

„4“ - 15

„5“ - 16
* hodnocení jako ve škole

Průměr - 2,3

Výsledky ankety:

Stanovisko CIT-870:

CIT děkuje.



  

Údaje o respondentech
 ( fakulta )

EkF - 104

FAST - 40

FBI - 21

FEI - 47

FMMI - 9

FS - 30

HGF - 18



  

Údaje o respondentech
 ( ročník )

„1“ - 94

„2“ - 56

„3“ - 46

„4“ - 48

“5“ - 23

„6“ - 2


