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Zápočet
Zápočet je nutnou a dostatečnou podmínkou k připuštění ke zkoušce. Během semestru se píší dva průběžné testy,
z nichž lze z každého získat až 10 bodů, celkem tedy 20 bodů. Zápočet je udělen za získání v součtu 10 a více bodů.

Zápočet – testy
Testy jsou realizovány prezenčně v učebně, nebo elektronicky skrze univerzitní informační systém (UIS) v týdnech
dle harmonogramu předmětu. Konkrétní způsob bude dán situací v semestru. Nebude-li oznámeno jinak, budou
v době vyhrazené v rozvrhu pro přednášku, nebot’ se jedná o čas, který mají pro předmět rezervován všichni
zapsaní studenti. Tématické rozsahy testů jsou popsány v harmonogramu přednášek. Za správnou odpověd’ v testu
je považována ta, která je pravdivá za všech okolností. Taková je ve výběru vždy právě jedna a je za ni udělen jeden
bod. Za špatnou odpověd’ se třetina bodu odečítá, nezodpovězení je za nula bodů.

Zápočet – opravný test
Opravný test je možné využít v případě, že zápočet nebyl získán za průběžné testy včetně možnosti, že některý (nebo
žádný) test nebyl v semestru psán. Termíny opravného testu budou dva, budou oznámeny před koncem semestru a
je nutné se na ně přihlašovat prostřednictvím UISu. Opravný test nahrazuje oba dílčí testy a obsahem pokrývá látku
celého semestru (tedy i bloky výuky, které nejsou obsahem průběžných testů), lze z něj získat až 20 bodů a zápočet
je udělen za zisk 10 a více bodů.

Cvičení – absence
Na cvičeních bude zaznamenávána docházka. Neúčast na cvičení je nutné omluvit mailem cvičícímu během přísluš-
ného výukového týdne. Neomluvené účasti jsou povoleny pouze dvě. Je nutné dodržovat nařízení vedení univerzity
(např. je zakázána účast v kontaktní výuce studentům, kteří mají příznaky virového onemocnění, jde o typický
případ pro omluvu).

Uznávání zápočtu
Zápočet je platný pouze pro zkouškové období semestru, ve kterém byl získán a nelze ho uznat v dalším semestru
při opakování předmětu. Výjimkou je pouze konzultační forma předmětu (viz Studijní a zkušební řád MENDELU).
Pokud je tato vypsaná, je zápočet nutným předpokladem pro registraci předmětu a zakončením předmětu v konzul-
tační formě je pouze zkouška, kterou lze realizovat kdykoli během semestru a zkouškového období. Konzultační
forma může být vypsána v semestrech, kdy předmět nemá normální běh (tedy v letním semestru).

Zkouška
Zkouška je písemná. Termíny budou včas vypsány v UISu. První částí jsou 4 základní příklady, z nichž musí být
nejméně 3 správně, jinak je zkouška hodnocena neúspěšně bez ohledu na další část. V hlavní části je možné získat
60 bodů. Minimem je 30 bodů. Hodnocení je uvedeno v tabulce 1. POZOR! V písemné zkoušce bude obsažena i
teorie. V případě nerozhodného/sporného výsledku, může být zkoušejícím požadováno ústní dozkoušení. Konkrétní
realizace závisí na okolnostech ve zkouškovém období (možnost prezenční zkoušky) a bude včas oznámena a
popsána. Jakýkoli pokus o podvádění u zkoušky bude mít za následek hodnocení F a možné předání disciplinární
komisi.
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Tabulka 1: Hodnocení zkoušky

Další informace
Další informace (např. doporučenou literaturu, ukázkové písemky, seznamy vzorců apod.) najdete v UISu v po-
drobnostech o předmětu, na dokumentovém serveru ve složce předmětu a na webových stránkách přednášejícího.
Všechny důležité informace a případné změny dané okolnostmi budou rozesílány formou hromadných e-mailů
z UISu.


