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Kritéria pro ud¥lení zápo£tu (bodova í systém):
• 2 písemné prá e:

 a v p·l e a na kon i semestru (ohlá²eny p°edem)
 kaºdá s maximem 40 bod·
 trvání: 120 minut
• 5 krátký h minitest·:






na látku probíranou ve vi£ení h (ohlá²eny p°edem)
nápl¬: deni e a základní v¥ty, pop°. jednodu hé p°íklady
kaºdý s maximem 4 body
náhradní minitesty se pro absentují í studenty nevypisují

• Aktivita na vi£ení a p°edná²ká h:

 za vy°e²ení spe iální h úloh (pop°. za výraznou aktivitu na vi£ení) má
vi£í í moºnost rozd¥lit mezi N ú£astník· vi£ení N bod· (maximáln¥)
 body lze získávat také za aktivitu na p°edná² e (podle rozhodnutí p°edná²ejí ího)
 jeden student m·ºe touto formou získat maximáln¥ 10 bod· (bude uzav°eno ke 15.5.2020)
• Absen e:







4 absen e jsou povoleny bez bodový h sráºek
za kaºdou absen i nad povolený limit se ode£ítají 3 body
absen e omlouvat nelze
za neú£ast na °ádném termínu zápo£tové prá e se ode£ítají 3 body
neú£asti na °ádném termínu zápo£tové prá e se do absen í na vi£ení nezapo£ítávají

• Penaliza e za prokázaný pokus o opisování:

 Bude-li student p°istiºen p°i pokusu o opisování (b¥hem minitest·, zápo£tový h £i zkou²kový h písemek, nebo b¥hem ústní £ásti zkou²ky), ode£ítá se
mu 80 bod·
• Uznání zápo£tu z lo¬ského roku:

 student·m, kte°í získali zápo£et v p°ed hozím letním semestru, se tento
uznává i do stávají ího semestru (ú£ast na vi£ení je pak pro takové studenty dobrovolná)
 zápo£et nelze uznat t¥m student·m, kte°í v p°ede²lém ro e získali zápo£et
vyuºitím vý²e itovaného pravidla, tj. zápo£et se "d¥dí"pouze jeden rok
 bonusové body získané v prede²lém ²kolním ro e se do aktuálního roku
nep°ená²ejí

• Kritéria:

 zápo£et se ud¥luje za 50 bod· a ví e
 získá-li student 30 bod· a ví e (av²ak mén¥ neº 50), musí pro získání
zápo£tu absolvovat opravnou písemnou prá i alespo¬ s polovi£ním po£tem
bod·
 student, který získal mén¥ neº 30 bod·, ztrá í nárok na zápo£et
 za kaºdý h 5 bod· nad hrani í 50 bod· se k bodovému hodno ení zkou²kové písemné prá e (v libovolném z platný h termín·) p°ipo£ítává 1 bod
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