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Podmínky připuštění ke zkoušce
Nutnou a dostatečnou podmínkou k připuštění ke zkoušce je zisk dostatečného počtu bodů na vnitrosemestrálních
písemkách. Účast na cvičeních (ani na přednáškách) není povinná a to v online ani v prezenční verzi výuky, nebot’
není povolena přítomnost studentů a vyučujících s příznaky virového onemocnění, což lze obtížně dokládat oficiálními
omluvenkami. V případě, že se toto omezení bude týkat vyučujících přestože dotyční budou výuky schopni, bude
výuka realizována online. Z toho důvodu je silně doporučováno pravidelně a co nejčastěji kontrolovat příchozí poštu,
popř. mít nastaveny notifikace.

Během semestru se píše pět průběžných vnitrosemestrálních testů, přičemž v součtu lze získat až 10 bodů. Je nutné
získat v součtu 5 a více bodů. Tyto body se plně přenášejí ke zkoušce.

Vnitrosemestrální testy
Testy budou ohlášeny cvičícím týden předem. Testy budou realizovány prezenčně nebo online dle situace v dané
době a nebude-li domluveno jinak, budou v době vyhrazené pro cvičení. Přesný rozsah testu a jeho forma budou
vždy upřesněny cvičícím při jeho ohlášení. Náhradní termín testu např. kvůli nemoci v době řádného termínu bude
domluven individuálně s příslušným cvičícím (je nutné bez prodlení oznámit a zdůvodnit nepřítomnost na řádném
termínu a požádat o náhradní termín). Náhradní termíny lze realizovat pouze v průběhu výukové části semestru (viz
také poznámku níže).

Kombinovaná forma studia
Studenti v kombinované formě využívají online verze cvičení. Dle domluvy s cvičícím si mohou napsat vnitrosemest-
rální testy v řádných termínech, nebo jako jeden test na konci semestru, ale před termínem psaní opravného testu.

Možnost opravy
V případě neúspěchu u vnitrosemestrálních testů se v závěru semestru píše v době cvičení opravný test pokrývající
látku celého semestru. Maximální možný bodový zisk je 10 bodů, nutný zisk je nejméně 5 bodů a ke zkoušce se
v případě úspěšného napsání přenáší pouze 5 bodů bez ohledu na celkový zisk.

Zkouška
Zkouška se standardně skládá z písemné a ústní části. Termíny zkoušky budou včas vypsány v ISu. Zda bude reali-
zována online nebo prezenčně závisí na situaci v dané době a bude to včas oznámeno spolu s popisem konkrétního
průběhu a realizace (písemná část v učebně a ústní v pracovně vyučujícího, nebo písemná část online a ústní pomocí
videohovoru). Celkový maximální počet bodů je 100, přičemž 5 − 10 bodů lze získat za vnitrosemestrální písemky,
0− 55 za zkouškovou písemku a za ústní zkoušku od −35 do 35 bodů. Orientační hodnocení zkoušky je v tabulce 1.

• V případě zisku bodů z vnitrosemestrálních testů a písemné části v součtu menším než 35 bodů, je výsledkem
hodnocení F, které je konečné a ústní dozkoušení nelze realizovat. Je možná pouze konzultace ohledně chyb a
správného řešení.

• V případě jasného výsledku po písemné části může být zkoušejícím navržena přímo známka.

• V případě nejasnosti bude ústní část vyžadována. Student, kterému je známka navržena již po písemné části,
může požádat o ústní dozkoušení. Při ústním dozkoušení může být navržená známka zlepšena, zachována, nebo
zhoršena.

Hodnocení F E D C B A
Body po písemné části < 35 [35,40) [40,45) [45,50) [50,55) [55,65]
Body včetně ústní části < 45 [45,55) [55,65) [65,75) [75,85) [85,100]

Tabulka 1: Hodnocení zkoušky

Poznámka
Podmínky k připuštění ke zkoušce je nutné splnit do začátku zkouškového období, po domluvě do dne předcházejícímu
prvnímu vypsanému termínu zkoušky spadajícímu do zkouškového období (tj. zejména opravný test), jinak je předmět
ukončen hodnocením X, toto se týká prezenční i kombinované formy studia. Výjimečné situace, jako dlouhodobá
nemoc apod. jsou řešeny individuálně. Má-li student přiznané specifické nároky a chce je využít (např. prodlouženou
dobu na testy a písemku), musí to cvičícímu nebo zkoušejícímu oznámit předem (nejpozději při ohlášení testu, termínu
zkoušky apod.), jinak nelze zaručit, že bude možné podmínky vhodným způsobem upravit.


