Vyhláška pro studenty předmětu 01MAB3
V následujících tabulkách naleznete termíny pro zápočtové písemné práce z předmětu 01MAB3, pro náhradní zápočtové
písemné práce (týká se pouze těch, kteří nepsali některou ze zápočtových písemek v řádném termínu) a pro opravnou
zápočtovou písemnou práci (týká se pouze těch, kteří absolvovali obě zápočtové práce a během semestru získali 40 či více bodů,
avšak méně než 70). Připomínám, že pro ty, kteří dosáhli nižšího počtu bodů než 40, jiná možnost pro získání zápočtu v tomto
akademickém roce neexistuje. Jiné než uvedené termíny pro kteroukoliv z uvedených písemek vypsány nebudou!
Zkouška: Zkouška bude jednodenní a fakticky bude mít pouze teoretickou část. Známka za praktickou část bude přidělena podle
celkového bodového zisku v semestru (viz kritéria k zápočtu). Teoretická část zkoušky bude probíhat ve dvou fázích:
a) dopolední rozstřel, v němž je písemnou formou testováno pochopení definic (a jejich aktivní použití), znalost důkazů
základních vět nebo řešení triviálních jedno/dvou-řádkových příkladů;
b) odpolední ústní pohovor, kdy student odpovídá na jednu z otázek 1-26 publikovaných na webu www.krbalek.cz.
Celková známka za zkoušku je stanovena jako optimistický průměr mezi hodnocením ústní a písemné části.

Identifikace a rozmístění studentů během první části zkoušky (rozstřelu) & kontrola prerekvizit: Student se před
samotnou zkouškou prokáže zkoušejícímu svým indexem (nebo libovolnou ID kartou) a předložením indexu prokáže splnění
zkoušky z 01MAB2 (nebo 01MAA2). V posluchárně obsazujte lavice číslo 1,4,7, a to tak, že na každé straně vedle vás zůstane
alespoň jedno volné místo. Ulička se počítá jako jedno místo.
Počet termínů: Student má k dispozici tři zkouškové termíny (řádný, první opravný a druhý opravný). Žádné výjimky se
nepovolují!!!
Způsob přihlašování: Ke zkouškám je možno se hlásit pouze elektronicky v komponentě KOS. Registrace bude uzavřena
podle termínu uvedeného v KOS (zpravidla dva dny před termínek zkoušky). Případná neomluvená neúčast na zkoušce je
klasifikována jako neúspěšný termín. Neúčast na zkoušce lze omluvit pouze oficiálním potvrzením o pracovní neschopnosti.
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Zkoušky z předmětu 01MAB3 budou ukončeny 11/6/2021. Po tomto datu již žádné (ani individuální) termíny vypsány
nebudou!
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