Vyhláška pro studenty předmětu 01MAB4
V následujících tabulkách naleznete termíny pro zápočtovou písemnou práci č. 1 nebo č. 2 z předmětu 01MAB4, 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: Hodnocení písemné části zkoušky je pro ak. školní rok 2019/2020 (vzhledem k situaci způsobené pandemií
coronaviru) odvozeno od bodového zisku ve finální zápočtové tabulce podle tohoto pravidla: • E (získal-li student mezi 50 a 54,9 body nebo
získal-li student zápočet na základě úspěšné opravné zápočtové práce). • D (získal-li student mezi 55 a 59,9 body) • C (získal-li student mezi
60 a 69,9 body) • B (získal-li student mezi 70 a 79,9 body) • A (získal-li student 80 bodů či více)

Identifikace a rozmístění studentů během zkoušky & kontrola prerekvizit: Student se před samotnou zkouškou prokáže zkoušejícímu
svým indexem (nebo libovolnou ID kartou) a předložením indexu prokáže splnění zkoušky z 01MAB3. V posluchárně obsazujte lavice číslo
1,4,7, a to tak, že na každé straně vedle vás zůstane alespoň dvě volná místa. Ulička se počítá jako jedno místo.

Ústní část zkoušky: Na ústní část zkoušky je možné se hlásit až po splnění podmínek zápočtu. Celkové hodnocení zkoušky je stanoveno
jako optimistický průměr hodnocení za ústní a písemnou část.
Počet termínů: Student má k dispozici tři termíny na ústní část zkoušky (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
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.

Zápočtové písemné práce
Zápočtová písemka č.1

(řádný termín)

Náhradní zápočtová písemka č.1
Zápočtová písemka č.2

(řádný termín)

1. června

13:00 - 15:00

30. července

11:30 - 13:30

T-101, T-201, T-301 a T-209
T-301

10. června

9:30 - 11:30

T-101, T-201, T-301 a T-209

Náhradní zápočtová písemka č.2

6. srpna

11:30 - 13:30

T-301

Opravná zápočtová písemka - první termín

24. června

9:30 - 11:30

T-201

Opravná zápočtová písemka - druhý termín

12. srpna

11:30 - 13:30

T-301

Ústní části zkoušky (maximální počet zkoušených: 15)
První termín

16. června

11:30

T-201

Druhý termín

22. června

11:30

T-201

Třetí termín

30. června

11:30

T-201

Čtvrtý termín

8. července

11:30

T-201

Pátý termín

30. července

11:30

T-201

Šestý termín

12. srpna

11:30

T-201

Sedmý termín

24. srpna

11:30

T-201
T-201

Osmý termín

2. září

11:30

Devátý termín

10. září

11:30

T-201

Desátý termín

16. září

11:30

T-212
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