V Brně, 12. ledna 2010

Vyhodnocení průzkumu Informačního centra
„Zrušení ekonomické studovny v budově Q“
15. prosince 2009 spustilo Informační centrum v aplikaci ePrůzkumy v UIS dotazníkové
šetření na téma „Zrušení ekonomické studovny v budově Q“ (dotazník viz Příloha č. 1).
Dotazníkem jsme si chtěli ověřit, zda studenti a akademičtí pracovníci PEF a FRRMS
souhlasí či nesouhlasí se zrušením ekonomické studovny a jejím přebudováním
na velkokapacitní PC studovnu, tak jak požaduje vedení Provozně ekonomické fakulty.
Dotazník byl zaslán všem studentům a akademickým pracovníkům PEF a FRRMS, což
představuje celkem 4917 osob. Odpovědělo 1552 respondentů, tedy 31,6 % oslovených.
Šetření bylo ukončeno dne 7. ledna 2010, kdy Informačnímu centru přišlo dislokační
rozhodnutí pana rektora, kterým přiděluje prostory studovny pod správu PEF. Rozhodnutí
nabývá účinnosti 1. března 2010. Přestože bylo o přebudování ekonomické studovny již
rozhodnuto a na výsledky dotazníkového šetření nebyl brán zřetel, dovolujeme si zájemce
s těmito výsledky seznámit.
Sběr dat: 15. 12. 2009 – 7. 1. 2010
Respondenti: studenti a akademičtí pracovníci PEF a FRRMS, 4917 oslovených přes
aplikaci ePrůzkumy v UIS
Návratnost: 1552 dotazníků, tj. 31,6 %
Vyřazeno: 4 dotazníky
Výsledky:
1. otázka
Jsem:
student/ka PEF
student(ka) FRRMS
akademický pracovník PEF
akademický pracovník FRRMS
student(ka) PEF, akademický pracovník PEF
student(ka) FRRMS, akademický pracovník FRRMS
student(ka) PEF, akademický pracovník FRRMS
celkem respondentů
2. otázka
Ekonomickou studovnu v budově Q:
navštěvuji často (cca 1x týdně)
navštěvuji zřídka (cca 1x měsíčně)
nenavštěvuji vůbec

957
377
213

1342
139
45
7
13
1
1
1548

Návštěvnost ekonomické studovny Q

14%

24%
62%

navštěvuje často

navštěvuje zřídka

nenavštěvuje vůbec

3. otázka
Půjčujete si v ekonomické studovně v budově Q knihy?
ano
ne

1061
480
Využívanost knihovního fondu

31%

69%

půjčuje

nepůjčuje

4. otázka
Se zrušením ekonomické studovny v budově Q a jejím přebudováním na počítačovou
učebnu:
souhlasím
nesouhlasím

197
1340

Názor na zrušení ekonomické studovny Q

13%

87%

nesouhlasí

souhlasí

Textové odpovědi k otázce č. 4 viz Příloha č. 2.
Otázka č. 5
Vaše další komentáře:
viz Příloha č. 3

Příloha č. 1: Dotazník
Zrušení ekonomické studovny v budově Q
Milí studenti, vážení akademičtí pracovníci,
rádi bychom prostřednictvím tohoto krátkého dotazníku zjistili Váš názor na zamýšlené
zrušení ekonomické studovny v budově Q. Namísto této studovny by ve stávajících
prostorách byla vybudována velkokapacitní počítačová učebna, což by znamenalo:






Přemístění všech knih a diplomových prací PEF do knihovny v budově A, kde by byly
uloženy ve skladu, nebyl by k nim volný přístup = zrušení prezenčních výpůjček fondu
zaměřeného na ekonomii, management, marketing, finance, statistiku, účetnictví,
bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.
Z důvodu omezené kapacity skladů knihovny by studijní literatura pro studenty PEF
a FRRMS nemohla být nakupována ve větším počtu výtisků tak jako doposud.
Zrušení 30 studijních míst, která studenti využívají pro studium i skupinovou práci.
Zrušení dobíjecího místa pro barevný tisk a kopírování.

Sdělte nám, prosím, svůj postoj k této skutečnosti. Dotazník je anonymní a bude sloužit
Informačnímu centru, provozovateli studovny v budově Q, pro další vyjednávání s vedením
PEF ohledně přebudování studovny na PC učebnu.
Odpovězte, prosím, na následující otázky:
1. Jsem (možno zvolit více odpovědí):
student(ka) PEF
student(ka) FRRMS
akademický pracovník PEF
akademický pracovník FRRMS
2. Ekonomickou studovnu v budově Q:
navštěvuji často (cca 1x týdně)
navštěvuji zřídka (cca 1x měsíčně)
nenavštěvuji vůbec – uveďte, prosím, důvod
3. Půjčujete si v ekonomické studovně v budově Q knihy?
ano
ne – uveďte, prosím, důvod
4. Se zrušením ekonomické studovny v budově Q a jejím přebudováním na
počítačovou učebnu:
souhlasím – uveďte, prosím, proč
nesouhlasím – uveďte, prosím, proč
Vaše další komentáře:

Děkujeme za Váš čas a spolupráci.
kolektiv pracovníků Informačního centra

Příloha č. 2: Textové odpovědi (bez korektury) k otázce č. 4 Se zrušením ekonomické
studovny v budově Q a jejím přebudováním na počítačovou učebnu:
Nesouhlasím
Souhlasím
pokud by se místo studovny vybudovala počítačová učebna, studenti by si neměli, kde v
klidu sednout se svými notebooky a studovat popřípadě pracovat na projektech.
hodně lidí tam chodí
Protože bych tam i nadále ráda studovala a půjčovala si knihy či diplomové práce.
studovna je vždy plná studentů, tudíž je využívána
leží na dobře přístupném místě, a ničemu nepřekáží.
Studovna v budově Q je studenty hojně využívána, proto bych ji nerušil
Jsem zvyklá tam chodit a hlavně si půjčovat knihy, což kdyby nebylo možno, dost by mě to
zasáhlo.
Knihy jsou v nedostatečné kapacitě i za stávajícího stavu.
Studovna je potřeba, ale většina studentů se učí na chodbách, takže si myslím, že když se
nahradí, tak to nebude taková ztráta.
Spousta spolužáků jejich služeb využívá.
Při volných hodinách je zde příjemné studovat, jak samostatně, tak i ve skupinkách. Není
zde tolik ruchu a je zde teplo. Jsem zásadně proti zrušení!
Protoze neni kurna kde studova,ne!
Rád ji navštěvuji a studuji v ní. Jediné místo na budově Q, kde se dá v klidu soustředit na
studium.
Kde by se po zrušení studovny měli studenti scházet, pokud potřebují pracovat na
seminárních či jiných pracech? Kapacit studovny v budově A je pro univerzitu nedostačující.
Z důvodu nemožnosti si zapůjčit tam nyní vystavené knihy a nemožnost prohlížení
závěrečných prací.
již teď se mi zdá učebna nedostačující (počet přístupných knih především), pokud by se stav
ještě měl zhoršit, nesouhlasila bych
"Studovnu vyuziva velmi casto, temer denne. Byva tam i hodne plno, takze mysilim, ze
nejsem jedina. Spis si nekdy rikam, ze by se mel prostor studovny zvetsit.
Take knihy si tam pujcuji velmi casto. Opravdu si nemyslim, ze by studovna mela byt
zavrena.
V budově Q je nedostatek místa na řešení studií a prací.
Díky wifi není problém se kdekoliv připojit na svůj notebook a pro akutní vyřizování věcí jsou
informační kiosky dostačující.

Knihovna se vždycky hodí víc.
Myslím, že v budoucnu využiji.
protože myslím, že počítačových učeben je na MZLU dost ale místo, kde se člověk může učit
není, nebo je ho velmi málo. Nejednou se mi stalo, že jsem víc než půl hodiny obcházela
možné studovny a všude bylo plno.
Zrušením studovny nebudou mít studenti nikde klid na učení se v prostorách školy, kvůli
každé maličkosti se nám rozhodně do A chodit nechce,kdo nevydrží čekat na počítač, at jde
právě do Ačka.
Možnost půjček knih je pro mne vyhovující. Prostory jsou vhodnější než studovna v budově
A
myslím si, že pro studenty je takové místo velice důležité
Protože si myslím, že studovna Q je studendy docela využívaná, např. při hledání odborných
knih a nebo tvoření skupinových seminárních prací.
Ztráta volného přístupu ke knihám
Myslím si že by se měla studovna zanechat z důvodu půjčování obsáhlých materiálů ohledně
ekonomiky.
Je to velmi dobré místo pro skupinovou práci. Dá se zde strávit čas, kdy se potřebuji učit a
zůstávám ve škole.
"Je to vhodné místo pro setkávání studentů kvůli vypracovávání skupinových prací; jsou zde
k nahlédnutí knihy, které v knihovnách bývají rozebrané; je tu k dispozici kopírka, tiskárna a
skener; můžu si zde přečíst některý denní tisk; možnost využití PC, pokud s sebou nemám
notebook; Jednou větou: přeji si, aby studovna zůstala zachována."
někde musí být klid na čtení knih
Počítačů je dost a navíc ho mám i doma, jakož i většina dalších studentů. Navíc půjčování
knih zde je důležité, přístupné, rychlé, bezproblémové.
Je to asi jediné místo, kde se dá ve škole v teple učit.
Myslím si, že spousta studentů univerzity se v průběhu semestru chodí do studovny
připravovat a studovat.
Je pro mě časově výhodnější v době krátké pauzy využít tuto knihovnu, kdy nemusím chodit
až do budovy A, kde je navíc obvykle velké množství studentů a není tam na studium a práci
takový klid. Také mi vyhovuje, že tam jsou k dispozici odborné knihy k předmětům, které
studuji.
Ve studovně je klid na vytváření seminárních prací narozdíl od míst v patrech budovy. Navíc
(když je potřeba) jsou k dispozici hned u vás knihy k nahlédnutí. Hlavně je tam tepleji než v
ostatních prostorech fakulty.
nemožnost zobrazení příloh apod. v kioscích, tisk dokumentů, ekonomicky zaměřené knihy,
Věřím, že ekonomická studovna je hojně využívána studenty ekonomických oborů.

Protože ji notně využívám!
Nesouhlasím ani s jedním ze 4 uvedených omezení, ke kterým by došlo.
"Kromě většího pohodlí je to velmi praktické pro například tisknutí přednášek, které vyučující
umístí na DS několik minut před začátkem, a podobné úkony.
Přimlouval bych se alespoň za ponechání počítačů pro tisk a kopírky."
Studenti i akademičtí pracovnící by měli mít prostor s dostupnou literaturou.
"Zachovani knihovny je nezbytne nutne z duvodu poskytovanych sluzeb studentum. Opravdu
pak nevim kam by chodili bakalari a diplomanti. Z ceho by cerpali pro sve zaverecne prace Q jine knihovny nejsou schopny nahradit. Take seminarni prace by utrpely!!!!!!
Pocitace jsou volne dostatecne v patek a v pondeli, studenti nemusi prijizdet az v utery a
odjizdet ve ctvrtek. Vetsina studentu ma pocitac. V Q a jinde se casto chatuje, pouziva
Facebook a dalsi aplikace nesouvisejici s vyukou, proto je plno ve spickach."
Do studovny v budově Q chodím velice často, je to jedno z mála míst, kde se dají vypracovat
seminarní práce při práci ve skupině a mít možnost si vypůjčít potřebnou literaturu pro
vytvoření zadaných témat, dále mít možnost nahlížet do bakalářských prací pro vytvoření
vlastní práce. Jedinou nevýhodou je nedostatečná kapacita, mnohkrát se mi stalo, že již byli
všechna místa zaplněna. Proto velice nesouhlasím se zrušním této studovny.
nemozna dostupnost knih podle sveho vyberu, knihovna bude zvdalena a zejmnea kdyz je
nepriznive pocasi a velke fronty v budeove A odrzuje to jakoukoliv do te doby projevenou
aktivitu
podle mne to funguje dobře a není třeba to měnit. počítačová učebna není nutně třeba.
většina studentů má svůj vlastní notebook.
Myslím si, že zrušení ekonomické studovny je naprosto bezpředmětné! Naopak si myslím, že
vzhledem k tomu, že v budově Q sídlí tři fakulty, studentů přibívá (až moc) navzdory
omezené kapacitě budovy. Nechápu, co je to za nápad, když studovna je permanentně
obsazená a studenti jsou nuceni vyhledávat jiné studovny např. na doučování po Brně (např.
studovna FSS je ideální), vedení fakulty (či univerzity) by mělo naopak uvažovat o rozšíření
těchto prostor!
nesouhlasím Protože mi vyhovuje, že mám prostor, kde mohu studovat, kopírovat a
pracovat na něčem do školy i ve skupinkách. Nemusím se přesouvat do jiné budovy. Myslím
si, že stačí, že v budově A je velká počítačová učebna.
nesouhlasím protože je určitě mnoho studentů, kteří tam chodí, mají tam klid na učení a
potřebují ke studiu materiál, který se tam nachází
Kvůli ostatním studentům, kteří studovnu využívají a také z toho důvodu, že bych
potřebovala služeb studovny využít.
Myslím, že studovna by měla zůstat zachována, protože je důležitější než počítačová
učebna.Volných počítačů na PEF je dost a většina studentů si stejně do školy nosí své
notebooky.
každá fakulta by měla mít vlastní studovnu

Zrušením studovny v budově Q odstraníte poslední místa, kde se dá v klidu něco naučit. U
počítačů převážně sedí studenti, kteří potřebují jen využít volný čas. Počítače jsou dnes k
vyuce potřeba, jsem pro rozšířit počet PC, ale rozhodně né na úkor studovny. Studenti si
nemají kam sednout a tak studují u bufetu, kde by zase rádi studenti, kteří se v klidu chtějí
najíst, musí stát. Míst je opravdu ve škole málo. Tak neruště to poslední.
Nedostatečná kapacita, místa by se měly spíš zvýšit než rušit.
Vzhledem k tomu, že přístup na počítač má každý doma nebo má notebook, mi přijde
dodstačující kapacita počítačů.
V jednotlivých patrech je málo míst na sezení, není vůbec kde vypracovávat společné
seminární práce nebo se učit. Se zrušením této studovny vůbec nesouhlasím, pro mě je to
opravdu důležité místo, které mi pomáhá při studiu. A to určitě nemluvím jenom za sebe.
Možnost půjčování knih je pro studium také velmi důležitá.
nesouhlasím Půjčuji si zde knihy a je to jediné místo, kde se dá v klidu a teple učit.
nesouhlasím se zrušením 30 studijních míst
Je pohodlnější mít knihovnu na fakultě, kterou navštěvuji.
"Jak může být fakulta (a zvlášť ekonomická!) bez vlastní studovny a knihovny?!
Pokud je nedostatek počítačů, proč nezpřístupnit počítačové učebny - v době, kdy v nich
neprobíhá výuka. Na jiných školách to funguje."
Nesouhlasím, protože si myslím, že právě prostor knihovny v Q je jdním z mála příjemných a
hlavně poslendích míst, kde se dá v klidu pracovat nejen na společných projektech, ale také
na diplomových pracích. Zrušení by jednoznačně vedlo ke zhoršení kvality studia na této
škole.
studijní místa budou chybět, také by mi nevyhovovalo zrušení prezenčních výpůjček
Neměla bych si kde půjčovat knihy a na tech 30 počítačů jsou už tak velké fronty. Kapacita v
A by byla nedostačující. Na druhou stránku velká počítačová učebna by byla také potřebná.
Studovna je dobrým místem, kde strávit čas, pokud mám v rozvrhu volné hodiny a můžu tam
studovat, což na jiném místě ve škole nejde kvůli hluku.
Můžu si tam okopírovat potřebné věci z knížek, které se nedají půjčit. Myslím, že je studovna
na budově Q potřebná.
Myslím, že kapacita stávající počítačové učebny je dostačující
Mě osobně existence či neexistence studovny nijak neovlivňuje.
protože studovna je místo, kde se dají se spolustudenty řešit seminární práce, nikde není
místo na sednutí a řešení těchto prací. budova Q praská ve švech.
Protože je v budově už tak dost málo místa, kde si studenti mohou sednout a studovat
Zijeme v dobe, kdy temer kazdy student ma vlastni notebook,a problem dostupnosti PC ve
skole jiz neni tak velky jak driv.. spis chybi prostory kam si s nim sednout. Uvitala bych vice
stolu a zidli v prostorach studovny a na cele fakulte. Zverecne prace dle meho nazoru
nemuseji byt prezencne k dispozici v IC, staci na vyzadani, jsou jiz dostupne

elektronicky!Zvetsil by se tak studijni prostor v IC Q. Odborna ekonom. literatra je jiste
dulezita, neomezovala bych ji, ba naopak, rozsirovala. Navic se da chodit na PC do Q 04
(nepamatuji se presne cislo ucebny) o cemz mnoho studentu neví!!
Protože je možné,že v budoucnu se mi bude hodit tam zajít více než do budovy A. A počítač
ve škole zatím nenavštěvuji.
"Využívám studijního místa, ke studiu i skupinové práci. Půjčuji si knihy. Dobíjím si ve
studovně Q ISIC.
Ekonomická studovna v budově Q je jedním z mála míst, kde si člověk může v klidu projít
učivo před zkouškou, napsat práce, které jsou zadávány ve spoustě předmětů, aniž by musel
nosit domů spousty knížek. Studovna je věc, která chybí mým bývalým spolužákům na
spoustě jiných vysokých škol. Myslím si, že bychom se jí neměli zbavovat, je to krok zpět.
stávající počet PC v budově Q je dostačující, s ohledem na to, že je možno využívat velkou
počítačovou studovnu v budově A. Ekonomických knih na presenční půjčení je samo o sobě
málo, a to by se měly nakupovat ještě v menším množství, muselo by se pro ně chodit na A
a čekat dlouhou dobu v pořadníku než si ji můžeme půjčit. A chybělo by dobíjecí místo na
PEF.
nevím, čemu tam překáží
Hodně studentů ji využívá, každý den je tam plno a těžko se tam hledá volné místo, takže je
určitě využitá, nehledě na dobíjecí místo.
Mnoho mých spolužáků ji využívá
V budově Q je to jediné místo, kde se můžeme se spolužáky sejít a pracovat na seminárních
prací. inde není místo, nebo je tam hluk, příp.nás od tam vyhodí. např v menze nás ostatní
vyhodí, protože se chtějí najíst. Prosím nerušte nám Počítačovou studovnu !
vyhovuje mi současný stav, kdy jsou k dispozici potřebné studijní materiály, nejsou žádné
prblémy s nahlédnutím do knih a diplomových prací, ani s dobijením pro tisk a kopírování.
přemístění by v žádném případě neušetřilo studentům, ani fakultě práci ani čas.
je to nejbližší místo na výtisk a dobíjecí místo...využíváme se spolužáky toto místo pro
skupinové práce. Je zde volný přístup k diplomovým a bakalářským prací, stejně tak ke
studijní leteratuře...zásadně nesouhlasím se zrušením...
Studovna je dobré místo, kam si mohou studenti zajít mezi přednáškama a nerušeně se
věnovat studiu. Pokud člověk sedí na lavičce před posluchárnama, učit se tam opravdu
nedá.. (a je tam v zimě zima)
pro mnohe studenty je to místo vetsiho klidu a v zime je zde tepleji nez na chodbach...a
navic studenti kteri ji ted navstevuji by pak zabirali misto u stolecku na chodbe
nedostatečný prostor v budově Q pro studium, potřeba se pohodlně dostat k závěrečným
pracím a půjčování si ekonomických knih.
je mi to celkem jedno,ale určo se mi to bude někdy hodit
Dle mého názoru by měla být v budově učebna s ještě větší kapacitou, tudíž zrušení této
řekněme né příliš kapacitní učebny pokládám z mého osobního pohledu za nevhodné.

Protože ji navštěvuji často a půjčuji si publikace.
Nepocituju potřebu více počítačových učeben, jsme velka fakulta a myslim, že bychom meli
mít nárok k přístupu k odborné literature
protože by nebyl volný přístup ke knihám a DP a BP, chodím se tam učit, případně si dělat
nějaké úkoly do školy
Prostor využívám ke studiu a skupinovým pracím, je to jediné místo na PEF kromě toalety,
kde je opavdu klid.
chybí tu další prostory pro setkávání pracovních skupin - v době, kdy je trend nutit studenty
pracovat v týmech není možné jim sebrat jediný schopný a odpovídající prostor pro tyto
aktivity (studovna na Áčku je sice velká, ale pořád plná!!!)
Je to misto kde je KLID, daji se zde nerusene vypracovavat ukoly nebo se jen tak pripravovat
na hodiny.
chodím se do těchto prostor učit, a kopíruji si zde materiály.
Při vypracovávání seminárních prací ve skupinách, využijeme jak studovnu, tak můžeme
čerpat z knih i odevzdaných prací, které jsou k dispozici. Je zde klid na studium. Lze použít
notebook, místo PC. Kopírování a tisk je také výhodou, například z publikací a učebnic.
Usnadnění dostupnosi informací (knihy, bakalářské a diplomové práce, pc,). Přišlo by mi to
jako krok vzad pro současné i budoucí studenty MZLU PEF.
Možnosti ekonomické studovny v budově Q vítám a využívám, chyběla by mi.Knihy si také
půjčuji docela často, proto bych spíše využila rozšíření knihovního fondu než jeho zrušení.
Také bych zde uvítala více míst k sezení.
Myslím si, že kapacita počítačů je dostatečná, jen mnozí studenti nevědí, že se dá chodit
také do Q04
jediné místo klidného odpočinku a studia krom chodeb v budově Q na moderní budovu
chyby Odpočívárny!!!
Knihovna je základ pro studium. Má být součástí fakulty.
V dnešní době, kdy má většina studentů svůj vlastní počítač, mi přijde zbytečné pořizovat
další počítače. A hovuje mi možnost půjčit si knihu na týden domů a pokud bude kih méně,
pak tato možnost nebude. Na PEFce musíme zpracovávat spoustu prací ve skupinách a
nejsou pro to jiné prostory než studovna, protože na chodbách bývá zima a není tam klid.
uspokojuje potreby studentu na pristup k informacim, studijnim materialum a dalsim zdrojum
ktere jsou nezbytne pro studium. dale nabizi zazemi pro studium a pristum k PC plus
moznost tisku a kopirovani.
Myslím, že je studovna po většinu času plná, proč tedy rušit něco co je využíváno?
nesouhlasím Trávim v nej voľný čas medzi hodinami a využívam ho na štúdium a
samovzdelávanie.
Nedostačující kapacity studoven i v jiných budovách, studenti by ztratili zázemí či možnost
sejít se pro vypracování společných projektů...

"v případě potřeby vypůjčit si knihy budu muset složitě do budovy A,větší ztráta času,studijní
materiál nebude ,,po ruce
Ubrání místa pro studium při skupinovém projektu, nemyslím si, že by potřeba dalších
počítačů, občas fronta sice je, ale je možnost jí i na A. Nebo by bylo řešením zbudování části
počítačů místo knihovny, ale místa k sezení ponechat.
Myslím si, že by to nebylo značně nefér vůči studentům. Studovna v budově A je dostatečně
využívána jinými fakultami a pro studenty pef zde už nezbývá mnoho místa. Myslím, že
studovna by rozhodně měla být zanechána. Co se týče knihovny, tak je poměrně dost
využívaná a vítám možnost půjčit si určité knihy alespoň na týden. Při psaní bakalářské
práce to bylo potřeba. Pokud by byla studovna zrušeno a knihy nebyly takto volně k
nahlédnutí, bylo by to značné omezení pro nás studenty a to mi nepřijde příliž fér.
"- prezencni pujcovani odbornych ekonomickych knih je velmi dulezite pri vypracovavani
seminarnich praci i samostudiu
vetsi cast studentu jiz ma notebook"
Ve skole chybi dostatecny prostor, kde by studenti mohli pracovat na skupinnovych
projektech. Na zahranicnich univerzitach byva vycleneno skoro jedno kridlo patra pro
skupinnnove prace a my bychom chteli zrusit i to malo, co mame???? Myslim, ze vetsina
studentu ma dneska notebook, ktery si do skoly bere a je taky moznost vyuzit i dalsi
pocitacovnou ucebnu. Mozna by nebylo spatne spise zpristupnit dalsi pocitacove ucebny
(umoznit poslat materialy na tisk) mimo dobu vyuky pro studenty nez rusit stavajici knihovnu.
Sice studovnu nevyužívám na půjčování knih, ale určitě bych nebyla pro zrušení, protože
když se sejde skupinka a chce pracovat na společné práci, nedá se najít místo ani tak, natož
kdyby se zrušilo těch pár míst co tam je, naopak by bylo třeba počet míst navýšit, jelikož na
chodbě se v té zimě opravdu sedět nedá :(
Myslím, že studovnu využívá mnoho studentů a její zrušení by jim přineslo potíže. Navíc
počítačových učeben je v Q budově už dost.
Z důvodu nemožnosti prezenčních výpůjček.
Počítačových učeben je až až. Přičemž studovna je vždy zaplněna lidmi, kteří zde studují a
připravují se na vyučování. Můžete si zde prohlížet práce absolventů, přečíst obsah knihy
kterou si půjčíte či jenom prezenčně si vypůjčit knihu. A co je důležité, kopírovat bychom
museli chodit do jiné fakulty.
zbytečné přemísťování lidí do budovy A.
Převážně z výše uvedených důvodů.
Studovnu využívám často pro tisk, kopírování, půjčování knih, studium, v budově Q je málo
místa, kde se dá studovat, židličky v chotbách bývají vždy obsazeny, studovna je jediné
místo, kde se dá v klidu a v teple učit i s notebookem, protože je zde připojení ke zdroji.
Zásadně nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny! Z 99% chodím čerpat potřebné
informace k samostudiu nebo psaní seminárních prací právě do ekonomické studovny.
Dokonce bych byla spíše PRO rozšíření!

"je potřebná pro různé individuální i skupinové práce
stejně tak prezenční výpujčky knih
Co mají studenti dělat, když mají mezi výukou volno? Stát hodinu či dvě na chodbě?"
v budově Q je už tak málo místa, kde by se mohli studenti scházet a pracovat společně, tady
je aspoň několik málo židlí a dá se zde poměrně nerušeně učit. Ostatní místa jako židle před
učebnami jsou většinou rozebrané nebo obsazené.
Trávím zde poměrně dost času, výborně se zde učí, mohu využít internet nebo si půjčit knihu
(i prezenčně). Velmi často také využívám kopírky a tiskárny. Z tohoto důvodu bych studovnu
v budově Q určitě zanechala.
Snad součástí každé university je studovna, která slouží ke studiu studentů. To se pak může
rovnou celá škola zrušit a celé studium prob íhat na počítači.
potřebuji si dál půjčovat ekonomickou literaturu.

z důvodu zrušení studijních míst a nemožnosti vypůjčit si knihu
Jako studentka potřebuji mít přístup k materiálům týkajících se mého studia, jako jsou knihy
a ostatní bakalářské práce
"Jediné místo, kde se dá v ""klidu"" učit."
ty věci a služby, které poskytuje, by zde velmi chyběli a nebyly by k dostání nikdě jinde
Nesouhlasím s vybudováním počítačové učebny na úkor zrušení prezenčních výpůjček
ekonomické studovny.
myslím, že pro jiné studenty je potřebná
Myslím si, že je v každém případě prospěšná. Využívá ji hodně studentů, kterých je teď
celkově všude hodně. Časti se tam stojí i fronty na pc, či kopírku..Tak proč ji rušit...
zrušení výpůjček ekonomických titulů mi přijde nesmyslné, jelikož mnoho studentů z nich
čerpá pro své úkoly a práce a kde jinde by si měl zjišťovat informace než na své škole?
studovnu povazuji jako dulezitou a nezbytnou soucast fakulty!!!!!!!!!!!
"Nejlepší místo na učení a vytvareni skupinovych projektu, kde se budou schazet studenti?P
Na chodbe, kde mrzne????
Kam budeme chodit cerpat informace na projekty? Copak knihy o ekonomii patri na
agronomickou fakultu,do knihovny kde vladne zmatek ...proc bych se nemohla podivat na
prace predchozich studentu, akorat se vsechno ztrati"
je tu klid na studium a knihy ze kterych muzu cist a cerpat podklady pro sve práce
Nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny především z důvodu přemístění všech knih
a diplomových prací PEF do knihovny v budově A, kde by byly uloženy ve skladu, nebyl by k
nim volný přístup = zrušení prezenčních výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii,
management, marketing, finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj
aj.

Myslím si, že k usnadnění studentských prací je potřeba mít možnost přístupu k odborné
literatuře. Je to poměrně běžná výpomoc ze strany většiny vysokých škol.
Myslím si, že ekonomická studovna v budově Q je naopak kapacitně dosti malá. Tudíž
nesouhlasím se zrušením, ale spíše bych ji rozšířil.
Protože ekonomická studovna je velice důležitá, je zde klidné místo pro studenty, kteří
vyžadují klid. Protoře po celé škole tady žádné jiné takové místo není. Jsou zde přístupné
knihy, které potřebujeme ke studiu a výhodou je, že je studovna umístěna v rámci fakulty.
nesouhlasím Důvodem, proč bych nerušila studovnu je takový, že je tam klid, teplo,
pohodlné posezení a příjemné prostředí pro učení. Mohou se zde dělat skpinové projekty a
můžeme se učit ve skupinkách.
Protože si myslím, že spousta studentů sem chodí studovat a půjčovat si knihy a tráví zde
volné hodiny mezi přednáškami.
Souhlasím s důvody, které jsou uvedeny výše v bodech 1. - 4., ale asi nejvíce by mi vadilo,
že by tím došlo ke zrušení 30 studijních míst.
počítačových učeben je dost, není potřeba zvětšovat stávající kapacity. A s ekonomickou
studovnou jsem maximálně spokojena.
sice nemám čas tuto studovnu navštěvovat, ale z toho co bývám ve škole, bych řekla že je
hojně navštěvovaná a využívaná
Protože si myslím, že je užitečnější mít k dispozici více studijních materiálů místo počítačů
navíc v době, kdy téměř každý vlastní notebook.
Ve studovně vznikly všechny mnou spoluvytvářené práce.
Proč? Především kvůli těm důvodům, které jsou zmíněny na začátku ve čtyřech bodech.
Když děláme nějakou skupinovou práci, děláme to vždy zde, dá se zde připravovat na
zkoušky atd.
Spousta lidí ji využívá a dá se říct, že ji potřebují
Z důvodu nedostupnosti studijního materiálu z ekonomických oborů, nemožnosti výjpůček a
nedostatku studijního prostoru.
"- Přemístění všech knih do knihovny v budově A, kde by byly uloženy ve skladu, nebyl by k
nim volný přístup = zrušení prezenčních výpůjček - stížení vyhledávání potřebné literatury nutnost návštěvy mor.zemské knihovny aj.
- Zrušení 30 studijních míst, která studenti využívají pro studium i skupinovou práci - kde by
se potom studenti scházeli? Kde by mohli individuálně studovat? Venku?Kapacita studijních
míst v A by byla nedostačující
- myslím si, že počet počítačů j Q je dostačující"
Budova A je příšliš daleko pokud člověk opravdu spěchá něco najít nebo dobít si kredit na
kopírování. A to se mi stává opravdu často. Navíc myslím si, že v dnešní době si každý kdo
potřebuje PC donese vlastní notebook, proto mi přijde nesmyslnné právě z tohoto důvodu
rušit knihovnu.
Nemyslím si, že v současné době je potřeba nové počítačové učebny. Studovna mi
vyhovuje.

nesouhlasím Jako důvod považuji to, že mnoho studentů studovnu navštěvuje. Vždy ji vidím
obsazenou jinými studenty. A já ji plánuji také navštěvovat při psaní bakalářské práce (je tam
mnoho odborné literatury, kterou budu potřebovat) protože na bakalářkou práci nestačí jen
internetové zdroje. A celkově si myslím že studovnu potřebuje každá škola (budova). Je tam
klid a dá se tam připravovat na hodiny.
nesouhlasím protože ji navštěvuji v době svého volna mezi přednáškami nebo cvičenímí a
je to lepší prostor pro studium než chodby
Myslím si, že je důležité podporovat půjčování odborných prací či knih v tištěné formě a
umožnit volný přístup k nim. Nemít vše jen v digitalizované podobě, nebo schované v
archivu.
Je to jediné místo v budově Q, kde se dá celkem v klidu učit. Půjčování knih je také výhodou.
Počítačů je dostatek a většina studentů má vlastní notebook.
V budově Q už i tak je málo místa k sednutí, natož ke studování. Zrušení dalších 30 míst by
bylo katastrofální. A beru v potaz i to, že v Q v přízemí je neustále zima a tudíž tam není
možno sedět déle než 30 minut.
Myslím si,že by to byla škoda, protože se v takovém klidném prostředí dobře učí, výhodou
jsou také knížky,které zde jsou.
Nedostatečná kapacita ve studovně v budově A. Omzení ve výběru, volném přístupu a
půjčování ekonomické literatury.
"je to skvělé místo na studium, příp. tvorbu skupinových prací studenty, jak jsem uvedl, když
jsem studoval prezenčně, dá se říci, že studovna byla naše ""útočiště""."
myslím si, že studovna je navštěvována hodně studenty, i přes malou kapacitu. Jako velká
výhoda mi právě přijde půjčování knih a možnost volných míst k přípravě do školy.
Nebyl by prostor pro scházení studentů při kolektivních pracích (seminárky apod.)
nesouhlasím Už tak je málo míst, kam student může jít vklidu si sednout a učit se i chodby
jsou plné! A to nemluvím o zásuvkách na notebook, k těm se dostat je nadlické umění!
nesouhlasím Je to jediné místo v budově, kde se studenti můžou sejít na vypracovávání
prací, ke studiu a půjčování studijního materiálu.
Rozhodne se zrusenim knihovny nesouhlasim.Naprosto mi vyhovuje volny pristup ke kniham
a moznost prezencni vypujcky.Dle meho nazoru je jiz dostatek pocitacu v budove A i Q. Toto
by melo byt umozneno vsem studentum i nadale.Casto staci vzit jen knihu na okamzik do
ruky a zjistit si potrebne info - toto by urcite zamestnanci skladu tezce nesli!
Studovna je ideálně rozdělena na část s počítači a část, kde si studenti můžou v klidu
sednout a věnovat se učení. V celé budově Q není žádný jiný prostor, kde by se našel
takovýto klidný kousek místa na studium.Myslím si, že právě tato studovna je pro všechny
velkým přínosem.V případě že potřebuji určitou kapitolu z knihy (např. pro tvorbu seminární
práce), tak si ji půjčím, na místě si ji okopíruji či v klidu rovnou udělám výpisky.Z tohoto
důvodu nesoulalsím s přebudováním studovny.
Rozhodně si myslím, že možnost studovat ve studovně, libovolně si zde půjčovat knihy a mít
k nim přístup je mnohem efektivnější než vybudovat novou místnost s počítači.
A chodit si dobíjet ISIC až na budovu A, když většinou studenti PEF mívají výuku pouze v Q,
mi také přijde zbytečné.

myslím si, že ji budu potebovat ve třetím ročníku a občas ji využívám k tisku a k studiu
pokud budou zrušena studijní místa ve studovně v budově Q, nebudou v budově Q už
prakticky žádná studijní místa, studovna v budově A bývá také plná
dojde ke zrušení jediného prostoru, kde můžou studenti PEFky studovat, psát seminární
práce a také trávit volný čas např. mezi dvěma přednáškami. Na chodbách je zima, schází
tam zásuvky na PC a je tam velký ruch. Studovna je sice malá, ale svou funkci plní a neradi
bychom o ni přišli.
"vadilo by mi zrušení prezenčních výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii, management,
marketing, finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.+volny
pristup k publikacich.
Navic je to jedine mozne misto na relativne klidnejsi studium v budove Q. po zruseni by
studenti nemeli kde studovat v klidu a teple.
Nedostatek mist s pristupem k PC lze dle meho nazoru resit jinak (mistnost Q04 napr. nebo
zridit mistnost novou) a ne na ukor studovny v Q. dekuji."
Kde jinde by byla ekonomická studovna?
Jediné místo v budově Q, kde se dá dělat skupinový projekt, je zde klid na učení...
Je to útočiště pro studium během vyuky. Nemám kde jinde studovat během dne.
studovna v budove Q je dostupnejsi
Pro vypůjčení knihy související s ekenomickými předměty je hloupost chodit do budovy A.
Jedno z mála míst pro skupinovou práciv budově Q. Je dobré mít navíc na fakultě knihy s
tématikou dané frakulty.
ráda bych, aby se zachovaly stolky pro studium bez pc... je to jediné klidné místo v budově
Q, kde se dá v klidu studovat...
Často si půjčuji knížky do výuky. Spíš si myslím, že by bylo lepší rozšířit knihovnu.
Počítačových učeben je dostatek a navíc je k dispozici Q04, kde je volno skoro celý den.
Většina lidí má notebook a může být na netu doma. URČITĚ NERUŠIT!!!!!!!
jedná se o jedno z mála klidných míst, kde se člověk může v klidu učit
Knihovna by neměla být rušena, ale naopak rozšiřována. V současném stavu neodpovídá
zdaleka úrovni knihoven jiných univerzit, což v akademickém prostředí je vskutku zarážející.
Pak se není možné divit, že většina prací na PEF má v literatuře uvedené internetové zdroje
ve mnohem větším poměru k tištěným.
"Pokud vim, ucebna je celkem vyuzivana a byla by skoda pripravit studenty o moznost ji
navstevovat. Pokud vim, neni na skole podobne misto kde je mozne se spoluzaky resit ruzne
studijni otazky ""v klidu"
Nakupování menšího počtu výtisků...
Zrušení ekonomické studovny zkomplikuje studentům studium. Myslím si, že je to spíše krok
zpět.

Z materiálů z knížek umístěných ve studovně čerpám velké množství nezbytných onformací.
Je to jediná místnost, kde je teplo, a kde se mohu sejít s více spolužáky a pracovat na
společném projektu. Využívám pravidelně kopírku a tiskárnu
protože knihy ze studovny využívám
"Je výhodné půjčovat si knihy prezenčně. Knih z oboru ekonomiky je už tak málo (málo
odborné literatury, není co půjčovat). Ve chvíli, kdy se jich bude nakupovat ještě míň, tak
bude situace neprosto neúnosná.
Navíc, studenti ekonomiky mají spoustu skupinových prací. Kde jinde pracovat skupinově
než ve studovně?!
Dále mi připadne jako nesmyslné vyhazovat peníze za budování počítačové učebny ve
chvíli, kdy minimálně polovina studentů má notebook (a jejich podíl se stále zvyšuje)."
nesouhlasím Ekonomická fakulta bez studovny ekonomické literatury je pro mne naprosto
nepřijatelná záležitost. Studenti potřebují volný přístup k dostupné literatuře. Potřebují místo,
kde budou mít, jak klid ke studiu, tak potřebnou litaraturu. Univerzita pro mne byla vždy
místo, kde mohu nalézt to nejvyšší možné vzdělání a vzdělání bez knih není možné.
Chyběl by prostor ke studium,nesouhlasím se zrušením prezenčních vypůjček atd.
Počítačů je v budově Q dost, zatímco studovna nebo místo, kde si může v klidu student
sednout a případně se učit, není krom této studovny žádné.
Také dost využívám půjčování knih z různých oborů ekonomiky, což by mě výrazně omezilo
při dalším studiu, pokud by toto nebylo možné.
protože když zůstane pouze studovna v A, tak se tam všechny fakulty nevejdou a hlavně
nechci videt ty fronty, když si budete chtít půjčit něco.
V budově Q se nenachází jiné místo, kde by student mohl například během hodinove pauzy
se v klidu učit.
Důvodj je, že na budově Q je jen jedne místnost, kde se dá v klidu učit a to je právě
knihovna.
Prezencni vypujcka knih je vyborna, stejne jako moznost dobijeni apod.
viz výše
Nechápu, proč se zamýšlí její zrušení. Studenty je hojně využívána a dokonce se zde na
studijní místa a kopírku stojí fronty. navíc mi její zrušení připadá jako diskriminace PEF a
FRRMS, vzhledem k omezenému nákupu studijní literatury a umístění ve skladu, což je dost
nepraktické, zrazující od nahlížení do literatury a méně dostupné. Jsem zásadně proti.
Většina studentů má své notebooky, spíše je problém, že není místo, kam si s ním sednout
ke stolu.
Shledávám jako důležité, aby knihy byly viditelně vystavené v policích, protože takto student
objeví literaturu, kterou by jen přes vyhledávací databázi nenašel, protože by netušil, že
vůbec existuje...
Knihovnu využívám jednou týdně, pravidelně si půjčuji studijní literaturu k vypracování
seminárních prací, jelikož o některé knížky je veliký zájem, jsem ráda, že jsou dostupné v
knihovně k prezentačnímu půjčení. Na tomto místě dále se setkáváme jako studijní skupina,
když musíme vypracovat seminární práci. Též je to vyhovující místo ke studiu před
zápočtovým či zkouškovým testem.

Se zrušením ekonomické studovny v budově Q nesouhlasím, protože hodně studentů vlastní
notebook a určitě má každý student počítač alespoň doma. Myslím, že současná kapacita
počítačů v budově Q je dostačující (studenti se vždy prostřídají a můžete si zajít i do budovy
A), ale knížky, které studovna v budově Q nabízí si všechny pořídit nelze a je to samozřejmě
mnohem pohodlnější a časově nenáročné, když můžete nahlédnout do knížek přímo na
univerzitě a nemusíte dojíždět do jiné knihovny. Já osobně knížky ve studovně využívám
velmi často, čerpán z nich pro seminární práce, využívám je při přípravě na zápočty a
zkoušky a nyní také při psaní Bakalářské práce. Jestli chcete rozšířit kapacitu počítačů, tak
zvolte prosím jiné prostory, ale studovnu studentům zachovejte:) Děkuji
myslím,že je pro studenty lepší studovna, kde se dá v teple učit a ne na chodbách,kde je
zima a hluk
Protože už teď je ve škole málo prostoru pro vypracovávání skupinových prací nebo míst,
kde si student může v klidu sednout a učit se, pokud má například volno mezi cvičením a
přednáškou!!!!!!!
vyhovuje mi umístění v budově Q
"studovna MUSÍ být pro studenty. Kde budou ""studovat"", hledat v knihách apod.? PC má
většina studentů i vlastní, PC si myslím je dostatek na univerzitě. "
Už tak je ve studovně malý počet knih s ekonomickou tématikou, proto zrušení nevidím jako
dobrý nápad. Počítačová učebna se dá udělat kdekoli jinde.
Protože si knihy půjčuji.
Chyběla mi možnost prezenčního vypůjčování knih, ale zejména by chybělo místo na
skupinové práce studentů. V budově A je sice velká studovna, ale ta také bývá často
přeplněná a není možno ji využít.
studenti, kteří nemají notebook využívají této studovny..
Mylím, že naopak by si naše fakulta zasloužíla aby byla studovna rozšířena a doplněna o
nové knihy z ekonomických oborů a nikoli zrušena. její služby využívám často a tohle by pro
mě bylo omezení, proto s tím nemohu souhlasit.
Studovnu využívám velmi často, jak k učení, tak i k půjčování různých knih. Byla by škoda
studovnu zrušit.
V učebně je klid na práci a domácí přípravu, kterou se dá vyplnit mezera mezi cvičeními
nebo přednáškami. Také je ve studovně v zimních měsících větší teplo než na chodbě a
kolem bufetu, tudíž je mnohem příjemnější trávit čas tam.
znamenalo by to omezení přistupu k informacím
Zcela nesouhlasím s tím, aby byla na naší fakultě zrušena ekonomická studovna! Každá
fakulta by měla být dostatečně zásobena odbornou literaturou a zrušením by se její počet
nemohl zvýšovat. V porovnání s masarykovou ekonomickou knihovnou, je naše knihovna dle
mého názoru málo zásobena odbornou literatou, tudíž bych ještě více rozšíla počet knih. Je
sice pravdou, že počítačová učebna je mála, ale snažila bych se hledat alternativu někde
jinde.

nesouhlasím Předmětů je hodně, a kupovat si do každého skripta (nebo knížky ke studiu třeba Portera) tak na to opravdu nemám peníze, půjčuji si knihy poměrně často. Navíc se ve
studovně učí spousta lidí, to se budeme potom učit kde?
je potřebná jako studovna pro studenty a zejména pro prezenční výpůjčky studentům
nesouhlasím Knížky v ekonomické studovně jsou snadno dostupné, když si ji třeba nechci
půjčit domů. Vezmu přečtu co potřebuji a zase vrátím.
trávím zde většinu svého času mimo výuku, je to jediná místnost pro samostudium na PEF,
je to také jediná místnost, kde si můžu studovat přímo z knih aniž bych si je musela půjčit
přímo domů a také je to jediná místnost ve které je na pef teplo!!!.... absolutně si nepřeji aby
byla tato místnost zrušena.
Studovna v budove Q je jediné klidné místo na studium!! Kde máme potom studovat ve
škole?
viz. komentář 5)
studovna má svůj zřejmý význam, což se potvrzuje tím, že je takřka neustále plná.
Spousta důvodů už byla uvedena výše. Ztrátou volného přístupu ke knihám začínaje a
nedostatkem míst ke studiu a skpinovému vypracování projektů konče.
"ztratili bychom možnost přehledného výběru a dostupnosti literatury,hlavní silnou stránkou
je bezproblémové nahlížení a pročítání literatury byť jen např. na krátký časový okamžik,
což by se stalo nemožným
Nedokážu si představit, že by nebyly dostupné knihy a možnost si půjčit danou knihu k určitě
problematice.
Z důvodu nemožnosti vypůjčení knih
Z toho, co jsem za půl roku stačil vypozoroval usuzuji, že studovna je hojně využívána a k
jejímu zrušení proto nevidím důvod. Navíc její možnosti plánuji v budoucnu využívat a nerad
bych pro knihy chodil až do skladu budovy A.
Jedná se o nejvhodnější místo pro tvorbu skupinových projektů, kterých je opravdu dost.
nesouhlasím nelíbí se mi zrušení 30 studijních míst, která studenti využívají pro studium i
skupinovou práci a dále přemístění knih, které jsou takhle po ruce
Jelikož je to jediné klidné místo, kde se můžeme učit v době, kdy máme mezi cvikami volno.
Nevím kde jinde bychom měli na učení klid a dostatek místa.
Využívám ji pro skupinové práce, tisk, kopírování a ke studiu ve volných hodinách ve
vyučování. Z důvodu mnoha skupinových seminárek, je to nejčastější místo, kde je
zprácováváme.
Potřebuju přístup na počítače
Nebudu si zde potom moct vypůjčit knihy. Knihovna v budově A má knihy neustále
rozpůjčované.
Nesouhlasím se zrušením jelikož využívám zapujcení knih velmi často, které mi velmi
zlehčují studium na této škole. Myslím že bych po tomto zrušení neměla přístup ke zdrojům a
velmi by mi to stížilo jednak vypracovaní seminarních prací a celkovou přípravu na zkousky.

Bude určitě chybět!
Protože si tam chodím půjčovat knihy, číst a učit se. V knihovně v budově A se knihy bohužel
nedají vypůjčit.
Už tak je v budově Q málo místa na to, aby se studenti mohli společně sejít při řešení
společných projektů, zrušení ekonomické studovny by situaci akorát zhoršilo. Také když si
potřebuji rychle zjistit konkrétní informaci, chci mít možnost zajít si do knihovny a přečíst si,
co potřebuji z knih.
pro studenty je vhodné, aby měli kde studovat a půjčovat si studijní materiály
Protože zde studuji a půjčuji si knihy.
zmenší se prostor pro studenty, už i teď je v budově A narváno a takhle to bude ještě horší
Počítačová učebna je dle mého názoru dostačující v budově A a studenti PEF mají dobré
zázemí ve studovně Q pro skupinovou tvorbu prací.
Je to jediné místo na škole, kde se studenti mohou scházet a učit se společně a kde na to je
vytvořeno zázemí.
"-už teď je nedostatek studijního prostoru,a jeho zrušením by se problém ještě zvětšil
-jako dobíjecí místo, místo pro kopírování a i knihovna je to vhodné! (tím, že je v budově Q)
je to jediné místo v naší budově, kam se mohou studenti chodit učit, domlouvat atd. atd.
Když jsem ve škole, a mám třeba zrovna hodinu volno, zajdu si do studovny, kde se učím,
když třeba zrovna píšu zápočty. Tenhle semestr si také často půjčuji knihy na bakalářskou
práci nebo si kopíruji různé materiály na seminární práce.
Počítačových učeben je na fakultě dost, navíc se v tomto semestru výrazně zvýšil počet lidí,
kteří si do školy nosí vlastní počítač. Zdroj odborné literatury tedy považuji za cennější.
Studenti z velké části disponují notebooky, stačilo by jim dát více prostoru pro sezení v
knihovně a dalších prostorách.
Skvělé místo pro skupinovou práci. Diplomové práce k okamžitému prohlížení.
Nechtěla bych ztratit možnost si případně vypůjčit knihy na své fakultě.
zruší se studijní místa (kterých je už tak málo) a také by se zrušil volný přístup k pracím
uloženým v knihovně.
ani stavajíci studovna nedisponuje dostatečným vybavením, ale její zrušení by přispělo ještě
k omezenějšímu vybavení.
mohu ji někdy potřebovat a určitě je pro spousty studentů důležitá
Myslím,že by to byla škoda.A řekla bych, že je hohně využívaná, jelikož se zde málokdy dá
najít volné místo
Nemohli bychom si ve studovne cist noviny, ekonomicke casopisy. Zmizi prostor pro studium
a pripravu. Uz tak je celkem nemozne si nekde v klidu sednout a studovat.

Je to jedno z mála míst v budově, kde člověk může mít klid na studium.
Pretože, je to ľahko dostupné miesto kde sa k internetu dostane každý a môže si vytisknout
materiály do školy. Keby sa zrušila tak by kapacita Ačka bola stále plná.. Už teraz je tam
problém dostať sa
"Návrh na zrušení ekonomické studovny na Q považuji jako velice hloupý vtip. Už teď je
míst, kde mohu jako student v klidu studovat nebo konzultovat a vytvářet skupinové práce
velice málo a nedovedu si představit, že bychom o ně přišli. Spíše naopak by se kompetentní
akademické vedení mělo snažit o jejich rozšíření a ne je likvidovat. Kdyby vyšlo ze svých
kanceláří, tak by vidělo, že studenti jsou nuceni studovat na chodbách, kde i tak jsou
vytvořena nedostatečná místa k sezení. A naopak by také vedení mohlo vidět, že ve
studovně na počítačích se málokterý student věnuje studiu- ba právě naopak: studenti mají
otevřené hry, facebook, či jen tak surfují po internetu. Rozšíření počítačové učebny tak
chápu jako veřejné podporování těchto činností na akademické půdě na úkor nezájmu o
kvalitní podmínky studia pro studenty. Studium na PEF by mi tak spíše připomínalo studium
v Kocourkově.
K té části, že bychom přišli o ekonomickou knihovnu a možnost prezenční výpůjček knih, si
myslím nemá cenu ani vyjadřovat. Tento návrh spíše korunuje celý velmi povedený a hloupý
nápad.
Děkuji za možnost svobodně k tomuto tématu vyjádřit svůj názor.
Ps.: pokud dojde vše tak daleko, že bude vytvořena petice proti tomuto návrhu, velice ráda a
s čistým srdcem pod ní připojím svůj podpis."
studenti denního studia jistě takový prostor potřebují
využívám prezenční výpůjčky fondu zaměřeného na ekonomii, management, marketing,
finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.
Myslím, že míst k samostudiu v klidném prostředí je v budově Q velice málo a tímto by se
množství těchto prostor ještě snížilo. Navíc k velkému počtu studentů celé MZLU, by
kapacita knihovny budovy A byla nedostačující.
Myslím, že studenti potřebují mít, kde si v klidu sednout a prostudovat si své materiály či si
sehnat literaturu,kterou potřebují
Tuto studovnu využívám a vyhovuje mi.
Už tak je škola přeplněná a kde teď budeme proboha sedět???? Už i ve studovně A je
přeplněno...
je to jediné místo, kde student může v klidu pracovat, když čeká na další cvičení
nesouhlasím kvůli snadnému půjčování knih, tisknutí, přístupu na PC pro vytváření různých
prací, scanování a tisknutí, výbornému zázemí, ochotnému personálu v knihovně, dobíjení
ISIC karet, studovna na Q prostě patří!!!
nesouhlasím Ačkoliv je zde zásoba knižní odborné ekonomické literatury velmi malá a
nedostačující, stále je lepší mít nějakou odbornou knihovnu a studovnu než žádnou (resp.
limitovanou kapacitou knihovny v budově A).
Knihovna v budově Q je jedinná studijní místnost, není už kde jinde se v budově v klidu učit.
Také při půjčování skript a knih by se v budově A tvořily fronty. A k některým by nebyl vobec
přístup.
Jelikož si v ekonomické studovně půjčuji literaturu, kterou potřebuji ke psaní své bakalářské
práce. Líbí se mi přístup k bakalářským pracem z minulých let, někdy v nich člověk může
nalézt inspiraci pro svoji práci.

V budově Q není jiný prostor pro učení studentů. Je to jediné klidnější místo.
Protože studenti tu mohou nahlídnout do knížek, které by si jinak museli koupit. Dále mohou
nahlédnout do bakalářských a diplomových prací a nemusí strávit hodiny u počítače.
Je zde klid a prostor pro tvorbu společných prací na kterých pracuje skupina studentů. I já se
svými spolužáky studovnu takto využíváme.
"Ekonomická studovna pro mne slouží v první řadě jako cenný zdroj literatury, kterou si
mohu přímo na místě na dobu, po kterou jsem ve studovně zapůjčit a posléze ji vrátit.
Zároveň je to jedinečné místo na vypracovávání skupinových prací a projektů. Dle mého
názoru by každá fakulta měla mít svou ať už sebemenší studovnu. V případě zrušení
ekonomické studovny bych požadoval navýšení kapacity studovna v budově A, protože se
vzrůstajícím počtem přijímaných studentů si lidově řečeno již ""není kam sednout"".
Protože bude chybět místo na studium při kolektivních pracích a navíc by studijní materiály
byly uloženy ve skladu, bez volného přístupu..
je to jediné místo na fakultě, kde je docela klid a můžete si sednout a učit se třeba když máte
volnou hodinu. Narozdíl od chodby je tam teplo.
zrušení prezenčních výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii, management, marketing,
finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.
Z důvodu omezené kapacity skladů knihovny by studijní literatura pro studenty PEF a
FRRMS nemohla být nakupována ve větším počtu výtisků tak jako doposud."
Časté skupinové práce, na kterých je třeba během studia pracovat si vyžadují klidné
prostory, zejména ty, které studovna nabízí a rovněž dostupnou literaturu pro tyto projekty,
proto vidím zrušení studovny jako krok zpět a značné zhoršení podmínek pro studenty.
Prostory okolo kavárny Quido jsou díky ruchu pro tyto práce značně hlučné a v zimních
měsících rovněž studené, tudíž je zde práce dost nekomfortní.
Nejsem pro zruseni, spise jsem pro, aby zde bylo vice odborne literatury. Vetsina studentu
ma v dnesni dobe kdyspozici notebook a tak zamer vybudovat velkokapacitni ucebnu mi
neprijde vhodny, radeji bych uprednostnil konzultacni mistnost pro studenty, kteri pracuji na
spolecnych projektech.
Jelikož v této studovně trávím hodně času, byla bych nerada, kdyby byla zrušena. Nedokážu
si představit kde jinde bysme měli se studenty dělat seminárky, učit se a pod.
Myslím si, že je studovna dost využívána a také my vyhovuje volný přístup ke knihám
ve škole ja málo míst k samostudiu. Studovna v budově A nestačí nemůže kapacitně stačit
celé univerzitě.
Chodíme tam vypracovávat zadané projekty
Z důvodu, že by nebyl možný volný přístup ke knihám a diplomovým pracem. Kvůli tomu tam
chodí 90% studentů a kopíruje si přímo v místnosti co potřebuje, ušetří si tím mnoho času.
Ve škole je i tak málo místa na jakékoliv studium mimo vyučovací hodiny..

Myslím, že na naší škole je k ekonomické literatuře už tak dost malý přístup. Další omezení
by zřejmě znamenalo nejhorší přístup ke studijní literatuře na ekonomické fakultě v ČR.
Myslím, že je dobré mít na škole studovnu alespoň jednu, kde je víc klidu než na chodbě.
"Studovna je místem, kde se dá v klidu, bez rušení, učit.
Myslím si, že zrušení by byla velká chyba, jelikož studovna je studenty hojně využívána, dále
by neexistovalo půjčení knih, vše by bylo přesunuto do budovy A, což se mi zdá jako velice
nepraktické.
Stoprocentně se zrušením studovny NESOUHLASÍM!!!
Kdyby to šlo, byl bych spíše naopak pro rozšíření studovny!
nesouhlasím je to jedine misto ve skole, kde je trocha klidu a da se tam ucit ve volnych
chvilich
Chodím tam o volných hodinách a dělám tam, co je potřeba do školy
Myslím, že všechny zápory tohoto přebudování jsou napsány v úvodu.
myslím, že je užitečná pro studenty
Najdu zde spoustu materiálů pro výuku. JEDN8 SE O JEDINÉ KLIDNÉ MÍSTO PRO
STUDIUM!!!
Protože už tak je v budově Q málo místa, kde se dá studovat, skupinově pracovat a třeba
dohledávat knihy a informace pro různé referáty a práce. Když člověk vypracovat seminárku
s dalšími čtyřmi lidmi kdomě studovny opravdu není kam jít. Další věc je když má člověk ve
škole třeba dvě hodiny volno, může si tam aspoŇ jít dělat jinou práci či se učit. Jako myslím
si, že by se to nemělo rušit. A spíše najít jinou alternativu, kde by se dali přidat počítače.
Taky si myslím, že není dvakrát výhodný se plácat pořád mezi budovou A a Q kvůli každý
knize a každému dobíjení isicu na kopírku.
dle mého názoru počítačových učeben na budově Q je dostatek, ale nevím z jakého důvodu
jsou uzamčeny a dle mého názoru málo využívány - z mé zkušenosti polovina přednášek z
předmětu IE I.,II. se koná učebnách PC nevybavenými (Q2,Q3)
Jelikoz v budove A je velmi casto plno a tak by mel student PEF problem najit misto kde
studovat
Znemožníte studentům studovat. Do nejnovjější budovy univerzity zaměřené na informatiku
a ekonomiku musí být knihovna a studovna.
Současná úroveň knihoven v celé MZLU je hrubě nedostačující k úrovni studia, spousty
studentů PEF si musí chodit pro literaturu do knihovny MU. Zrušení ekonomické studovny by
tuto otřesnou situaci ještě zhoršila. Proto jsem stoprocentně proti jejímu zrušení.
nesouhlasím Zdá se mi, že je využívaná a potřebná.
Z důvodů umístění prací a knih do skladu, kde by k nim neměl nikdo volný přístup.
Naprosto nesouhlasím, studovna poskytuje aspoň pár míst pro studování během volna mezi
vyučováním, pokud zrušíte tento prostor, kam všichni půjdou? budou sedět na zemi? v
prostorách chodeb před jednotlivými učebnami opravdu není dostatek místa.

Studovnu využívám velmi často, je zde klid a student zde může v klidu trávit čas, mezi
jednotlivými předměty...
nesouhlasím Studovna v budově Q je podle mého názoru užitečnější než plánovaná
počítačová učebna.
myslím, že knihy, které tam jsou budu potřebovat
spíš by to chtělo více prostoru a stolů kam si může člověk sednout a vklidu se učit
nesouhlasím Zvýšil by se nedostatek PC připojených k internetu, stejně tak i prostor, kde
můžou studenti pobývat ve volných chvílích a přípravovat si věcí do školy.
zrušení prezenční výpůjčky studijních materiálů.
škola je strašně přeplněná, už tak není kde si sednout a dělat úkoly nebo se učit,někteří už
dokonce z důvodů nedostatčného místa pro vytváření skupinových prací si chodí sednout do
menzy v době oběda, protože je ve studovnách plno, a to i bez nich si není s obědem kam
sednout!
Protože je vhodné mít v okolí takové přátelské místo k utváření atmosféra, a samozřejmě
místo kde je klid a je možné se učit.
Nesouhlasím se zrušením studovny v budově Q, bude mít za následek markantní zhoršení
studejních výsledků studentů PEF.
"Protože počítačových učeben je na škole dostatek. Navíc je dobře, že si knihu můžu půjčit
jenom k oskenování nebo okopírování pár stránek nebo si ji půjčit na týden, což je
dostatečná doba ve většíně případů.
Ve studovně je klid a také dost místa pro přípravu školních povinností, proto jsem výrazně
proti jejímu zrušení."
Vypůjčuji se zde knihy a setkávám se tu se splužáky při tvorbě skupinových prací
"Je zde možné si půjčit odborné knihy, které často potřebujeme na seminární práce. Další
výhodou je, že když máme volno mezi vyučováním, tak se zde v klidu mohou dělat věci,
které jsou potřeba.
Myslím si, že počítačových učeben je na škole dost, tak proč rušit místo, kde se může v klidu
studovat? "
Za prvé mi přijde absurdní aby na fakulte vysoké školy nebyla studovna!!!!!!!!!! Kde bychom
se potom měli učit, psát seminární práce, bakalářky, diplomky??? Navíc vzhledem k tomu,
že stále víc studentů vlastní notebook, počet studentů využívajích počítače v IC oproti
předešlým rokům výrazně klesá.
skola ma jiz dost pocitacovych uceben, a kde by pak byla ekonomicka studovna?
Protože tam chodím studovat literaturu pro své seminární práce
Kde jinde se ve volném čase učit v budouvě Q než ve studovně. Přemísťování se z budovy
do budovy zabere moc času a obvzláště v tomto ročním období není dvakrát příjemné.
Nesouhlasím se zrušením studijních míst a prostoru. Také nesouhlasím s případným
zrušením nákupů studijní literatury ve větším množství.

počítačových učeben je dost, zato míst, kde se můžou potkávat studenti, vyměňovat si
nápady a zpracovávat skupinové práce, moc není. A navíc je tam dostupná veškerá
literatura.
nesouhlasím "V budově Q není jiný klidný prostor pro studium. A očekávat, že se všichni
studenty university vtěsnají do jedné studovna na budově A, popř. druhé na B, je naprosto
nesmyslné.
Navíc možnost vypůjčení studijní literatury, která je vesměs prezenční je další důvod, proč by
studovna neměla být rušena."
Klidné místo na studium, možnost výpůjček knih jinak nedostupných, jistota, že tyto knihy se
zde budou vyskytovat (označení 1 či více knih červeným puntíkem), jsem si proto jista, že
nebudou všechny půjčeny
přestože studovnu navštěvuji vyjimečne vyhovuje mi tam kde je.
"Zrušení prezenčních výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii, management, marketing,
finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.
Možnost prezenčních výpujček je pro mě velmi důležitá vzhledem k obtížnosti hledání
informací z jiných zdrojů. Ekonomickou studovnu využívám velmi často a ráda. Dalším
důvodem je, že si myslím, že by bylo škoda přijít o toto místo které je klidné a poskytuje
možnost nerušeně studovat.
Neměla bych se kde učit, v dobu, kdy mám zrovna volno mezi jednotlivými předměty.
nesouhlasím dle mého ta studovna je pěkná a útulná, navíc by zmizelo další místo, kde
spolužáci, kteří nejsou z brna mohli studovat a číst
Studovnu využívá hodně lidí, když není místo ve studovně v budově A, tak se studenti
mohou uchýlit k tomuto místu, kde mohou tisknou a skenovat, představte si, že by měli
všichni tisknout a skenovat jenom na ačku, to by byly pořád šílené fronty. Jsem zásadně
proti zrušení studovny!!!
Každá kvalitní škola by měla mít sdudovnu odpovidající kvality nikoliv studovnu mizerné
kvality, ale další počítačová učebna je redundantní, počet počítaču je ve na PEF dostatečný.
Často ji navštěvuji kvůli studiu i kvůli kopírování studijních materiálů
je nesmyslné rušit knihovnu a dobíjecí místo! jsme přece vysoká škola, fakulta ekonomická a
nebudeme mít místo k vypůjčení knih, k práci na projektech atd.??!! je to absurdní, stejně
jako dost věcí na této škole a nechápu koho to vůbec mohlo napadnout!!!zase se vymýšlejí
nesmysly jen proto aby se něco dělo! v dnešní době má snad každý student notebook, takže
počítačová učebna je zbytečná. Doufám, že je to jen špatný joke a nic se rušit nebude!
nesouhlasím Je to vhodné místo pro učení, například mezi cvičeními nebo přednáškami.
nesouhlasím Nová počítačová učebna je sice zapotřebí, ale studovna je místo, kde se dá v
klidu sednout,prodiskutovat různé seminární práce a učivo se skupinou a přáteli, najít, co
student potřebuje, je tam volný přístup k PC a hlavně se nemusí nikam přecházet.
Dostupnost přímo v budově je velká výhoda. Proto nechci o tuto možnost přijít.
Myslím, že ekonomická studovna by se měla spíše rozšířit a NE zrušit. Mělo by tam být více
ekonomických a dalších knih. Určitě nejsem pro zrušení. Na počítače se sice čekají fronty,
ale není to zase tak hrozné.

Studovnu ráda navštěvuji a připravuji se zde např. na písemky i s ostatníma. Mezi některýma
přednáškama a cvičeníma je třeba jen hodina pauzy, proto se mě nevyplatí jezdit zpátky na
byt. Navíc mě vyhovuje, že všechna potřebná literatura je po ruce.Na to přece knihy jsou.
nesouhlasím Jde o omezení komfortu pro samostudium
Naprosto nesouhlasím se zrušením knihovny, naopak bych byla pro její rozšíření! Hlavně
počet knih, aby nebyly jen prezenčně, ale daly se půjčit domů! Je to naprosto
nepostradatelné, univerzita by se měla spíš snažit zajistit dostatek učebních materiálů
studentům a né jim je ještě brát! A pro každou informaci chodit do MZK, se nikomu opravdu
nechce!
Ekonomickou studovnu v budově Q často využívám a přijde mi to zcela jako nesmyslný
nápad ji přebudovat na počítačovou učebnu. Stejne již většina studentů vlastní přenosný
počítač a potřebuje spíše prostory pro studium.
Pro mě je to nejpohodlnější a nejrychlejší způsob, jak se dostat k počítači, kopírkám a
především k učebnicím a materiálům.
Myslím si,že je důležité, abychom se měli kde půjčovat knihy a navíc je to místo, kde se
můžem jako skupina více lidí sejít a učit.
je důležitá pro zjištění informací a půjčení knížky, která objasňuje můj problém, který hledám
viz. bod 1, popr. 3
Nechápu, proč by se měla rušit studovna, kterou využívá tolik lidí!!!Navíc by mi opravu
vadilo, kdyby již nebyl přístup ke knihám, které jsou ve studovně!
Studenti Provozně ekonomické fakulty ke svému studiu odbornou literaturu neodmyslitelně
potřebují a kde jinde by k ním měli mít přístup než ve své studovně. Zamezení přístupu k
odborné literatuře by nepřímo mohlo ovlivnit i kvalitu výuky. Směřujeme k tomu, že se naše
fakulta stane nadprůměrně vybavenou, ale bude produkovat podprůměrné studenty.
nesouhlasím Nachází se v budově PEF a je zaměřena na ekonomickou literaturu, nemusím
chodit do jiné budovy, když si chci vypůjčit tento typ literatury.
kdyz mam volno mezi prednaskami, je to dobre misto ke studiu a obcas si zde tisknu nebo
kopituji materialy
Protože se zde učím, kopíruji, tisknu, děláme skupinové práce do seminářů.
nesouhlasím Na celé škole (Q) je to jediné místo, kde se člověk může v klidu zavřít a něco
se učit. Je zde klid, možnost kopírování, půjčování, skenování či kopírování odborné
literatury i skript...
"Už v současné době je na univerzitě, a to zejména v budově Q, nedostatek ""studijních""
prostor a už ani na chodbách nelze najít volné místo k sezení, natož pak k připojení
notebooku a studiu."
Většina studentů vlastní notebooky a tak si může jít na internet a podobně ze svého
počítače, ale na to kolek studentů je průměrně přítomno ve škole a kolik se dělá skupinových
seminárek, je dost málo prostorů pro to, aby se tam studenti mohli sejít a na něčem rozumně
pracovat.
studovnu v Q často využívám, buď ke studiu nebo k psaní seminárních prací, zejména
protože je zde k dispozici ekonomická literatura, což ve studovně v budově A není. A vůbec
se mi nelíbí zrušení prezenčních výpůjček - toto také dost často využívám.
nesouhlasím

Studovnu navštěvuji často a knihy, které jsou zde k vypůjčení využívám i několikrát
týdně.Myslím si že i ostatní studenti zde tráví hodně času a knihy, které se zde dají vypůjčit
jsou často jedním z důvodů.
Současný stav je dobrý. Raději řeště úroveň výuky a nadměrný počet studentů.
V ekonomické studovně trávím hodně času psaním diplomové práce, neboť některé knihy
nejdou půjčit, proto nesouhlasím se zrušením. Velkokapacitní počítačová učebna může být
vybudována určitě na jiném místě.
v budově Q je málo míst, kde je možné studovat a jedna velká studovna v budově A pro
celou školu nestačí. V ekonomické studovně je stále plno a někdy není možné si sem
sednout, z čehož vyplývá, že ji studenti využívají. Nevidím proto nejmenší důvod ji rušit.
protože v IC studovně využívám možnost používání studijní literatury a velice mi to pomáhá
při práci na diplomové práci či na seminárkách. Dále také hodně využívám půjčení knih na
týden, protože v univerzitní knihovně je nedostatek těchto knih na půjčování. Také je také
hrozně málo prostoru na skupiné práce či samostudium a zrušení studovny bych považovala
za velkouz ztrátu. Na kopírování je denně velká fronta a chodit na jinou fakultu, v připadě že
máte jen pár minut mezi cvičeními je pro mě také hrozné.
Studovna v budově A je malá pro všechny studenty MZLU, kteří se z nějakého důvodu
potřebují učit ve škole. Ekonomická studovna je (narozdíl od staré studovny v budově A)
příjemně zařízená a jsou na dosah knihy, které potřebuji k vypracování různých seminárních
prací a závěrečné práce. Spíš by se mělo uvažovat o rozšíření části studovny a přidání
nových stolků než o jejím zrušení.
zhoršení dostupnosti knih pro ekonomy a manažery
V dnešní době má téměř každý notebook, tudíž není třeba zvyšovat množství počítačů,
postačilo by rozumně zpřístupnit stávající místnosti s počítači... Dala bych přednost kvalitní
studovně před počítačovou učebnou...
"Se zbláznili ne!?Místo toho, aby v ekonomické studovně navýšili kapicitu míst k sezení, tak ji
chtějí zrušit??Ani náhodou!Vždyť bychom se neměli jak dostat k ekonomickým materiálům,
jak bychom psali seminárky a BAKALAŘKU, když bychom neměli ani k dispozici knihy a tak
z čeho čerpat, všechno bychom si museli kupovat, a to není zrovna nejlevnější.
To teda zas něco úžasnýho vymysleli!"
Z toho duvodu, ze se jedna o jednou mistnost v budove Q, kde je celkem klid, a pokud si
chce clovek jeste neco zopakovat treba na zkousku tak je to vhodne misto.
nesouhlasím "I. Počítačová část
Chodím tam velmi často, především když potřebuju něco vytisknout a zjistil jsem, že neslouží
svému účelu (tisk, studium, psaní seminárních prací), v dnešní době je to acces point na
facebook. Mnohokrát jsem byl pěkně naštvaný, když jsem čekal kvůli vytisknutí jedné stránky
10min, než se uvolní někde místo. K surfování na internetu by měla sloužit Q04, ale to
studenti nechápají. Zde jsem pro zrušení nebo nějakou reorganizaci (např. na místo POUZE
pro tisk).
II. Knihovna + 30míst k sezení
Jediné místo, kde studenti PEF mohou studovat nebo psát seminárky a mají tam potřebné
materiály. Nejen, že mohou, ale taky to tam v hojné míře dělají. Před bufetem to bohužel
nejde. V knihovně budovy A by to byl docela velký problém, protože je tam docela málo
místa. Zrušením této části by si ten dotyčný, který by to provedl, poštval proti sobě docela

hodně studentů. Toto místo bych nerušil - ba naopak, dal bych sem více stolů a židlí (na úkor
bakalářských a diplomových prací, které mohou jít do skladu - jsou většinou na internetu a
studenti je málokdy potřebují). Odborná literatura by do těch menších regálů vlezla - ty bych
tam nechal a ty nové stoly dal místo těch velkých (aby studenti byli rozloženi po učebně a byl
tam relativní klid).
"
stávající studovna mi vyhovuje, zejména pro skupinové práce je vhodným místem, mimo jiné
jsou zde dostupné knihy, které potřebujeme ke studiu
mám pocit, že počítačových učeben je v budově Q dostatek
"Protoze uz i tak je tu malo studijni literatury s ekonomickym zamerenim (napr. oproti
knihovne ESF MU) a jeste i toto malo chcete zrusit???? Jako odkud mame cerpat materialy?
z wikipedie? to bude tedy ""valna"" uroven znalosti absolventu. Ja myslela, ze studuji na
kvalitni skole a ne na skole, ktera kvuli pristupu k internetu (si vazne nekdo myslite, ze se tu
internet uziva ke studijnim ucelum? Tak to jste tedy velmi naivni) zamezuje pristup k
potrebnym odbornym informacim."
Je to jediný prostor na budově Q, kde se mohou studenti scházet a tvořit společné práce.
Studovna v budově A je již tak dost plná a pokud by tam přibyli studenti z Q, tak by byl
problém najít místo.
ve studovne v budove A se ucim nerada. U nas v Q si muzu pujcit knizky a nemusim odbihat
z jedne budovy do druhe.
myslim, že studovnu využívají studenti ve velkém počtu
V každém semestru mého studia máme přibližně 4 seminární práce, k jejichž vypracování je
potřeba odborná literatura. Většina studentů nemá možnost nakoupit si takové množství
knih. Pokud by se zrušila studovna Q, tak bychom museli prosit o půjčení pedagogy z
knihoven na ústavech. To by je asi moc nepotěšilo. Navíc, v dnešní době notebooků není
potřeba mít další počítačovou učebnu. Navíc 30 počítačů pomůže jen malé skupině lidí,
zatímco knihovna určitě pomůže mnohem většímu počtu. Možná by stačilo jen studenty
upozornit, že můžou navštěvovat i učebnu Q04, což většina především nových studentů
netuší. A počítače jsou i v budově A. Prosím, nechte knihovnu Q, určitě pomůže mnohem
více lidem, než 30 počítačů navíc. Děkuji
Každá fakulta by měla mít svoji knihovnu a u toho zároveń studovnu jak je to nyní. pro mne
by to byla veliká ztráta.Využívám ji téměř každý den. Velice nevýhodné by bylo přecházení z
jedné budovy do druhé(budova A).A myslím, že by kapacita v budově A nedostačovala.
Takhle se studenti rozmístí.
Velice mi vyhovuje, že můžu kdykoliv k počítači nebo si sednout do studovny, když mám
volno mezi výukou a potřebuji se učit, pracovat na seminární práci apod a nemusím nikam
přecházet. K tomu samozřejmě využívám téměř vždy knih, které jsou k dispozici a také mi
vyhovuje, že si tyto knihy můžu i půjčit domů. Dále velmi často využívám rychlého kopírování
a tisku, např. když si potřebuji vytisknout něco v průběhu cvičení, odskočím si z hodiny a
opět nemusím nikam přecházet. Se zrušením studovny tedy nesouhlasím!
nesouhlasím Celá studovna velmi usnadňuje samostudium, zvláště při tvorbě samostatných
prací díky rychlému přístupu k požadované literatuře. Jedná se o jedno z mála míst, kde se
opravdu dá studovat v rámci celé MZLU. Už samotná úvaha o zrušení této studovny mi
připadá jako barbarská snaha někoho z vedení Fakulty informatiky o rozšíření jejího vlivu...
Hanba.

"Studovnu využívám ve volnu mezi semináři i po vyučování. Pokud si potřebuji jen rychle
něco půjčit, 10-20 minut volna mezi semináři je ideální. Chodit kvůli tomu do jiné budovy
bych asi nestihla.
Využívám také prezenční výpůjčku bakalářských prací.
Podle mě není další pc učebna potřeba a myslím si, že dosavadní pc učebna vedle ek.
studovny je dostačující. Sice se na ni občas (ve vytížených časech) stojí fronty, ale čekací
doba a je max. kolem 5ti minut a to se vydržet dá. Většina studentů sebou nosí notebook.
Zhoršení možnosti půjčit si knihu s ekonomickou tématikou a nemožnost využití studovny
nesouhlasím všechno se na internetu najít nedá a v tom případě je hledání v knížkách
jediná možnost
Je to jedno z mála míst kde je klid a kde se lze věnovat studiu. Včetně literatury do které je
potřeba občas nahlédnout.
Využívám tuto studovnu a její kapacit mi připadá nedostatečná, kdežto ve vedlejší
počítačové učebně je míst dostatek.
"Nesouhlasím. Proč? Thats easy! Kde potom mají studenti dělat společné práce, kde si mají
studenti nahlédnout do knih a závěrečných prací, když potřebují? V menze? To je pěkná
kravina! Beztak je třeba zaměstnat pár známých navíc nebo dát někomu vydělat nějakou tu
korunku za novou studovnu...
A přemístit to do Áčka? Mondie..."
Je to jediné místo v budově Q, kde je poměrně klid a kde při vypracovávání různých
seminárních prací můžeme používat i volně dostupné knihy a jiné pomůcky.
Protože se tam dobře učí a je to velmi příjemné prostředí pro práci. A myslím si, že zrušení
kvli počítačové učebně je velmi špatný tah. Vždyť učeben s počítači je po celé škole strašně
moc a v době, kdy má většina studentů notebook si myslím, že to ani není potřeba. Zatímco
místo, kde můžu v klidu studovat, popřípadě si odpočinout je velice důležité.
Mylsím, že každá fakulta by měla mít svou studovnu a zároveň i počítačovou učebnu.
Studovna je v poměru s počtem studentů PEF nevyhovující - plocha by měla být minimálně
jednou tak velká, aby svůj účel vůbec splňovala. Proto bych neuvažovala jestli je lepší
studovnu zrušit, ale jak ji možno ještě víc zvětšit, protože v celé budově se nenajde moc
místa, kde má student klid na studijní povinnosti.
Myslím si, že počítačových učeben je dostatek a PEF je ekonomická fakulta a podle mého
názoru je výuka informatiky a výpočetní techniky přemrštěná na to, kolik a co budoucí
ekonomové potřebují znát z tohoto odvětví. Čili by bylo lepší se ubírat jiným směrem než k
počítačové učebně nebo nechat stávající studovnu.
Pro některé ze studentů může být důležitá a využitelná.
V soucasnosti je v budove Q dostatek pocitacovych mist (pokud je otevrena mistnost Q04 jen studenti o teto moznosti nevi). Studenti PEF nemaji kde travit volny cas mezi vyukou (i
studovna je nedostacujici) a mrznou prestavky na chodbach. Jako reseni nedostatku
pocitacovych mist vidim otevreni ucebny Q04 po cely den a INFORMOVAT studenty o teto
moznosti. Na PEF (Q) by se spise mista pro studovani mely rozsirovat a ne zuzovat!
Z důvodu nemožnosti prezenční výpůjčky diplom.prací a dalších publikací ekonomického
zaměření. Kapacita studovny v budově A je nedostatečná pro tak velký provoz.
Je to místo, kde se dá skupinově sejít a pořešit různé věci.

Protože budovu využívám a spíše než omezení nákupu literatury pro studenty naší fakulty
bych byla pro zvětšení objemu knih, které se na naši fakultu kupují...
"Jelikož kapacity pro samostudium, četbu odborného tisku apod. jsou nyní již značně
omezené.
Navíc je pro mne, studenta PEF, výhodná poloha přímo v budově Q, v které mám prakticky
veškerou výuku. Mohu se tak zastavit i na kratší čas a přečíst si denní tisk nebo týdeník
Ekonom.Objektivně vzato: studovna je nyní maximálně využívána - pro studium, půjčování,
tisk, kopírovaní, skenování i využívání PC."
Studenti potřebují více studovnu a knihovnu než počítačovou učebnu.
V hlavicce dotazniku jsou uvedeny 4 body, ktere by nastaly pri prebudovani studovny na
pocitacovou ucebnu. Tyto body mi pripadaji prilis ztratove, oproti potencialnimu zisku
prebudovani na ucebnu.
Myslím si, že ekonomická fakulta by měla mít svou studovnu, místo, kde se dají vypůjčit
knihy ekonomického zaměření, jsou volně k nahlednutí, je zde možnost kopírování, případně
přečtení v klidném prostředí. Další výhodou je také to, že si zde nechodí půjčovat knihy
studenti z jiných fakult a obsluha je tak velmi rychlá. Jednoznačně jsem proti zrušení.
v budově v Q už tak není vůbec žádný prostor pro práci studentů. Pokud se chcete někde
sejít na skupinový projekt můžete maximálně v Quidu a ve studovně nebo pak na lavičce,
což není pohodlné. Hodně studentů má také svůj notebook, takže počítače bych
nerozšiřovala. Radši bych zvětšila prostory, kam si může člověk sednout.
se zrušením prezenčních výpůjček, byla bych ráda aby všechna studijní literatura zůstala i
nadále přístupná.po zrušení 30 studijních míst v budově výrazně ubude míst kde lze
nerušeně v klidu studovat
nesouhlasím
Myslím si,že na celé univerzitě je počítačů dost, ale není naopak místo, kde si sednout, kde
je klid a teplo, a učit se nebo vypracovávat skupinové seminární práce, do studovny také
docházím za účelem doučování některé látky, která mi není jasná. Zrušení této studovny mi
přijde nelogické, a budu ráda, pokud se zachová.
Je to jediné místo, které slouží nejenom k vypůjčení knih ale i jak je patrné z názvu, tak ke
studiu ve volných chvílích mezi výukou. Pokud mám v jeden den tři předměty a vždy mezi
nimi dvě hodiny pauzu, nemá smysl jezdit zpátky na kolej a proto ráda využiju klidného místa
studovny k učení.
i kdyz ji sam nevyuzivam, tak podle obsazenosti mam pocit, ze vetsina studentu ano
nesouhlasím V budově Q není dostatek místa, kde by se mohli studenti scházet nad např.
seminárními prácemi. V zimě je všude v přízemní většinou zima a všechna místa jsou
obsazena studenty,kteří se občerstvují. Není kde studovat, alespoň trocha místa je ve
studovně.
V budově Q je lepší dostupnost ke knihám. Člověk si může sám projít knihy, které potřebuje,
nebo by rád přečetl. Je to tam i pohodlnější
Je to jediný prostor v budově Q vhodný na učení, dá se tam pracovat na seminárkách. Knihy
ze studovny mi často slouží jako materiál na zpracování nejrůznějších prací. Myslím, že není
dobrý nápad ochuzovat studenty o ekonomickou studovnu, navíc když ji opravdu využívají a

je neustále plná. Spíš bych navrhla její zvětšení, pokud by to bylo reálné. Takový prostor
budova Q určitě potřebuje a s jeho přebudování na počítačovou učebnu nesouhlasím.
když potřebuji, je to místo, kde se můžu učit a mám tam klid, taky se tam scházíme se
spolužáky kvůli doučování
Jelikož PC má dnes již každý doma, na PC se nestojí zas až tak obrovské fronty a když
chtějí studenti dělat skupinové práce není skoro místo ani v dostavadní ekonomické
studovně. Studenti tak dělají práce v různých poschodích budovy Q a ani tam někdy není
místo.
Studovna by měla zůstat na svém místě, jelikož kapacita studovny na áčku je nedostatečná.
DOkonce si myslím, že míst ke studiu je v areálu MZLU málo. Nemluvě o zásuvkách, ke
kterým by se dal připojit notebook.
Zrušením ekonomické studovny bychom byli my studenti ochuzeni o možnost výpůjček a to
obzvlášť kapacitou těchto materiálů. Sice těchto odborných knih není mnoho, ale pořád
máme vyšší šanci, že i na nás se dostane.
"Místo, kde trávím hodně času.
Je tam klid.
Krásná místnost!
Hezký výhled"
vyhovuje mi volný přístup ke knížkám a studijní prostory na Q. na Q je velmi málo klidných
prostor ke studiu a tak mi nepřijde vhodné rušit studovnu.
počítačů je v IC málo!!!! jsou tam velké fronty a studenti nemají možnost být na PC!!!!
Protže je to dobré místo, pokud máme pár chvil, hodin volna před testem a potřebujeme se
ještě někde v klidu učit. Prezenční půjčování učebnic i když jen na týden je dobré.
počítačové učebny jsou,i volně pro studenty Q04 další počítače v budově A. STUDOVNU v
Q bych naopak rozsirila!!
Jediné místo, kde je trošku, klid. Prezenční forma výpůjčky je nahraditelná pouze online
zobrazením obsahu a textu knih v knihovně, což není možné. Proto je nenahraditelná
Mezi přednáškami nebo cvičením jsou někdy hodně dlouhé přestávky a tak je studovna
hodně využitá. Studenti se tam učí, aby se pak nemuseli učit doma až dojedou večer ze
školy.
Jelikož i když nenavštěvuji ekonomickou studovnu příliš často a ani si nepůjčuji knihy, přesto
mi dobře posloužila při tvorbě různých seminárních prací a zejména bakalářské práce, kdy
jsem čerpal teoretické znalosti z různých knih a titulů.
Vyhovuje mi stávající stav, počítačová učebna je již v Q04.
nelíbí se mi zejména zrušení 30 studijních míst, která využíváme pro skupinovou práci a
zrušení dobíjecího místa pro barevný tisk a kopírování.

vyhovuje mi,že knihy jsou dostupné přímo v budově, a že si mohu kdykoliv sednout do
studovny a připravovat se na výuku bez toho aniž bych se musela přemisťovat do jiné
budovy
Do této studovny chodím dvakrát týdně, líbí se mi zde moderní prostředí a celková funkce
studovny. Určitě by mě mrzelo, kdyby byla zrušena. Navíc si zde půjčuji dost často knížky.
velké množství studentů v budově Q neumožňuje najít volné k učení či práci na různých
projektech ve skupině, proto zrušení jakýchkoliv těchto prostor považuji za nevhodné.
chci mít hlavně přístup ke knihám, k pracím a nabíjení peněz na kartu. Počítače nejsou
potřeba - teď má skoro každý vlastní notebook. V knihovně také využívám prostor pro
skupinovou práci.
V ekonomické studovně trávím týdně mnoho času a půjčuji si zde knihy. Výrazně mi to
ulehčuje studium.
Je to iracionální krok, který povede ke značným komplikacím pro studující studenty. Navíc v
prvním bodě důsledků by to znamenalo, že studenti nebudou mít možnost využívání
studijních materiálů ke studiu, kterých je i v dnešní době málo. Zrušením této studovny by
mělo špatný vliv na studovnu v budově A, neboť z kapacitních důvodů není podle mě
schopná ustát nápor studentů jak z PEF, tak z jiných fakult a není v lidských silách udržet
studijní ticho, kterou doposud studovna v budově A relativně zajišťovala.
Studovna mi vyhovuje tak, jak je nyní, možná by se mohlo přidat více stolů a žídlí.
myslím, že spousta studentů takové místo využívá a na škole míst,kde se dá v klidu sednout
a pracovat moc není...
je to dobré místo k posezení v klidném prostředí a pročtení/prolistování si vypujčené knihy.
Určitě bych nerušil
dávám přednost knihám než PC
chtěla bych zachovat současnou možnost vypůjčit si veškerou dostupnou literaturu. Myslím,
že studovna je ideálním místem pro skupinou práci prezentací a seminárních prací, je zde
lehce dostupny tisk dokumentu a kopírování
Na učení je v knihovně větší klid a hlavně větší teplo. A možnost si někde ve volné hodině
sednout. Další počítače nejsou potřeba. Každý má už notebook v dnešní době, spíše by bylo
vhodné udělat více míst na sezení, na to kolik má PEF studentů jde zde málo míst na
sezení. Místa u bufetu jsou téměř vždy hned obsazená.
"Aby největší fakulta univerzity neměla svoji studovnu? Už tak je její stav nevyhovující (malá,
na tak velký počet studentů) a potřebovala by rozšířít a vy ji naopak plánujete zrušit, ba co
víc, ani nezachovat stávající podobu poskytovaných služeb (cituji ""zrušení prezenčních
výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii, management, marketing, finance, statistiku,
účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.""). No pardon, ale asi jste se zbláznili.
Tomuhle říkáte zkvalitňování studia? Univerzita se neustále orientuje na kvantitu a ne na
kvalitu, jak by měla. Dělá naprosto nelogické a nesystémové kroky v jejím rozvoji. Prosím
položte si otázku, čeho tím dosáhnete?! Těm, kdo tento nápad vymysleli vzkazuji jedno:
Styďte se!"
Studovna jsem během těchto měsíců několikrát využil k tisku a kopírování a dále pak k
posezení v relativně teplé místnosti, kde jsem se spolužáky mohl pracovat na našem
projektu.

kvůli všem výše uvedeným důvodům (body 1 až 4), využívám studovny často ke studiu a
také využívám dostupné literatury...
Protože si tam půjčuji knihy. Pokud by šlo si je i nadále půjčovat ve studovně v budově A tak
se může zrušit. Jinak ne.
Nelíbí se mi to především z důvodů uvedených v bodě 1 a 2.
"Studovna v budově ""A"" není podle mého názoru dostačující pro všechny studenty,
jakýkoliv další prostor je pro studenty přínosný. Nevím sice jak moc potřebné jsou počítačové
učebny, avšak mohlo by dojít minimálně ke kompromisu, jelikož mnoho studentů si nosí své
vlastní přenosné počítače s sebou."
nesouhlasím
nesouhlasím Z důvodů které jsou uvedeny Vámi v záhlaví dotazníku
nesouhlasím Studovna je jediné místo, kde se dá v klidu učit v čase mezi přednáškami
nebo cvičeními. Ve studovně trávím hodně času už jenom tím, že je tam relativní klid na
učení, který doma nemám. Využívám ji také pro studium literatury z knohovny, která se nedá
vynášet a půjčovat domů. Knihovna v budově A by pro mě byla značně nepohodlná.
Nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny v budově Q, neboť je to jediné místo v této
budově, kde si člověk může v klidu studovat, půjčit si potřebnou literaturu ke studiu a
možnost nahlédnout do bakalářských diplomových prací.
Vyhovuje mi současný stav. Často tuto místnost využívám ke studiu.
Tato studovna je skvělá svou polohou přímo v centru Q, a proto je nejen mnou využívána ke
studijním účelům už jen proto, že na chodbě je příšerný hluk.
Je to jediná místnost na budově Q, kde se mohou studenti sejít a řešit společné seminární
práce, kterých opravdu není málo, mohou si zde v klidu číst a připravovat se na hodiny a
především je to místnost, která by neměla chybět na žádné fakultě. Určitě jsem proti zavření.
Jenom ten nápad mohl vymyslet skutečně člověk, který nemá potuchy jak kritický je stav
studijních prostor. Jenom ta myšlenka mě nejen pobuřuju, ale dokonce vzbuźuje jistou dávku
rozhořčení a agrese. Už nyní není možné v klidu v prostorách univerzity studovat. MZLU je
kapacitně nevybavená, nenabízí standardní zázemí univerzity. vzhledem k poměru počtu PC
a míst ke studiu, počtu výtisků knih ku počtu studentů na MZLU si MZLU ani nezaslouží
privilegium nazývat se univerzitou. Zázemí pro studenty je výsměchem. naprostým
výsměchem. čekací lhuty na knihy dlouhé týdny, ba dokonce měsíce. absence míst kde se
mohou studenti scházet, absence zásuvek pro připojení PC, k tomu všemu nevytápěné
přízemí budovy Q, kde se nedá studovat mě jen utvrzují v mém postoji. MZLu by primárně
měla řešit studijní prostory adekvátní současným standardům, nikoliv studijní prostory ještě
rušit!
nesouhlasím Nesouhlasím se zrušení studovny, protože pro skupinové práce je toto místo
velice vhodné, popřípadě pro samostudium je zde klid. Studovna v budově A mi nevyhovuje,
protože je tam špatné odvětrávání a když se vedle vás učí někdo, kdo přijel ze Žabčic, tak to
je zážitek..
Myslim si že návštěvnost studentů je každý týden v ekonomické studovně vysoká.Studovnu
na PEF považuji za podstatnou část fakulty,neboť zde studenti mají možnost vypůjčení
knih,využívat informační technologie,řešit různé práce a nadále se díky tomu
vzdělávat.Podle mého názoru by zrušení studovny nebyla zrovna správná volba.
Je to místo, kde se člověk může v klidu připravovat na zkoušky.
Důvody řečené na začátku dotazníku....

Věřím, že v současné době každý student v příp. nutnosti zpracovávání nějaké práce, již
disponuje svým vlastním PC,příp. jej má určitě na kolejích, privátě apod. Domnívám se, že
kapacita počítačů není sice plně dostačující, ale za důležitejší rozhodně považuji dostupnost
literatury, více výtisků (kterých je v současné době už tak velmi málo).
Zrušení studovny mi vadí hlavně proto, že ji často využívám, stějně tak jako kopírku a
příležitostně i knihovnu. Navíc studovna A bývá už teď často kacapitně nedostačijící, a pokud
zrušíte i studovnu Q, bude situace ještě horší.
v celé budově funguje wifi, vestina studentu ma noteooky a kdyz si chce nekdo neco
vytisknout tak to v ic vzdycky jde. studovnu reltivně často využívám oproti A, kde není tolik
prijemne a pohodlne prostredi..
nesouhlasím Lze zde půjčovat knihy (i když jen na týden), což je plus vzhledem k
omezeným možnostem ústřední knihovny MZLU. Je zde též prostor pro řešení skupinových
prací - přestože je tento prostor malý, žádný podobný se v Qčku nenechází, pokud tedy
nepočítám lavice na chodbách (což je ovšem trochu pod úroveň).
Vyhovuje mi současná poloha a účel studovny.
Existence knihovny a studovny na půdě ekonomické fakulty je důležitá.
Je to asi jediné místo ve škole (v Q), kde můžu studovat. A také místo, kde mohu počkat(a
učit se), když nemám cvičení a čekám na další.
Myslím si, že je potřeba mít ve škole místo, kde by se studenti mohli společně učit. Navíc v
dnešní době už má skoro každý počítač, z toho důvodu myslím není nutné mít velkou
počítačovou učebnu.
I s místami ve studovně Q je někdy problém si najít ve studovně v Áčku volné místo, takhle
by byla situace ještě horší. Navíc ve studovně Q často vidím skupinky studentů dělat
projekty, je tam opravdu velký hluk a není tam klid na učení. Kdyby se tito studenti přesunuli
do budovy A, nebyl by klid už ani tam.
Počítačů je podle mého názoru na škole dostatek a navíc většina studentů nosí notebooky.
Pro společné projekty jsou knihy a studovana velice užitečné.
Co když někdy budu mít důvod?
Prostory velmi využívám pro účel, jemuž mají sloužit.
Myslím že ostatní ji určitě využívají.
Ekonomická studovna je neustále plná, jelikož je jediným místem, kde se student v budově Q
může učit a hledat materiály. V případě zrušení bychom museli chodit do budovy A, kde je
také již kapacita naplněna. Prostě se chceme mít kde učit!
Nelíbí se mi především zrušení kapacity studoven bez náhrady, jelikož už nyní není v
budově Q mhoho studijních míst.
Každá fakulta by měla mít svou vlastní odbornou studovnu. Je to pro studijní přístup. Knihy
jsou důležitou součástí studia a nelze je vytěsnit za internet. V dnešní době, kdy máme wifi a
téměř každý svůj notebook, vidím zavedení další počítačové místnosti jako stupidní a
neefektivní krok. Škola by měla naopak podporovat kvalitu studovny, a to navýšením
knižního fondu!!!!

Porotže to bylo jedno z mála klidných míst na Pefce, kde se dalo učit a mít knížky přímo po
ruce.
prostor pro učení,klidné prostředí, snadný přístup k informacím v budově
Myslím si ýe ji navštěvuje mnoho lidí
Záměr se mi nezamlouvá. Volný přístup k závěrečným pracím mi vyhovuje a občas si půjčuji
i knihy. Ale hlavní problém vidím v tom, že by se zrušila studovna, místo, kde se dá sedět a
učit. Ve škole je strašně málo míst, kde se dá sednout, navíc do tepla - jinak můžeme sedět
na chodbách, kde je ale, hlavně teď v zimě, hrozná zima a táhne.
nesouhlasím Aby PEF neměla svou studovnu se svými knihami mně přijde jako absurdní!
Uvažovala bych spíše o opaku, a to o navýšení kapacity. Na fakultě studentů přibývá a
kapacity pro scházení a řešení skupinových projektů nejsou. Navíc i tak počet míst - 30 je
poněkud nepoměrný k počtu studentů. Denně se tam vystřídá mnohonásobně víc lidí, než
umožňují kapacity. Sama osobně když mám mezi cvičeními či přednáškami volno, jdu do
studovny a čas využiju k vypracování úkolů. Poslední dobou, zvlášť se vznikem fakulty
FRRMS, si není kam sednout. Často proto jdu do studovny do A. Byť se jedná o malé
kapacity, je NEMYSLITELNÉ, aby došlo ke zrušení studovny!!! Uvažujte spíše o jejím
zvětšením!
Je to místo pro řešení skupinových prací
bakalářské práce k nahlédnutí"
"Myslím si, že studenti PEF by měli mít nárok na vlastní studovnu, byť je menší než v budově
A. Kapacitně však celkem postačuje a doplňuje studovnu v A.
Výběr literatury mi přijde též vhodný, neboť zde najdu tematicky vybranou literaturu."
nesouhlasím Počítačových učeben tu je dost, myslím, že důležitější je pro studium prostor,
kde může student relativně v klidu studovat, navíc přístup k internetu je umožněn přes
bezdrát WIFI, tak nevidím důvod proč rušit ekonomickou studovnu a přecházet do budovy A,
kde s velkou pravděpodobností nebude bývat volno už vůbec.
pro některé studenty může být prospěšná
z uvedenych skutocnosti jasne vyplyva , ze by to bol pre studentov jednoznacne krok spat ,
jednoznacne nesuhlasim
Ve studovně je možnost se v klidu učit o volných hodinách, k přístupu je odborná literatura,
jak k zapůjčení tak k použití v průběhu učení ve studovně.
Myslím, že počítačů je v budově Q i A dostatek, ale klidné a teplé místo pro studium tolik ne.
Často ji navštevuji a nedovedu si představit studium bez ní.
Studovna je velice dobrým místem pro individuální i skupinové studium. Je zde vhodná
atmosféra, která je k tomuto nezbytná. Výpůjčky knih jsou prakticky nezbytné, i když jen na
týden. Ale jsou zde některé výtisky, které jsou k dostání jen na tomto místě a je větší šance
výpůjčky vzhledem k době půjčování.
"Již tak chudý knihovný fond chcete zrušit? Nezbláznili jste se? Naše knihovna je ostudou
pro studenty, musíme si chodit půjčovat knihy jinam a ještě teď nás o to málo chcete
připravit? Na co tam bude další počítačová učebna? Když mají všichni ntb, nebo pc doma?
Internet po kampusu i na záchodě?

Prosím zkuste nevymýšlet kontraproduktivní hlouposti, ale zvětšete raději kapacity a
získávejte cenné knihy, které si můžeme půjčovat aspoň na 2 dny! Děkuji!"
nesouhlasím
Důležité knihy k prezenčnímu půjčení. Místo, kde se učit mezi volnýma hodinami.
Už v současné době má dle mého názoru PEF MZLU nedostatečnou zásobu literatury
vzhledem k tomu, jaké množství studentů se zde vyskytuje. Nemožnost prezenční výpůjčky?
Snížení počtu knih v budoucnu? Kde zůstane nějaký prostor pro studium? Kde by byla
nějaká možnost studentů získávat aktuální informace, kdyby nebyly přístupné ani
ekonomické časopisy, které si na internetu nelze bez poplatku přečíst??Už v současné době
je třeba si velké množství knih vypůjčovat i na Masarykově univerzitě. Vždyť ještě minulý rok
nebyla u nás v IC myslím přístupná kniha Ekonomické důsledky míru od Keynese.
nesouhlasím Studovnu využívám často ke studiu. Vyhovuje mi, že si zde můžu alespoň
prezenčně vypůjčit knihy, které se týkají mých předmětů a dělat si výpisky přímo na místě.
Se zrušením studovny rozhodně nesouhlasím!
kam bych si chodil číst noviny když bych měl dlouhou chvíli :/
Dá se zde ve volných chvílích učit.
Nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny, protože je to JEDINÉ místo, kde je nějaky
klid pro studium. Ti, kteří ji chtějí zrušit by se tam někdy měli jít podívat, aby viděli jak je tam
plno, a potom by je snad takové s odpuštěním zhovadilé nápady nenapadali! Nač rušit něco,
co dobře funguje?
byl by zrušen posledni klidný prostor v budově Q!
Už teď se na některé studenty nedostane požadovaná literatura a teď by se ještě snížily její
počty, navíc nechci jen tak přijít o studovnu...
Protože zde tisknu, kopíruji...Píšeme zde seminární skupinové práce, půjčuji si literaturu,
inspiruju se závěrečnými prácemi..
"Brala bych u seste otazky jeste moznost ""je mi to jedno"". Nevyuzivam jeji sluzby, takze me
je celkem jedno zda ji prebudujete nebo ne. A take v lete bych chtela studium ukonci, coz je
dalsi duvod proc mi to je jedno."
Protože je to jediné místo, kde se dá v klidu studovat.
Myslím si, že počítačových učeben je dostatek a ba naopak prostory studovny jsou
nedostačující
ve studovně v budově A je neustále obsazeno, často využívám studovnu v budově Q,
protože mám v této budově většinu přednášek a cvičení.
Už takhle je nedostatek místa ke studiu, kde by byl klid, teplo a prostor k sednutí.
Ztráta studijního místa.
Nedostatek prostorů pro zpracování týmových projektů
V budoucnu by se mi ekonomická knihovna mohla hodit.
Možný budoucí potenciál

nesouhlasím už teď je studovna a IC v budově A pravidelně přeplněná nedokážu si
představit, že by jsme museli kvůli všemu chodit do jiné budovy...
Protože si tam půjčuji knihy na učení při zápočtech a zkouškách!
Každá VŠ by měla mít svoji studovnu,pokaždé když sem dojdu,tak je zde plno..tak nevidím
vůbec žádný důvod,proč by se měla studovna rušit...počítačových učeben je na škole
plno,studovna není žádná na naší fakultě...
Neměla bych místo na setkání se spolužáky při řešení společných prací, nebylo by klidné
místo na studium, musela bych si chodit půjčovat ekonomickou literaturu do jiné budovy.
PC učeben je dostatek. Studovna je jediné klidné místo na fakultě, kde se dá sednout a v
klidu si přečíst učivo - na chodbách je hrozný hluk.
zrušení tisku by znamenalo,chodit tisknout do budovy A, což by znamenalo velké fronty. také
mi vadí zrušení vypujčování knih ekonomického zařízení
Je to přehledná studovna, která se hodí pro můj obor.
studovnu často používám k dobijení kreditu na tisk nebo si zde ve volném čase čtu časopisy
a noviny
Je to jediné místo v budově Q,kde se můžou studenti sejít a společně pracovat na projektech
nebo také individuálně se učit.Místo aby se vedení školy zamyslelo nad rozšířením této
studovny ji chce zrušit a přidat počítače?!V budově A je počítačů dostatek a když si chce jít
někdo hrát hry a zabírat tak místa dalším,ať se přesunou do A.Když mám mezi výukou
hodinu pauzu,tak si ráda sednu do studovny a dělám něco do výuky,ale abych přecházela v
zimě z budovy do budovy...to mě vůbec neláká.A určitě nejsem sama,co má tento názor.
nesouhlasím Sama ji sice nevyužívám, ale věřím, že pro ostatní studenty je dobrým
pomocníkem. Každý student se zde může v klidu učit, kde není tolik hluku jako na chodbě,
má zde možnost nahlédnout do diplomových prací a další literatury, která je zde k dispozici,
určitě nerušit!
Qčko by ztratilo místo k učení a půjčování knih a bakalářek. A co teprv dobíjení ISIC karty na
tisk! To bych měla valit až do Áčka???
Studovna představuje místo kde se lze učit například ve volném čase mezi jednotlivými
cvičeními, patřím ke studentům, kteří do školy dojíždějí a je proto pro me velmi důležitá.
Všichni studenti jistě oceňují i možnost dobíjení kreditu na kopírování a možnost vypujčení si
učebnic. V podstatě nepostradatelná je studovna pro zpracovávání skupinových projektů,
jinde ve škole k tomu totiž není vhodné místo, všude na chodbách je hluk, míst k sezení
málo.Budova Q je neustále plná lidí. Studovna je tedy v podstatě jediné klidné místo, kde se
lze věnovat studiu.
Mnoho studentů již má osobní notebook, který ve škole využívají. Proto se domnívám, že
budování dalších počítačových míst je zbytečné. Mnohem lepší by bylo nakoupit více
ekonomických knih, které by se daly použít na zpracování bakalářských a diplomových prací.
Ztratím volný přístup ke knihám a ekonomickým časopisům, nebudu moci využívat kopírku a
dobíjet si kredit.
"nez zrusenim studovny a zhorseni podminek pro studium bych doporucovala zpristupneni
pocitacovych uceben na patrech,mysllim si ze je ekonomicka studovna hojne
vyuzivana,nelibi se mi akorat ze v ucebne je vetsina titulu pouze na prezencni vypujcku a

nikoli na pujceni domu,
presunem studovny do A se zhorsi podminky pro studium"
Studovna je velice potřebná. Využívá ji mnoho studentů. Řešíme zde jak samostatné práce,
tak skupinové práce. Také se zde učíme! Nedovedu si představit a ani nevidím důvod, proč
by měla být studovna zrušena.
Počítačů je na škole dost, a v dnešní době už má stejně každý druhý student notebook.
Vlastní studovna by měla být na každé fakultě.
Nejsem si jistý, jestli vybudováni velkokapacitní počítačové studovny místo stávající bude mít
valný přínos. Současný stav je nadmíru vyhovující a navíc studovna dokonale zapadá do
konceptu budovy. Je to místo kam si může člověk na chvíli zaskočit oddechnout.
nesouhlasím Místo pro studium je důležité. Ve studovně je klid a teplo, tedy dobré
podmínky pro studium.
myslim ze pocitacovych uceben je na pef dostatek a pro studenty ekonomickych oboru muze
byt přínosem
Chci, aby se nadále prodávala skripta ve větších kusech, protože i tak je hlaně na začátku
semestru kapacita nedostačující, dále myslím, že určitě budu hlavně pro bakalířskou práci
chctí využít teto studovny, takhle by odpadlo jediné studijní zázemí a vzhledem k chabé
výbavě stolů a židlí na chodbách by to nebylo vhodné
Nedovedu si představit, kde se v případě jejího zrušení budu s kamarády připravovat na
skupinové práce, tvořit prezentace, učit se před zkouškou... V budově A, kde se člověku
sype omítka ze stropu za krk a na chodbě terorizuje studenty smrad jak v kravíně? To radši
někde ty práce opíši.
toto místo je vhodné pro studium a skupinové projekty
Studovna je na tak velký počet studentů i tak malá, jsme tedy rádi alespoň zato co máme!
Jedině zde máme možnost skupinové práce, možnost si půjčovat knihy a nahlížet do
závěrečných prací!! Nemluvě o možnosti dobíjecího místa pro kopírování a barevní tisk. Bez
tohoto by na PEF opravdu studovat nešlo!!!
mít vlastní studovnu a knihovnu je pro fakultu důležitější než další velkokapacitní počítačová
učebna. Pokud se člověk chce opravdu učit, tak moc možností nemá, protože ve studovně v
budově A je věčně narváno. Navíc podle mě další učebna s počítači není v Q potřeba.
Chtělo by to spíš další budovu, protože počet studentů navštěvující Q je neúnosný.
Vzhledem k tomu, že je každý den tato počítačová studovna maximálně využívána studenty.
nesouhlasím
Nesouhlasím, protože si knihy často zapůjčuji. Myslím si, že by kinohvna měla být součástí
PEF. Studenti by měli mít volný přístup k BP a DP a možnoést vypůjční knih.
Často tuto studovnu navštěvuji, je zde teplo a ticho. A je zde možnost se učit s vypůjčenými
materiály.
Do ekonomické studovny v Q chodím prakticky každý den, kdy jsem ve škole (3 - 4 x týdně),
dobíjím si zde ISIC na tisk, půjčuji si zde knihy. Je to prostor, kde je klid a dá se tu
samostatně učit. A budově Q je tak málo míst pro studenty, aby si někde mohli sednout a
učit se, proto určitě nesouhlasím se zrušením studovny. Do budovy Q také chodím často
tisknout materiály do školy. Vyučující nám posílají podklady na cvičení den předem nebo týž
den, kdy se koná hodina, proto je skvělé, že můžeme pouze zaběhnout do Q, kde je počítač

přímo určený k tisku a poměrně rychle si něco vytisknout. Studovna v Q je také jedna z
několika málo možností, jak se podívat na UIS (a nestát frontu u jednoho z informačních
kiosků). Neumím si představit, jak by se všichni studenti, kteří chodí do Q na počítače a
studovat (studovna je často plná a počítače obsazené) vtěstnali do studovny v budově A.
nesouhlasím pocitacovych uceben je v arealu MZLU hodne, navic 90%studentu ma
notebooky
Do studovny se chodím učit často, zajištění studijních materiálů je důležité, což studovna
umožňuje. S omezením přístupu k literatuře zásadně nesouhlasím. Jsem naopak názoru, že
by se ve studovně měly lépe uspořádat regály, protože některé jsou poloprázdné, přebývající
oddělat a dát namísto toho další stoly pro studium.
ve škole je tak málo prostoru na individuální či skupinovou práci a tato změna by tuto situaci
ještě zhoršila. Navíc by se zhoršil k přístup ke studijním materiálům, což je podle mého
názoru nepřípustné.
"Nevidím sebemenší důvod ji rušit, je studenty hojně využívána a pokud bude zrušena, tak
tím budou studenti PEF ochuzeni o možnost se scházet a řešit projekty do výuky.
Návrh zrušení studovny mi připadá nelogický a nesmyslný a nechápu, jak mohl někoho
vůbec napadnout."
Studovnu navštěvuji každý den. Je zde teplo, ticho a mám možnost se zde učit s
vypůjčenými knihami
Chybělo by mi vypůjčování knih ekonomie a dalších směrů.
pocitacovych uceben je dostatek.
protože nebude přístup k diplomovým pracím a knihám a budou zrušena studijní místa, kde
můžem studovat a pracovat na svých skupinových pracech
Myslím si, že tam chodí veľa ľudí a že je to výhoda pre študentov fakulty PEF, aby tam bola
študovňa
Protoze spousta lidi tam chodi resit skupinove projekty a chodi se tam ucit, je tam klid a
teplo. Nevim kam jinam bychom chodili.
Jsou zde k dispozici užitečné a důležité knihy, které využívám při studiu. Člověk si zde může
zapnout notebook, přinést si knihu a v klidu pracovat např. na bakalářské práci... Kdyby byly
knihy a závěrečné práce přesunuty do skladu, bylo by komplikovanější se k nim dostat.
nesouhlasím Protože je to nejlepší místo pro psaní skupinových prací, také že už je tak
málo knih na půjčení,dále kvůli tisku a také je to dobré místo na zkrácení času mezi výukou
"1. Nesouhlasim se zrusenim dobijeciho mista pro tisk a kopirovani.(Pokud by toto bylo bez
nahrady.)
2. Podle meho nazoru je studovna studenty vyuzivana a zruseni volneho pristupu ke
ekonomicke literature by pro ne byla neprijemna.
3. Myslim si, ze stale pribyva studentu s vlastnim notebookem, ktery si s sebou nosi do skoly
a tim padem nepotrebuji vyuzivat misto v pocitacove ucebne. Dale pro studentky, kteri
potrebuji jen neco v UISu jsou dostacujici terminaly UISu rozmistene po cele skole."
Využívám ji skoro každý den pro kopírování a tisk. A také pro skupinou práci. Pokud
potřebuji rychle něco zařídit, je to pohodlné.

"4 důvody uvedené v úvodu tohoto dotazníku jsem dost dobrým důvodem.
Myslím si,že tato fakulta má dost počítačových učeben.
Nahrnout vše do jednoho místa (do budovy A) pro celou univerzitu stejně jako tomu je u
jídelny-další ""skvělý"" nápad!!!"
Zmenšily by se prostory pro studium, které jsou už tak malé a nedostačující. Myslím si, že
počítačových učeben je dostatek.
Řekl bych, že počítačových učeben je v budově Q dost. Studuji ARI. Nikdy se ke mě
nedostaly informace, že by byl problém s nedostatkem PC učeben. A i kdyby byl, nemyslím
si, že by to jedna navíc vytrhla. Byla by celkem škoda, zrušit tak unikátní věc jako je
Informační centrum v budově Q.
a proč jo?
Protože je pro mě přednější možnost půjčování knih, které jsou ve studovně Q, než další
prostor s PC. Velmi mnoho studentů vlasní notebook proto další počítače nepovažuji za
dobrý nápad.
"1. nedostatečná studijní kapacita budovy Q - není nikde klid na učení (studovna na Q tyto
parametry splňuje bez výhrad)
2. možnost nahlížení do závěrečných prací a porovnávání výsledků, popř. zdroj informací
3. PC studovnu v A považuji na zcela dostatečnou (kapacita)
4. každý student má v dnešní době notebook s wifi připojením, nevidím tedy důvod, zřizovat
PC studovnu, když je budova Q dostatečně pokryta wifi signálem
5. dostupnost knih v budově Q a schopnost rychlé akce"
"Uvítala bych raději vytvoření prostoru pro skupinovou práci studentů, kde by u stolu byla
zásuvka s případným možným připojením počítače. Zdá se mi, že takových míst je v budově
nedostatek.
Jelikož pokud se nejedná o práci na počítači, bylo by místo zbytečně blokováno a vzhledem
k tomu, že mnoho studentů si do školy nosí počítač vlastní, případalo by mi to jako vhodnější
řešení. Pouze můj názor :o)"
Myslím si, že většina studentů má svůj vlastní počítač a spíše by ocenili místo, kam si s ním
sednout, ne další počítače.
Pujčuji si zde knihy které jinde nejsou dostupné, literaturu využívám jak k ukončení překmětů
(doplňující literatura), tak i k psaní závěrečných prací, i diplomové práce. Zrušení volného
přístupu a převedení do budovy A je nemyslitelné.
nebylo by místo, kde bych se v pauzach mohla ucit. je tam klid a dostatek materialu.
nesouhlasím Služby podobného typu by měli být dostupné v budově, kopírování apod. v
budově A se pak budou tvořit fronty atd., nevýhoda zrušení prezenčních výpůjček fondu
zaměřeného na ekonomii, management, marketing, finance, statistiku, účetnictví,
bankovnictví, právo, regionální rozvoj...
Studenti PEF by meli mit prostor pro studium v budove Q
Neomezený přístup k počítači(internet,tisk,skener). Dobré místo na studování(i ve
skupinách)
nesouhlasím Počítačových učeben je ve škole víc než dost! Za to míst, kde studenti mají
klid na studium, těch je naopak velký nedostatek. Proč rušit studovnu, která je tak hojně
využívaná a stojí se tam i často dlouhé fronty!

kvůli zrušení prezenčních výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii, management,
marketing, finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj. a také
proto, že studijní literatura pro studenty PEF a FRRMS by nemohla být nakupována ve
větším počtu výtisků tak jako doposud.
ve studovně děláme nejčastěji semestrální projekty, je zde klid. Pokud potřebujeme můžeme
nahlédnout do knih.
Z důvodu dostupnosti literatury a prostoru pro studovaní v klidném prostředí.
"Je to jeden z mála koutků kdy lze si odpočnout od narvaných tříd a chodeb.
Ekonomická literatura by měla být oddělena od přírodovědných publikací(které jsou v budově
A) - a tak by to mělo i zůstat nadále."
Nesúhlasím, pretože spojenie internetovej miestnosti s učebňou v budove Q mi vyhovuje,
kvôli blízkej dostupnosti učebne a prístupnosti internetu pre ľahšie spracovanie seminárnych
prác.
Myslím si, že je možné tuto učebnu navrhnout někde jinde. Je sice fakt, že počítače jsou
neustále obsazené, ale rušit knihovnu ? Kam pak budeme chodit pro knížky,... ?
Nelíbí se mi zrušení volného přístupu ke knihám (některé se špatně shánějí) a zrušní
klidného prostoru pro studenty, kteří ho využívají jak pro samostudium, tak pro práci na
projektech.
vhodné klidné místo k učení,přístup ke studijním materiálům
"- ve škole je i tak málo místa, kde je možné tvořit skupinové práce
- prezenční vypůjčení knih je pro studenty velmi důležité, stačí si okopírovat pár stránek a
nemusí si knihu složitě shánět někde jinde, popřípadě kupovat
- počet počítačů v rámci celé univerzity je, si myslím, dostačují, navíc je možné se
bezdrátově připojit"
V rozvrzích jsou díky nadměrnému počtu přijmaných studentů mezery. Tyto mezry vetšinou
vyplňuji časem ve studovně, kde buď pracuji na projektech, kterých je hodně nebo čtu
prezenční literaturu. Zrušení těcto prostor by pro mě znamenalo velmi výrazné ztížení studia,
hlavně vzhledem k pracování na společných projektech.
Rád bych do budoucna využíval knihovnických služeb v budově Q. Hlavně ale využívám
studovnu pro individuální studium, když mám například 2 hodiny okno v rozvrhu a nemá
cenu jezdit na koleje.
poněvad se docela často učím a myslím si, že je na fakultě pef hodně studentů, proto by zde
MĚLA být studovna (knihovna)!
"protože takhle ame vsechny publikace po ruce, muzeme si zde tiknout co potrebujeme za
materialy myslim ze to takhle jak je je lepsi
"
Člověk se tu může téměř nerušeně připravovat na zápočty, vypracovávat práce atd.
Je to místo, kde se studen může v klidu učit, půjčit si potřebnou knihu,...Nesouhlasím s
předěláním na poč. učebnu, protože si myslí, že poč. je tu dost a spoustu studentu má svůj
počítač. Spíše bych brala, kdyby se studovna rozšířila než zrušila, protože ji navštěvuje
mnoho studentů.

Kvůli nedostupnosti literatury, které by podle všeho po zrušení nastalo a taky kvůli tomu, že
už si na Qčku už opravdu nebude kde v klidu sednout a učit se.
Studovna na Q je velmi oblíbeným a často využívaným místem. Ráda tam chodím studovat
či ve volném čase mezi hodinami na PC, stejně tak je vynikající možnost zapůjčit si
odbornou ekonomickou literaturu a diplomové práce, případně si je okopírovat. Myslím si, že
tuto možnost využívá tolik studentů, že není možné toto místo zrušit. Byla by to velmi
nešťastná volba.
"myslím, že většina žáků má sama osobní počítač a navíc, myslím že kapacity počítačové
učebny v budově A nejsou plně využity
"nesouhlasím s těmito body:
1. zrušení prezenčních výpůjček
2. snížení počtu výtisků
3. zrušení 30 studijních míst"
Zřušením studovny bych ztratila místo na učení během dne. Ve studovně se scházím se
spolužáky a řešíme různé broblémy. Před zápočtem tak strávíme skoro celý den, kdy si
navzájem pomáháme. A vůbec se mi to nezdá jako dobrý nápad.
Souhlasila bych, kdyby se k nove pocitacove studovne pridla i studovna vybavena
dostacujicim poctem knih a ucebnic, nebot stavajici je znacne vyhovujici.
nesouhlasím "Je to dost využívaný prostor, který pomáhá studentům v budo
vě Q najít místečko, kam se např. ve vlné hodině usídlit (a v budově Q je takových míst a
židleček hodně málo). Vypadá dobře, moderně a ""prostudentsky"", když na knížky narazíme
hned při vstupu do budovy.
Je zde dobrý přístup k informacím a především knihám, či jiné literatury, která je potřebná
nebo užitečná ke studiu na PEF. Rozhodně souhlasím se zachováním ekonomické
studovny.
Protože se mi nelíbí budova A, a nebudu si půjčovat knihy až kdesi v budově A. A
počítačových učeben je tady na budově Q podle mě až dost!
myslím si, že studovna v Q je v současnosti sice menší, ale lepší než žádná a stejně většina
studentů má notebooky tudíš navyšování kapacit počítačů vidím jako zbytečné
Po dvouletem studiu na teto skole a systemu, jaky tady panuje, me takovy krok ani
neprekvapuje. Ani se nebudu divit, pokud 4000 lidi bude proti a studovna bude zrusena.
V ekonomické studovně trávím čas studiem anglicky psaných učebnic týkajících se
ekonomie. Líbí se mi snadný a rychlý přístup ke zdroji informací, proto se zrušením
Už tak je ekonomická knihovna v dost katastrofálním stavu - nedostatek knih a ještě to má
být omezeno?! Na co další počítače, když většina studentů má notebook a funguje Q04???
Dá se tam v poklidu učit a číst.
Protože jsou určitě lidé, kteří ji využívají.
V současnosti sice tuto studovnu prakticky nenavštěvuji, protože její služby již tolik
nepotřebuji, ale v minulých letech pro mě byla více než užitečná. Dobré místo, dobré služby,

příjemné a klidné prostředí pro studium. Při zpracovávání závěrečných prací je možnost
pracovat s BP a DP přímo na místě velice užitečná.
Jediné místo, kde se dá studovat.
"Nemožnost výpůjčky ekonomických knih, zrušení prostoru pro skupinovou práci
"
Chodí tam hodně lidí, tak proč ji rušit?
počítačových učeben je na škole dostatečný počet, a některé nejsou ani každý den, každou
hodinu zaplněné. Je to zbytečný krok k horšímu.
" Je zde přístup na internet a možnost práce s počítačem, pokud je plno na budově A;
učebna Q04 nebývá vždy přístupná a nás studentů je opravdu mnoho. Dále je zde barevná
tiskárna, kterou občas používám. Je to jedno z mála míst na celé budově Q, kde si člověk
může celkem nerušeně sednout ke stolku a vypracovávat projekty, nepočítám stolky v
patrech, které jsou stejně většinou plné a je tam hluk. Člověk si zde může půjčit knihu aniž
by si ji musel brát domů - proto jsou dostupné více lidem a nemusí na ni člověk tak dlouho
čekat."
Nesouhlasím z body 1-4, tedy nechci aby se rušili služby které knihovna nyní nabízí.
Počítačových učeben je dost, popř. by se mohli vybudovat někde jinde. Knihovna je mnohem
užitečnější.
Se zrušením nesouhlasím, protože podle mého názoru by mohla být více využívána
počítačová učebna Q04. Navíc služeb ekonomické studovny využívám poměrně často jak
pro vypůjčky knih, tak i ke studiu, protože je to jediné místo na škole, kde je poměrně klid. A
když tu studenti píšou nějakou seminární práci, hodí se jim mít bakalářské práce a knihy po
ruce pro vyhledávání informací.
Protože je zcela zbytečná větší počítačová učebna a jsem názoru, že tak jak to je nyní je pro
mě vyhovující.
Myslím si, že to není dobrý nápad, studovna je potřebná.
myslím, že dostupnost literatury, prezenční výpujčky fondu a studijní místa jsou důležitější
než větší počet počítačů. Počítač nevyužívám tak často a navíc je tu možnost jít i do budovy
A, pokud je to nutné.
Ne všechno se dá nahradit výpočetní technikou. Místo určené pro studium je vhodným
doplňkem služeb, které studentům můžeme poskytnout. Pokud jsou pro zrušení studovny
pádné argumenty, nechť se zruší. Mně osobně však takové místo při studiu chybělo.
nesouhlasím Byla bych ráda, kdyby bakalářské a diplomové práce byly pořád na stejném
místě a byly kdykoliv k nahlédnutí. Také si občas pročítám knihy, co jsou zde k dispozici a
občas něco okopíruju, nebo si vytisknu.
nesouhlasím v případě, že by se tato učebna využívala pouze pro studium v době cvičení,
tzn. nebyl by veřejný přístup. Pokud by však tato učebna byla přístupná, stejně jako je
přístupná učebna Q01, tak souhlasím.
nesouhlasím studovnu nevyužívám, chodím na budovu A, jelikož je stejně vždy studovna na
budově Q plná...s přebudováním na počítačovou učebnu bych souhlasila, pokud by bylo
zajištěno, že se knihovna přesune a bude možný přístup ke knihám nebo alespoň k
bakalářským a diplomovým pracím

dle mého názoru, je to jediné místo v budově Q, kde mohu relativně v klidu studovat. Pokud
narazím na jakýkoli problém, tak mohu využít odbornou literaturu. Problém vyřeším ihned a
knihy si tak nemusím nosit domů.
Taky mi připadá, že velké množství studentů si nosí do školy vlastní počítače a není proto
nutné stávající počet rozšiřovat.
V současnosti je na počítačích plno, jen v určitých hodinách a to pro mě není důvod celkovou
kapacitu navyšovat na úkor studijního místa v budově Q.
Pro studenty je přístup k literatuře důležitý, navíc již tak je v budově Q málo místa, kde se
mohou studenti věnovat studiu.
nesouhlasím se zrušením nesouhlasím, spíše by bylo potřeba aby PEF měla ekonomickou
studovnu větší s větším výběrem knih a více míst k sezení. Studentů přibývá, ale místa k
učení a také knih ke studiu je velmi málo.
podstatná část studentů již vlastní notebook, zatímco ke knihám se zhorší přístup
"chodím si zde půjčovat odbornou literaturu potřebnou ke studiu, vypracováváme zde naše
seminární práce (v budově Q není de facto nikde jindy místo pro společné práce - kapacita
stolíků a laviček na patrech je nedostatečná a studovna v budově A kapacitně stačit opravdu
nebude).
"
Je to zázemí pro studenty nabízející více klidu a soukromí pro studium než v budově A. Je
tam příjemné prostředí a beru studovnujako nedílnou součást pavilonu Q.
Ve škole si už teď není kde sednout a v klidu se učit,jestli zruší i studovnu v Q,tak
studenti,kteří nemají možnost se učit doma budou stávat před školou nebo se mačkat jako
sardinky v budově A...
Počítač mám svůj a vyhovuje mi mít možnost se někde setkat a pracovat na skupinových
projektech.
Chyběla by mi především knihovna a kopírka.
Nechápu proč by se měla rušit.
Myslím si, že je lepší mít přístup ke knihám přímo z ekonomické studovny. Podle mě je v
budově Q dost počítačových učeben a většina studentů si nosí i svoje vlastní notebooky.
Větší počítočová učebna na Q chybí (Q04 je malá), ale stejně tak a to ještě více chybí klidné,
tiché studijní prostory pro skupinkové studium či samostudium.
Je to jediné klidné místo na PEF, kde se dá studovat, číst, příp. psát nějaké seminární práce
a tak. Je tam ticho, klid a teplo a důležité je prezenční půjčování knih!! Kdo zas vymyslel
zrušení něčeho tak důležitého a užitečného.
Studenti si zaslouží mít místo, kde mohou pracovat a umístění ekonomické studovny v
budově Q je pro PEFku ideální. Nechtěla bych přecházet do jiné budovy.
v příštíh letech bych mohla využít její služby
Přemístění všech knih a diplomových prací PEF do knihovny v budově A, kde by byly
uloženy ve skladu, nebyl by k nim volný přístup = zrušení prezenčních výpůjček fondu
zaměřeného na ekonomii, management, marketing, finance, statistiku, účetnictví,
bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.

nesouhlasím je cetne vyuzivana, zvlaste ve vyssich rocnicich jsou studijni materialy v
knihovne velice potrebne...navic v dnesni dobe ma kazdy druhy student svuj notebook ....tzn
neni potreba zvetsovat pocet pc
přístup k informacím by se najednou stal problémovým...
určitě se někomu hodí, já osobně ji nepoužívám
Často využívám kopírky a tiskárny, ta jedna by absolutně nestačila. počítačů je v Q ažaž.
Nechtělo by se mi pro knížky lítat na budovu A.
studovnu využívám velmi často a už takto mi tam přijde velmi málo místa, spíše by se měla
rozšířit než úplně zrušit.
počítám s jejím využitím v budoucnu
Velmi často ji využívám, nabízené služby potřebuji ke svému studiu, koncentrovat všechny
studenty jen na jedno místo by velmi zhoršilo význam studoven, zrušení prezenčních
výpůjček považuji za nepřijatelné
Ve škole není nikde klid díky velkému počtu studentů. Studovna by měla být prostorem pro
učení, jelikož ve škole se na chodbách učit nedá!!!
Protože ek. studovnu často využívám a nejbližší studovna v budově A je sice velká ale
kapacitně zcela nevyhovující počtu zájmu studentů. I z tohoto důvodu si nedokážu představit
zrušení ek. studovny.
nerad byhc prisel o moznost pujcovani knih
"zrušení je nesmyslné
Na Q je už takhle málo studijních prostor a toto by způsobilo ještě horší možnosti. Vzhledem
k tomu kolik studuje na PEF lidí. Rozhodně nejsem ani pro zrušení ekonomické knihovny. Už
takhle je problém se sháněním literatury pro časté seminární práce i pro studium. Byl by to
krok zpět."
nebylo by kde kopírovat a vypracovávat skupinové projekty
Prostor je pravidelně využiván ke studiu, v budově neexistují podobné prostory (u bufetu jsou
malé stoly a velká zima).
protože vlastním notebook, využiji víc stávající knihovnu než počítačovou učebnu.
jedna počítačová učebna už v Q je, tak proč další? A moc výhod z toho neplyne.
kvuli tomu, co by jeji zruseni znamenalo. Viz. 4 duvody nahore.
Je to jediné klidné místo v budově Q, kde se dá pohodlně sednout a studovat.
už tak je v budově Q velmi omezený počet míst k sezení, není třeba vyplňovat místo dalšími
počítači, studenti vlastní povětšinou osobní notebooky a mnohem radši budu psát zkoušku
na papíře než e-test
V knihovně se půjčuji knížky, mám možnost si je prohlídnout a vybrat, kterou si zrovna
půjčím a když si nemůžu půjčit, tak tam můžu zůstat a studovat. Počítačových učeben je v
areálu školy docela dost, navíc studenti můžou používat svoje notebooky.

Je to takové malé, útelné posezení kde se dá vcelku dobře něco naučit. Studovna na A je
moc veliká, je tam moc lidí. Kdežto na Q je to pro mě akorát.
Spousta studentů, ne jen já, ji využívá za účelem kolektivního studia, vyhledávání informací
z publikací.
Protože i teď, když jsou otevřeny studovny obě(v A i Q) je kapacita naprosto nedostačující, a
tak si nedokážu představit, jak by to vypadalo po zrušení studovny v Q.
"Pretože to je jediné miesto v budove Q kde sa dá v teple spolu so spolužiakmi učiť a
využívať k tomu aj odborne zameranú literatúru.
V súčasnosti už majú skoro všetci študenti notebook, takže veľkokapacitná počítačová
učebňa nie je podľa mňa nevyhnutná.
Presunutie kníh do knižnice s tým, že už nebudú voľne dostupné je až nepochopiteľný krok a
obmedzenie nákupu odborných kníh z dôvodu miesta pre počítače je podľa môjo názoru tiež
veľmi zlý krok. "
kde se budu na PEFce učit?
"Myslím si, že tohle je úplně scestné řešení. Nejen pro to, že studentů dále přibývá a tak mají
možnost alespoň někde studovat a řešit již zmíněné skupinové seminární práce. Místa na
škole je málo, a dělat tyto věci někde na chodbě kde je už kvůli zmíněnému velkému počtu
studentů dosti rušno celkem nemožné. Tato zpráva mě jako studenta dost naštvala. Počítače
co jsou podle mě vystačují. I když tam člověk chvíli čeká tak to zase není tak hrozné. Většina
studentů co je na těch počítačích tam ani stejně nedělá nic do školy a jen zabíjí čas mezi
hodinami. Spíš by se měly nějak upravit rozvrhy, aby mezi hodinami nebyly takového
volného času. A i když už ten volný čas je ,tak já osobně ho využiji spíše na učení právě v
ekonomické studovně.
Prostě jsem absolutně proti tomuto zřizování počítačové učebny!!!!!!!!!!!!!!!!"
nebude prostor pro procházení např. vědeckých prací přímo na místě, stejně jako studijních
knih, ve studovně v A to bude velmi nepřehledné, a domnívám se,že počítačů v Q je
dostatek. rozhodně také nesouhlasím se zrušením výpůjček
snazší přístup k informacím
protože když chci někde studovat tak na ačku je většinou plno...
Doufám, že zde v budoucnu bude více materiálů k oboru Mezinárodní rozvojová studia a
Regionální rozvoj, tudíž bych studovnu využívala častěji. Také si mýslím, že je dobré, že se
zde nachází dobíjecí místo pro kopírování.
"I když jsem studovnu mnoho nevyužil, přikládám tuto situaci stavu, že jsem zatím studentem
1. ročníku, kdy nebyl takový nátlak čerpat z knihovny. Myslím, že v dalších letech se
knihovna bude určitě hodit pro další studium. Proto nesouhlasím s jejím zrušením. Dle mě
příjde vhod i mnoha jiným studentům.
Předělaní na počítačovou učebnu není nutné, protože PEF disponuje mnoha jinými
počítačovými učebnami. Předělání by dle mého mělo přicházet v úvahu jen tehdy, kdyby
nová učebna byla zaměřena na určitou specializovanou činnost, kterou nedokáží pokrýt
ostatní učebny."
Studovnu často navštěvuji (více než 1x týdně), je to jediné klidné a v zimním období teplé
místo, kde se dá celkem nerušeně studovat a pracovat na týmových projektech. Jako majitel
notebooku současně velmi oceňuji několik volně přístupných zásuvek na klidném místě.

"Všechny nevýhody jsou vpodstatě shrnuty v těch 4 bodech v úvodu dotazníku. Bude chybět
jak knihovna, tak i studovna s počítači i místo pro tisk. Prostory v A neboudou kapacitně
dostačovat, někdy mám dokonce pocit, že ani současný stav někdy není dostačující.
Předpokládám, že se o tomto postupu uvažuje z důvodu již nedostačující kapacity budovy Q.
Na to se ale mělo myslet již při projektování této budovy, nebo prostě a jednoduše nenabírat
tak obrovské množství studentů, když pro ně není kapacita!
A když se něco musí rozšiřovat, tak ať se natáhne budova Q do výšky, nebo ať se postaví
něco někde jinde v areálu. Ale proboha hlavně nic nerušit!"
Není pro mě jiný tak snadný přístup k odborné literatuře mého studované oboru. Využívám
často počítače a tisk. Jelikož do Brna dojíždím nemám jiný snadný přístup k internetu, který
ke studiu potřebuji ani k tisku.
Studovna je místo kde se mohou studenti připravovat, doučiovat apod. Knihy, které zde jsou,
jsou pro studenty potřebné a jejich přemístění zhorší přístup k nim a dokonce zrušení
prezenčních výpůjček úplně přístup znemožní. Studovna je potřebnější než další počítačová
učebna.
chci, aby studenti měli přístup k ekonomické literatuře - byť pouze základní
Bylo by lepší využít ostatní studovny s počíači v přízemí.
Ekonomická studovna je jediné místo ve škole, kde se dá v klidu studovat, shánět materiály
a číst si. Její zrušení naprosto nechápu, každá fakulta má přece studovnu. Navíc si myslím,
že počítačových učeben v naší škole je habaděj. Škola je tu pro studenty a studenti tráví čas,
studují a pracují ve studovně, její zrušení je naprostá blbost!
pro deňáky by měl zůstat prostor, kde by mohli v klidu studovat. Možná by se mohly
přesunout knihy a studijní literatura, zvětšít PC učebna, ale zachovat prostor, kde by měli
studenti klid na studium. ALe otázka, jestli v dnešní době se toto ještě používá.
Rozhodně se zrušením ekonomické studovny nesouhlasím. Je to jak pohodlné, tak praktické
pro všechny studenty PEF. Líbí se mi, že jsou všechny knihy přímo v budově a jsou volně
dostupné k nahlédnutí. Zrušení ekonomické studovny by nemělo vůbec dobrý přínos pro
studenty.
Je to naprostý nesmysl! Půjčuji si zde prezenčně knihy, které buď nemám nebo nemohu
sehnat. Jsem studentka a nemohu si veškeré materiály kupovat. Využívám zde i internet a
možnost tisku a kopírování, který je potřeba třeba rychle před cvičením. V okolí jiná možnost
není. Koukněte se, kolik studentů tu vždy je, vždy je tu plno, tudíž asi vidíte, že je zájem o
studovnu. Je tu i klid na učení. Prostě je to nápad z cesty. Absolutně nesouhlasím!
Využívám ji na studium a půjčuji si zde knihy. Je přímo v budově fakulty, tedy blízko, je
přehledná a zaměřená ekonomickým směrem.
je hodně využívana
Omezení studijní literatury, tisku a kopírování na PEF.
Mne osobne vyhovuje knižnica tak ako je teraz maximálne a myslím si že je to lepšie pretože
ju mame v poruke v budove Q
Často využívám prezenčních výpůjček. Ve škole je už tak malo prostoru, kde by se mohli
studenti scházet a řešit společně semestrální práce.
V ďalších semestroch bude prínosom pre moje štúdium.

jako studednt kombinovaného studia těchto služeb a prostor nevyužívám, ale myslím, že
prezenční forma ano. Obzvlášť místnosti pro skupinovou práci. Co se týče učebnic, je
pohodlné je nakupovat přímo ve škole. A knihovnu také dost lidí využije.
Využívají ji ostatní studenti.
Studenti pef by tak nemeli již žádnou studovnu, ve škole je čím dál více studentů a už teď
není možné najít žádné místo k učení,dokonce ani na chodbách ne.Je hrozné,pokud bysme
meli chodit do knihovny jinde a používat studovnu úplne v jiné budově.
Myslím si, že nielen mne ale aj ostatným by chýbal priestor študovne pre štúdium a
skupinovú prácu.
viz důvody výše
Protože bych nerada, aby mnou žádané knihy nebyly dostupné z důvodu jejich nízkého
počtu, a už vůbec by se mi nelíbilo umístění všech knih a prací do skladu v A, ještě navíc
bez volného přístupu. Vůbec se divím, že nad něčím takovým se uvažuje!
Protože si tam je kde sednout se svým notebookem a je tam klid na učení. Nikam jinam než
nechodím když mám volno.
Přemístění všech knih a diplomových prací PEF do knihovny v budově A, kde by byly
uloženy ve skladu, nebyl by k nim volný přístup = zrušení prezenčních výpůjček fondu
zaměřeného na ekonomii, management, marketing, finance, statistiku, účetnictví,
bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.
# Z důvodu omezené kapacity skladů knihovny by studijní literatura pro studenty PEF a
FRRMS nemohla být nakupována ve větším počtu výtisků tak jako doposud.
# Zrušení 30 studijních míst, která studenti využívají pro studium i skupinovou práci.
# Zrušení dobíjecího místa pro barevný tisk a kopírování."
Další pc podle mě nejsou nutné v případě, že se v místnosti před knihovnou, kde jsou
počítače vyhradí alespoň jeden počítač čistě jen na tisk a bude se to dodržovat. Každopádně
sice knihovna na vypůjčování není pravděpodobně moc využívána, ale rozhodně je mít
aspoň nějakou než žádnou
Souhlasim se zrusenim knihovny v Q, nikoli studovny. V tomdo dotazniku je malo informaci o
tom co a jak se skutecne zrusi. Pokud se zrusi volna mista kde mohou studenti studovat tak
s tim nesouhlasim. Pokus se ale odsunou ty regaly s knihama a vznikne tak vic mist s
pocitacema nebo mista pro stuidium a ""notebookare"", tak s tim souhlasim."
Protože už tak nemáme ve škole kde pracovat na společných projektech! Na co budeme mít
velkokapacitní počítačovou učebnu? Zeptejte se kolik studentů to potřebuje! Kolik z nich
nemá laptop?
jedinné místo na Q kde se dá pracovat nebo učit, což poměrně často využívám. zrušením
tohoto místa se všichni studenti přesunou do učebny na A, kde již bývá taky plno.
nesouhlasím Nelíbí se mi zrušení prezenčních výpůjček knih a prací z PEF.
Myslím, že studovna má své opodstatnění, ba by bylo potřeba ji spíše rozšířit než zrušit!!!
Studenti, kteří například píší skupinové seminární práce a schází se ve škole nemají v
podstatě kam jít. Musíme sedět na chodbách, kde je nedostatečný počet stolů a židlí a o
zásuvkách ani nemluvě. A v neposlední řadě je tam zima a táhne ze všech stran. Proto bych
rozhodně byla pro, aby se studovna rozšířila a ne zrušila!!!!! Neblázněte, fakulta bez
knihovny a studovny? No kde to jsme?

Ekonomická studovna v budově Q má své opodstatnění. Prostor je vhodně využit, což
dokládá obsazení této místnosti. Půjčuji si knihy, využívám PC a občas i skenuju. Toto by mi
chybělo. Se službami jsem nadmíru spokojen a nevidím proto důvod něco měnit.
nesouhlasím Prostory velice často navštěvuji a potřebuji používat např. svůj počítač nebo
se učit z knih. Vyhovuje mi víc než studovna v A.
Myslím si, že na každé fakultě by mělo být místo určené pro studenty (studovna), kde by
mohli např. pracovat na různých projektech. Také by se mi určitě nelíbilo, že bych si nemohla
dovolit půjčovat knihy, jako tomu bylo doposud.
Tato studovna je zapotřebí. Studenti ji velice často využívají. V případě zrušení by došly k
zhoršení studijních podmínek.
Budova Q jako takova nedisponuje sama o sobe zadnym jinym prostorem kde se da v klidu
posedet a ucit se nez je zminena studovna jejiz zruseni planujete. Ani na chodbach ani v
ruznych ucebnach napr. Q04 se neda tak pripravovat a ucit jako v ekonomicke studovne, z
techto duvodu a osobnich zkusenosti, ktere mam jsem zasadne proti zruseni.
Celkově v celém areálu školy je hrozně málo prostoru pro skupinové práce nebo studium. Na
chodbách je jen málo míst k sezení a navíc je zde šílená zima, takže se tam stejně učit nedá.
Vypůjčování knih k prezenci mi moc pomáhá ve studiu, protože si nemusím kdejakou knihu
kupovat i když z ní potřebuju pár stránek, protože vím, že mi zde bude k dispozici. V
knihovně na A je knížek pár a ještě když se rozpučují tak máte prostě smůlu.
Specilně před tvorbou diplomových prací studovnu jistě rád využiji.
Prostory jsou velmi vhodné pro přípravu skupinových prací studentů, pro samostudium je
tam dostatečný klid .. a není komplikované si vklidu najít potřebnou publikaci, volný přístup je
ideální.
studenti by měli mít ve škole klidné místo ke studiu!
Není potřeba další počítačové učebny, stačí nepříjmat tolik studentů a kapacity budou
dostatečné. Navíc je nelogické, aby studenti PEFky běhaly po jiných budovách, když mají
Qčko.
spousta zajímavých informací.
studovnu neustále využívám
je to snad jedine misto, kde se může člověk na této škole vklidu a v tichu učit
vypracováváme zde skupinové seminární práce
Dobré místo, kde se dá v klidu učit.
za to, že škola přébírá více a více žáků bysme měli trpět my stávající?!
Ze všech těch důvodů, které jsou vypsané v úvodu dotazníku a navíc většina studentů už má
svoje notebooky, tak nač víc počítačů?
Scházím se zde se svými spolužáky při psaní seminárních prací, mezi volnými hodinami se
zde hodně studentů učí, při psaní bakalářské práce potřebuji používat odbrnou literaturu,
která by se touto změnou stala méně dostupnou. Při nedostatku učebnic v knihkupectví si
zde kopíruji učebnice.

Nebudu lítat hore dole po areálu, když si potřebuji vklidu něco nastudova, okopírovat,naučit
apod.
je to vhodné místo ke studiu. Oceňuji také přístup na internet.
protože je knihovna jediné místo, kde se dá pohodlně dostat k učebnicím, které často nejde
ani koupit a přitom jsou ke studiu potřebné.
Studenti mají právo na studovnu, na počítač můžou doma
Se zrušením ekonomické studovny v budově Q nesouhlasím, protože jako student potřebuji
přístup ke knihám a dalším materiálům potřebným k mému studiu, které se jinak schánějí
velmi obtížně. Také je potřeba tisknout podklady ke studiu a seminární práce, k čemuž
využívám nejen já, ale i mnoho dalších studentů, tiskárnu právě ve studovně budovy Q.
Myslím, že počítačových míst je dostatek, což se nedá říct o kapacitě studoven pi stále
rostoucím počtu studentů. Navíc skoro každý druhý student si nosí do školy notebook.
Naprosto nesouhlasím se zrušením knihovny v této studovně. Pro studenty PEF je to
základní zdroj studijní literatury a myslím, že služby studovny jsou ze strany studentů
maximálně využívány a jejím zrušením by se snížila kvalita poskytovaných služeb studentům
PEF.
Připadá mi nesmyslné, aby studenti neměli přístup k diplom. pracím a k presenčním
půjčkám, kterých je dle mého názoru už teď po skromnu. Studovna jako taková by určitě
existovat měla, ptz při momentálně tak přelidněném suterénu, není v budově Q opravdu
žádné klidné misto.
Zcela nesouhlasim se zrusenim studovny v budove Q. Uz takhle neni v preplnene budove k
hnuti. Veskera mista na traveni mezivyukoveho casu jsou jen zridka kdy k mani. Studovna s
volnymi pocitaci je nutnosti pro nase studijni programy, ktere vyzaduji ve vetsine predmetu
zpracovani skupinovych praci ci prezentaci. Co se tyce knihovny tak jiz ted je spise k smichu,
neni v ni skoro nic a vypujcni tydeni doba je nedostacujici. Coz je asi duvodem proc vetsina
studentu knihovnu ani nevyuziva. Ovsem nedovedu si predstavit kvalitni ekonomickou fakultu
bez vlastni knihovny.
Univerzita po nás stále více vyžaduje samostudium a vy chcete zrušit možnost ""snadno
dostupné literatury"". Myslím, že už fakt nevíte, jak byste studujícím jejich studium
zkomplikovali."
počítačových učeben je dost, myslím, že by naopak měli rozšířit více výtisků.
Učebnu plně využívám ke studiu a to, jak pomocí výpujčních knih, tak při využití studijních
míst.
Myslím, že je to skvělé místo pro skupinové práce a samostudium, namísto hlučného bufetu,
kde se dá navíc okopírovat si různé věci, třeba z knížek apod. nebo dělat domácí úkol za
pomoci literatury v knihovně. Navíc je to dobré útočiště pro studenty, kteří mají větší proluky
mezi vyučovacími hodinami.
"Jsem studentka PEF a ekonomickou studovnu v budově Q využívám minimálně 2-3x týdně.
Jsem se studovnou spokojena. Líbí se mi, že mám vše potřebné na jednom místě. Jde mi o
to, že studovna je specializovaná na ekonomický obor, takže co potřebuji, tak naleznu.
Prosím, nerušte to dobré, co na fakultě je a zaměřte se prosím na jiné věci, jako zima v

prostorách budovy Q a drahého bufetu. Děkuji.
zrušení jediného klidného místa pro studenty, využívaného pro studium, přípravu
seminárních prací atd. naopak bych uvažovala o rozšíření kapacity, protože v budově Q je
zcela nemožné si v době volna kamkoli sednout, na chodbách plno a rušno.. jako studentka
PEFky mohu říct, že neustálé přemisťování do budovy A je zcela nepraktické, hlavně
vzhledem k tomu, že 99% výuky ""PEFkařů"" probíhá v budově Q."
Kde jinde by se měli scházet studenti např. při vypracovávání společných projektů, nebo
trávit čas v pauzách mezi cvičeními či přednáškami. V Quidu věčně není místo a je tam
zima. Navíc je studovna neustále plná lidí, což svědčí o zájmu o ni, tak nevidím jediný důvod,
proč by se měla zrušit a studenti tak přijít o jediné zázemí na PEF!!!
Důvod je jednoduchý, nesouhlasím s jejím zrušením, protože ji využívám.
je to z důvodu časové nenáročnosti
Líbí se mi, že si můžu sama knihy v regálech prohlídnout (popř. něco opsat) a rozhodnout
se, které si půjčím (i když je to jenom na týden). Do studovny se chodím já i hodně ostatních
lidí učit, protože klidných míst ke studiu je v budově Q hodně málo a myslím, že když je
otevřená učebna Q04 tak počet počítačů bohatě dostačuje, proto bych rozhodně nechtěla
aby se studovna předělávala.
Počítačů je sice ve studovně nedostatek, ale lze si zajít do budovy A, kde je většinou volno.
Raději bych zachovala přístup ke knížkám.
Jako student oceňuji možnost zajít si do studovny půjčit literaturu nebo v akutním případě,
kdy potřebuji záskat narychlo nějaké informace, do dané literatury pouze nahlédnout. Také
mi přijde nelogické rušit pomalu jediné místo v budově Q, kde se studenti mohou ve volnu
mezi výukou učit či scházet na vypracovávání skupinových seminárních prací. Při zrušení
studovny by muselo dojít k navýšení počtu stolků na chodbách budovy Q, kde je také
možnost trávit čas mezi výukou. Chodby jsou ale často studené, je tam hluk a navíc je
omezený počet zásuvek, takže práce na notebooku je problém. Studovna v budově A je
kromě večerních a brzských raních hodin přeplněná a její kapacita rozhodně není dostačující
pro současné množství studentů.
je to ""centrum"" samostudia na pefce, narozdil od Acka je zde blizky a rychlý pristup, tam
kam je potreba (cviceni, prednasky, bufet)... narozdil od studovny v A, je zde klid"
nesouhlasím Je to jediná místnost, kde se dá v naší budově studovat, porhlížet závěrečné
práce a studijní materiály a v neposlední řadě i studovat přímo z těchto materiálů. Kdyby tato
místnost zmizela, studentovi by se v celé budově nedostalo potřebného klidu ke studiu a
přípravě. Rozhodně by to byla veliká škoda. Počítačů je v naší škole, myslím, dostatek,
zvlášť díky tomu, že stále více studentů používá notebooky. Díky automatickému otvírání
dveří ve vestibulu je tam neustálá zima a ve vestibulu nejde nic dělat, studovat, dělat
společné práce, nehledě na to, že jen ve studovně je potřebný klid. Navíc je neustále plná
studentů, spíš než o zrušení by se mělo uvažovat o rozšíření.
Vzhledem k nedostatku prostoru pro studenty čekající na další hodiny nebo se učící je
nějaká studovna, kde je klid, určitě potřeba.
spousta lidi ma svoje notebooky a tento trend se bude pravdepodobne rozsirovat, pocitacova
ucebna by nemela za chvili takove vyuziti, jak si asi jeji tvurci predstavuji. v prostorach temer
cele budovy Q je v zime opravdu zima a studovna je jedine misto, kde se da v teple studovat
a zpracovavat skupinove prace. Byla bych spis pro jeji rozsireni, nez zruseni...

je o škoda...
Z důvodu 1,2 - v současné době v Brně nebývám, ale pokud jsem kdykoliv potřebovala půjčit
něco na bakalářkskou práci, mohla jsem se na tuto knihovnu/studovnu spolehnout. A ráda
bych jí využila i při tvrobě práce diplomové.
Počítač mám doma. Je možné, že budu v budoucnu této studovny využívat.
V budově A je již tak málo PC pro studenty, kteří nemají vlasní PC, nebo notebook
na škole je již nyní málo prostoru určeného pro studium či k dělání skupinových projektů.
Každé poschodí v Q je nyní obsazené studenty, kteří studují nebo pracují na kolektivním
projektu. Kapacity, které jsou v IC A jsou někdy tak plné, že si nemůžu ani sednout. Ve
studovně na Ačku se nesmí mluvit(aspon misto, kde se da ucit), takže jsou zase nevhodné
pro kolektivní práce.
někteří studenti studovnu využívají na učení se atd., proto bych studovnu zanechala. v
budově A je takováto studovna neustále naplněna...zřejmě proto i zde je tato místnost..z
důvodů praktického nikoli estetického.
Potřebuju knihy ke studiu, především je využívám ke zpracování seminárních prací.
Ekonomická studovna z velké části slouží pro vyhotovování seminárních prací s podporou
odborné literatury, která je pro studenty snadno dostupná. Nevím, kam by jinam studenti
chodili pracovat na svých projektech, když se počet studentů na PEF stále navyšuje a
logicky ubývá volné místo, kam se studenti při práci mohou uchýlit.
Také prohlížení závěrečných prací pomáhá podporovat vyšší úroveň závěrečných prací
studentů, kteří do nich nahlédnou. Některé práce jsou sice v UISu, ale ne všechny."
Možnost nahlížení do ekonomických knih, ale i jejich půjčování si je pro studenty velkým
přínosem. Knihy v ekonomické studovně slouží nejenom k rozšiřování znalostí studentů, ale
zároveň napomáhají při zpracovávání seminárních prací, projektů či závěrečných prací. I za
současné situace by větší množství odborných knih bylo vítáno - zrušení studovny nepřipadá
v úvahu.
To je snad vtip, tato studovna by potřebovala spíš podstatně rozšířit než rušit o čemž svědčí i
jen zběžný pohled dovnitř studovny.
Učebna je dobře přístupná pro studenty PEF, kteří tam mohou vytvářet skupinové práce.
Sice by eventuální přesun pro tvoření kolektivních seminárních do budovy A nebyl takový
problém, zamezení přístupu ke knihám a závěrečných prací by byl problém daleko větší.
Ekonomickou studovnu využívám.
Do ekonomické studovny se ráda chodím učit, je to klidné místo na učení. Navíc by se mi
nelíbilo zrušení výpůjček. Nemyslím si,že by byla správná volba toto místo rušit a nahradit je
pouze počítači.
Chci dále využívat prezenčních výpůjček a kopírování, nechci omezení nakupování počtu
výtisků, navíc je to dobré místo na scházení se spolužáky při vypracování skupinových
projektů, také si v Q můžu libovolně učebnice prohlížet, novou počítačovou učebnu
nepotřebuji

Očekávám že ve třetím ročníku už bude třeba knihovnu navštívit i za účelem literatury. V
budově Q není dostačující kapacita míst pro práci a už vůbec ne takových, kde je klid a
teplo.
nesouhlasím Studovna a knihovna v budově A i Q jsou vždy téměř maximálně obsazeny,
snížení celkové kapacity studijního prostoru mi proto přijde nesmyslné.
Kvůli výše uvedeným 4 bodům, které vysvětlují změnu současného stavu chodu studovny.
Všechny tyto činnosti, kdyby k nim došlo, by dle mého názoru znepříjemnili studium na naší
škole všem studentům. Nechápu, proč by naše fakulta o tyto výhody měla přijít. Dále v rámci
studia, kdy se vypracovává mnoho seminárních prací, je studovna velice cenným zdrojem
dat (nechápu proto zrušení prezenčních výpůjček).
Je to jediné místo, kde se dá v klidu připravovat na výuku.
pro ostatni se to hodi, casem mozna i pro me
je potřeba aby ve škole bylo místo s veřejně dostupnými PC pro studenty. Jeho rušení je
hloupost.
Studovnu navštěvuji často, v průměru třikrát za týden. Buď si chodím půjčovat knihy,
vypracovávám zde se spolužáky projekty a když čekám na další hodiny nebo na vlak, tak si
zde ráda přečtu noviny. Je to nejpříjemnější část celé školy s milými zaměstnanci a
nedovedu si to bez ní představit. Nevím, kde bychom trávili volný čas nebo kde bychom
vypracovávali projekty. Na chodbě? Kde je hluk, zima a chybí dostatek zásuvek na počítače?
Nebo bychom chodili do studovny budovy A, kde se člověk napije a hned na něho křičí?
Podstatné je také to, že kdyby došlo ke zrušení studovny, fakulta PEF by velmi klesla v
porovnání s ostaními vysokými školami ekonomického zaměření. Protože být na ekonomické
fakultě,nemít svoji knihovnu a chodit si půjčovat knihy na agro mi příjde docela jako
výsměch. PROTO PROSÍM, NERUŠTE STUDOVNU.
Se zrušením studovny neslouhlasím, spíše by bylo dobré ji dále rozšířit. Vzhledem k
rostoucímu počtu studentů není prostor kde vypracovávat skupinové práce, jejichž množství
se během studia neustále zvyšuje. Dále knihovna kde si můžeme půjčit knihy pro
vypracování seminárních prací je velmi užitečná hlavně v obodí psaní diplomových a
bakalářských prací. Nemyslím se, že je dobré abych si sháněla knihy na jiných školách.
Takže by naše fakulta měla zachovat ekonomickou knihovnu.
Dnes jsme se chtěli učit na zápočet z daňí ... naopak kvůli nedostatečným prosotrám pro
učení jsme asi půl hodiny obcházeli celou školu a hledali místo kam si sednout ... u Quida je
v zimních měsích tochu zima takže se zde opravdu nelze učit a místo toho abyste otevřeli v
odpoledních hodinách nějakou volnou učebnu a měli sme možnost se zde učit tak nám
chcete vzít jediné volné a vyhrazené místo k tomu? Dobrej vtip ....
Myslím si, že by se jednalo o krok zpátky.Provozně ekonomická fakulta by měla mít svoji
knihovnu a netísnit se ""s někým"" v budově A. "
Chci, yba mi byla zachována možnost vypujčení si knih, které se specializují na
ekonomickou tématiku.
je po ruce
V současné době studuji v zahraničí a při srovnání knihoven a prostor, které jsou nabízené
studentům zde se nedá srovnat. Pokud by byla studovna zrušena, nebylo by studentům
umožněno kde studovat.

Vše co potřebuji ke studiu, mám zde - knihy, místo ke sezení, počítač. trávím zde téměř
všechen čas mezi jednotivými hodinami výuky, nedovedu si představit, že budu muset chodit
do jiné budovy. Podle mého názoru by budova Q ztratila své zázemí.
Dle mého názoru, je ""studovna"" důležitá, mnohdy si potřebujete v klidu!(ikdyž o něm se dá
v této studovně polemizovat) udělat určitou práci, nebo se jen učit."
nesouhlasím je to jediné místo, kde se dá v klidu studovat a získat spoustu podkladů pro
studium
Odborná literatura se zde nachází na jednom místě a je v ní skvělý přehled.
Myslím si, že kapacita počítačů je dostačující.
myslím, že studovna je důležitá,
- studenti si na ni již zvykli,
- počítačů je na PEF i celé MZLU dostatek. "
Nebylo by kde studovat.
potřeba přístupu na internet..
Je to dobré místo pro studium nebo práci v kolektivu, popř. když si potřebuju něco dohledat v
knihovně, okopírovat atd.
je uzitecne se porozhlednout po ekonomicke literature v oboru jen prezencne podle oblasti,
ktera je samostatne v regalu a nemuset hledat na PC podle nazvu ci autora muset si danou
knihu pujcovat absencne
Je to prostor, kde se dá aspoň při troše klidu trochu postudovat. Vzhledem k velkému počtu
studentů není toto možné nikde jinde na škole.
I přesto, že jsem ji zatím nepotřebovala, myslím že časem bych ji mohla využít.
myslím si, že je potřeba mít dostatek knih, které potřebujeme ke svému studiu. Navíc, v
budově A mám pouze 1 předmět, nejčastěji navštěvuji Q, kde mi to také více vyhovuje.
nesouhlasím Je to v budově Q jediná místnost, kde se dá v klidu učit, knížky které jsou tam
k dispozici si můžu prostudovat přímo tam a nemusím si je třeba ani půjčovat domů, když z
nich potřebuji jen nějaké informace.
Myslím, že volný provoz se dá udělat i v jedné z dalších učeben Q05...atd... Myslím, že je
fajn mít místo kde můžeme studovat a navzájem si poradit. Je tam teplo, klid. Pokud se
studovna zruší bude u stolečků před Quidem hrozný nával myslím, že se dost ztíží pohyb po
chodbách a bude to ještě horší, než teď. Chápu, že nároky na počítače jsou velké, ale na
druhou stranu proč kvůli tomu omezovat lidi, kteří si potřebují jen někam sednou a vklidu se
učit. Proč mají být v té zimě na chodbách a v ruchu, kde se nic nenaučí. A stejně studenti,
kteří jsou na počítačích tak jsou zde dost často jen kvůli tomu aby zabili čas. Když se Q04
nechá častěji otevřená popřípadě by jiná z učeben byla otevřena všichni by byli spokojení.
Zkomplikovani pristupu k potrebnym materialum.
Už tahle si nemáme kam sednou a učit se když čekáme na další cviční nebo přednášku.
Laviček na chodbách je velký nedostek a navíc v Q je v zimních obdobích obdobích hrozná
zima,že se stejnak na ty lavičky nadá sednout-pokud tedy člověk nechce dostat zánět
močového měchýře. Všichni studenti vlastní noteboky, tak nač jim dávat víc pevných
počítačů??? Skupinových prací neustále přibývá, kde je mají studenti psát???? pak to
dopadá tak, že si otevřou notebok v jídelně a dělají to tam a ti co chtějí jíst mají protě smůlu.

30 míst, které studovna nabízí je hrozně málo (kolik že nás studuje na PEF???),tak aspon tu
trochu NERUŠTE!!!!
Protože si tam člověk může půjčit materiály, které mu pomohou se studiem a může se tam i
učit u stolu ve všeobecném klidu
Bylo by znemožněno prezenčně nahlížet do odborných knih a závěrečných prací. Na PEF by
nebyl prostor, kde by si student mohl v době volna v klidu sednout a učit se.
Jelikož je to jediný prostor, kde se můžeme v teple můžeme připravovat na studium
(vypracovávání seminárních prací, samostudium, práce s doporučenou literaturou).
Protože je to JEDINÉ, byť velmi malé (a taky jediné místo, kde je teplo), ZÁZEMÍ pro
studenty PEF a FRRMS. Navíc by to byl velmi zpátečnický krok (konkrétně myslím přemístění všech knih a diplomových prací PEF do knihovny v budově A, menší počet
nakupované literatury, špatné kopírování a s tím související ZHORŠENÍ podmínek pro
studium!) A hlavně si myslím, že pc je dost! To, že jsou občas fronty v Q na pc, je spíše
způsobeno tím, že hodně lidí není ochotna jít např. do Q04 (zkrátka jsou líní). Navíc můžou
jít i na A - tam je jich dost. Nehledě na to, že v dnešní době minimálně polovina studentů má
vlastní notebook. Proto nevidím jediný důvod to měnit. Něco jiného by bylo, kdyby se našel
jiný prostor - to by mi pak zřízení takového místa nevadilo (a bylo by kde psát zápočty a
zkoušky). Ale jinak jsem zcela proti, aby se rušilo jediné místo pro pilně studující.
Pokud se jedná o místnost (kterou myslím) s počítači hned za bufetem, je hojně využívána.
Chtěla jsem si půjčit již asi deset titulů a v knihovně měli jen tři. I proto se mně představa
menšího počtu nové literatury nelíbí. A v době zkouškového je velká fronta studentů, abych
mohla sednout k počítači, obzvlášť v Áčku.
"
jediné místo v budově Q, kde se dá skupinově pracovat na projektech, přímo po ruce jsou
veškeré materiály.
Zásadně nesouhlasím se zrušením studovny, jako student PEF ji využívám velice často. Ani
si nelze nevšimnout jak je studovna během celého semestru vytížena! Z důvodu přetíženosti
jsem spíše čekala, že fakulta bude uvažovat o jejím rozšíření.
"1.Chodim tam velmi často
2.Nemusim si pro literaturu chodit do jiné budovy
3.Jedine klidne misto,ktere ve skole,kdyz se chci neco naucit."
Tato studovna poskytuje skvělý prostor pro učení, je stále zaplněná, tudíž se mi nezdá že by
bylo racionální rušit něco o co je takový zájem, když vidím tu zaplněnost spíš bych uvažoval
o rozšíření než o zrušení(!).
Je to pro mě volně dostupný zdroj informací a místo, kde se můžeme se spolužáky
soustředit na studium
Vyhovuje mi jak možnost vypůjčení knih v ekonomickém zaměření, tak také možnost v klidu
si sednout a učit se. Pokud chci jít na PC, přejdu do budovy A. Není to takový problém.
Protože je to místo, kde je aspoň trocha místa na učení a pro skupinové projekty také
výhodné. Navíc si tam můžeme připojit notebook, je tam kopírka, kde si můžu okopírovat
zrovna to co potřebuji do cvičení, např. když zapomenu učebnic. Jsem jednoznačně PROTI
ZRUŠENÍ !!!

Zmizel by tím rychlý přístup k informacím, je to vhodné místo pro tvoření seminárních prací.
Můžu si zde vytisknout potřebné dokumenty. Vždy jsem toto místo pokládala za velké plus
provozně ekonomické fakutly.
I přes to,že současná kapacita PC v informačním centu Q nedostačuje a rozšíření by hodně
pomohlo, se zrušením studovny nesouhlasím. Hlavním důvodem je to,že by nebyla možnost
prezenčních výpůjček knih, které často využívám při tvorbě seminárních prací. Navíc v
současné době má stále více studentů notebook, takže nevidím důvod pro zrušení
ekonomické studovny.
Protože tuto studovnu navštěvuji a je fajn jí mít po ruce! Myslím, že počítačů je na Q dost,
když se sečte prostor v IC a Q 04. Kromě toho je možnost využívat PC jinde.
Dobrý studijní prostor, přístup na internet. Q04 není vždy přístupná (nejen časová omezení,
ale i třeba termíny zkoušek). Pro zachování jednoznačně vypovídá i její navštěvovanost. V
případě zrušení bych očekával adekvátní náhradu.
Zrušit by se neměla, je to jedno z mála míst na škole, kde je klid a ticho na učení. Možná je
zbytečně veliká, stačilo by ji zmenšit, ale rušit úplně asi ne.
co když budu někdy potřebovat nějakou knihu
Chci tady ponechat ekonomickou studovnu, je to lepší.
nesouhlasím bylo by málo prostoru ke studování, nedostatek studijní literatury, která už teď
nedostačuje
Využívám ji i častěji než jednou týdně a vyhovuje mi, že je v budově Q. Navětěvuji i studovnu
v budově A a většinou je už tak plná, tak si ani nedokážu představit, kam bychom se měli
vlézt...
V ekonomicke studovne je pro studenty PEF a FRRMS idealni prostredi pro smaostudium,
tvorbu seminarnich praci a psani bakalarskych i diplomovych praci. Literatura je dostupna, je
zde klid, moznost kopirovani, tisku, nahlednuti do bakalarskych a diplomovych praci.. A toto
vse vyuzivaji studenti ke svemu dalsimu rozvoji a studiu. Je zde i prijemne prostredi pro
traveni volneho casu mezi hodinami, pokud nenavazuji (kde jinde ho na skole travit??? U
kavarny je zima, v mezipatrech tma a je malo stolu, u obojiho hluk..).. Nechapu nazor na
zruseni, pocitacu je na skole dost a kazdy ho ma doma. Odbornou literaturu ne.
Půjčování literatury je pro mne důležité, možnost osobního prohlédnutí literatury.. a v rámci
fakulty PEF nejsou navíc žádné další prostory, kde by studenti mohli zpracovávat seminární
práce a další úkoly, naopak, tyto prostory nechat plus vymezit další pro prostor k přípravě
studia!! Na této fakultě opravdu scházejí!!!!
už je tak velká koncentrace studentů v budově A, tímto by ještě vzrostla.Studovna v budově
Q je podle mého názoru nezbytná!
Protože je navštěvována velkým počtem studentů, kteří zde vyhledávají potřebné informace
do školy. Jak je uvedeno výše, schází se zde pro vypracovávání skupinových projektů. A
hlavně je zde využívána tiskárna.
"Budova postrádá prostory kde se mohu připravovat na další hodiny, popřípadě pracovat na
společných úkolech. Stolky které patří k baru, nebo na podlažích jsou naprosto nedostačující
a téměř vždy plně obsazené.
Přecházení do další budovy kvůli studovně mi přijde nepohodlné ale i zbytečné, když na
budově A je počítačů dle mého názoru dostatek a není třeba vše komplikovat a měnit
zaběhnutý systém."

Dle mého názoru by nebylo vhodné zrušit studovnu v budově Q. Tuto studovnu navštěvuji
ráda a často nejen já, ale i moji spolužáci. Je to místo, kde se mohu nerušeně připravovat na
studium. Myslím si, že počítačových učeben je na naší škole dostatečné množství a zrušení
studovny vbudově Q by mohlo znamenat problémy pro studenty PEF i FRRMS.
je to místo, kde studenti mohou trávit čas. Mají přístup ke knihám, počítačům a je to místo i
pro skupinovou práci. Centrum dobíjecích a výpůjčních služeb. Nahradit ho počítačovou
učebnou je neperspektivní. Kde už proboha máme trávit čas mezi výukou?!!!
Chci, aby tam knihovna nadale zustala, je tam teplo a daji se tam studovat ve skupinkach.
proto bych radeji tuto knihovnu rozsirila a udelala vetsi prostor pro sezeni.
Vyhovuje mi, že si v prostorách své fakulty mohu půjčit knihy, podívat se na ně a nemusím
nikam dál chodit. Více a více studentů má své vlastní notebooky, takže připojení na net a
práci si opatří sami. Dosud to tak fungovalo.
V celé budově Q je nedostatek míst, kde studenti mohou trávit volný čas mezi přednáškami
nebo cvičeními. Jde hlavně o to, že u laviček na chodbách nejsou zásuvky, takže
ekonomická studovna je v podstatě jediné místo, kde si studenti mohou připojit svoje
notebooky. Počet studentů s notebooky stoupá, takže bych spíše přidávala ""odpočinková
místa"" se zásuvkami.
Myslím si, že ekonomická studovna je hojně navštěvovaná. Svědčí tomu to, že mnohdy si
není kam sednout. Je tu klid na pročítání studijních materiálů, který jinde na fakultě
nenajdete. Pokud člověk něco potřebuje stačí zajít do studovny a nemusí přebíhat do další
budovy. Při ruce je tiskárna kopírka a podobně.
Už teď absolutně kapacita studoven a počítačoven pro studium nestačí a škola zamýšlí tento
krok. Vede to jen k dalším komplikacím, kde studovat, kde si půjčovat knížky. A důvody ty
jste si napsali sami, přečtěte si bod 1 až bod 4 z úvodu Vašeho dotazníku a pochopíte.
nesouhlasím využívám dost často nahlídnutí do tam přístupných knih, využívám kopírování,
i když ne zrovna to barevné, je to přímo v budově kde trávím téměř všechen svůj čas, který
jsem ve škole, nemusím nikam chodit
Brát studentům jediný prostor pro studium, kde se mohou vzájemně potkávat, pomáhat si a
spolupracovat na skupinových pracích, je jeden velký nesmysl. Naopak, bych spíše bojovala
za rozšiřování podobných prostor, jakým je ekonomická studovna.
Kam pak budeme chodit studovat? Do Ačka? Vždyt i tam je často plno, nebo to máme
posedávat s knihami na studených schodech??
Jelikož je v budově už tak málo míst k posezení v rámci samostudia a skupinových pracech
a nemožnost půjčování knih a dobíjení kreditu by ještě více zkomplikovalo už tak dost
náročné studium jak časově tak věcně. A studijní materiály umístěné v ekonomické studovně
jsou naprosto nepostradatelné. Zásadně tedy nesouhlasím a to i z toho důvodu, že dost
velká většina studentů si nosí svoje osobní notebooky, problém počítačové učebny by mohl
být řešen umístěním většího množství kiosků na chodbách.
je to jediný prostor v budově Q, kde se studenti mohou připravovat, tisknout, scanovat apod.
Je zde prostor k nahlédnutí do veškerých bakalářských i diplomových prací.
nesouhlasím jedno z mála míst, kde je dostatečný klid na studium, dodržuje se zde v rámci
možností studijní klid, jediné místo, kde efektivně strávit čas mezi výukami
Je to jediné místo, kde se dá na pef učit. Na chodbách bývá hluk a zima, takže nevím kde
jinde bychom se mohli učívat. Jsem zásadně proti zrušení.

studovna je potřeba
Z důvodů které jsou uvedeny na začátku. Jako hlavní bych uvedla tisk a kopírování, protože
když si něco potřebuji rychle okopírovat, tak už nemám čas běhat do budovy A.
nesouhlasím Současný stav, kdy je volný přístup ke knihám je naprosto vyhovující!
Nedovedu si představit, že bych musela o každou knihu nebo diplomovou práci (kterou si
často půjčujeme jen na okamžik, na zběžné prohlédnutí práce) žádat. Dalším důvodem je
zrušení většího počtu knih pro studenty PEF! Knihy jsou většinou drahé a studentům stačí si
je půjčit na týden (před zkouškou nebo zápočtem) pro ucelení si informací. V budově PEF je
všude zima a nedají se tak dělat práce na chodbách, tudíž i zrušení míst ve studovně je
nepřípustné.. Nemusíme nikam chodit, máme k dispozici všecny materiály, příjemné
prostředí, pc s internetem.. Nechápu to! Je to opravdu špatný nápad.. Jedině v případě, že
by byla vytvořena nějaká náhrada.. Jestliže je málo kapacity, tak se nemá nabírat tolik
studentů.. Už i cvičení se nám zrušili na jednou za 14 dní (slyšela jsem že údajně kvůli
kapacitě), což také nechápu.. Možná že křivdím a magisterské tak vždy probíhalo jen
prostřednictvím cvičení jednou za 14 dní..
Kdykoliv kolem studovny procházím, je tam plno. To, že ji sám nenavštěvuji nemusí
znamenat uzavření této příležitosti jiným, kteří ji využívají. PC učeben je ve škole podle
mého názoru dostatek.
Velice mi vyhovuje možnost půjčit si knihu na místě, vypsat si z ní poznámky či okopírovat
některé stránky a poté ji vrátit. Ráda také studovnu využívám pro skupinové práce na
projektech.
Knihovnu navštěvuji častostudovna je jediné klidné místo v budově kam člověk může jít studovat ve chvílích volna
Je pohodlné, že se studovna nachází v budově, kde převážně studuji. Je tam příjemné
prostředí, dobře tam lze nacházet knihy a podobně.
Knihy, které jsem nesehnala v budově A, byly k dispozici k okopírování v ekonomické
studovně Q. Možnost kopírování a tisku ""na poslední chvíli"" mi taky pomohlo. Využívám
možnost připojení ke internetu k soukromým účelům."
protoze je to jedine misto ve skole, kde se da v klidu a hlavne v teple psat seminarky,
pripravovat se na dalsi cviceni nebo pracovat s literaturou, ktera bohuzel neni urcena pro
volne pujceni domu. Je to take jedina knihovna kde se clovek muze nahlednout do ruznych
knih a podle toho se rozhodnout, kterou si opravdu potrebuje pujcit. Zruseni knihovny v
budove Q take povazuji za nespravedlivy krok protoze studenti PEF jiz nebudou mit volny
pristup k ekonomicke literature ale studenti z jinych fakult o tuhle moznost neprijdou.
Studovna a knihovna v budove A zruseny nebudou, tak proc se to ma dotknout tech, kdo
studuje v Qcku??
Nesouhlasím se zrušením knihovny viz. otázka číslo 4 (= využívám studovnu k půjčování
knih, ale také ke spolupráci s ostatními studenty).
Je to jediné místo na bodově Q, kde se dá v klidu kolektivně studovat a používat odborná
literatura. Počítaču je na budově Q sice nedostatek ale je možno navštívit PC učebnu v
budově A, kde je většinou vždy volné místo.
Bez studovny si to nedokážu představit, navštěvuji ji velmi často a jsem zásadně proti jejímu
zrušení!!!

Myslím si, že v budově A je nedostačující kapacita studovny a proto si myslím, že se
studovna pro studenty PEF hodí. Ale kdyby se knížky přesunuly někam jinam a mohly by se
dále půjčovat, tak by zrušní studovny nebylo tak hrozné.
studovnu využívám
Při většině mých návštěv byla tato studovna resp.stoly plně obsazené, což svědčí o její
účelnosti, o studování a půjčování literatury zde je dle mého rovnocený zájem jako o místo u
počítače. Kam přesunout studenty, kteří potřebují něco vysvětlit na papír, chodby nejsou
nejvhodnější.
je to jediné místo kde se dá v klidu učit mezi přednáškami nebo cvičeními
Protože by tato místnost měla být určitě součástí budovy Q. Je to jediné místo ve škole na
přípravu a studium. Často navštěvované a využívané studnety. Je tam výborný přístup k
bakalářským a diplomovým pracím a dalším studijním materiálům. Spíše bych doporučila
udělat ještě jednu takovou klidnou místnost pro studium a skupinové práce.
Je využívána k účelu studia a měla by tak být zachována. Kapacita by se měla řešit jiným
způsobem. Nechci přebíhat, kvůli knížkám a kopírování, tisku a atd. jinam.
je to škoda..
Studovna by měla být samozřejmou součástí univerzitní budovy, i v souvislosti s tak velkým
počtem studentů, jaký je na PEF. Již tak je nedostačující, nebude-li úplně je to holý nesmysl.
Vidím, že mezi ostatními studenty má úspěch. Dnes má většina vlastní PC, myslím že jich už
je v budově Q dost.
Je to jediné místo, kde se dá v klidu učit, můžeme si zde půjčovat knihy...
"- PC prostor přibývá na úkor těch klasických (která jsou imho více potřebná),
- při skupinové práci ve 3 a více lidech se vtěsnat do řadového prostoru k pc je prostorově
náročné (při více skupinkách nemluvě),
- roste počet studentů vlastnící NB, kdo chce na PC, má možnost svého vlastního
- úbytek klidných míst pro studium
- klasická verze studovny je ""příjemnější"" než počítačová"
Nesouhlasím, protože si myslím, že se plně nevyužije. Je pravda, že stávající počítačová
učebna není dostačující, ale to by podle mého, napravilo přidání zhruba 6 počítačů do této
učebny. To by akorát pokrylo v průměru vždy 4-5 čekajících na volný počítač. Kvůli těmto pár
místům je škoda zrušit jedinou knihovnu a místo pro společné práce studentů.
nesouhlasím Připadám mi, že by tím utrpěli hlavně studenti, kteří zde mají určité zázemí pro
studium.
Protože je to jediné místo v budově Q, kde je v zimě teplo, pokud si chci sednout a probrat
něco do školy s přáteli. A dostatek počítačů je v Q04.
nesouhlasím Protože je to jedna z mála věci, která ve škole funguje dobře.
Je to jediná místnost, kde je možnost si v klidu číst či něco studovat. Je taky velmi vhodná na
skupinové projekty. Pro mě je tato místnost velmi důležitá, jsem dojíždějící a ráno většinou
hodinu čekám na vyučování. Tady si můžu otevřít počítač a pracovat například na
projektech. Kavárna je většinou plná a laveček taky v budově není mnoho. Navíc, když
opravdu potřebujete něco dělat na počítači, stůl je k tomu potřeba, máme to dělat na koleni?

To néé, nerušit!
literaturu, kterou potrebujeme nejcasteji mame nejen blizko, ale hlavne bezproblemove
dostupnou. Pokud knihy budou ulozeny nekde v Acku ve skladu a budou obtizne dostupne,
pak mam z toho pocit, ze vsem studentum PEF byla (ne premistena, ale spis) zrusena
ekonomicka knihovna! Nevim jakym zpusobem by byla vyuzivana dalsi nova PC ucebna, zda
se mi ale, ze jich mame dost a pokud ji opravdu potrebujeme, pak je treba hledat pro ni misto
nekde jinde.
V budově Q je nedostatek místa, kde by mohli studenti v klidu a teple (obzvlášť v zimním
období) studovat. Jako studentka, která denně do školy dojíždí, je pro men studovna velice
důležitým místem, v případě, že více času mezi vyučováním, mohu se ve studovně
připravovat na další hodiny. Studovna podle mne hodně využívaná, jak jednotlivci, tak
skupinami studentů, kteří zde zpracovávají různé práce. Přemístění do budovy A mi přijde
dosti nesmyslné. Nikdo nebude nadšený z přebíhání z budovy do budovy. A to že nebude
volný přístup k DP a knihám je teda velká zrada. Ať si vedení nejdříve propočítá, kolik
studentů na PEF je a kde se mají v klidu připravovat? Neříkám, že velkokapacitní učebna
není potřeba, ale ať se vymyslí jiné řešení, než zrušit nám studovnu.
Pevně doufám, že studovna na Q zůstane, jinak už opravdu nevím, co si o naší škole myslet.
to myslíte vážně? PEF má nejnáročnější studium z Univerzity a nejnevhodněji zasobovanou
knihovnu, spíše mizerně. Když zrušíte i to málo, tak pak nevím, jak budeme studovat.
Seminární práce se u nás dělají mnohem častěji než jinde a prostory k tomu nebudou
žádné??? Počítač má skoro každý student vlastní a ani Q4 nebývá plně obsazena. Pokud
tedy tímto nesledujete jako obvykle něco zcela jiného!!!!!
Dle mého názoru je v budově Q mnoho počítačových učeben, popřípadě by se mohli udělat
někde jinde.
studovna je jedine klidne misto v budove,kdy ve svem volnu muzeme se spoluzakami tvorit
sve skupinove projekty,ve volne chvili se ucit,pujcovat si knihy,navic si tam neustale neco
tisknu a kopiruju,to by opravdu v nasi budove postradali snad vsichni,budu moc rada,kdyz
studovna zustane,pocitacovych uceben je v budove dostatek
Myslím si, že jako fakulta si zasloužíme mít vlastní knihovnu. V případě přemístění knih do
budovy A a sloučení tamních studentů v knihovně plus studentů pef by znamenalo přecpané
prostory s nemožností klidného studia.
především si myslím, že samotná studovna je mimořádně důležitá právě pro samostudium
nebo skupinové přípravy na projekty. Studovna by samozřejmě měla být podstatně větší.
Mnoho studentů již vlastní notebook, proto taková potřeba tolika počítačů není nutná, zvlášť
když často slouží k prostému brouzdání po internetu, které se studiem nijak nesouvisí.
Studovna má malé kapacity, naopak bych počítačovou změnil ve studovnu druhou, která by
sloužila k projektovým účelům s cca 10 počítači a druhá mistnost by sloužila jako knihovna
pro samostudium a klid.
ze 4 důvodů výše uvedených
Myslím, že je dobře, že se kupují knihy pro studium na PEF. Některé knihy jsou pro studenty
příliš drahé a je dobře, že je můžeme využít ke studiu právě v knihovně. Navíc místa pro
odpočinek studentů není nikdy dost. Na PEFce jich je hrozně málo už teď, takže si myslím,
že by bylo lepší knihovnu ještě více o tato místa rozšířit. Studenti mohou chodit na počítače v
QO4, kde jich je dost. Navíc mnoho studentů vlastní notebook a nepotřebuje počítač... Takže
jsem rozhodně spíše pro rozšíření kapacity, než pro zrušení.

Studovna je jediné místo na Q, kde se dá v klidu učit. Sice jsou její kapacity nedostatečné,
ale pro studenty je velmi důležitá.
Nelíbí se mi, že by byly zmenšeny objemy nakupované literatury pro studenty.
nesouhlasím nesouhlasím s omezením rozvoje ekonomické knihovny a její omezenou
přístupností, studenti musí mít možnost studijního zázemí a možnost čerpat z ekonomické
literatury
V této knihovně bývám téměř vždy, když jsem ve škole,což bývá i 4x týdně. Trávím zde
hodně času když čekám na další hodiny. Je to snad jediné místo v Q,kde se dá studovat ať
už kolektivně, nebo samostatně. Výhodou zde jsou i právě knížky na prezenční výpůjčku,
kdy si je mohu sama prolistovat a vybrat si tu nejvhodnější knihu pro mě a mé studium
během volna, popř. si ji i vypůjčit domů.
Jelikož už není skoro kde si ve škole sednout a dělat něco do školy. Občas je potřeba v
knihovně si něco nastudovat a je potřeba trochu prostoru kolem sebe.
nesouhlasím "co bychom byli za ekonomickou fakultu bez vlastní knihovny???
to je snad hloupý vtip, tento dotazník..."
nesouhlasím takto mi to vyhovuje mnohem více
Pro některů studenty je to součást jejich studijního života, možná i nezbytná!
myslím že je velmi využívána studenty denní formy studia, nedokáži posoudit, vzhledem k
tomu, že se v budově vyskytuji pouze o pá a so 1xza 14 dni. pokud není používána , pak
jsem pro zrušení
Již z výše zmíněných důvodů viz. body 1.,2.,3.,4.
Zásadně nesouhlasím se zrušením studovny, protože je to jediné místo na naší škole, kde
se člověk může setkat se svými kolegy na hromadné vypracovávání seminárních prací
nesouhlasím Samotný nápad nahradit fakultní knihovnu-studovnu s možností volného
výběru knih za počítačovou učebnu, kde studenti pouze surfují a krátí volný čas, je do nebes
volající! Rozhodně by tento krok nepřispěl úrovni výuky na škole.
vzhledem k faktu,ze v budove Q je dostupny WiFi internet a temer kazdy student uz ma
notebook, neni potreba pridavat dalsi pocitacovou ucebnu. Podle meho nazoru je pro
studenta mnohem vyhodnejsi moznost vypujcit si knihy v budove Q, kde vetsina studentu
eknomicke fakulty absolvuje prednasky a cviceni. I tak je knihovna (studovna) velice mala a
podle meho nazoru nedostacujici (maly pocet vytisku ucebnic, mist ke studiu atd.)
Urcite nepresouvat!!"
Z důvodu nemožnosti se jinde ve škole učit a z důvodu volného přístupu ke knihám a jejich
kopírování
1. Přemístění všech knih a diplomových prací PEF do knihovny v budově A, kde by byly
uloženy ve skladu, nebyl by k nim volný přístup = zrušení prezenčních výpůjček fondu
zaměřeného na ekonomii, management, marketing, finance, statistiku, účetnictví,
bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj.
2. Z důvodu omezené kapacity skladů knihovny by studijní literatura pro studenty PEF a
FRRMS nemohla být nakupována ve větším počtu výtisků tak jako doposud.
3. Zrušení 30 studijních míst, která studenti využívají pro studium i skupinovou práci.
"
protože je to příjemné místo, je tam teplo, můžeme si zde se spolužáky sednout a v klidu se
učit

Je to jediné klidné místo v celé budově Q, kde se mohou studenti v klidu učit, číst si,
připravovat se na cvičení.
Ekonomická studovna poskytuje poměrně kulturní prostředí pro vyhledávání informací a
může být studenty efektivně využívána i v krátkých přestávkách mezi předměty. Jeji kapacita
na studování je v některých časech nedostačující ale je hodně termínů, kdy je možné se v
učebně posadit a připravovat se. Dle mého názoru by to byla poměrně velká ztráta pro
studenty, kteří musejí trávit čas v průběhu dne ve škole a nemájí blízko bydlení i koleje.
nesouhlasím Nevidím žádný důvod proč by se měla studovna přebudovat na PC učebnu. V
každé budově by měla být správně jedna knihovna. Pro PEFku knihovna pro PEFkaře v
budově pro PEFkaře...
mám svůj počítač a počítačovou učebnu využívám zřídka kdy narozdil od knihovny.
nesouhlasím Tyto prostory a materiály v nich dávají stuentům jeinečnou možnost v klidu se
něco naučit v prostorách PEF, tedy nemusejí přebíhat mezi budovami, nebo hledat jiné
klidné místo na studium.
Půjčuji si tam knihy potřebné ke studiu a dalšímu dostudování problematiky. Když k nim
nebude volný přístup, tak to pro mě a pro všechny studenty PEF bude znamenat nedostatek
informací, protože nikdo si nebude kupovat drahé knihy, když do nich chce nahlédnout jen
jednou nebo jen vyhledat nějakou informaci. Nebo jsou tyto knihy často povinným studijním
materiálem, ale např. jen několik málo kapitol z knihy. Tak si je studenti mohly půjčit a
kapitoly si okopírovat.
Spíš by se měla rozšířit studovna - studijní místa pro studium nebo skupinovou práci. Když
studenti zpracovávají skupinovou práci, tak si stejně vždy přinesou svůj notebook a pracují
na něm. A navíc jsou počítače pro studenty k dispozici v učebně Q04."
Protože ve škole je již spousta možností přístupu k počítači, podle mě nejsou potřeba další a
protože už tak je v budově Q málo míst, kde se dá studovat a dále z toho důvodu, že si zde
půjčuji knihy a chodím často kopírovat.
Protože je to součást a srdce fakulty. Ve studovně A se necítím jako ve vlastní. ať si najdou
informatici jiné prostory!
Tato budova mi přijde už dosti moderní. Chyběl by zde klidný prostor k učení, dělání
některých prací za pomocí vypůjčených knih. Nikdy zde není uplně plno jako na chodbách,
kde není možnost posedět a mít chvilku klidu.
rychly pristup na pocitac.mnoho knih k pujceni.snadne kopirovani
myslím si, že je to klidné místo, kde se dá studovat,bohužel je zde téměř pořád plno
protože pro studenty PEF je snazší hledat učebnice a jiné materiály v menší knihovně než ve
velké, kde je mnoho různých oborů
idelani misto pro studium, vzlaste ekonomickeho oboru. dle meho soudu, pocitacovych
uceben je v budove dosti a studovna v A budove, byva preplnena
snad tam někdo chodí?
Je to jediné místo v Q, kde se dá ještě v klidu se připravovat na zkoušky a studovat. Navíc
se zde dá půjčovat si určité knihy s sebou domů nebo se dá v klidu studovat z knih. Také si
zde mohu prohlížet jednotlivé bakalářské a diplomové práce. Pokud dojde ke zrušení této
studovny, tak většina studentů se bude muset ze svým studiem přesunout do studovny v
budově A, která již v této současnosti je přeplněna po celý den studenty z ostatních fakult.
Navíc to, že studenti ztratí možnost půjčovat si literaturu domů, pro mě připadá doslova

diskriminační, protože všechno se nedá prostě nastudovat ve studovně, ve které s Vámi je
skoro 200 lidí. Navíc tak budou možnosti studentů studovat výrazně omezeny. Nemluvě o
tom, že z důvodu kapacity knihovny nebude odborná literatura nakupována v potřebné
kvalitě a množství. Pokud ke všemu vezmu na vědomí to, že již dnes má skoro většina
studentů k dispozici notebooky s přístupem na internet, tak pochybuji, že je nutné rušit
ekonomickou studovnu a nahrazovat ji počítačovou studovnou. Také se dá říci, že počítače v
budově A jsou mnohdy neobsazeny, protože studenti PEF a jiných fakult zcela nevyužívají
možnosti těchto Pc využít. Na závěr bych řekla, že tato škola je tak rozsáhlá, že bezesporu
je možné na naší univerzitě najít jiné prostory, které by mohly plnit stejný účel.
Měla bych ztížený přístup ke knihám, které používám ke svému studiu. V době volna mezi
vyučováním využívám tento prostor k učení, kopírování, práci na společných projektech.
Proč asi?
Kapacita studoven je již v této době nedostatečná vzledem k počtu studentů MZLU.
Nedokážu si představit, že by se měla ještě snížit. Navíc je to jedno z mála opravdu
užitečných prostor PEF.
protože nám poskytuje volný přístup na počítače, ke knihám, učebnicím a vytváří studentské
prostředí
Myslím si že knihy někdy pomůžou víc, než počítač.
Když potřebuju udělat rychle nějakou práci na počítači, tak navštívím tuto studovnu
viz. komentář
chci dále presenčně studovat na Q literaturu
Počítačů už je všude dost a byla by škoda zrušit tady tu studovnu. Za chvíli se s takovou
může zrušit celá PEF a udělat z ní FIT(fakulta informačních technologií), takže určitě bych
nic nerušil.
1. ke studiu je literatura, kterou si občas vezmu domů potřebná
2. i při současné situaci jsou studijní místa přeplněna"
Jedná se o jediné místo, kde se studenti mohou VKLIDU věnovat studiu či pracovat na
skupinových projektech.
I když já osobně studovnu nenavštěvuji, jiní studenti nemají takovou možnost jako já, aby si
mohli neomezeně půjčovat odbornou literaturu. V městských knihovnách je odborných
publikací velmi málo. A když mají různé seminární práce, knihy mají v budově Q po ruce.
nesouhlasím ekonomická studovna je podle mého názoru studenty pef velice využívaná, až
už ke studijním a skupinovým pracím, tak i z pohledu prezenčních výpůjček. Domnívám se,
že po stránce barevného tisku a kopírování je tato studovna také plně využita.
nesouhlasím je pro mě důležitá zejména při zpracování skupinových seminárních prací,
které jsou ve velkém množství
Je to významný bod pro připojení k internetu - je blízko, navíc půjčování knih je na tomto
strategickém místě nespornou výhodou pro studenty. Pohodlné a tiché studium...
je to jediné místo, kde si člověk může v klidu sednout a něco si přečíst nebo naučit, na
chodbách to fakt moc nejde. Je tam klid.

Myslím, že každá fakulta by měla mít svoji studovnu zaměřenou na své knihy ve větším
množství. Ke vzdělání patří i právo studovat a dostat se k informacím. Myslím, že studosvna
v budově A by kapacitně nestačila.
Už tak je problém si vypůjčit nějakou literaturu, množství a různorodost knich je
nedostačující, nedokážu si představit že by jí bylo ještě méně. Kopírovacích míst taky není
mnoho. Studijních míst ve škole, kde by byl relativní klid je taky málo.
V ekonomické studovně nejen studuji, protože je to snad jediné místo v budově Q, které
poskytuje místo k sezení a zároveň klid, ale zároveň si půjčuji knihy a různé práce. Také je
pro mě velmi důležitý přístup ke kopírce a tiskárně v jednom. Řekl bych, že toto je
neocenitelné jak pro mě, tak pro většinu studentů PEF! Zajímalo by mě tedy, z jakých
důvodů se uvažuje o takové absurdnosti a jakým způsobem by bylo nahrazeno vše, co
umožňuje ekonomická studovna??
Zrušení prezenčních výpůjček knih by značně omezilo mé studium. Navíc volný přístup ke
knihám usnadňuje práci. Půjčuji si pouze knihy u kterých vím co obsahují. Kdyby byl omezen
volný přístup ke knihám značně by to zvýšilo počet výpujček knih, které by jen leželi u
někoho doma a nebyli dostatečně využity.
počítačových učeben je dost, rozhodně jsem proti zrušení studovny!
Ve škole chybí prostor pro skupinovou práci studentů. Pokud máte volnou alespoň
půlhodinku, můžete sem jít studovat nebo si přečíst odborný tisk. (Pochybuji, že by někdo za
tím účel přecházel do jiné budovy.) Jako nejpodstatnější argument proti vybudování
počítačové učebny, vidím rozšíření soukromé výpočetní techniky, tj. notebooků, mezi
studenty v poslední době. Výhodou prezenční výpůjčky je také možnost si ve studovně část
knihy ofotit nebo naskenovat pro osobní účely, na čež má každý podle autorského zákona
právo.
To by mě upřímně zajímalo, kdo toto zase vymyslel. Místo toho, aby byly zrušeny některé
nesmyslné předměty, tak nám pro jistotou chtějí zrušit v podstatě jediný disponibilní studijní
prostor, co v Q máme. Jako opravdu nevím, k čemu je to dobré, počítačových učeben máme
docela dost. To by mě pak zajímalo, kde si studenti budou moct tisknou různé seminární
práce, když ve skriptárně tuto možnost už taky zrušili a kde si tedy budeme moci vypůjčit
nějaké knížky a ještě chtějí snížit počet nakupované literatury. Totální hovadina!!!
z důvodu zrušení dobíjení pro kopírování
V budově A je sice možnost rovněž studovat, pokud se ovšem zruší knihovna v Q, bude
kapacita v A nedostatečná.
Studovna v budove Q je pro studenty nepostradatelna a podle neustaleho obsazeni je videt,
ze je plne vyuzivana.
Kam by chodili studenti trávit chvíle volného času, které mají mezi jednotlivými vyučovacími
hodinami? Mohou je přece strávit čtením publikace, kterou si nezakoupili a která není
momentálně pro zapůjčení domů k dispozici, nebo když potřebují nějaký materiál na
seminární či jinou práci. Přece nebudou neustále pendlovat z jedné budovy do druhé?
Protože knihovnu často navštěvuji a půjčuji si knihy, naopak bych studovnu rozšířila a ne
rušila.

Často jsem studovnu využila v hodinových pauzách k četbě ek. časopisů, studiu vlastních
materiálů či práci na notebooku. Navíc v zimě je to jediné místo na fakultě, kde je vstup volný
a je tam teplo.
Je to ideální místo pro studium, které je od rána do večera zaplněno studenty. Navíc je to
místo, kde studenti pracují na seminárních pracích a podobných skupinových projektech.
Jistě by se našlo jiné místo pro vybudování počítačové učebny.
Studenti PEF a FRRMS by tak ztratili místo, kde rychle najdou potřebné studijní materiály.
Je to výborné, mít v budově možnost podívat se na internet a učit se. Studovna v A nebude
stacit pro celou univerzitu.
Lidé by měli mít prostor na posezení a klidnou četbu.
Možnost půjčení knih, nahlednutí do bakalářských a diplomových prací, prostor pro studium,
milá obslahu-vždy ochotně poradí...
mám přístup k odborné ekonomické literatuře, přemístění do budovy A by studentům značně
znesnadnilo situaci. Myslím si, že zaměření pouze na ekonomickou literaturu je úžasné a
fakulta by hodně ztratila, kdyby ekonomickou studovnu zrušila. Ruší snad svou studovnu
ESF na MU, aby tam dala počítače? Tento krok bych považovala na nelogický a dle mého
názoru by fakultě jen uškodil. Spíše bych očekávala rozvíjení ekonomické studovny,
dokupování dalších odborných ekonomických svazků a ne její rušení.
Domnívám se, že široká nabídka literatury, i prezenční a prostory pro studium jsou důležitější
než velkokapacitní počítačová učebna.
Protože potřebuji studovat, a tato studovna je perfektní pro studenty ekonomického směru!!
Je tady naprosto všechno co student PEF potřebuje!
Kde jinde by měl student možnost si v klidu sednout a studovat?
Myslím, že je pohodlné mít v této velké budově knihovnu a studovnu. Nemusíme nikam
přecházet. A to stejné se týká možnosti tisku a kopírování. Také si myslím, že na
ekonom.fakultě studuje velký počet studentů, proto by bylo velmi nepříjemné, kdyby nebylo
dostatek literatury.
Využívám prostory pro studium, o které bych touto změnou přišla, nesouhlasím také s
podmínkou omezeného nakupování studijní literatury pro studenty PEF a FRRMS, vadí mi
také zrušení dobíjejícího místa pro kopírování i nemožnost volného přístupu k literatuře, v
případě přesunu do budovy A
Protože toto místo často navštěvuji nejenom já, ale i spolužáci, řešíme zde skupinové
projekty i projekty pro jendotlivce. Je to místo, kam si jde člověk vypůjčit odbornou
ekonomickou literaturu, přečíst noviny, vytisknout projekty a co víc, je tu místo, kam si
sednout a trochu relaxovat.
Výborné prostředí pro učení, ticho, nejak v A kde je to víceméně spojené a každý tam hlučí...
nesouhlasím Myslím si, že je to místnost, kam chodí spousta studentů nejen studovat, ale i
půjčovat si knihy, které jsou tam přehledně zařazeny a materiály, které každý student
potřebuje ke studiu na VŠ. Rozhodně jsem proti zrušení

Podle mého názoru je prostor studovny téměř permanentně obsazen studenty - a to i večer
kolem 7 hod., z toho usuzuji, že studovnu potřebují. Velkokapacitní počítačová učebna je
jistě důležitá a je pro ni potřeba najít odpovídající místo.
protoze povazuji za vyhodne studivat prezencne knihy ve skole
nesouhlasím V budově A je málo místa, někdy tam přijdu a studovna je plná studentů i z
jiných fakult a není si kam sednout a studovat. Vyhovuje nám to, protože to je na naší
fakultě, jsou tam zaměřené knížky pro nás, co studují ekonomickou fakultu. Když je volná
hodina, můžem si sem nachvíli sednout a studovat.
Výše uvedené důvody - snížení velikosti knihovního fondu, nekomfortní pro uživatele (škola
je tu pro studenty, ne naopak), místnost je užívána pro skupinové práce (mají studenti sedět
na chodbách? na WC? v bufetu?).
Do teď jsem moc ekonomickou studovnu v Q nenavštěvovala, avšak teď začínám psát BP a
vím, že tam budu chodit 2x týdně. Je to tam pohodlné a přehledné.
Už tak je na PEF málo odborných knížek, ze kterých se dají čerpat informace. Navíc skoro
každý student má notebook a na internet se může pripojit i jinde.
Zrušením studovny by ubylo klidné a teplé(!) místo na trávení volného času mezi
vyučováním, přístup k teď snadno dostupným knihám by se zhoršil což určitě mnohé čtenáře
odradí.
Někteří studenti ekonomickou studovnu využívají na plnění různých skupinových úkolů, na
studování a čekání na další hodiny.
Nedokáži si představit, že byh v době, kdy mám např. 1 hodinu volno měla přebíhat do A.
Navíc kapacity ve studovně PEF dost často nedostačují, přesunutí do jiné budovy bude
ohledně tohoto problému ještě horší.
zbyla by jen studovna v budově A, což zabírají převážně studenti AF, po obsazení by už
nebylo kam jít. Přímá nedostupnost ke knihám by vedla k pracnějšímu se dostaní k dané
literatuře potřebné pro zpracování nejen bakalářských a diplomových prací, ale i různých
seminárních
Vzhledem k tomu, že učebna je využívaná jako studijní místo a studenti ji opravdu hojně
využívají, měla by se studovna spíše rozšířit než zrušit. Kromě toho téměř každý student má
k dispozici vlastní notebook a není problém si ho do studovny přinést a pracovat s ním. Další
počítačová učebna je dle mého názoru naprosto zbytečná.
v budově Q není žádný jiný klidný prostor, kde by se studenti mohli učit
teplé, klidné místo pro studování, pc co tam jsou dostatečně stačí, dnes už téměř každý
člověk má netebook, který si bere s sebou do školy.
pripada mi naprosto nesmyslne rusit studovnu a to predevsim z duvodu pristupu studentu ke
studijni literature. Jelikoz studenti ekonomickych fakult potrebuji knizky a pokud budou
prestehovany a tim tedy snizeny pocty novych knih a vzhledem k obrovskemu poctu
studentu, budu na knihu cekat nekolik mesicu!Pripada mi to jako naprosto NESMYSLNY
NAPAD!!!!!!!!
Protože si myslím, že je v budově Q počítačových učeben dostatek. Kdykoliv do ekonomické
učebny příjdu, je zde hodně lidí, takže nelze považovat učebnu za zbytečnou. Navíc jsou

tady bakalářské a diplomové práce a do těch každý, kdo jednou tuto práci psát bude,
potřebuje nahlédnout.
Už jsem si na ní zvykl a nechtěl bych se přizpůsobovat nějaké změně. Nechal bych to tak,
jak to je! Myslím, že ekonomické studovna dobře slouží.
Zpracovávám zde bakalářskou práci a hodně knih je tam k dispozici. Je to taky vhodná
místnost k učení a ke zpracování seminárních prací.
IC je skvělé místo pro vypracování nějaké odborné práce a zároveň je zde možnost použití
potřebné publikace nebo její zapujčení.
Protože vytváří dostatečné podmínky pro mé samostudium. Je zde možnost vypůjčit si knihy
a balkalářské práce k nahlédnutí. Z avedený systém studovny Q mi vyhovuje a zrušení by
mělo za následek zvýšení velkého počtu studentů ve studovně budovy A.
Z důvodů okamžité dostupnosti knižních zdrojů kdykoli je potřebuji k dispozici a také
možnosti skupinové práce. V případě, že by byla knihovna přesunuta na jiné místo v rámci
budovy Q souhlasím s rošířením prostoru pro PC.
Půjčuji si tam knihy
Je to jedinné místo, kde se dá na PEF studovat s tím, že si můžu půjčit knížku a pročíst si ji
přímo ve studovně. Už tak je na celé škole málo míst k sedění a bude ještě méně, pokud
zrušíte i studovnu na Q. Myslím, že hodně studentů tuto studovnu navštěvuje i proto je tam
téměř vždy obsazeno. Do studovny na A chodí už tak moc studentů, takže po zrušení na Q
nevím, kam pak máme chodit zpracovávat naše práce a číst literaturu.
Jedna počítačová učebna (Q04) je nevyužita pro výuku a je zpřístupněna studentům. Ať se
výuka přesune tam. Studovna je věčně plná a málokdy je volný stůl. Proč se má rušit tak
vytížené místo? pokud bychom se měli přesunout do A, tak by prostor nestačil.
Často si v knihovně půjčuji knihy, tvoříme práce, které vyžadují kolektivní přístup, kopíruji,
tisknu no prostě to co je potřeba v každé škole.A také jsem si do dneška myslela, že
závěrečné práce musí být ze zákona přístupně uchovány...no asi to tak není.Tak se na bak.
práce asi budu chodit dívat na Masaryčku.
Protože jedno místo s přístupem na internet pro studenty celé univerzity (v budově A), podle
mého názoru, nestačí. Jsem velmi ráda za to, že je IC na Q, protože v něm trávím velmi
mnoho času. Jsem také ráda za odbornou litaraturu, kterou v IC najdu. Nechápu jak vůbec
někoho mohlo napadnou IC na Q zrušit.
Myslím, že každá fakulta jako je PEF by měla mít svou knihovnu, potažmo studovnu. Byla
bych spíše pro její rozšíření, ať už ve smyslu širší možnoti výpůjček, či delší otevírací doby.
nesouhlasím pokud nezustane moznost tisku vlastnich materialu
Se zrušení studovny nesouhlasím z důvodu časté navštěvy a využití během semestru.
nesouhlasím Ekonomická studovna je pro mě velmi důležitá, trávím zde hodně času.
Snadná dostupnost bez toho, abych musela chodit do budovy A. Je tu klid, dá se zde krásně
učit. V zimě je to ideální místo pro trávení přestávek mezi hodinami, na rozdíl od ostatních
míst ve škole, která stejně bývají obsazená, je tu teplo a klid. Můžu si ke studiu půjčit knihu
bez toho, abych si ji musela vypůjčovat domů. Výhodou jsou i snadno dostupné diplomové
práce. Rozhodně jsem proti zrušení a tato informace mě velice znepokojila.

Myslím si, že většina studentů má svůj notebook, takže není třeba zvyšovat počet počítačů.
Pokud někdo potřebuje na PC, chvíli počká. Čekání není nikdy dlouhé. Knihy v ekonomické
studovně jsou využívány, jak pro závěrečné práce, tak pro seminární práce. Je důležité, aby
byly k dispozici. Proto s tímto zcela nesouhlasím a myslím si, že i většina studentů je
stejného názoru.
Prostor, kde můžu v době mezi cvičeními a přednáškami studovat, kde můžu psát s polu s
kolegy hromadné seminární práce.
Ve studovně jsou umístěny knihy i časopisy zaměřené na ekonomii, nemusím přecházet do
budovy A, s ksždou volnou chvilku zde můžu příjemně strávit. Pokud někdo nutn ě potřebuje
na internet, může jít do budovy A (pokud je plno v Q). Také plno lidí vlastní notebook, takže
pro ně není problém se připojit k wifi kdekoliv v prostorách školy.
nesouhlasím pocitacu je dost a temer kazdy ma notas tak neni potreba dalsi ucebna..spise
ucebna na uceni...prosim neberte nam ji..
V budoucnu hodlám určitě využít možnosti vypůjčit si knihy, které budu potřebovat k
seminárním pracím a studiu.
Můžu tam studovat v tichém prostředí.
Myslím, že v době, kdy téměř každý student vlastní svůj počítač, budovat počítačovou
učebnu je nevhodné. V prvé řadě by ale měl být k dispozici dostatečně velký prostor, kde by
studenti mohli studovat a pracovat na svých vlastních počítačích či čekat na další výuku.
Prostory pro studenty mimo chodeb téměř neexistují.
Protože si tam půjčuji literaturu, trávím tam čas na vypracovávání samostatných i
skupinových prací, využívám kopírku a je tam teplo na rozdíl od zbytku školy. Židličky a
lavičky v celé škole jsou stále plné a není kde pracovat.
protože potřebuji knihy ke studiu a nemyslím si, že by počítačová učebna byla prospěšnější
než studovna, jelikož většina studentů má vlastní přístup na internet
Myslím si, že cele IC v budově Q značně napomáhá studiu studentum nejen fakulty PEF. A
je to jediné místo, kde je opravdu ticho a lze tam studovat v době volna mezi cvičeními. Pro
dojíždějící studenty, kteří nemají možnost mezi cvičeními, kde mají např 4 hodiny volno, jet
domů, je to podle mého názoru velice užitečná místnost, kde svůj volný čas mohou využít k
přípravě na následující cvičení, nebo ke studiu všeobecně.
"je praktickejšie, keď si človek môže knihu, časopis, atď. nájsť a hneď prelistovať, a zistiť, či
ju potrebuje. navyše je to časovo výhodnejšie, pretože nie je potrebné čakať vo fronte v ÚK v
budove A.
taktiež je to skvelá možnosť tráviť medzeru v rozvrhu štúdiom alebo hľadaním materiálov
potrebných pre štúdium.
navyše, počítačových učební máme niekoľko."
Fakulta potřebuje vlastní studovnu, kapacita v budově A není dle mého názoru dostatečná
pro celou univerzitu. Stejně tak je třeba aby studenti měli volný přístup ke studjní literatuře.
Myslím si, že by fakulta měla spíše zvýšit kapacitu ekonomické studovny, není zde
dostatečný počet studijních míst, než ekonomickou studovnu rušit úplně. S tímto návrhem
naprosto nesouhlasím.
"- zrušení výpujček (je sice více míst, kde je možno si knihu vypůjčit, ale k tomu už musí mít
člověk více času)
- zrušení dobíjecího místa (velmi často využívám, zejména v případech, kdy potřebuji rychle
něco vytisknout)"

Protože toto místo využívám pro studium. V případě zrušení bych si nemohla prezenčně
půjčovat literaturu. S inforamčním centrem jsem spokojená a myslím, si že by byla škoda ho
zrušit.
Navrhují lépe využívat prostory učebny Q04!!! (Hlavně zvýšení počtů dnů, kdy je učebna Q04
zpřístupněna pro studenty!!
Studovnu jako takovou nepotřebuji, ale knižní fond v ní obsažený jsem využila mnohokrát.
Mnoho knih, které máme doporučené si lze alespoň prezenčně půjčit. Jako studentka
kombinované formy (s bydlištěm 100 km od Brna) nemám téměř žádnou možnost zajít třeba
do Moravské Zemské knihovny. Proto jsem byla vděčná za možnost, kterou mi poskytovala
škola.
dobé místo pro vypracování skupinových projektů
Nemám názor, protože ani studovnu ani učebnu bych nevyužíval. Někteří studenti, ale uvítají
alespoň jednu místnost kde je na celé fakultě klid.
Tuto studovnu využívám pro učení- je to klidné místo, kde se dobře učí. Také tam chodím
kopírovat- čili si potřebuju dobíjet ISIC kartu a v neposlední řadě si ve studovně Q půjčuji na
kratší dobu knížky potřebné ke studiu.
Studovna je studenty velmi hojně využívána a vzhledem k tomu, že by došlo k jejímu
úplnému zrušení bez jakékoliv náhrady, rozhodně s jejím zrušením nesouhlasím!!
Nesouhlasím, protože tento objekt je velmi důležitý pro studenty. Je zde možnost
vypracovávat společné školní projekty, je zde dobré zázemí z hlediska odborné literatury a je
zde vhodné prostředí, pokud někdo musí studovat nějakou látku ve škole.
Naopak by mělo dojít k navýšení kapacity - jak míst k sezení pro studium, tak ekonomické
literatury (více odborné literatury i více výtisků). Studovnu využívám minimálně, studovat
chodím do A, kde je větší klid a půjčovat knihy na ESF MU, kde mi knihu půjčí domů na
měsíc a je tam větší výběr litaretury. Na PC ve škole nedělám tak nemohu posoudit zda
počet vyhovuje.
Studovna je užitečnější!!!!
Je to ekonomická studovna, tak by měla být na místě, kde se ekonomie studuje.
Protože je jediný prostor na Q, kde se dá v klidu studovat. Na chodbách to nejde a ani na to
nejsou možnosti (dostatek stolů, židlí)
Ve studovně se můžu v klidu učit když zrovna nemám kde být. Vzhledem k velkému poču lidí
v budově jiné místo pro učení neexistuje.
Potřebné ke studiu
Nebylo by na škole klidné místo pro vypracovávání samostatných nebo společných prací.
Zároveň jde využít pro relaxaci mezi výukou.
Počítačových učeben podle mého názoru, je na provozně ekonomické fakultě dostatek.
Jak jsem výše naznačil, předpokládám, že v budoucnu budu mít zájem o půjčování knih z
ekonomické knihovny.

zrušil by se volný přístup ke knihám
Ekonomická studovna je snad jediným místem, kde se na Q může student v klidu učit nebo
pracovat na projektech s vhodnou literaturou k dispizici. Prostory na A absolutně nejsou
dostačující vzhledem k tomu, že mají sloužit všem studentům UNIVERZITY.
Stejně tak systém ústřední knihovny je dost nešikovný, človek musí dlouho čekat a nejčastěji
se požadované publikace ani nedočká, a když už, tak si s ní ani nemá kam sednout a
prostudovat ji, protože je všude plno.
Univerzita není jenom o velkém počtu učeben a hodně počítačích, měla by taky zajistit určité
odpovídající studijní prostředí a ekonomická studovna a knihovna na Q je jedním z mála
zařízeních, které tuto funkci v areálu MZLU plní. Takového prostory by se měli spíše
rozšiřovat a lépe vybavovat publikacemi, spíše než je rušit!
Tento nápad mi přijde naprosto nepromyšlený a v rozporu s jednou z hlavních funkcí
vysokých škol - vést studenty k samostatné práci a podporovat je ve studiu.
Pevně doufám, že se nad návrhem zrušení studovny ještě zodpovědné osoby zamyslí a
odstoupí od něj. "
Pretoze je velmi dobrym miestom na vyuzitie volneho casu medzi vyucovanim, ked
potrebujem nieco ruchlo prefotit alebo vytlacit.
Studovnu využívám poměrně často, ať už k prezenčnímu půjčování knih, absenčním
výpůjčkám, skupinovému studiu, práci na svém PC a nedovedu si představit, že by taková
studovna na škole nebyla. Nejvíce by mi asi vadilo, že by nebyla možnost prezenčně si
půjčovat knihy a různé BP, DP a také bych si pomalu neměla kam sednout se svým
notebookem a ani ho neměla kam zapojit do zásuvky, protože už teď je budova Q přeplněná
a místa, kam si pohodlně sednout, je opravdu málo.
Jsem si vedom z ohlasu meho okoli, ze tato cast budovy je pro svou dosavadni funkcnost
vyuzivana studenty a nevidim duvod pro zavedeni velkokapacitni pocitacove ucebny.
Využívám služeb infocentra v budově Q, zejména vypůjčování ekonomických knih a
závěrečných prací.
jsem zde několikrát týdně, půjčuju si knihy a nerada bych o tuto službu přisla
Je to místo, kde si mohu půjčit a prolistovat potřebnou literaturu (případně okopírovat články
atd.) a jsou tu příjemné ""knihovnice"". Ve studovně v budově A je knihovnice krajně
nepříjemná "
Myslím si, že naopak by se měli prostory rozšířit, protože nejsou dostačující pro takové
množství studentů. Nemohu se absolutně nikde sejít např. při tvorbě Seminárních prací s
kolegy. Studovny na budově A jsou v době zápočtů, a i v klidnějším období naprosto
nevyhovující a přeplněné.
V knihovně si půjčuji knihy, studuji na počítači a děláme tam skupinové projekty. Myslím si,
že v takové moderní jako je Q by určitě neměl chybět prostor pro studenty.
kde máme podle vás literaturu brát? Na to, že stutuji na VŠ, která je ve větší míře určená k
samostudiu. Už i tak je zde málo knik a když už, tak zastaralých. Mělo by si spíše naopak
zaměřit na rozšíření možnosti a vybavení knih.
myslím si, že budova Q už nyní má velmi málo místa k sezení, kde by si student mohl,
především o volné hodině, sednout a učit se/číst si/řešit seminární práci. A především VELMI
snížená, ne-li omezená dostupnost odborných ekonomických knih a závěrečných prací je
naprosto nelogická, nepraktická. Dále si myslím, že pro potřeby návštěvy počítače PLNĚ

dostačuje učebna Q04 a hlavně i studovny (tedy klidné místo k sezení) jsou v budově A již
teď ve frekventovaných hodinách na hraně své kapacity. Proto zrušení knihovny a studovny
v budově Q považuji za totální hloupost.
Jsem vděčná za knihy, které zde jsou, a také za prostor (JEDINNY PROSTOR), který je v
budově Q k tomu, abych zde mohla v klidu studovat. Kam budeme potom chodit? Sedět u
bufetu Quido a učit se tam nebo kde?
Studovna na PEF je velice potřebná a mám pocit, že by chtěla spíše rozšířit než zrušit. Je
velmi využívaná a z důvodu malé kapacity tam i nyní těžko nacházím volné místo k učení.
Myslím si, že počítačových učeben má naše fakulta dostatek. Nehledě na to, že každý
vlastní notebook a může se kdykoliv připojit k internetu ze svého počítače a nemusíme mít k
tomu počítačovou učebnu.
Počítačových učeben je na škole již dost. Pokud chtějí vybudovat velkokapacitní PC učebnu,
určitě by to nemělo být na úkor jediné ekonomické knihovny a studovny v budově Q.
studovna je pro studenty důležitá
V ekonomické studovně se mi líbí a chodím si tam půjčovat knihy.
Zrušením studenti nebudou mít místo kde studovat a půjčovat si knihy. Ekonomickou
studovnu využívám každý den.
Jsem ve druhém ročníku a budu potřebovat plno informací k bakalářským zkouškám.
Studovna je hojně využívána velkým množstvím studentům. Je pro nás velmi potřebná a
usnadňuje nám studium tím, že si v ní můžeme ve volném čase mezi výukou zpracovávat
různé projekty, tisknout a kopírovat a dokumenty a půjčovat či pročítat knihy, které tam jsou k
dispozici.
Je to nejlepší místo na učení a na přípravu do dalších hodi. Prostě je to nejlepší místo.
Zásadně NERUŠIT!!!!!
Se zrušním ekomocké studovny v budově Q nesouhlasím, protože ji téměř denně navštěvuji
z důvodu internetového připojení, kde pracuji na svých pracích do školy a také zde
navštěvuji knihovnu, kde v klidu studuji a půjčuji si dostupné knihy.
Studenti potřebují prostor přímo v budově Q ke klidnému studiu.
Přijde mi to jako naprostá blbost. Když mám třeba hodinu času mezi výukou, tak je to dobrý
prostor, kde si mohu zopakovat látku, udělat domácí úkoly. Nebo se učit! A případně si ke
studiu půjčit nějakou knížku. Takže jestli se ekonomická studovka zruší, tak to bude strašná
ostuda, protože každá fakulta by měla mít svou studovnu - místo, kde se mohou studenti v
klidu učit! Tohle je vážně hovadina všech hovadin!!! Který blbec mohl toto vymyslet?!
nesouhlasím Je to jediné místo v budově Q, kde se dá v klidu a teple studovat a také je tam
možnost vypůjčit si pottřebný materiál, k vypracování seminárních prací nebo jen k doplnění
znalostí
Studovnu považuji za místo, kde si můžu sednout, pokud potřebuju klidné místo na učení.
Samozřejmě také využívám možnost půčovat si tu knihy, jak prezenčně tak absenčně.
tyto prostory by mi chyběly nejen kvůli půjčování knih, ale hlavně jako prostor pro studium či
skupinové práce.

Počítačů je v naší škole už spoustu, ale místa , kde se můžeme v klidu učit je málo. Navíc
mi před státnicemi hodně pomohlo možnost vypůjčení si nejrůznější literatury a nahlédnutí
do vypracovaných bakalářských prací pro inspiraci.
Počítačů je ve škole dost, navíc dnes už má většina lidí notebook. Pokud nestačí kapacity
kvůli výuce, nemají přijímat tolik studentů. Nás brali 600 na celý program a kapacita stačila,
takže bych viděla problém spíš v tomhle. V budově A je už teď pořád plno, navíc je občas
potřeba si nějakou knihu půjčit domů, protože prosedět ve studovně x hodin, když by člověk
mohl pracovat v klidu doma, je zbytečné.
Protože je to jediný jednoduše dostupný prostor pro získání spousty informací z literatury
potřebných pro studium na fakultě. A také jediný prostor, kde je možnost studovat v klidu a
bez rozptylování okolním ruchem.
Studovna v budově Q je víc potřeba.
v budově Q by už nebyla žádná místnost určená ke studování s možností přístupu na
internet
"Je to velmi prijemne a tiche misto ke studovani. Volne prochazeni mezi odbornymi knihami a
""nahodne"" listovani v nich je inspirujici a podnetne. Je to sance a prilezitost si neco precist
k cemu bychom se pres pouhe seznami knih nedostali. Je to originalni pristup PEF ke
studentum a velmi ho ocenuji."
ráda se tam učím a vyhledávám studijní materiály, které potřebuji k vypracování projektů
Ve škole se nenachází, žádné jiné místo, kde by byl klid na práci a teď v zimním období také
teplo. Myslím si, že počítačů je na fakultě dostatečné množstí, když je možnost využití IC a
navíc i některých počítačových učeben. Pokud by i přesto byla všechna místa obsazená, je
možnost zajít do budovy A, kde je volno téměř vždy.
Využívám ji pro výpůjčku knih i pro studium.
je praktické mít v budově vždy přístupnou literaturu, místo kde se dá učit (a nemuset u toho
sedět někde na věčně přecpané chodbě)
na fakultě nejsou jiné adekvátní prostory, jako je studovna
myslím si, že takových míst ke studiu na fakultě není. Spíše na PEF nejsou vůbec, pokud
nepočítáme lavičky po chodbách, kde je zima a hluk. Také bych ji nerušila z důvodu toho, že
všechny učebnice a sama místnost je přímo v budově. Chození do budovy A by mne spíše
odradilo.
Kazda fakulta by mela mit svoji studovnu!
Protože si myslím, že je to nejdůležitější komunikační centrum studentů PEF, je to místo, kde
píší veškeré své společné projekty (je zde ekonomická literatura, PC a ideální dostupnost do
jednotivých učeben). Důležité je také pro tisk dokumentů, spousta studentů nemá možnost si
vytisknout podklady pro přednášku a cvika jinde než zde (zvlášt, když spousta je jich
zveřeněno těsně před přednáškou).
Osobně si nedokáži představit fungování bez ekonomické studovny. Je to místnost ve které
trávím nejvíce času, především přípravou skupinových projektů, studijem či doučováním.
Je to jediné místo na fakulte, kde se da aspon trochu soustredit na uceni.

Jediná učebna s přístupem nejen k internitu od ranních hodin, ale také k tiskárně. Předností
studovny je její přístup.
Na škole stále přibývá studentů, není si pomalu kam sednout mimo učebny a i v této
studovně je jen zřídka kdy místo. Naopak bych přivítala rozšíření studijního prostoru místo
dalších učeben a dalších návalů studentů, na které kapacity školy evidentně nestačí. Škola
se stala pro mě místem čekání ve frontách na jídlo, na toalety, nemluvě o studijním oddělení.
Nesouhlasím se zrušením, neboť je to jediné místo na škole, kde se dá v klidu a teple
sednout a studovat. Navíc si tu můžeme v klidu prolistovat a půjčit ekonomickou literaturu,
popř. si na místě ofotit některé pasáže, což platí i o bakalářských a dipomových pracech.
ve škole je málo místa na sezení,obzvlášť na klidném a teplém místě..
skoro kazdy ma notebook, misto a klid na studovani je treba
Viz bod 3). Smysl by mi dávalo polovinu určit pro počítače a polovinu pro skupinové učení.
"V dnešní době většina studentů vlastní svůj vlastní počítač a podle mě je ve škole více než
dost možností využití počítače. Je pravda, že ne všude se člověk dostane k plnému
internetu, ale stejně když se rozhlédnu jaké stránky studenti mají otevřené, tak je to většinou
Facebook nebo jiný chatovací portál! Proč by se mělo investovat do ne zrovna levného
počítačového vybavení? Jenom proto, abychom mohli v přestávkách mezi přednáškami
""čučet"" na FB? Ano i já jsem propadla tomuto fenoménu, ale nevidím jediný důvod proč by
se na úkor bezohlednosti ostatních (kteří si krátí dlouhou chvíli) mělo tolik investovat nehledě
na to, že bychom takto přišli o možnost studia závěrečných prací. Zajímalo by mě kam by se
v takovémto případě studovna přesunula? Protože pokud by se knihy půjčovali domů, tak by
neměli stejný přístup ke studijním materiálům!!! A co by to bylo za fakultu bez studovny?
Když půjdu do úplného důsledku, tak bych byla pro variantu ROZŠÍŘENÍ stávající studovny!!!
Ať chceme nebo ne, knihy budeme vždy potřebovat ke studiu a počítače je jen tak
nenahradí!!! I když si nedovedu představit den bez PC, tak si ho stejně nedovedu představit
bez knih, natož studium bez knih!!!
PROSÍM, ZVAŽTE JEŠTĚ JEDNOU, ZDA JE TO OPRAVDU POTŘEBA!!!"
Do studovny chodí plno studentů, spíš by chtěla rozšířit než zrušit. Skoro nikdy tam není
místo a studenti se nemají kam uchýlit. Zvlášť teď v zimě.
studovna mi vyhovuje, je v ní klid pro přípravu.. důležité je i půjčování knih a prací, ikdyž
jsem to zatím nevyužil ..
Myslim si, ze studentu na MZLU je uz dost a studovna uz tak nesplnuje pozadavky ke studiu.
Jsem proti zruseni, nejsou kapacity a netusim kde budeme mit moznost se pripravovat a
vyuzivat pocitace. Studovna A - tam si kazdy vyklada a svaci...
protože si mohu prohlédnout knihy před tím, než si ji půjčím a také mohu volně nahlídnout do
bakalářské práce ostatních studentů
"Už teď studenti píší různé skupinové seminární práce na chodbách u učeben, protože ve
studovnách v Q ani v A není dostatečná kapacita pro stále rostouci počet studentů. Tím, že
by se zrušila tato - byť malá - studovna, by to už bylo opravdu kritické. Spíše než na rušení
studoven bych se zaměřila na jejich rozšiřování. Myslím, že kapacita počítačových učeben
(co jsou dole v Q a pak v různých patrech Q) je větší než kapacita studoven.
Zrušení knihovny - no to snad nemyslíte vážně? :D
Vedení by se mělo zaměřit spíše na stávající studenty a ne nabírat počet studentů, který

není v jejích silách (at už díky omezené kapacitě budovy nebo omezené kapacitě učitelů)
ukočírovat. Budova není nafukovací a doplácíme na to my - stávající studenti. Nebo si
myslíte, že jsou pro univerzitu dobrou vizitkou znechucení studenti?"
Je to jediné místo v budově Q kde je klid na studium.
Nesouhlasím se zrušením studovny. Trávím v ní čas mezi semináři či přednáškami a
využívám dostupnou literaturu ke studiu. Také je to místo, kde pracujeme na skupinových
projektech.
Je jediny prostor v budove, ktery je volne k dispozici, kde je teplo!! a klid, kde se da studovat,
pracovat na projektech. Naopak si myslim, ze by se mel prostor zvetsit, pokazde, kdyz tam
clovek prijde, tak jsou skoro vsechna mista obsazena a i ze srovnani ze studia v zahranici, je
prosto relativne maly..
Podle mého názoru je hojně využívána a zrušit ji by bylo škoda.
Je to dobré místo pro vypracovávání skupinových prací, dojíždějící se tam mohou učit než
jim začne další výuka, ...
Protože ji využívám. Je to místo, kde se dá v teple normálně sedět a něco si dělat. Nebo
snad chcete, aby jsme společné práce dělali na chodbě?
je to dobré z toho důvodu, že když něco potřebuju na internetu, tak mám kam jít
nesouhlasím Možnost, kde se dá studovat, dělat úkoly. Spíš by bylo potřeba tyto prostory
rozšiřovat, neboť je problém najít volnou židli. V suterénu Q je zima, takže se zde nedá
vydržet.
Protože už tak je na škole málo místa, kde se dá sednout a v klidu se připravovat na výuku,
nebo vypracovávat seminární práce. Na počítáče se neustále stojí frona, knih je také málo a
hodně malý výběr a i tohle minimum má být zrušeno????? Nechápu to, nerozumím tomu a
nesouhlásím s tím!
BP a DP by měly měly být studentům veřejně přístupné a ne se někam schovávat...
studovnu rušit je nesmysl, už tak je v rámci celé univerzity nízká celková kapacita studoven,
měly by se spíše rozšířit
Tento prostor využívá spousta studentů a je to jedno z mála míst kde se dá na naší škole
připravovat ke studiu.
Vzhledem k tomu, že fakulta přijímá stále větší množství studentů, není v budově Q mnohdy
absolutně žádné místo kde by si studenti mohli sednou a pracovat na skupinových
projektech, kterých neustále přibývá. Studovna je tedy podle mě velice důležitou součástí
fakulty jak pro samostudium, tak pro studium skupinové. Navíc v zimním období je na
chodbách poměrně zima a studovna je jediné místo, kde se člověk může učit v teple. Myslím
si že i knihovna, která je její součástí je pro mnoho studentů nepostradatelná. Z těchto všech
důvodů by bylo zrušení ekonomické studovny absolutní katastrofou.
Za velmi cennou považuji možnost volného přístupu k tištěným studijním materiálům PEF.
To se týká jak ekonomických knih tak diplomových prací.
Výborná je možnost seznámení s knihou přímo ve studovně.
Mj tak získám přehled o tom, kterou knihu si chci koupit domů, a kterou mi stačí si
prohlédnout ve studovně.
Možnost zapůjčení knihy domů k podrobnějšímu studiu rovněž využívám."

Myslím si,že studovna v budově Q je velice přínosná. Je to jedna z nejpozitivnějších věcí,
které na škole vnímám od počátku studia. Užívám ji poměrně často, a to jak ke studijním
účelům, tak ke chvilkové relaxaci. Je to jediné klidné místo v celé budově, kde si lze cokoliv v
klidu a hlavně v teple přečíst a pracovat zcela nerušen. velmi rádi ji také využíváme při
společných projektech, kdy je potřeba pracovat pohromadě, což není jinde dost dobře
možné. Jedině snad různě po chodbách, což není dvakrát příjemné a ani efektivní. Je to
prakticky jediné místo v budově vhodné ke studiu. Využívám také kopírku, a to celkem hojně
nesouhlasím "Nesouhlasím, jelikož mi návštěva studovny IC napomáhá ke studijním
výsledkům, studiu pro zápočtové práce a zkouškám, plnění seminárních (individuálních i
skupinových) prací a předvším jsem zde měla DOSTATEK KLIDU a DOSTUPNÉ studijní
literatury k sepsání svojí bakalářské práce; zároveň pevně věřím, že ve studovně v budově Q
budu moci k poklidu sepsat také diplomovou práci, ke které mi opět poslouží literární
podklady zde dostupné. Je třeba si uvědomit, že právě díky studovně mají studenti možnost
se sejít a v klidu pracovat na seminárních pracech nebo ve chvílích volna studodvat, což v
jiných prostorách (kromě chodeb s využitím plastových židliček a malých stolečků) lze jen
obtížně. Proto prosím nerušte studovnu v budově Q pro několik desítek počítačů
navíc..(řešení viz otázka č.8: PRostor pro vaše komentáře.)
"
PEF by rozhodně měla mít alespoň nějakou studovnu-knihovnu a měla by se snažit spíše o
její rozšíření! Zrušení způsobí obrovský přetlak studentů v budově A, kde už tak není dost
místa! Navíc, kde si pak student bude moci nascanovat,vytisknout ci najít jakýkoli materiál,
kdyz bude muset prebihat z budovy na budovu a pak zjistí, že není místo?!!!
Využívám studovnu poměrně často a určitě by mi chyběla.. studovna v budově A je vždy
plná.. a navíc, kde bychom si mohli půjčovat knihy?? Zrušení studovny je nesmysl!!
Nesouhlasím z toho důvodu, že studovnu velmi často navštěvuji a už tak je všude málo
místa pro studium a v budově A je pořád moc lidí.
Když mám čas před zkouškou nebo zápočtem, nebo i v průběhu semestru mezi cvičeními
nebo přednáškami, se zde dá učit. Je tu klid a příjemné prostředí!!
protoze se muze pouzivat Q004 jako pocitacova učebna a nynejsi ekonomicka studovna je
plne vyuzita, tak proc ji rusit
Studenti by neměli kde strávit svůj volný čas mezi výukou, i tak je v budově nedostatek míst
během přestávek. Dalším důvodem je zrušení možnosti půjčovat si ve studovně knihy a další
literaturu.
ráda bych ještě měla možnost tuto studovnu využít
Protože pro mnoho lidí je to jediná možnost kde se sejít a zapracovat na seminárních
pracích atd...dále je to místo kde můžeme studovat prezenčně potřebnou literaturu nebo
závěrečné práce. Není možné tento prostor zrušit bez náhrady!!!
Je to jedine misto, kde lze studovat v Q, v pripade zruseni bude zbyvat pouze studovna v A a
tam je uz dnes velmi plno.
Myslím, že by měla zůstat. Určitě je praktické nahlédnout do ostatních bakalářských a
diplomových prací.
Je to na škole jediný klidný místo na učení.
Neměla bych možnost prezenčně nahlížet do bakalářských prací. Tuto možnost velice
oceňuji v současné době.

zrušení možnosti prohlížení prací a knih potřebných ke studiu
Je to místo na PEF, kde se dájí půjčovat knihy, prohlížet diplomévé a bakalářské práce.
Podle mě je to prostě hloupost - zrušit ekonomickou studovnu v Q.
Materialy k studiu...jsou potreba.
Domnívám se, že studovna je dostatečně využívána.
"Nebyl by volný přístup ke knihám a diplomovým pracím.
Nedostatek studijních prostor. "
myslim, ze by fakulta mela mit knihovnu, ic navstevuji velmi casto kvuli tisku ci kopirovani a
take ji navstevujeme se spoluzaky pri tvorbe seminarnich praci, na fakulte neni jine misto,
kde se jinak schazet...v bufetu u stolecku se seminarky psat nedaji
Když mám ve škole volnou hodinu, využívám ke studiu
Pokud se ekonomická studovna zruší přijdeme my jako studenti i o těch pár míst, kde se
můžeme v klidu připravovat na zkoušky nebo pročítat bakalářské či diplomové práce. V
dnešní době má většina studentů notebooky (já ne), proto si myslím, že není třeba zvyšovat
kapacitu počítačové učebny na úkor studovny. I půjčování knich v této studovně využívám již
celých 5 let, co jsem na této škole. Proto by mě velmi mrzelo, kdyby studovna zanikla. Spíše
by se mohl efektivnějším způsobem využít venkovní prostor mezi bufetem a počítačovými
učebnami Q4-Q9, který není přes zimu vůbec využíván. Zastřešení tohoto prostoru by
přineslo významné navýšení míst k sezení pro studenty.
dobře se tady učí, podle mě je počítačů na škole už dost a většina studentů má notebooky,
které je možno využívat místo pc, rozhodně bych kvůli počítačům tuhle studovnu
NEZRUŠILA!!!
Myslím si, že už nyní je málo studijních prostor v areálu MZLU a zrušení studovny v budově
Q by tuto situaci ještě zhoršilo. Navíc je to příjemná menší studovna narozdíl od studovny v
budově A, která je určena pro větší množství studentů.
Jde o nádherný prostor, kde se prijemne studuje.
Navštěvuji ekonomickou studovnu několikrát týdně, je pravda, že po cca 16:00 (popř. čtvrtek
a pátek)se její prostory vyprázdní, ale v jiných časech je v permanenci. Některé odborné
publikace jsou sice k dostání v jiných knihovnách, ale myslím, že pro studenty je výhodné mít
vše pod jednou střechou.
Budova Q vůbec nebere v úvahu počet studentů, který se v ní pohybuje. Není zde téměř
žádné místo pro sednutí či studium, natož skupinovou práci. Studovna v Q je tak jediným
místem, kde lze skupinovou práci zrealizovat. Téměř 50% předmětů na fakultě zadává jako
podmínku ukončení skupinovou práci. Poradí nám tedy vyučující, kde se máme scházet?
Také možnost prezenčního půjčení knih, které nelze půjčit absenčně např. vzhledem k jejich
ceně, oceňuji. Studenti nemají zájem o další počítačovou studovnu, ale možnost někde
studovat!
studovna je jedna, počítačových učeben myslím dost
Došlo by ke zrušení prezenčních výpůjček fondu zaměřeného na ekonomii, management,
marketing, finance, statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo, regionální rozvoj aj

Ekonomická studovna se v dnešní době přeplněných kapacit stala jediným místem, kde lze
alespoň částečně STUDOVAT. Učebna bývá většínu času plně vytížená a naopak bych
uvažoval o jejím rozšíření, včetně dostupné literatury. Studovna se také stala jediným
místem, kde lze provádět skupinové práce, kterých je po dobu studia nepřeberně. Volný
přístup na internet patří k základním službám každé moderní školy a učebna Q04 z důvodu
omezeného provozu kapacitně nepostačuje. Nechápu proto proč uvažujete o zrušení
ekonomické studovny a ne o snížení počtu studentů. Ve škole si už takto není často kam
sednout a takřka všude na něco čekám řady, nebo se prodírám mnoha studenty..
Protože by se zhoršil přístup k ekonomické literatuře pro studenty obou fakult a navíc by se
ještě více zaplnila studovna v budově A.
Myslím si, že i tak je v budově Q velmi málo míst k sezení, popř. ke studiu ve volných
hodinách a zrušení dalších míst je dle mého názoru nesmyslné. Naopak bych místa k sezení
přidala.
Nesouhlasím, protože mi přijde lepší možnost vypůjčit si bakalářské práce k nahlédnutí a
nebo se ve studovně učit, když mám volnou hodinu.
Protože služeb ekonomické studovny využívám často, zejména půjčování knih je velikým
přínosem pro studium a je pohodlné mít k nim přístup v rámci jedné budovy, stejně jako
rychlý přístup k počítačům či k tisknutí a kopírování materiálů.
nesouhlasím Studivna tam prostě patří..
v dobe, kdy ma drtiva vetsina studentu vlastni notebook, je budovani pocitacove ucebny na
ukor ekonomicke studovny nesmysl. navic v ekonomicke studovne byla jistota, ze od kazde
knizky alespon jeden vytisk bude neustale k dispozici coz by v knihovne v budove A mozne
nebylo.
Proc rusit mistnost, ktera funguje a je stale zaplnena?!!!
"1. Je to jedine misto ve skole, kde je mozne se v klidu ucit, cist si. (A to je argument zcela
zasadni, uvazime-li soucasnou preplnenost a hlucnost budovy).
2. Centrum literatury, kterou na ostatnich fakultach NESEZENEM!!!
3. Velmi prijemna atmosfera."
Když povážím místnosti, které byly vybudovány jako studovny, myslím si že jich je
nedostatek a jejich prostředí zrovna nenabádá studenty k tomu, aby tam trávili svůj volný čas
a věnovali se samostudiu. Studovny jsou nedostatečné, zastaralé a myslím si, že můžeme
být rádi alespoň za studovnu v budově Q, kde máme ekonomickou literaturu, DP a BP
poruce, prostředí je jakžtakž útulné, avšak kapacita je zcela nedostatečná. Myslím si, že by
se tato studovna naopak měla rozšířit, i když naneštěstí není kam, vzhledem k tomu, že celá
budova Q byla bezmyšlenkovitě postavena, alespoň si to myslím. Nadruhou stranu trpí
budova Q i nedostatkem počítačů, IC je stále plné a Q04 je otevřena až od 11:00 a někdy ani
studentům zpřístupněna není. Když však není student líný, zajde si do budova A, kde je to o
něco lepší, počítačů je více a čekací doba o to kratší, avšak chybí ekonomicky zaměřená
odborná literatura...
protože někteří ji využívají
Se zrušením ekonomické studovny naprosto NESOUHLASÍM, protože je jedním z mála míst,
kde mohou studenti PEF studovat, společně pracovat na seminárních pracech a projektech.
Můj nesouhlas je podložen výše uvedenými čtyřmi důvody.
z duvodu dostupnosti dipl praci a studijni literatury

protože si nedovedu představit, že už by nebylo vůbec žádné klidné místo, kde si např. před
zkouškou můžu v klidu projít materiály nebo kde spolu s kolegy tvoříme skupinové práce a
často si také půjčuji nebo nahlédnu do knížek, které jsou ve studovně k dispozici
je to jediná místnost v budově, kde se dá v klidu připravovat na zápočty, zkoušky. Kde je
teplo a nejde tam zima při každém otevření dveří (jako na chodbě)
V budově této fakulty jsem téměř pořád, takže si zde vždy dobíjím kartu na tisk. Když se mi
nevyplatí z časového důvodu přecházet do studovny v budově A, tak je studovna v budově Q
vždy dobré útočiště.
Nedokážu si představit, jak by to ve škole vypadalo bez studovny. Už tak se není kam uchýlit
v době delších přestávek (1 hod a víc), jedinou záchranou je právě studovna.
Kapacita učebny v A není dostačující pro celou univerzitu. Velkou výhodou je také to, že si
zde můžeme půjčit knížky, kopírovat a prohlížet závěrečné práce.
"Nesouhlasím, protože si naopak myslím, že by se měl zvětšit prostor pro studium a ne ho
rušit. V současné době je i tak stav nedostačující. Když se chci ve škole učit není si kam
sednout, natož se kde v klidu učit. Knihovnu využívám často, pro kopírování, tisk a půjčování
knih. Nerada bych přišla o takové prostory.
Jako studentka PEF potřebuji ke studiu knihy se zaměřením na ekonomii, management,
marketing, účetnictví, finance atd., hojně využívám možnosti nahlédnutí do knih a pokud
mohu, ráda si knihu půjčím domů k prostudování. Vzhledem k tomu, že chodím do 2.
ročníku, nelíbí se mi ani přesunutí bakalářských a diplomových prací, bez možnosti
nahlížení. Dále se mi nelíbí zrušení studovny, neboť v případě kolektivních prací nemají
studenti jinou možnost, než zpracovávat projekty na chodbě nebo se sejít např. doma (což
pro některé dojíždějící může být velký problém). A co se týče zrušení dobíjecího místa pro
ISIC, jsem také zásadně proti, již několikrát se mi stalo, že učitelé nám materiály vystavili jen
pár minut před přednáškou či cvičením, není tedy čas chodit si ISIC dobíjet do budovy A.
Jedná se o 30 studijních míst, o kterých si myslím, že je studenti plně využívají. Neboť ve
studovně je neustále plno a právě to by mělo být důvodem rozšíření této studovny a ne jejího
zrušení!
Fakulta by měla mít svoji knihovnu a volný přístup ke skriptům, když potřebuju něco najít tak
si přece nebudu půjčovat 10 knih abych zjistila ve které knížce je to co hledám! Potřebuju se
podívat do obsahu, vyhledat informace z knížek k seminárním pracím atd. Fakulta se
jmenuje Provozně-ekonomická, ne informatická. Počítačových učeben je v přízemí v budově
Q dost, pokud kapacita studovny nestačí, mají být přístupné počítačové učebny v přízemí Q
kde právě neprobíhá výuka. Nebo vybudovat větší počítačovou studovnu (nebo velkou
knihovnu pro všechny fakulty MZLU) v areálu MZLU jako má například Masarykova
univerzita na Lékařské fakultě.
Tuto knihovnu využívá spousta jiných studentů, jsou dostupné materiály k nahlédnutí,
umístění knihovny na přístupném místě pro všechny studenty, podle mého je knihovna
permenentně navštěvovaná a využívaná.
Jedna při hledání podkladů k BC práci není moc knihoven zaměřených na ekonomickou
tématiku, a když, tak jejich aktuálnost už je někde příliš vzadu....takže tato literatura se z
tohoto oboru k půjčení hůře shání. Dále si myslím, že počítačových učeben je na škole víc
než dost.
Studenti potřebují prostor pro studium. Studenti využívají možnost výpujčky knihy a zároveň
mohou v klidu studovat.

chodí tam spousta lidí pro knihy, chodí tam studovat atd. Mají aspoň jedno místo v budově,
kde je klid.
Počítač má každý doma... Studovna má pro studenty větší využití.
Studovna obsahuje důležité studijní materiály. K těmto materiálům je třeba zachovat co
nejlepší přístup studentů.
Je to jediné místo, kde můžu ve škole v klidu pracovat se spolužáky na skupinových pracích,
nebo také se učit. Na chodbách je velký hluk a většinou i zima.
Mnoho studentů vlastní notebooky, a tento trend bude dále pokračovat. Proto si myslím, že
je zbytečné otevírat další prostory s počítači.
Studovnu navstevuji alespon 2x tydne a je to v budove Q jedine misto, kde je klid a v zime i
teplo na uceni.
"Už tak je málo prostoru, kde se dá v klidu učit a kdyby studovnu zrušili, mohli by jsme se učit
třeba na zemi na chodbě, dobrý ne?
Navíc by jsme přisli o možnost půjčování knih v této studovně a také o možnost nahlížet do
závěrečných prací.
Kvůli všem uvedeným důvodům s tím zásadně nesouhlasím"
Budova je počítači velmi dobře zásobena, studovna je více potřebná než další počítačová
učebna.
Nesouhlasím se zrušením možnosti vypůjčit si ekonomické knihy a časopisy, možnost
tisknout a kopírovat. Navíc je to jedno z mála míst, kde se lze scházet při skupinových
pracích.
viz. dále
pocitacovych uceben je v budove Q dostatek.studovna s knihovnou dalsi neni.
Zcela nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny, využívám ji nejen já, ale i mí
spolužáci velmi často. Nejen, že tu můžeme v klidu studovat na písemku, zkoušku, řešit
skupinové práci, ale využím studovnu i k půjčení knížek, případně jen, že si knížku či
závěrečnou práci vezmu ke stolu, opíšu co potřebuju nebo okopíruju pár stránek. Tím, že by
studovna byla zrušená, bysme tak nemohli nahlédnout do záveřečných prací, využít
jakoukoliv studijní literaturu ekonomického směru (jsou zde umístěné zajímavé knihy, které
slouží k našemu dalším rozvoji, pomoci při studiu, psaní seminárek apod), ale kde pak máme
v klidu studovat? Na přeplněných chodbách, kde je hluk a nedá se soustředit a kde navíc v
zimních obdobích je opravdu zima a člověk tam musí sedět v bundě a i tak je mu zima?
Počet skupinových pracích se rok od roku zvyšuje a kde máme se skupinkou tyto práce
tvořit? Kdyby se přišlo s tím, že se studovna rozšíří, to bysme všichni hned brali, ale že se
zruší, tak to by mě ani nenapadlo. Každá fakulta by měla mít svoji studovnu, kde mají
studenti klid na seminárky, učení a studium knih či záverečných prací. Jen v A jsou studovny
2. Tak mi přijde úplně nemyslné studovnu rušit. Očekávala bych, že se budova pefky je nová
a moderní, tak by měla vycházet vstříc studentům a měla by být na ně zařízená, místo toho
se nabýrá hromada studentů a škola vyloženě praská ve švech. Odpověď na to, zda by se
studovna měla zrušit, můžeme také najít, když do studovny nahlédneme - je v ní neustále
plno a u pc jsou fronty. Je to škoda, že by se mělo zrušit jedno z příjemných míst pro
studenty.

chyběly by mi volná místa na studium a také bych si nemohla půjčovat knížky a musela bych
si je kupovat a to by se hodně prodražilo!!!
nesouhlasím Protoze se zde mohu ucit, kdyz mam volnou chvili a nevyplati se mi jet zpatky
na privat, je to zde take velmi dobre misto, kdyz se delaji do ruznych predmetu skupinove
projekty, byva zde klid a teplo. Rozhodne lepsi nez sedet na chodbe u stolecku a studovna v
budove A je hodne z ruky.
Ekonomickou studovnu navštěvuji zejména za účelem studia v knihách, ke kterým mám za
jiných okolností špatný přístup. Dosud jsem tyto služby využívala velmi často při psaní
většiny seminárních prací a mnohé knihy z ekonomické studovny mě inspirovaly při tvorbě
bakalářské práce. Myslím si, že zrušení studovny (hlavně možnosti prezenční výpůjčky knih)
by mnoho studentům přineslo řadu problémů se sháněním potřebné studijní literatury.
Je tam snadný a rychlý přístup k literatuře
Chodíme se tam se spolužáky učit během mezer mezi hodinami.K tomu si často půjčíme
knihy a čerpáme z nich.
Nesouhlasím se zrušením knihovny v důsledku výpůjček knih, které potřebuji ke studiu.
Jsem ráda, že je knihovna ekonomického zaměření přímo na fakultě PEF.
Ztížení přístupu ke studijní literatuře, nemožnost prezenčního vypůjčení knih.
Velkokapacitní počítačová učebna je podle mého názoru v dnešní době, kdy každý student
vlastní notebook, zbytečná. Pro vypracování bakalářškých, dimplomových a jiných prací je
pro studenty důležitá možnost výpujčky nebo alespon možnost si práce prostudovat ve
studovně. To by bylo v případě přemístění do budovy A nemožné z důvodu přeplnění
studenty, kteří by si neměli ani kam sednout.
V této učebně trávím hodně času přípravou ke studiu, kde mimo jiné čerpám z literatury,
kterou si zde mohu půjčit. Také tuto literaturu potřebuji k bakalářské práci a zrušením
možnosti si knihy vypůjčit či z nich přímo pracovat by pro mě znamenalo komplikace. Navíc
ve studovně je klid, který nenajdu nikde na fakultě a občas i doma.
Nesouhlasím se zrušením této studovny nejen z toho důvodu, že se zde učím a půjčuji knihy,
ale také z důvodu, že znamená další místa pro učení, protože studovna v budově A je
povětšinu času zaplněna. Nebo se plánuje rozšíření studovny A? jak jsem si tak všimla, tak
je nás na škole studentů čím dál víc a místa ke studiu jsou více než nevyhovující....
Důvodem je, že ne každý student si může dovolit kupovat si knihy do každého předmětu a
proto vždy uvitám možnost si je vypůjčit a taky okopírovat.
Nedojde k odpovídající náhradě možností, jak je uvedeno úvodem v bodech 1 a 2.
Součástí univerzity by měl být rpostor pro studium, přístup k informacím by rozhodně neměl
být studentům odepřen.
Protože jsem student a vím, jak je pro mě tato studovna důležitá a jaké má výhody.
Jednoznačně nerušit.
Je to místo, kde si může jít student v klidu studovat, když čeká na další hodinu.
Došlo by ke zrušení prostoru pro skupinovou práci a už v teď jsou podmínky půjčování
ekonomických knih v naší škole dosti omezené a bylo by to ještě horší

Upřednostnil bych zpřístupnění nových počítačů jinde než ve studovně, studovna je jediným
místem, kde si jde rychle najít nějakou literaturu a bez literatury mnoho oborů nejde vůbec
studovat.
"Jelikož jsou často zadávány skupinové práce, tak už by opavdu nebylo nikde místo pro
jejich vypracoávání. Dále ve studovně jsou knihy, které někdy nejsou jinak k sehnání.
Na tolik studentů, co škola má mi příjdou dvě studovny A a Q málo. Jak mají tvávit sutdenti
čas mezi cvičeními a přednáškami, tak si mohou vypacovávat práce a sutdovat."
Takový místo je potřeba, když se naskytne mezera mezi cvikama nebo zkouškami. Byla by
to změna pro studenty určitě k horšímu. Už tak míst na sezení po chodbách není moc,
vzhledem k počtu studentů...

i kdybych chtěla, tak se tam nic nenaučím, potřebuji na to absolutní klid.
Tak často jejich služeb nevyužívám
Kapacita pro vysokoškolskou studovnu není dostačující, prostory se dají využít pro lepší
účely.
Situace s množstvím volně dostupných počítačů na fakultě je naprosto tristní.
potřeba velkokapacitní počítačové učebny
Já osobně ji k ničemu nepotřebuji.
Souhlasím v případě, pokud by uvolněné místo znamenalo výrazné navýšení míst pro
studium a práci na PC ve stylu velké studovny v budově A a publikace v knihovně byly
dostupné jinde v areálu.
V budove Q je velmi malo pocitacu a studovna stejne neplni svoji funkci, nebot studovat se
zde kvuli velkemu hluku stejne neda.
Ve studovně je velice málo počítačů a v inkriminovanou dobu není možné jen přijít a sednout
k počítače bez vystání si fronty.
Počítačová učebna se jistě více využije.
je mi úplně jedno, zda-li tam je nebo není, protože nestojí za nic
Nikdy jsem studovnu nevyužila.
Je na výběr jen tato varianta, ale popravdě řečeno, nevím, protože tam nechodím. Ale vím,
že potřebujeme počítačové učebny. Relevantní názor její potřebnosti může odůvodnit jen
ten, kdo ji k něčemu využívá a potřebuje. Mám zato, že by se k tomu měli vyjádřit spíše
studenti.
počítače tady využívá hodně studentů a dostat se na počítač je čím dál větší problém, stále
je tady plno a s neustálým zvyšováním počtu sudentů bude toto ještě horší.
Není využívána tak, jak se přepokládalo.
Jsem pro vybudovani jedne centralni knihovny pro celou skolu
málo počítačů
Během svého studia jsem ji nevyužil.
Ve škole je málo počítačů pro volné použití, tzn. učebna Q04 nemá dostatečnou kapacitu.
bude větší možnost se připojit k internetu a dalším programům přímo ve škole
Myslím si, že počítačových učeben je stále nedostatek a nadále poroste jejich využití ve
výuce, zkoušení, atd.
počítač jsou skoro vždy plně obsazeny
ekonomickou studovnu navstevuji jen velmi zridka a to spise jako doprovod

Asi souhlasím, protože výpujčky byly stejně jen týdenní, a nedaleko je valstne knihovna v
budově A.
Něco co nepoužívám by se změnilo na něco z čeho bych mohl mít užitek.
Fronty. Není vždy čas běhat na A k počítači. Na druhou stranu by bylo dobré pár míst na
sezení a hromadné konzultace ponechat. Nemluvě o tiskárně (kopírce), které jsou také často
využívané
Využila bych ji při studiu lépe.
Počítače jsou vždy obsazené, dlouhé fronty. Knihy ve studovne stejne mnoho lidi nečte,
spíše se zde řeší skupinové projekty nebo se lidi učí.
potřeba další PC učebny
Existuje vhodnější a potřebnější využítí těchto prostor.
stejně ji nevyužívám
Souhlasím pouze v případě, že se nalezne vhodna alternativa.
nepůjčuji si tam žádné knihy, je mi to vcelku jedno, uvítala bych více počítačů
Soucasne vyuziti mi prijde zbytecne.
nenavštěvuju, mám k tomu neutrální přístup
Zatím jsem ji nepotřeboval a její absence se mě nějak nedotkne
Ve studovně je naprostý nedostatek míst pro práci - všechna jsou stále obsazena. V
knihovně je naprostá většina knih určena jen k pročítání ve studovně a kvůli tomu nemá
smysl ji udržovat.
Minimum knih se dá vypůjčit a týdenní lhůta je krátká.
Větší počet počítačů pro studenty - pro skupinové i individuální práce, samostudium.
Ocenila bych větší kapacitu počítačů, v současnosti je velký problém se na počítač dostat
chci počítače
Z důvodů nedostatku počítačů.
pocitavova ucebna by byla dobra vec a v dnesni moderni dobe neni pocitacu nikdy dost.
počítačová učebna se určitě hodí víc než studovna
Nebudou fronty na počítače v informační centru.
Uvítala bych větší množství počítačů, protože na fakultě PEF je mnoho studentů, avšak je tu
málo počítačů, které jsou jim k dispozici.
dosavadní počet počítačů je nedostatečný v důsledku velkého počtu studentů na Pefce
Protože jsem ji za celé mé studium (3.5 roku) využil cca 3x.

Je mi to jedno
Počítačová učebna by se hodila, protože ta co je v budově A v době kolem oběda kapacitně
nestačí a samotná počítačová učebna umístěná na budově Q je plně nevyhovující pro tolik
studentů PEFky.
Dlouhá čekající řada na volné počítače.
Ekonomická studovna není plně využívána. Rozšíření počítačové učebny bude řešit problém
čekání na PC.
Jsem pro rozšíření počítačové učebny- současné kapacity nestačí potřebě.
v případě, že literatura bude i nadále dostupná a přemístěna např. do knihovny v budově A,
plně souhlasím s rekonstrukcí na počítačovou místnost, protože počet počítačů v budově Q
je pro studenty naprosto nedostačující a musíme podstupovat nekonečně dlouhé čekání ve
frontách.
studovnu nevyužívám, má malou kapacitu, počítačů v budově Q je nedostatek a jsou pořád
obsazené
Byla by více využívána
Nenavštěvuji ji.
Prostory pro vlastní potřebu nevyužívám.
Nevyužívám ji
To je špatně položená, zavádějící formulace otázky!
Nejde ani tak myslím o přebudování na počítačovou učebnu (těch je na univerzitě dost), jako
na velkokapacitní počítačovou studovnu. Alespoň takhle to bylo vedením PEF prezentováno.
Takovýto velkokapacitní prostor s počítači na univerzitě chybí, je využitelný nejen jako
studovna, ale také jako zkušebna na bázi velmi se rozšiřujícího eZkoušení, jako prostor k
přijímacím zkouškám, k jednorázovým semestrálním pracím atp. atp.
Aj pred počitačem se dá učit, když je potreba
Protože je věčně málo dostupných počítačů v budově Q.
bude vice moznosti pristupu k pocitacum (internetu), ja osobne, kdyz navstivim ekonomickou
studovnu tak potrebuji mit k dispozici nejaky pocitac, at uz k uceni, vypracovavani ukolu a
nebo k tisknuti materialu.
Bude to lépe využitý prostor.
PC je lepsie vyuzitie
nedostatečná kapacita učeben na PEF z důvodu přebytku studentů
Nemohu vybrat volbu, že mi na tom nezáleží, tak vybírám souhlasím.
k vypracovani skupinovych semestralnich je ve vetsine pripadu nezbytna prace na PC

velkokapacitní počítačová učebna bude jistě účelná
je mi to jedno
kapacita počítačové učebny v budově A je podle mého názoru nedostačující, na druhou
stranu je však potřeba i prostor, kde se člověk může posadit a nerušeně studovat...
zaneprázdněnost počítačů jinde
Pro mě je lepší učebna jak knihovna
současný počet počítačů je nedostatečný
Nedá se zde kolektivně studovat
rozšíření knihovního fondu a především dostupnost ekonomických encyklopedií
Počítačovou učebnu v budově Q využívám poměrně často. Bohužel její kapacita je dle mého
názoru nedostačující. Studenti musí často dlouho čekat než se některý z počítačů uvolní
Velká počítačová učebna je jistě výrazně více využitelná, než současný prostor.
potřebujeme velkokapacitní učebnu
Počítač potřebuji více, jsou tam pořád fronty na pc a na tiskárnu.
Počítače využívám mnohem více než ek.studovnu. Navíc odpadnou fronty na čekání u
počítačů.
Knihy se přece dají půjčovat v Ačku, tak proč udžovat dvě knihovny?
Současná kapacita počítačové učebny v budově Q je nedostačující.
Není dostatek volných počítačů ke kterým je přístup.
Učebna Q04 není pro celou školu dostačující a hlavně je občas obsazena vyukou v době kdy
má být otevřena pro studenty, proto bych tento krok uvítala.
Studovna v budově Q je podle mého názoru tak trochu k ničemu.
Diplomové práce jsou na UIS v elektronické podobě, pokud by nebyly, budova A není zase
tak daleko.
Souhlasím, ale alespoň časopisy a denní tisk bych ponechal.
Proč ne :-), teď se všechno dělá elektronicky..
je mi to jedno, ale určitě lepší využití prostoru
nedostatečné vybavení PC na bloku Q
Jak jsem již uvedla - malý výběr knih
Vetsi prostory k dispozici, misto male kapacity PC v bezne knihovne.

Ekonomická studovna v Q je malá - nevyhovuje podle mne kapacitně pro potřeby studentů
(počet knih vs. počet studentů ekonomických oborů) - s jejím zrušení souhlasím za
předpokladu, že bude jinde vybudována, nebo integrována do jiné, studovna, která by měla
více knih (co do počtu výtisků jedné knihy tak i různorodosti knih).
Chce to více počítačů
kvůli velkokapacitní PC učebně
V podstatě je mi to jedno. Studovnu nenavštěvuji, ani vstupní poplatek zaplacený nemám.
Je hloupost chtít za peníze do knihovny.
Jelikož to nemám zaplacené, nic mi to nepřináší.
je mi to jedno
Věřím, že se zaměříte na efektivní věci.
Protože, studovna ma malou kapacitu, přeměna pouze na počítačovou učebnu by byla
výhodou.
V budově Q je velmi málo počítačů, stojí se na dlouhá fronta. Je zde potřeba více počítačů
Na internetu najdu všechny potřebné informace mnohem rychleji a zbylý volný čas rád
strávím surfováním po internetu.
Jsem IT, nejaka ekomonicka učebna mě nezajima, čím více počítačů na fakultě tím lépe.
Myslím, že počítačová učebna bude lépe využita celým spektrem studentů na výuku, konání
testů, zápočtů a příjmacích zkoušek
služby, které tam jsou nyní nevyužívám
Myslím si, že dost studentů ji využívá, navíc by se museli zrušit prezenční výpujčky. Navíc by
byla škoda nerozšiřovat ekonomickou knihovnu a odkazovat studenty na jiné knihovny.
častěji využívám počítače, než studovnu
Nechodím tam, stejně tam nic neseženu.
Počítače jsou neustále obsazené,takže bych pc učebnu přivítala, protože knihy se dají půjčit
i v budově A.
I u pocitace se lze ucit. Pocitacu neni nikdy dost, vsimnul jsem si neustavajicich front na PC
posledni dobou.
Neni potreba jen vybudovat dalsi prostor pro pocitace, ale zaroven dbat na nahrazeni mist
slouzicich ke studiu a skupinove praci, protoze tyto prostory jsou dle meho nazoru v budove
Q nedostatkovym zbozim!
Je otázkou, co by studenti víc využili. Počítače jsou potřeba, i když má dnes hodně studentů
osobní počítač, je učebna stále plná.
Možná by se ale hodilo rozšířit knihovnu - víc publikací.

rada bych se nekdy dostala na pocitac a dodela veskere prace, pocitacova studovna v Q je
nedostacujici
využívám spíše studovny v budově A
Více míst. Nyní se na volný počítač často čeká fronta.
ze své strany nemvidím důvod držet tuto úzce specializovanou knihovnu
Protože není kde si sednout k pc! Nehledě na to, že když už máte svůj vlastní (notebook),
tak na chodbě je věčně zima a o zásuvkách ani nemluvě.
Knihovna v Q by měla být zaměřená hlavně na ekonomickou literaturu. Studuji třetí ročník
bakalářského studia a tento rok (více než kdy jindy) potřebuji tuto literaturu. Setkávám se
ovšem s tím, že tato literatura není k dispozici, takže si ji musím půjčovat v jiných
knihovnách. Proto si nejsem přínosem naší knihovny zcela jistá.
Fronty na počítače, které jsou rok od roku znatelnější, mě navíc utvrzují v tom, že počítače
jsou pro studenty daleko potřebnější než samotná knihovna.
zvětšení kapacity volně dostupných pc
Protože, v současné době je nedostatek počítačových učeben v kontextu na přechod k elearningovým přístupům ve výuce a zejména elektronickému zkoušení.
nedostatečný počet počítačů na fakultě
Nepotřebuji si půjčovat knihy. Když si ale potřebuji něco vytisknout, bývají všechny počítače
obsazeny
Studovna/knihovna pro mě nemá žádné využití, nenavštěvuji ji. Stejně tak nevyužívám
kopírování ani žádné další služby.
zdroje jsou hlavne v el.podobe
Lepší možnost využití volného času
je málo PC učeben
Pokud knihy v ekonomické studovně budou k půjčení jinde, nevadí mi to
Mohu vyjádřit pouze svůj subjektivní postoj -- já osobně tu knihovnu nepotřebuji. Pokud ji
potřebují jiní, tak by možná měla zůstat zachována, nedovedu posoudit. Na výběr jsou zde
ale jen odpovědi ""ano"" a ""ne"", chybí možnost vyjádřit jiný postoj.
nevyužívám ji
treba viac miestnosti na pristup na internet..ak samozrejme to bude pocitacova miestnost s
internetom pre studentov
Počítače bývají většinou všechny obsazené, když si chci něco vytisknout musim čekat. Na
druhou stranu bych uvítal zachování dobíjecího místa pro kopírování.

Myslím si, že je zapotřebí prostor pro velkokapacitní elektronické zkoušení, aby bylo možné
elektronicky zkoušet i předměty, které doposud probíhaly písemně ve velkých
posluchárnách.
větší kapacita počítačů pro studenty, skupinové práce se obvykle vypracovávají pomocí
počítače
IC v budově A je dostačující
asi není potřeba
Množství PC v budově Q je nedostačující, často dochází k velkým frontám, a tak k časovým
ztrátám všech studentů, kteří si potřebují na PC něco zařídit.
vekokapacitní počítačovná učebna je velmi potřebná pro příjímací zkoušky a zkoušky z
jednotlivých předmětů
většina vysokých škol má pouze jednu knihovnu a studovnu

Příloha č. 3: Další komentáře (bez korektury)
Studovna by si spíše zasloužila rozšířit. Celá budova je nešťastně řešená z hlediska
studijních prostor pro studenty.
Jen bych uvitala, kdyby se ve studovne udrzoval vetsi klid. Nekdy se tam neda studovat,
hlavne ve stredu mi to prijde jako bufet II., vetsina si tam jde posedet, neb u Quvida neni
misto a ve studovne je vetsi teplo.
Dle mého názoru by bylo spíš vhodné ještě nějaký prostor podobný studovně vytvořit. V
budově Q je nedostatek takových prostor na takové množství studentů.
Tenhle návrh mi připadá absolutně absurdní, fakulta POTŘEBUJE studovnu.
Míst jako ekonomická studovna by podle mého názoru mělo naopak přibývat... Vzhledem k
velmi malému počtu stolečků a židliček a hrozné zimě v jednotlivých patrech je studovna
jediné místo, kde se dá být, když má člověk volnou hodinu
Nejsem pro zrušení studovny, protože snad každý den je studovna obsazena studenty.
Myslím si, že se zde dá v klidu připravovat na hodiny.
Ikdyž sám tuto studovnu zřídka využívám, věřím, že je mnoho jiných osob, pro které je tato
studovna velmi význámná a je jimi hojně využívaná. Jsem zastámcem názoru, že PEF by
měla mít vlastní ekonomickou studovnu.
řešením by bylo přesunutí zdrojů do hlavní knihovny ale pod podmínkou rozšíření klidové
zóny pro studium literatury a zvýšení kapacity přepážek pro půjčování knih.
Ne zrusit ani zachovat ale rozsirit!!!! Jsme ekonomica fakulta a je tristni jaky omezeny vyber
knih je k dipsozici!!! Vetsina knih je na ustavech kde knim neni pristup nehlede na neochotu
nekterych akademickych pracovniku dohledavat nektere knihy popripade nemoznost je
vubec nekde zastihnout. \r\nNa co rozsirovat pocitacovou mistnost????? Kdyz v dnesni dobe
maji studenti ntebooky. Co udelat misto nejakych zashu? V lete chladit a v zime topit!
Kapacita počítačů je jistě nedostačující, ale mslím si, že dnes už má většina studentů vlastní
notebooky, takže není potřeba počítačovou učebnu rozšiřovat. Určitě to do budoucna není
rozumné. Škola ""praská ve švech"", bylo by leoší mít méně studentů. Než rušit knihovnu. To
už se pka vůbec nedostaneme už ted tak k omezené literatuře? Zkuste si jít něco vypůjčit v
době zkouškového - prakticky nemožné. A to chcete ještě omezit? Tak nevím, ale tento
nápad mě skutečně poněkud překvapil. Ale podle mně, jako studenta, nezlobte se na ten
výraz, ale je to eskuečná blbost, kterou snad ani nemůžete myslter vážně. Raději bych
hlasovala pro rozšířění knihovny na úkor PC. to by určitě bylo prospěšnější. Snad můj názor
pomůže správné věci. Učitě nemluvím jen sama za sebe. Přeji hezký den.
Myslím, že v budově PEF by knihovna měla být zachována.
Určitě nejsem pro zrušení studovny. Myslím si, že studovna ke Q patří. Proč bysme měli
veškeré věci vyřizovat v A, když to není naše fakulta.\r\nPočítače by studentům mohli
zpřístupnit třeba v učebně Q04.
Prosím nerušte nám ji :-)
Využití bude lepší.

Striktně nesouhlasím s přesunem jak je popsáno výše. Mnozí z nás jsou z ruznych části
republiky a kde se sejit nad společnou praci nez ve skole?
na druhou stranu by bylo vhodné rozšířit počítačovou učebnu v budově Q, ale myslím, že na
úkor ek. studovny to není nejlepší nápad
Vybudování další počítačové učebny v době, kdy každý druhý student má vlastní notebook
při existenci relativně rychlé a dostatečně rozsáhlé wi-fi je podle mě hloupost - co je třeba
vybudovat jsou místa, kde si lze s notebookem sednout a píchnout ho do elektriky...
Novou počítačovou učebnu, stejně jako více prostoru pro studovnu bych jako studentka
uvítala. Myslím si ale, že mnoho studentů pef má a využívá svůj osobní notebook, proto bych
raději zanechala stávající studovnu než ji přeměnit na počítačovou.
Vytvoření odpočinkové / studijní místnosti v budově Q
Ve škole je žalostně málo zásuvek a stále více studentů s notebooky.
Samozřejmě by se ekonomická studovna měla přestěhovat do jiných prostor, kde by bylo k
dispozici také mnohem více informačních zdrojů - ideální by bylo zcela koncentrovat
informační služby této povahy na jediném místě v areálu MENDELU.
V budově Q je málo studijních prostor, raději než rušit zvýšit jejich počet!!!!!
NERUŠIT!!!
Myslím si, že současná ekonimická knihovna je vcelku dobře řešená a pro studenty, kteří ji
využívají k výuce a studiu, tak je rozhodně velkým pomocníkem.
Někdy mám pocit, že studenti z ostatních fakult tráví ve studovně celý den a na počítač se
tam nikdy nedostanu. Proč nerozšířit studovnu v budově Q?Např na úkor chodeb či kavárny.
Jsem sice pro více počítačů, ale určených jen pro tisk. Opravdu mě nebaví stát frontu na
počítač, když vidím, že lidi tam koukají na facebook a baví se na icq. Omezte na více
počítačích net, povolte jen uis, ať si můžem rychleji tisknout materiály do školy. Jinak si podle
mě PEFka zaslouží mít svou vlastní ekonomickou studovnu, stejně jako ostatní fakulty.
Zrušení je moc špatný nápad. Prosím, abyste to důkladně zvážili a uvědomili si, že studenti
PEF studují ekonomickou fakultu a potřebují ke svému studiu prostor, kde najdou potřebnou
literaturu a taky prostor, kde můžou vypracovávat své seminární práce nebo jen hledat v
určitých knížkách potřebné informace.
Určitě by bylo dobré vybavit tuto studovnu dalšími počítači,a le osobně si myslím, že na
škole je jen velmi málo prostoru, kam se člověk může uchýlit, když potřebuje například dělat
s někým na nějakém projektu nebo když potřebuje člověk pomoc s doučením nějakého
předmětu. Byla byhc pro, kdyby se místnost překopala, byly zde počítače, ale byla by zde i
zachovaná část, kde by se studenti mohli vzdělávat jako nadále (část k sezení bez
počítačů)..
V prvé řadě bych zapracovala na zprovoznění VŠECH počítačů ve vedlejší počítačové
místnosti
Již v současném stavu je dle mého názoru fond ekonomické literatury na fakultě PEF v
žalostném stavu a tímto by došlo k jeho zhoršení. Většinu literatury potřebnou k mému studiu
či psaní diplomové práce jsem nucena si vypůjčovat na Masarykově univerzitě. Z tohoto
důvodu si myslím, že by naopak mělo dojít k posílení ekonomické studovny a když už někam
přestěhovat, tak do takových prostor, aby mohla být studentům k dispozici.

studovna bývá každý den narvaná k prasknutí, tudíž nevidím důvod, proč ji rušit, když je plně
využívaná. Navíc jedna studovna pro celou univerzitu mi přijde dost málo
NERUSTE STUDOVNU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zajimalo by me, kdo s takovyma super napadama na nasi fakulte chodi
Raději rozšiřte menzu
Více počítačů není potřeba.
Víc počítačů ANO, posezení + stolky ANO. Tiskárna ANO
Myslím si, že počítačových učeben máme dost, zatímco je na PEF nedostatek jakéhokoliv
místa.
Bylo by vhodné, aby byla tato učebna otevřená i ve zkouškovém období.
Nechápu, proč by se studovna měla rušit, když je každý den plně využívaná, studenti mají
možnost si půjčit materiály ke studiu, studenti, kteří nejsou z Brna ji využívají k tisku
dokumentů atd. Myslím si, že počítačových učeben je v budově dost, proto nechápu, proč
sebrat studentům studovnu a znepřístupnit jim přístup k bakalářským pracím a jiným
materiálům.
Ekonomickou studovnu za dobu svého studia jsem využila už nesčetněkrát a nedokáži si
představit, že by měla být zrušena. Opravdu to není moc dobrý nápad a vůbec s ním
nesouhlasím. Spíš bych naopak navrhovala, aby se tato studovna nějakým způsobem
rozšířila (i když je mi jasné, že za daných podmínek je to spíše jen zbožné přání).
naa co by nám byla další počitačová učebna? myslím, že jich máme dostatečný počet, i
když to popravde nedokáži kvslifikovaně posoudit. značné množství mých přátel studovnu
využívá intenzivne. nerušil bych ji.
myslím si, že většina studentů má svoje PC a počítačová učebna není vytížena tak jak dříve,
není potřeba ji rozšiřovat na úkor jediných studijních prostor v budově Q
Urcite nesouhlasim se zrusenim
Obecně se mi nelíbí, jaký je na ekonomické fakultě kladen důraz na informatiku. Raději bych
zrušila některé předměty informatiky pro ryze ekonomické obory a odpadl by tak důvod
potřeby další počítačové učebny. Jsem v 5. ročníku a mohu konstatovat, že studovna mi (na
rozdíl od předmětů jako základy algoritmizace, informatika pro ekonomy apod.) byla při mém
studiu přínosem.
Celý tenhle dotazník je špatně sestaven a má nulovou vypovídací hodnotu. Před tím, než
příště budete dělat dotazník se raději zeptejte někoho z ústavu marketingu, jak se to dělá.
Takhle ne.
Počítačových učeben je dostatek. Navrhuji některou ze stávajících počítačových učeben
zrušit a rozšířit o tento prostor ekonomickou studovnu,která má v této době nedostačující
kapacitu.
určitě bych bylo pro další studovnu, ale dala bych ji do jiné budovy. Každý přece vidí ty fronty
na počátača. A když začíná zkouškový, tak si člověk nemá ani kde sednou, aby se učil

Chápu, že současně, je třeba řešit problém s umístěním počítačů vzhledem k velkému
množství studentů. Ale co když je problém v tom, že na PEF je zbytečně moc studentů a ne
v tom, že je tam málo počítačů??? Už jen zmenšující přiděl hodin na některá cvičení je
důsledkem toho, že na fakulte je vic studentu, než se zvládá kapacitně... Faktorů, které mě
nutí k zamyšlení nad tím, že PEF příjímá víc studnetů, než zvládá by bylo více... Co třeba
najít místo pro PC v některých suteréních místnostech areálu inverzity???
Spíš si myslím, že by studenti ocenili další prostory pro studování přímo na svojí fakultě!!! A
přestěhování knížek (snížení jejich množství).... vždyť z nich čerpáme pro svoje práce. Přijde
mi to jako naprostá hloupost, rušit ekonomickou studovnu. Navíc v dnešní době má mnoho
studentů notebook a takových studentů bude čím dál víc. Ano je pravda, že počítačů je málo,
ale je to spíš tím, že je moc studentů (nevím jestli je to tím, že jsou 2 fakulty v jedné budově
nebo tím, že škola nabírá více studentů pro jednotlivé obory nebo obojím). Je to čím dál tím
horší, když jsem nastoupila na tuhle školu před 4 lety, nebyl velký problém si sednout ve
studovně nebo k pc na naší fakultě...
spíše je potřeba studenty dostat do studovny a donutit je využívat zdroje knih.
Kam by se se přemístily knihy z ekonomické studovny? Určitě bych uvítala více počítačů.
Možná by bylo dobré k tomuto dotazníku dodat informaci, kde by byly následně umístěny
kopírky a jestli by učebna byla využívaná pro výuku nebo pro volné užívání studentů, např.
jak učebna Q04?
Myslím si, že počítačových učeben je k dispozici dost a pokud chcete nějakou větší, tak
zbourejte zdi mezi Q05 až Q07. Nebo udělejte počítačovou učebnu v některé velké učebně v
prvním patře.
důrazně protestuji proti zrušení, nepovažuji za účelné, dosavadní podoba je využívána na
plnou kapacitu v době denní i večerní
Spíš byste mohli vtéto místnosti zrušit prostřední regály a nahradit je dalšími stolečky. Děkuji
Naopak si myslím, že by měla být studovna v budově Q rozšířena. Každodenně je plně
nabytá studenty, což dokazuje to, že učebna má smysl. Je plně využívána a nedokážu si
představit, kam by se najednou přemístili všichni studenti, kteří těchto prostorů pravidelně
využívají. Na přeplněnou chodbu?
nevidím žádný pádný důvod, proč mít další počítačovou učebnu na úkor literatury. Případné
zvýšení kapacit PC např. v době zápočtů a zkoušek by bylo sice pěkné, ale jde pouze o
krátké období, a v porovnání s dostupností literatury mi příjdou výhody zanedbatelné!!!!
Myslím si, že to není dobrý nápad, jednotlivé knihy by tam měli zůstat. Spustu studentů to
využívá k prostudování dané problematiky i k výpujčce. Myslím si, že změna by vedla spíše
k horšímu. Přineslo by to problémy, určitě by vznikly i velké finanční náklady. Možná by
stačilo rozšířit učebnu Q04. Popřípadě ji nějak lépe využít. Určitě by to bylo efektivnější než
vše stěhovat, a daný student na PEF by musel stále běhat do budovy A pro knihy.
Myslím si, že studnovna je pro mnoho studentů velice důležitá a nedovedu si představit, že
by byla zrušena.
Více počítačů by se sice hodilo, ale ve frontě nečekám nikdy déle než 10 minut a proto
upřednostňuji zachování ekonomické studovny.

-proč by měly být veřejné BP a DP znepřístupněny studentům?
-nelíbí se mi návrh nenakupování studijní literatury ve větším počtu vítisků! Už teď by bylo
třeba některou literaturu obnovit, přikoupit a NE RUŠIT
Ještě by se měla nějaká místnost studovny přidat a ne ubírat
Myslím, že počítačů je v počítačové studovně dost, takže bych studovnu nerušila.
Koho to zase napadlo? Kapacita počítačových učeben je možná nedostatečná, ale to je
způsobeno jen špatnou politikou celé fakulty. Naproti tomu knihovnu s takovým zaměřením,
jako má ta naše v budově Q, bych jen těžko jinde po Brně sháněla.
Kdyby studovnu zrusili at umozni pujcovani prezencnich knih domu.
Knihovnu v Q bych zrušila z výše uvedených důvodů, ale prostor bych využila jako studovnu.
Počítačů bude stejně vzhledem ke stále rostoucím počtům studentů nedostatek (a stále více
jich má notebooky) a na fakultě nejsou prostory, kde se dá pracovat v klidu nebo při
skupinové práci. Studovny v budově A už bývají taky často plné a v budově Q jsou sice na
chodbách stolečky, ale židličky jsou často pryč a není zde dostatek el. zásuvek.
Kdyby nebylo tolik skupinových prací, které jsme nuceni dělat, nepotřebovali bychom prostor.
Ale kde je budeme dělat teď?
zrušení studovny by byla veliká chyba!!!!!
Přála bych si aby se knihovna nezrušila.
Mnohem lepší by bylo zpřístupnit učebnu Q04 každý den a už od rána.
Již v tuto dobu, by se dalo místo pro samostudium v budově Q označit jako velmi
nedostačující. Jedinou možností je ekonomická studovna, nebo prostor u bufetu, kde je však
příliš mnoho hluku.
Problem s kapacitou by mohla vyresit vetsi propagace ucebny Q04 (nejsem si jista cislem),
ktera je po vetsinu sve oteviraci doby skoro prazdna, jelikoz studenti nevi o moznosti vyuziti
teto ucebny.
Možná že kdyby měli informatiku především informatické obory, tak by bylo počítačových
učeben dost..... Neinformatické obory jí mají příliš mnoho.
Naopak jsi myslím, ze na budove Q by mělo být více míst ke studiu. Stávající studovna je
malá, v exponovaných časech se musí na místo k sezení čekat velice dlouho. Celkově je na
budově Q málo míst k sezení. V patrech je jen pár laviček a židliček, když máme mezi
výukou třeba dvě hodiny čas, není jsi kam sednout.
Někdy je ve studovně moc velký šum od studentu, kteří nemají zájem se tam učit a přijdou si
tam popovídat s kolegy. Učí se tam pak docela špatně, ale určitě bych ji nerušila!
Domnívám se že v současnosti má pro své osobní účely téměř každý student PEF a FRRMS
notebook a tím pádem necítím potřebnost této velkokapacitní počítačové učebny. Avšak
netuším, zda-li se má tato učebna používat za účelem vlastních potřeb studentů nebo bude
využívána jako místnost pro výuku. V případě, že je v plánu toto místo přestavět na
výukovou učebnu, kterých dle mého názoru není na univerzitě, vzhledem k počtu studentů,
dostatek, bych s tím to projektem souhlasila. Bohužel zde stále zůstávají nedořešené otázky
s přesunutím studujních míst a knihovnou...

v žádném případě nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny. V Áčku už by se tedka
hodili pořadníky a navíc tam není potřebná literatura. Ekonomická studovna v budově Q je
ideálním místem na učení a zpracovávání seminárek. Jsou tam veškeré potřebné materiály.
Zrušení studovny přispěje pouze tomu, že studenti budou čímdál víc opisovat svoje
seminárky z internetových zdrojů.
Navrhuji naopak rozšíření prostor studovny, kapacitně naprosto nedostačuje potřebám
studentů.
nerušit. každý uživatel má NB. spíš vymyslet aby byl přístup přes wifi k tiskárnám.
Ti kteří o tom rozhodují snad byli také někdy studenty, tak by se občas mohli zamyslet, jaké
mají některé jejich inovace a zbytečné manýry dopad na nás - studenty. A to nemyslím
pouze rušení IC.
Doufám, že studovna zůstane zachována, počítačovou učebnu místo ní určitě nechci!!!
Bohužel se k tomuto tématu nemohu vyjádřit, protože studuji v Boskovích.
Ekonomickou studovnu bych určitě nerušila. Ono je pěkné mít přístup k počítačům, ale když
to tak vezmu, tak je tato možnost v učebně Q04, kt. stejně bývá nevyužita.... Na celé škole
by pak chybělo klidné místo ke studování. Není to to stejné, jako si sednout ke stolku v
kavárně Quido, kde je hluk, zima a často plno...
Studovna v budově Q má dost malou kapacitu a to je jediným místem v budově Q, kde mají
studenti možnost věnovat se samostudiu či práci na týmových projektech. Naprosto tedy
nechápu, proč by se měla rušit? Volně přístupná počítačová učebna je kromě ICQ i v Q04,
zatímco studovna je zde jediná. Naopak by bylo vhodné zřídit další studovnu - aby jedna
sloužila pro samostudium a četbu literatury (tichá místnost) a druhá pro skupinové práce
(kde se předpokládá větší hluk). Se zrušením ekonomické studovny zásadně nesouhlasím! A
věřím, že k tomuto kroku nedojde!
Můj návrh je ten, dodat na chodby více stolků a míst k sezení a pokud by to bylo možné, že
by si studenti mohli ze svých počítačů posílat materiály na školní tiskárnu a tam si to
vytisknout, protože ne všicni mají tiskárny a fronta bývá velká.
Samozrejme bych uvitala nejakou dalsi mistnost s pocitaci,ale ne zrovna zrusenim
ekonomicke studovky
Pokud je však další počítačová učebna nutností, tak se někde dát musí. Pokud je to jediné
možné místo, tak to bude muset být tam. Ale můj NÁZOR je jasný a výstižný - NĚJAKÁ
STUDOVNA S ODBORNOU LITERATUROU BY MĚLA BÝT. Mělo být místo pro tisk,
studium a psaní seminárek, ne pro surfování na internetu. Otázka pro Vás: Není jiné místo
pro novou počítačovou učebnu? Najde se adekvátní místo pro studovnu? Dle mého názoru
je v areálu MZLU spousta nevyužitého místa.\r\nDavid Ondrušek
Jsem zásadně proti zrušení ekonomické studovny v budově Q.
Nesouhlasim se zruseni studovny v Q !!!
Přeju knihovně úspěch, neboť je pro studenty opravdu přínosná. Snaha školy o masový
nábor nových studentů a potřeba nových učeben je naprosto trapná, naprosto devalvuje
kredit školy.

Takto nám vezmete další šanci si jen tak sednout a číst nebo dělat skupinový projekt (pokud
samozřejmě nechceme zbytečně zabírat místo u pc). Nebo alespoň přidejte stolky a židličky
po chodbách, abychom měli kde ty projekty dělat (ale tam nikdy nebude ticho jako ve
studovně, kteří někteří z nás ke kvalitnímu studiu bohužel potřebují :( )
Nechapu jak někoho mohla napadnout taková hloupost. Už takhle je studovna dost vytížená
a těší se velké návštěvnosti studentů. Proč měnit věci který fungují a na věci který nefunguji
se s prominutím ""sere"" viz skříňky v budově Q.
Nerušit, nerušit, nerušit.
To je fakt blbej napad! Hodne blbej napad!
Neustále narůstající počet přijatých studentů se nedá obsloužit se stejnou kapacitou učeben
a studoven! Pokud byla založena nová fakulta, je potřeba také nová budova.
Nejsem si jist, k cemu je potreba velkokapacitni pocitacova ucebna.
JE hloupost rušit studovnu, která je hojně využívána.
maji studenti se uchýlit,studovna je i tak malá! v Q nejsou žádné prostory ke studiu a na
počkání mezi výukou!!!
proboha zatopte v budově Q pokaždé si od tam odvážím rýmu!
Ekonomickou studovnu bych nezrušil, naopak bych byl pro její zvětšení nebo pro úplně nový
koncept - třeba koncept knihovny s kavárnou, protože si myslím, že nejen já, ale i mnoho
ostatních, by si rádo dopřálo při studiu knih nějaké občerstvení nebo kávu, což je nyní ve
studovně zakázáno :-)
rozhodně nesouhlasím s přemístěním!
Doufám ve vznik nové studovny v rámci budovy spořitelní akademie( Newton collage ) kam
se má FRRMS stěhovat.
V případě, že i přes můj negativní názor ke zrušení studovny v budově Q dojde, tak navrhuji
vybudování jiné studovny v budově Q. Celkově si myslím, že PEF nedostatečně zajišťuje
studijní prostory pro studenty a tímto krokem by to ještě víc zhoršila.
Nejsem Koniáš, knihy si kupuji. Nicméně bylo by vhodné zaregistrovat přechod společnosti
od informace psané na papíře k informacím poskytovaným prostřednictvím Internetu a jeho
informačních zdrojů. Dnes, chci-li se podívat např. na nějakou kvalifikační práci, nechodím již
do studovny jako v nedaleké minulosti, ale vyhledám si ji ,,na počítači"". Tak asi tolik k
upgrade ,,klasické studovny"" na ,,počítačovou studovnu"".
U dotazníku mi naprosto chybí důvody ke zrušení studovny. To, že se plánuje nová
velkokapacitní učebna s PC není důvodem. Nemám nic proti ÚI PEF, ale co je moc, to je
příliš.
Spíš bych doporučoval zbudovat prostory, které by umožňovaly, aby si skupina lidí mohla
sednout ke stolu a pracovat na úkolech, které mají zadané jako společnou práci. V areálu
MZLU je to dost náročné najít prostor, když potřebujete klid, zásuvku/-ky pro práci na
notebooku a možnost tisku.

Myslím si, že by měla zůstat zachována tato studovna z důvodu malé dostupnosti míst k
učení v budově Q. Využítí studovny v budově A nebývá často uspokojivé, pro mnoho
rušivých prvků.
sem velkým zastáncem rozšíření stávajícího IC, co se týče studijní literatury. Vždyť ve všech
předmětech je vyžadována odborná literatura, kterou na internetu samozřejmě nelze najít.
Už tak mají studenti v dnešní době problém najít odpovídající literaturu na zpracovávání
např. BP či DP. Jeden výtisk prostě na tolik studnetů nestačí.
Zachoval bych stávající stav s počítačovou místností Q04, která byla, pravděpodobně jako
součást nějakého ďábelského plánu, nedávno zavřena.
Studovna v budově Q poskytuje příjemné prostředí pro studenty, kteří tam chodí po celý den,
rozhodně se nedá říct, že by studovna nebyla využívána. Její zrušení by podle mého názoru
snížilo komfort na univerzitě.
Nevzešlo to z hlavy nějakého informatika??
Je to mimo téma, ale neuvažuje se o zastřešení prostředku budovy Q a lepšího využití
tohoto prostoru? Třeba na zbudování studovny (bez knihovny) ve významu mít si kde v klidu
sednout a učit se když čekám na další výuku. Případné navýšení počtu židlí a stolů na
jednotlivých patrech by taky pomohlo.
ja osobne velkokapacitnu pocitacovu ucebnu nepostradam , a nezda sa mi toto riesenie
vyhodne koli nasledkom ake budu mat.
Další počítače nejsou až tak nezbytné. Mohla by se jen více otevřít studentům učebna Q04,
kde je zkrácená doba. Dále bych rozšířila možnosti sezení v celé fakultě na chodbách atd.
Případně i více zásuvek pro notebooky.
Pokud je potřeba další počítačovou učebnu, je třeba tedy nalézt vhodnější místo. Některé,
které není tolik potřebné a byla by fakt už neskutečná hloupost, mít fakultu bez ""knihovny"" a
Informačního centra.
osobně do této studovny příliš nechodím. Dvakrát jsem to zkusil při snaze nastudovat něco z
přítomných knih, ale hloučky štěbetajících studentů, kteří zde řeší seminární práce mě
odradil. Teď už si tam zajdu pouze občas na chvíli přečíst noviny. Příliš velká ztráta by to pro
mě rozhodně nebyla.
Naopak bych byl jednoznačně pro rozšíření stávajících prostor, které stejně jako kapacita
celé budovy Q, jsou dnes již nedostačující vzhledem k počtu studentů. Napadá mě otázka,
jestli si již někdo vůbec udělal nějakou statistiku počtu studentů ve studovně. Zřejmě ne..
přitom by bylo tak snadné zjistit si počet unikátních průchodů přes turnikety.
Toto přebudování mi přijde velice zbytečné. Shodla jsem se na tom se spoustou spolužáků.
Kde se potom budeme učit? Potom bych zvolila aspon, aby byly otevrene nejaké učebny, do
kterých bychom mohli chodit posedet a studovat.
Vždyť v Q4 je komplů dost!
Rád bych podotkl, že studovna je opravdu jedna z mála (neli jediná) místnost, kůli které se
vyplatí jezdit do školy. Na přednášky většina lidí nechodí a účast na cvikách během
semestru rovněž upadá. Studovna se tím pádem stává jediným místem, kde se člověk v
případě potřeby uchílí se něco naučit. Pokud by se udělala % návštěvnost knihovny nebo
kterékoli jiné učebny v budově, kde studenti nejsou nuceni kůli počítané docházce chodit,

dám ruku do ohně, že studovna je v tomto ohledu nejvytíženější místností za den v celm
Qčku. Jejím zrušením by se dala jen opět další zbraň do rukou doc. Rybičky, který by zde
vymýšlel další předměty pro ekonomy, neboť každý auditor, daňový poradce nebo bankovní
analytik musí prvně naprogramovat 1000 programů než se teprve může pustit do studia
svého, nic s informatikou nemajíc společného, oboru.
NERUŠIT !!!!!!!
Nejsem pro přebudování studovny na učebnu, ale pro zvětšení kapacity veřejně přístupných
počítačů, s možností tisku, kopírování, skenování atd.
Naopak bych přivítala rozšíření výtisků do předmětů potřebných ke studiu na PEF. Stejně tak
bych navýšila počet studijních míst v knihovně.
Rozhodně nesouhlasím se zrušením.
Počítače využívám většinou v učebně Q4, popřípadě v budově A, tak bych raději prodloužila
otevírací dobu v Q4, popřípadě otevřela studentům další učebnu.
Ac jsou PC vestinou zaplnene, jde to tam celkem rychle,sice si na PC pockate,ale porad se
to da. Studovna se tam urcite hodi taky!
Myslím, že to není moc dobrý nápad, zrušit tuto studovnu. Většina stávajících počítačů
nejspíš stejně není užívána pro studijní účely, ale pro brouzdání na internetu a ukrácení
dlouhé chvíle...
Mozna by stalo za to rict, k cemu by ta velkokapacitni pocitacova ucebna mela byt
vyuzivana, jestli pro volne vyuziti studenty, nebo jen pro vyuku.
i přes to,že jsem knihy z této studovny zatím nevyužil,se mi jistě můžou v budoucnu hodit
Myslím si že rozšiřovat kopacitu počítačů v době kdy má skoro každý notebook je zbytečné.
Bylo by vhodnější kdyby volné finanční prostředky posloužily k vylepšení mizerné menzy.
Současný stav mě vyhovuje a protože většina studentů má k dispozici notebook, tak
současná kapacita volných počítačů se mi zdá dostatečná. Byla by škoda přijít o místo, kde
se můžu nerušeně soustředit na učení. Také je v knihovně dostatek literatury, kterou si tak
nemusím kupovat a je ihned po ruce.
ale je pravda, že počítačů je pro naši fakultu málo, ale toto by němělo být řešeno na úkor
knihovny!
Každý si jistě chce vypůjčit knihu z oblasti ekonomiky třeba jen na týden, aby si doplnil
seminární práci nebo dané učivo, zrušením by tato možnost už nebyla
Navrhuji zrušit počítače a rozšířit knihovnu. Univerzita má být místem pro studium a je dost
trisktní, že škola nemá dostačující zásobu studijní literatury. Musíme si knížku půjčovat z MU
a VUT. To rozhodně prestiž školy nezvyšuje. Učitelé žádají více samostudia, ale kde knihy
vzít??? A tyto knihy nejsou zrovna levné. Prodejte PC a nakupte literaturu! Děkuji.
Je celkem alarmující, že se chce zrušit prakticky jediné místo k učení pro celou PEF.
Místo rušení bych naopak navrhoval zvýšení počtu počítačů, ale to nejspíše není možné
řešit kvůli volnému prostoru na budově. Každopádně studentů je čím dál víc, studijních míst
a počítačových míst je stejně. Zrušení takového místa je podle mého názoru krok zpět.
Doufám, že se tak nestane.

Po dobu meho studia [4 roky] bzla ekonomicka studovna hojne vyuzivana a moznost
vypujceni studijni literatury je dle meho nazoru nutna. S presunem nesouhlasim,
pocitacovych uceben je v Provozne ekonomicke fakulte jiz vice nez dost.
než studovna pro 30 lidí je určitě lepší počítačová učebna s vyšší kapacitou, problém je pro
mě zrušení knihovny, pokud by však knihy byly někde ve skladu a daly by se prostřednictvím
vyhledávání v PC najít a případně vypůjčit, potom souhlasím s přebudováním na
počítačovou učebnu
Souhlasím s rozšířením PC učebny ale ne na úkor studovny!!!!
Otázky uvedené v úvodu dotazníku jsou ovlivňující, navozují už od začátku negativní postoj k
přebudování na poč. učebnu. Copak v celém areálu není místo na studovnu/knihovnu?
Spíš by se měla zvětšit!
Lepší uspořádání stolů a regálů by v ekonomické studovně umožnilo navýšení její kapacity i
o polovinu míst, což by myslím hodně pomohlo. Druhá věc je nedostatek zásuvek u stolů.
Chápu, že zřejmě stávající kapacita učeben (nejen počítačových) je nedostačující, ale proč
škola (fakulta) každoročně přijímá čím dál víc studentů a pak se diví, že je není kde (a taky
kdy a kým) učit!! Nad tím by se měl někdo zamyslet a něco s tím udělat. A taky to že v
budově Q sídlí dvě fakulty začíná být problém (hlavně kapacitní).
Dotazník je super, skoro mám pocit že jsem součástí demokratického systému :).
jestli dojde k přebudování studovny, zamlouvalo by se mi, kdyby došlo i k zvýšení míst
určených k sezení v patrech (zem nepočítám), a to přinejlepším nekovovými a nestudenými
lavicemi!
NERUŠIT!
Myslím si, že pokud zrušíte tuto studovnu a přeměníte ji pouze na počítačovou, nebude již
zde ŽÁDNÁ studovna, která by kapacitně pokryla nával kolektivního studia...
V budove Q je napriek jej rozľahlosti málo priestoru pre samoštúdium, tak nám prosím
nechajte aspoň tých posledných pár miest v študovni s možnosťou využitia kníh. Ďakujem.
To teda neni moc dobrej nápad!
prezenční studovna a fond ekonomické literatury by měly být na Provozně-EKONOMICKÉ
fakultě zásadně rozšířeny.
Počítačových učeben je dost, omezte informatické předměty, které jenom komplikují studium
a jejich využití je neefektivní.
nemám vyhraněný názor
Pokud studenti vyžadují velkokapacitní počítačovou učebnu, mají možnost ji využít v Q14
(nevím přesně to číslo).Pokud je to málo, otevřela bych ještě jednu učebnu s počítači,pokud
se zde zrovna nebude učit.Navíc máme možnost využít počítače v budově A. Škola bez
studovny? To je nepřípustné....
Počítač má už dnes takmer každý zo sebou. V celej škole i na nádvorí je možné sa pripojiť
na wifi, preto zvyšovanie počtu počítačov je podľa mňa nepotrebné. \r\nRadšej by som do

študovne pridal ešte jednu tlačiaren, lebo ak je tam viac študentov vzniká chaos a problémy
s tlačiarnou.
Jednoznačně chybí alespoň jeden počítač v místnosti před knihovnou, který by byl vyhrazen
jen pro tisk (i bez židle) a bylo by to také dodržováno, protože pokud si potřebuje kdokoli jen
něco vytisknout, tak jsou většinou všechny počítače zabrány (ale ne z důvodu tisku).
Viz vyse. V Qcku je obecne malo mist kam si student muze sednout s notebookem a
studovat. To ""barove"" misto vedle bufetu v prizemi je naprosto nevhodne - otevrne rusne
misto, neda se tam soustredit na praci, navic je tam osvetleni primo nad pocitacem - sviti do
displeju, je tam nevhodny povrch pro mys a stolicky nevhodne k dlouhemu sezeni. Jedine
oficialni misto, kdyz chci neco studovat s notebookem, je prave v te knihovne/studovne v
prizemi. Jeji kapacita je ale velmi limitovana a je tam velmi casto uplne plno. Dalsi moznosti
jsou u stolecku v patrech, kde je zase nedostatek el. zasuvek. Uvital bych proto rozsireni
mist
1. s pocitacem (aka vetsi pocitacova ucebna)
2. pro lidi s notebookem (mam svuj vlastni pocitac, chci zasuvku, internet, trochu mista kolem
sebe a klid na studium)
3. misto pro studium offline (jako bod 2. jen neni potreba el. zasuvka)
Jeden z nejhorších návrhů, co jsem zatím slyšel..
Zrušení studovny mi přijde jako naprostý nesmysl. Však se podívejte jak je tam neustále plno
a kolik lidí si zde knížky vypůjčuje. Kam už bysme si měli chodit sednout, když ne do
studovny. Na A chodí celá univerzita a tam se OPRAVDU nevejdeme. Možná by bylo
rozumější nabírat méně lidí při přijímačkách a pak by nebyla potřeba další učebna a dbát
raději na kvalitu vzdělání a přístup k materiálům než to ještě více komplikovat. Není potřeba
nakupovat do studovny deset kusů od každé publikace, stačí jedna prezenčně a kdo
potřebuje si ji nakopíruje.
Myslím, že návrh přebudovat studovnu na učebnu je velmi nerozumný.
Spíš by měla být zvýšena kapacita a velikost studovny v Q.
Zdá se mi nevhodné a nesmyslné tuto učebnu rušit.
Nedělejte ze studovny další informatickou učebnu, upravte vyuku tak aby stávající učebny
stačily....tzn, snížit počet informatických předěmtů na neinformatických oborech!!!!!!!
místo velkokapacitní učebny by měla fakulta investovat spíše do rozáhlejší ekonomické
knihovny!
Myslím, že by nebylo tolik problémů s počítači, kdyby častěji fungovala učebna Q4, která je
velkou částí úplně nevyužitá.
Spíš bych se pídil po tom, na co jsou tam 2 pracovnice, když je tak nevyužívaná a má se
rušit..:D
Pokud si myslíte, že je málo učeben s počítači, tak dle mého názoru by to mohl vyřešit to, že
by se u infomačních kiosků zpřístupnila možnost prohlížení wordových dokumentů a
možnost tisku.
V případě zrušení by se měly určitě přidat stolečky, židličky a lavičky do jednotlivých pater.
Kdykoliv tam procházím, tak je všechno obsazeno.
urcite neruste!!!!!!

Bylo by velmi dobré, kdyby se zvýšili počet počítačových míst, ale měl by se tento problém
vyřešit jiným způsobem a nerušit ekonomickou studovnu, která je také velmi potřebná v
budově Q. Myslím, si že, by se mohlo najít místo v podzemních podlaží, kde by se další
velkokapacitní počítačová učebna mohla zřídit.
Kapacita počítačů je nedostatečná, ale knihovní služby jsou nenahraditelné. Nákup vlastního
notebooku je určitě nákladný, ale vlastní knihovny nemožný. Má cenu více počítačů s tak
nekoncepční správou, nejednotným vybavením a nesmyslně restriktivním užitím které je děla
nepoužitelnými i na školní práci?
V dnešní době většina studentů vlastní notebook, takže bych spíše navrhovala místo investic
do nákupu nových PC, nakoupit více lavic a stolečků do jednotlivých pater, kde se dá
pracovat na noteboocích apod. Dále bych rozšířila provoz počítačové učebny Q04.
Absolutně jsem daný nápad nepochopila a doufám, že k realizaci PC učebny nedojde. Jsem
sice v posledním ročníku studia, takže by se dalo říct, že mě to nemusí zajímat, ale vím, jak
tato studovna byla pro mě v průběhu celého studia na naší škole důležitá. Proto bych si
přála, aby možnost jejího využívání měli i další studenti.
Ekonomickou studovnu nerušit!
naprosto nesouhlasím se zrušením ... provizorní varianta s přísupněním učebny Q04 dle
mého názoru poskytuje dostatek míst pro studenty k dodatečnému využití počítačů
Tento záměr nechápu.PEFka má nejvíce studentů,kteří potřebují mít svoje zázemí.
Nedokážu si představit, že by se studovna zrušila a studenti by byli odsunuti do chodby,
která svým vybavením (chlad a málo míst k sezení) neodpovídá ani chodbě. Podle mě by se
naopak knihovna (co do počtu knih) a studovna měly rozšířit a místo pro počítačovou
studovnu by se mělo udělat někde jinde (v lépe větratelných prostorech). Pozn.: Na to, jak je
PEFka na výborné úrovni a jak si jí cením, tak po architektonické stránce je podle mě
naprosto nevyhovující.
Byla by velká ostuda, aby ekonomická fakulta neměla knihovnu s ekonomickými knihami k
dispozici studentům. Težko tento krok přispěje na zvýšení prestiže naší fakulty.
Zásadně nesouhlasím s omezním knih, přesunem učebny, Naopak jich ji rozšířil!
V dnešní době má velká část studentů své notebooky, proto je nesmysl rozšiřovat
počítačovou učebnu!
Jsem pro zachovani studovny
Souhlasím s nedostatečnou kapacitou počítačů, ale nebylo by rozumné rušit studovnu v
budově Q.
Mám pocit, že by se spíš mělo zatlačit na vedení fakulty, která zabírá druhou půlku budovy
Q, aby už konečně našli nějaké prostory a uvolnili tak místo pro nás a naši fakultu.
Absolutně nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny, myslím si, že je nezbytné mít v
budově alespoň jedno místo, kde je možné si půjčit knihy nebo alespoň z nich čerpat.
Navíc rozhodně tématicky vyhovuje studentům PEF, pouze ekonomické publikace aj. Pokud
PEF a MZLU s ní chce patřit mezi světové fakulty, měla by si uvědomit, že na zahraničních
univerzitách jsou běžné univerzitní knihovny spolu se studovnami typu Moravsko-zemské
knihovny na Kounicově ulici.

Kdo sakra dělal tenhle tendenční dotazník???
30 studijních míst, když budova Q je dimenzována na počet pře 2000 je trošku směšná.
V době notebooků potřebují studenti ne počítačovou učebnu se stolními počítači, ale stolek,
kam si mohou položit počítač svůj vlastní... Kapacita nynější počítačové učebny mi přijde
dostačující.
Možná by chtělo více upozornit na možnost PC v učebně Q04, spousta studentů o tom neví,
že tam může jít taky (hlavně těch nových). Navíc uspořádání PC v Q04 je blbé. Kdyby se
počítače jinak seřadili a dali sem jiné stoly a ne ty buňky, vlezlo by se jich tam víc a tím i víc
studentů.
Se zrušením ekonomické studovny zcela zásadně nesouhlasím. Hodnoním však kladně
snahu zjistit názor studentů prostřednictvím tohoto dotazníku.
Shrnutí: Nesouhlasím.
Nechápu jak se o zrušení může uvažovat.....
Efektivnější pro studenty by bylo zřizení (namísto studovny) prostor pro občerstvení a
posezeni. Menza je přeplněná a Quido taky.
Nechápu zamýšlení pro zrušení ekonomické studovny v budově Q. Studovna je většinou
plná, proto je evidentní, že je studenty oblíbená a hlavně využívána. Pokud by se zrušila,
kam by se měli studenti přesunout? Do již plné studovny v budově A? Nesouhlasím se
zrušením.
zajímal by mně důvod proč zrušit studovnu?osobně bych byl spíše pro rozšíření studijních
prostorů, na půdě university, jelikož si myslím, že zvlášť na PEFce, je těchto prostor
nedostatek..
Instalace dalsich pocitacu by byla podle meho nazoru absolutne zbytecna protoze stejne
vetsina studentu je nepouziva ke studiu a misto toho se venuje zabave.
Po přečtení úvodu, kde je situace (problém) popsán, jsem bohužel nenašel jedinou pozitivní
věc na tomto kroku. Myslím si, že ekonomická fakulta nemůže existovat bez svojí vlastní
knihovny. Právě naopak, spíš knihovna by se měla rozšiřovat a mělo by se nakupvat více
nových (aktuálních) knihy. Studenti by měli být motivováni k četbě odborné literatury, ne
naopak. Pokud mohu vyjádřit svůj osobní názor, s tímto krokem naprosto nesouhlasím a
nevidím v něm žádný přinos.
Mělo by naopak dojít k jejímu rozšíření, na tisíce studentů fakulty PEF je 30 míst ve studovně
žalostně málo. Kapacita je nedostatečná, není kde zpracovávat společné práce ani v klidu
čerpat z literatury, kterou nelze zapůjčit.
neznám okolnosti tohoto rozhodnutí (kapacitně nedostačující vybavenost pc, nezájem o
knihy, nemožnost úpravy v jiných prostorách...), takže těžko přesně soudit. Nicméně můj
názor je > knihy přesunout jinam (popř. alespoň noviny nechat) a rozšířit studovnu tak jako je
(tj. klasická místa k sezení, umožňující skupinovou práci +zásuvky pro NB). Taková Q verze
studovny v Ačku (část pc část klasic). Kdo bude chtít pracovat na pc, není problém vzít si
NB. => spíš než rozširování pc prostor bych rozširoval ""universal"" prostory (klasická
studovna s možností NB). Nenutil bych napevno postavené PC. (+ v extrémním řešení
rozšířit studovnu směrem dovnitř budovy (tj. pod schodiště)) ale jak uvádím výše, neznám

přesné okolnosti, např. větší růst počtu studentů mající zájem o PC než růst počtu studentů s
nb mění pohled na věc ad otázka 2) návštěvnost není ovlivněna ani tak
nezájmem/nepotřebou jako spíš z kapacitních důvodů (stále plno - málo míst)
Myslím, že zrušení studovny by přineslo velké komplikace. Studenti fakulty PEF a FRRMS
by se chodili učit a pracovat na různých projektech na jinou fakultu. Což si myslím, že je
opravdu nesmyslné.
Nápad je to velmi hloupý. Už tak je v budově víc počítačů než je zdrávo. Patrně si dali
informatici za cíl, zničit naše oči ještě v době studia.
V dnešní době má hodně studentů své vlastní počítače. Máme na nich pracovat opravdu na
těch lavečkách? Podívejte se do studovny v době zápočtů a zkoušek, kam máme jít, když
potřebujeme klid na učení?
Mozna, kdyby se kazdorocne nenabiraly takova kvanta novych studentu, nemusime resit jak
do Qcka nacpat dalsi a dalsi nove ucebny. I kvalita vyuky (narazim na snizeni hodinove
dotace cviceni na polovinu) by neutrpela...
Držím palce studovně!!!!!!!!!
Kapacita studentů je maximální, mám spíše dojem, že prostor je málo a vy plánujete IC
zrušit? Tohle je zlý sen. Proč škola spíše neuvažuje o rozšíření prostor třeba nějakým
pronájmem budovy a nepřeskupí pracoviště? To opravdu musí na všechno vždy doplatit
studenti?
Netuším, proč má být zrušena ekonomická studovna jen kvůli počítáčům. Už tak je teď málo
místa pro studium v budově Q. Rozhodně s tím nesouhlasím!!!!
raději bych ji ještě rozšířila, je stále zaplněná
A mylsím, že už teď je počítačů relativně dostatek. Někdy je v Q fronta, ale ta je za chvilku
pryč a počítače jsou i v A. Studenti si navíc podle mě spíše v počítačových učebnách krátí
volný čas. Jsou na netu a nevyužívají ho ke studiu. Zruení by bylo nefér k těm, kteří si chtějí
pujcit ekonomické knihy a někde si je v klidu přečíst. Rozšířila bych i počty titulů v knihovně.
Možnosti zapůjčení domů atd. Jedna či dvě knihy zkrátka nestačí.
Tento nápad by se měl přehodnotit nebo úplně zastavit.
to že množství pc neodpovídá počtu studentů už bylo bohužel jasné hned po postavení
budovy Q, ale rozhodně bych to neřešila takovým způsobem, že prakticky zruším
ekonomickou knihovnu
Kromě Q04,kde je taky umožněn vstup jsou to jediná místa, kde je v Q teplo a kam je nám
umožněn vstup během našeho volna. Ideální místo pro tvoření kolektivních projektů, kterých
máme dostatek. Spíše bych odstranila regály uprostřed a přidala více stolečků, protože
místa je zde přece jen omezeně. Myslím si, že počítačových učeben je zde až až a fakulta
další nepotřebuje. Spíše by se měla zaměřit na to, co je zde opravdu potřeba a co je zde
nevyhovující pro nás studenty. Ať už studená klimatizace v zimě, kdy člověk musí pomalu
sedět v kabátu,nebo nedostatečná kapacita a služby v menze. Se zrušením knihovny v Q
rozhodně nesouhlasím, rozhodně to nebude ve prospěch studentů.
nic nerušit a nechat to při starém!

Myslím, že škola potřebuje rozšiřovat vyučovací kapacity ale mělo by se spíš hledat v
rezervách budov v areálu MZLU. Rušit nově vybudovanou budovu v nové budově se mi
nezdá jako efektivní řešení problému s kapacitou budov. Ondřej Adamec, PEF
Zmíněné prostory ke studiu skvěle slouží studentům v takovém stavu, v jakém nyní jsou.
Měnit něco tak užitečného bez adekvátní náhrady takového prostoru mi příjde špatné.
Pro me je to dobry pomocnik pri studiu nerad bych o nej prisel.
Škola stále nabírá kvanta nových studentů aby za ně získala dotace od státu, ale nějak
zapomíná na KAPACITU!
Pokud je návrh rozšířit kapacity PC na naší škole k běžnému používání, tak proč se
nezpřístupní během dne volné počítačové učebny v budové Q a neprodlouží se doba v
počítačové učebně, která je v omezených hodinách v průběhu dne přístupná studentům.
Nápad zrušení knihovny a rozšíření počítačové učebny je výborný. Časem by mohl být se
stejnou nápaditostí řešen v posledních letech vzniklý kapacitní problém budovy nebo
přinejmenším objem přijímaného vysokého počtu nových studentů.
Vždyť je to jen pro studenty, tak proč to nezrušit?...
Myslím, že není zapotřebí rušit celou studovnu, protože učebna o kapacitě 25 počítačů
nezabere tolik místa.
Je pravda, ze více počítačů by se skutečně hodilo, zvláště v období zápočtů a zkoušek
(sehnat volné místo např. na dělání seminárních prací třeba pro skupinu, je docela problém,
stejně tak sehnat zásuvku když máte svůj notebook).
Knihovna a studovna v A se mi ovšem nelíbí, zastaralá budova, takže rozhodně bych
knihovnu nechala tam kde je, navíc se mi líbí i to, že nemusím pro knihy chodit až do budovy
A a vše mám ""po ruce"" přímo v budově Q, kde jako studentka PEF trávím při studiu nejvíce
času.
Když potřebuji počítač, jdu do Q04 protože tam není nutno mít zaplacenou knihovnu. Pokud
by tento volný provoz (od určité hodiny) byl později i v nové učebně, uvítal bych to.
Studovna v budově Q je nepostradatelnou součástí budovy a studentům vyhovuje, proto
bych o jejím zrušení ani neuvažoval.
Myslím, že tento průzkum je tendenčně zaměřen a zavádí k jasným odpovědím, tak aby
vyzněl zamýšleným směrem.
Prosím, rozhodně nerušte ekonomickou studovnu !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mám dojem, že současný stav je vyvolán snahou fakulty o co nejvyšší počet studentů.
Zrušení knihovny v budově Q je jen ukázka, jak taková snaha omezeuje kvalitní studium!
Budova se stává čím dál více přeplněnou, což má negativní vliv na pocity studentů trávicích
zde podstatnou část svého času. Často během půlhodinové čekání mezi koncem jedné a
začátkem další hodiny obvykle většině studentů nezbývá nic jiného než stepovat před
učebnou. Řešením může být zvýšení laviček, stolečků a odpočívacích míst. Na druhou
stranu, což se již nyní projevuje, je fakt že studenti židle a stolky přesouvají na místa kde
překáží ostatním, tj. především do koridorů v oblasti schodiště.
Počítačů je na celé škole dost.

MIsto zruseni by naopak bylo vhodne rozsirit kapacitu studovny, ktera je rok co rok plnejsi
diky nabirani novych studentu. Mnoho studentu ma svuj notebook, ktery si do skoly nosi,
takze nechapu, proc misto fungujici a perfektne vyuzite studovny a knihovny chce vedeni
fakulty rozsirovat mnozstvi pocitacu. Kam pak maji smerovat studenti, kteri maji prestavku
mezi vyukou a potrebuji se napr.pripravovat na dalsi vyuku nebo s pomoci ekonomicke
literatury - dostupne jen v ekonomicke studovne - zpracovavat seminarni praci?
nechte nám tuto studovnu a neberte zbytecne dalsi studenty, my kteri zde studujeme, na to
pak doplacime.
chce to uvést více informací abych se mohl rozhodnout...
JSEM PROTI ZRUŠENÍ EKON. STUDOVNY
Nemůžete pořád všechno rušit! Už jste zkrátili dotaci výuky na jednotlivé předměty! Nabíráte
pořád více a více lidí a potom se divíte, že tady není místo! Jediný kdo na to doplácí jsou
studenti! Už se téměř cítím jako studentka kombinovaného studia! Jestli ji zrušíte, tak už tady
nebudu mít ani důvod chodit. To už rovnou můžu studovat doma a do školy chodit jednou
týdně na povinné cvičení! Protože jinak to nemá smysl! Člověk přijde do školy a nemá si ani
kde sednout! (to mnohody platí i na mojich cvičeních, kde jsem zapsaná!) Nejlepší jsou
cvičení v počítačových učebnách! Dopředu počítáte s tím, že tam nebudou všichni chodit, tak
navýšíte kapacitu cvičení a když náhodou přijdou všichni, tak si nemají kam sednout! A to
nemluvím o tom, že student by se mě učit informatické předměty na počítačích..ale jak se je
má učit, když nemá k dispozici počítač, protože je jich prostě málo!!! To co chci říct je, že tato
škola mnoho ztrácí.. Studuji tady třetím rokem a v prvním ročníku jsem ji považovala za
prestižní..V součastnosti se začínám i docela stydět za to kde studuji.. Čím více studentů,
tím více peněz.. Ale co kvalita vzdělání??? Nepokračujte prosím s tímto trendem!!!
Spíš by se mi zamlouvala možnost zrušit část s pc, rozšířit prostor pro studium - více stolků,
židlí, zástrček na notebook (dnes má stejně skoro každý svůj pc a kdo ne, může jít do Q04),
příp. rozšíření knihovny.
Možná by fakulta neměla neúměrně navyšovat počty studentů, když na to nemá prostory ani
odpovídající vybavení (stoly, židle, malá knihovna atd.)
Osobně se domnívám, že jádrem vznikajících problémů je počet nabíraných studentů, který
je podstatně vyšší, než v minulých letech. Otázkou zůstává, zda je to v pořádku a zda počet
studentů nevede ke snížení kvality výuky, protože se na universitu dostávají studenti, kteří
mají s probíranou látkou obrovské problémy - a nejedná se o jednotlivce. Kapacitně nestačí
stávající učebny (učební hodina pro skupinu studentů je pouze 50 minut místo původní
dvouhodinovky, což znamená snížení objemu procvičené látky) a kapacitu mají vyčerpanou i
kantoři. Problém, který řešíte touto anketou je pouze jeden z mnoha dalších.
Nechápu, proč by se měla rušit !!!
Nemyslím si, že další PC učebna je nutná.
Kde by se měli studenti scházet na tvorbu společných seminárních prací pokud bude
studovna zrušena? Škola už tak dosti přeplněná, na chodbách je zima a studovna je jediné
místo, kde má člověk klid na studování a především má k dispozici potřebnou literaturu...
Se zrušením zásadně nesouhlasím!!!
Studentů je nabíráno čím dál víc, aby fakulta z toho měla peníze, ale nedomýšlí další věci
jako kapacitní prostory a podobně. Je vidět, že vedení fakulty jde jen po penězích.

...knihovnu a místo pro studium a kolektivní práce bych spíše rozšířila než zrušila. (Myslela
jsem, že náš studijní systém vede studenty ke kolektivní práci, protože je to důležité i pro
budoucí povolání, ale očividně mají teď na škole převahu informatici.)Je to také způsob jak
donutit studenty více si knihy kupovat než půjčovat, protože jsme přeci všichni ""za vodou.""
Doufám, že ekonomická studovna zrušena nebude!
Děkuji za možnost vyjádření svého názoru.
Myslím si, že počítačových učeben je ve škole hodně. Pravda je, že většina výuky se
přesouvá na počítače, ale mě osobně přijde další učebna zbytečná. To už by se mohla spíše
využít k výuce učebna Q04, která je nyní volně přístupná studentům.
Prosím, nechte ekonomickou studovnu!!! Je nezbytná pro studium na PEF, je to jako by se
zrušila celá PEF a přemístila se do okolních budov univerzity.
Budovat počítačovou učebnu je nerentabilní investice.
Spíš bych byla pro rozšíření ekonomické studovny v budově Q než pro její zrušení!
Určitě bych tuto místnost nerušila.Pro měla-jako studenta 3. ročníku-je velice přínosná.
Doporučuji nechat se inspirovat sytémem na ESF.
PC učeben je dostatek a kolikrát není o ně pořádně technicky postaráno. Za to studijních
místností a místností pro skupinovou práci je málo!
Uvítal bych rozšíření prostor studovny.
ve studovně trávím mnoho času, čerpám spoustu informací z knih pro studium, bac práci atd.
zrušení této studovny si myslím, že je neuvážené rozhodnutí, mnoha studentům to
zkomplikije studium
Podle mého názoru je studovna opravdu dost využívána.
Uvítala bych rozšíření prostoru k sezení (v teple) a připojení s notebookem.
V
budově A ve studovně je velmi často velká zima, tudíž na budově Q je jediná možnost se
sejiít a v hostinných podmínkách řešit studijní záležitosti. Nemohu souhlasit se zrušením.
Jsem již sice v pátém ročníku, ale mé studium bez volně dostupných odborných knih v Q si
nedovedu představit, proto bych nerada, aby tato výrazná změna postihla ""mé
následovníky""!
Studuji obor EI a uvítala bych novou počítačovou učebnu, ale víc využiji knihovnu, protože
PC učeben, které denně navštěvuji je dost a pokud potřebuji mimo výuku na počítač, mohu
jít do IC nebo Q04.
Myslím, že kdyby se zrušila, byla by to velká škoda. Mnoho lidí je na ni zvyklých.
Studovna je snad jedine tiche misto, kde se da opravdu pracovat a ucit a mnohokrat jsem ho
vyuzila pri cekani na predmety. Celkovy koncept se mi velmi libi a byl vyznamnym duvodem
proc jsem PEF doporucila svym znamim, aby ji sli take studovat.

Pokud se studovna zruší asi budu pochybovat o tom, že na této škole někdo myslí na
studenty!
Určitě bych tuto studovnu nerušil, je důležitá pro spoustu studentů. Zájem o ní je vid+t už
nejen z toho, že je neustále plná studentů.
Zásadně nesouhlasím se zrušením této studovny, jelikož mi přijde zbytečné navyšovat
počítačové učebny, které by byly maximálně vytíženy pouze přes zkouškové období a díky
tomu by studenti ztratili důležité zázemí, které jim ekonomická studovna nabízí.
Naopak bych přivítala rozšíření kapacity studovny, a to hlavně počítačovou technikou a další
kopírkou.
Souhlasím jen s přesunutím knih, kterých je tady opravdu málo a obrovské prázdné police
zde zbytečně zabírají prostor, kde by mohly být další stoly.
Naprosto nechápu, proč by se tato studovna měla rušit.
K tomu psaní seminárek na chodbách (když už není kde, tak se studenti uchylují k této
formě, protože ve studovně často není místo) - je zde málo zásuvek - 1 na patro určitě
nestačí.
Zrušení studovny je dost špatný nápad, počítačů je sice málo na PEFce, ale studovna je dost
potřebná, takže počítače bych víc oželila
pefka si zaslouží spíš zvětšení studovny a knihovny než jejich likvidaci. navíc škola by se
měla radši zaměřit na vybudování kvalitní menzy hodné vysoké školy, než na další
počítačové síně
Myslím, že vše už bylo napsáno. Absolutně nesouhlasím se zrušením ekonomické studovny
v budově Q!
Se zrušením Ekonomické studovny ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM !!!
Chápu, že současná počítačová učebna je malá, ale myslím, že je zde více možností, které
jsou zatím nedostastečně využívány. Já osobně, když potřebuji pracovat na počítači, tak
nejčastěji navštěvuji počítače v učebně ...tuším Q 04(největší poč. učebna v přízemí). Tato
učebna je nevytížená, myslím že dost studentů ani neví že je volně přístupná, ikdyž né vždy.
Ve chvíly kdy jsou počítače u studovny plné a ještě se na ně čekají fronty, tak je uč. Q04
zpravidla ani né z půlky zaplněna.(někdy mírně více a někdy ještě podstatně méně). Proto
myslím, že má uč. Q04 pro uspokojenní potřeby volného užití počítačů v budově Q velký a
hlavně nevyužitý potenciál.
Přestože člověk ve škole často v IC stojí ve frontě a čeká na uvolnění počítače, aby se mohl
připojit k internetu, ve škole je možnost bezdrátového připojení, které dle mého názoru dosud
využívá jen málo studentů, stejně tak jich nízký počet (vzhledem ke kapacitě učebny)
využívá k připojení na PC a internet učebnu Q4 - myslím dle nízké informovanosti o této
možnosti. V otázce počítačů bych proto volila kroky vyšší propagace a rozšíření podvědomí
o možnsoti využití také učebny Q4 a bezdrátového BEZPLATNÉHO připojení v celé budově
Q.
Mimo jine v knihovne je problem najit ucebnice svetoveho formatu...
doufam, ze se Vam to podari a studovna s knihovnou zrusena nebude, v dnesni dobe, kdy
ma temer kazdy student notebook nevim, proc by se kvuli pocitacove ucebne mela rusit
knihovna!!!!

Studovna je neustále v premanenci a obsazená, předpokládám, že zájem studentů o její
nezrušení je. Nedokážu si osobně představit, že by studenti nyní měli docházet do budovy A
(kapacita by dle mého názoru nestačila) a pro knihy snad pouze do Moravské zemské
knihovny?
Nechapu, proc se ma zrusit ekonomicka studovna s jedinou moznosti vypujcit si relevantni
literaturu...Jakou urovne ma fakulta bez vlastni studovny?? Predpokladala jsem, ze zmenou
nazvu univerzity doslo k jakemusi ""oficialnimu"" prijeti ekonomicke a informaticke sekce v
potaz. Ale jak je vidno, vedeni univerzity jsem precenila. Takovou hloupost, jako je zruseni
jedine studovny na fakulte, jsem neslysela. Kdyz to reknu kolegum z jinych skol, jsme jen pro
smich.Co bude priste? Zruseni kavarny ve prospech zasedacich mistnosti?
Můj názor je, že by se naopak měly rozšířit místnosti k samostudiu či vypracovávání
skupinových prací. Měly by být vybaveny počítači a odbornou literaturou a trochu pohodlným
nábytkem, ne jako v budově A rozvrzanými dřevěnými židličkami, a neměla by v nich být
zakázána konzumace nápojů a jídla (pouze studeného, nepovolila bych studentům nosit si
tam např. gulášovou polévku z Quida).
nechápu, proč bysme na úkor toho, že je přijímáno stále více studentů a vytvářejí se nové
fakulty, měli přicházet o standard, na který jsme zvyklí a který byl třeba jedním z důvodů,
kvůli kterým jsme se na školu hlásili....myslím, že ekonomická studovna je velmi
navštěvovaná a taky velká většina lidí má vlastní notebooky, takže se stejně připojují na
nich.
Nemyslím si, že fakulta potřebuje další počítačovou učebnu. Také si myslím, že je studovna
v Q pořád přeplněná studenty, takže je využívána dostatečně. Zrušení by znamenalo, že by
se všichni studenti, co by se potřebovali scházet, museli přesouvat do budovy A a ta by
potom byla ""k prasknutí"".
Nebo příšerně studený suterén či kavárna, který je taktéž přecpaný. Jediné místo, kde je
teplo, je také studovna. kde si můžeme zpracovávat seminární práce kde se můžeme nejen
před zkouškama učit kde si můžeme kopírovat sešity spolužáků, tisknou si dokumenty...
proto nesouhlasím s jejím zrušením.
Nicméně naprosto souhlasím s vybudováním počítačové účebny. V Q je volných počítačů na
tolik studentů málo. Nevím zda je možné vybudovat počítačovou učebnu na jiném místě než
je zde navrhováno.
Počítačových učeben ve zkouškovém období je potřeba, protože je stále více předmětů, u
kterých se zkoušky vykonávají na počítači, ale knihovna-studovna je potřeba a pokud se
přestěhuje na nefrekventované místo, bude ji navštěvovat méně studentů, prezenční forma
možná ne, ale kombinovaná určitě méně.Z hlediska ucelenosti je také dobré, že je v budově
Q.
Zrušit tuto studovnu by byla velká chyba!!!
Myslím, že místo počítačové učebny by se měla zvážit spíše varianta jakéhosi ""kulturního
centra"", tedy velké místnosti s křesly, gaučíky, stoly pro skupinovou práci, zásuvkami k
notebookům atp. To by samozřejmě znamenalo odstranění knih, proti čemuž ostatně
nejsem.
Vzhledem k nedostačující kapacitě Pef odvíjející se od množství studentů, kteří zde studují,
nesouhlasím se zrušením jediného místa, kde je možno studovat. Dále si myslím, že nemít
přímo na fakultě místo určené studentům k tisku, skenování a kopírování je ostuda. Již tato
kapacita je nedostačující a nemyslím si, že zrušením těchto prostorů by se problém vyřešil. A

na závěr bych chtěla podotknout, že ekonomická studovna je na škole jediné místo, kde
není zima.
Myslím si, že ekonomická studovna bývá velmi často využita naplno, občas nelze najít volné
místo, a proto mi připadne nešťasné ji rušit.
Proč vůbec někdo vymýšlí takové blbosti, počítačových učeben je v Q až až, zato knih které
se dají půjčit dost málo.
Prostor pro počítačovou učebnu hledat v jiné budově univerzity. Bude to i investičně levnější.
Copak je to zase za nápady..??? Nekdo se asi hodne nudí, místo aby vymýslel pro studenty
neco prospešného, tak je tu další nesmysl. Proč si vedení školy nechalo postavit zcela
nedostačující budovu? Oni mají své teplé místo, tak ho neberte nám!!!!!!

