Vyhláška pro studenty předmětu 01MAB3
V následujících tabulkách naleznete termíny pro zápočtovou písemnou práci č. 1 nebo č. 2 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 30 či více bodů, avšak méně než
50). Připomínámi, že pro ty, kteří dosáhli nižšího počtu bodů než 30, jiná možnost pro získání zápočtu v tomto semestru neexistuje. Jiné
než uvedené termíny pro kteroukoliv z uvedených písemek vypsány nebudou!
Písemná část zkoušky: Zkoušky sestávají z písemné a ústní části (nikoliv tedy z části praktické a teoretické). Součástí písemné části
zkoušky mohou tudíž být i teoretické otázky. Písemná část (s časovým limitem 120 minut) se bude skládat z cirka šesti úloh s celkovým
hodnocením 50 bodů. K bodovému zisku z písemné práce se připočítávají body, které student získal během semestru podle pravidla
stanoveného zápočtovými kritérii. Toto pravidlo je platné pro kterýkoli z termínů. Pro připuštění k ústní části postačí 25 a více bodů.
Hodnocení písemné části: 0 ― 24 "F (nedostatečně)", 25 ― 29 "E (dostatečně)", 30 ― 34 "D (uspokojivě)", 35 ― 39 "C (dobře)", 40 ―
44 "B (velmi dobře)" a 45 ― 50 "A (výborně)."
Rozmístění studentů během písemné části zkoušky: 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.
Ústní část zkoušky: Ústní část zkoušky bude probíhat podle harmonogramu, který bude publikován na webu
www.krbalek.cz cca v 16:00 den před termínem ústní zkoušky. V něm bude uveden přesný čas, kdy se jednotliví studenti k ústní
části dostavují. Písemná část zkoušky vždy předchází ústní části zkoušky, tj. na ústní část zkoušky je možné se hlásit až po splnění
písemné části. V případě neúspěchu u ústní části se písemná práce při dalším termínu již neopakuje. Celkové hodnocení zkoušky je
stanoveno jako vážený průměr hodnocení za ústní a písemnou část.
Počet termínů: Student má k dispozici tři termíny na písemnou část zkoušky (řádný, první opravný a druhý opravný). Žádné výjimky
se nepovolují!!! Maximální počet pokusů pro ústní část se vypočítá jako 4-M, kde M je počet absolvovaných písemných zkoušek.
Způsob přihlašování: Ke zkouškám je možno se hlásit pouze elektronicky v komponentě KOS. Registrace bude uzavřena podle
termínu uvedéného 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.
Zkoušky z předmětu 01MAB3 budou ukončeny 8/6/2018. Po tomto datu již žádné (ani individuální) termíny vypsány nebudou!
Absolvování zkoušky z 01MAB2, která je prerekvizitou pro 01MAB3, je kontrolováno již před zahájením písemné části
zkoušky v komponentě KOS.

Zápočtové písemné práce
Zápočtová písemka č.1

(řádný termín)

28. listopadu

9:20 ‐ 11:20

T‐201

pátek 8. prosince

9:20 ‐ 11:20

T‐101

8. ledna

13:00 ‐ 15:00

T‐201

Náhradní zápočtová písemka č.2

11. ledna

9:00 ‐ 11:00

T‐201

Opravná zápočtová písemka

17. ledna

9:00 ‐ 11:00

T‐201

Náhradní zápočtová písemka č.1
Zápočtová písemka č.2

(řádný termín)

Písemné části zkoušky
První termín

11. ledna

9:00 ‐ 11:00

T‐201

Druhý termín

17. ledna

9:00 ‐ 11:00

T‐201

Třetí termín

25. ledna

9:00 ‐ 11:00

T‐201

Čtvrtý termín

13. února

9:00 ‐ 11:00

T‐201

Pátý termín

3. května

od 12:20

T‐112

29. května 2018

9:00

T‐201

Šestý termín
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Ústní části zkoušky
První termín

18. ledna

od 12:20

T‐112

Druhý termín

22. ledna

od 12:20

T‐112

Třetí termín

24. ledna

od 12:20

T‐112

Čtvrtý termín

31. ledna

od 12:20

T‐112

Pátý termín

7. února

od 12:20

T‐112

Šestý termín

1. března

od 12:20

T‐112

Sedmý termín

5. dubna

od 12:20

T‐112

7. června 2018
od 12:20
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T‐112

Osmý termín

Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

