Vyhláška pro studenty předmětu 01RMF
V následujících tabulkách naleznete všechny vypisované termíny pro zápočtovou písemnou práci č. 1 nebo č. 2 z předmětu 01RMF, 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). Opětovně zdůrazňuji, že pro ty, kteří dosáhli nižšího počtu bodů než 30, jiná možnost pro získání zápočtu v
tomto semestru neexistuje! Další termíny pro kteroukoliv z uvedených písemek vypsány nebudou!
Dále vypisuji termíny zkoušek z předmětu 01RMF. Forma zkoušky je písemná a je v ní testována především znalost teorie. Praktické
úlohy budou mít ve zkouškových písemkách (narozdíl od zápočtových prací) pouze malé zastoupení. Zkouška (s časovým limitem 150
minut - včetně 30 minutové přestávky) se bude skládat ze dvou částí. V první z nich (trvající 60 minut) je testována znalost definic,
jednodušších vět a důkazů (v rozsahu otázek publikovaných na
www.krbalek.cz/For_students/Files_to_load/Otazky_RMF.pdf). Do první části nebudou zařazovány podotázky č. 6 označené v
přehledu otázek červeně. Splnil-li student (nebodovanou) první část (což je zkontrolováno během třicetiminutové přestávky), následuje
bodovaná druhá část trvající 60 minut. Ta sestává ze čtyř úloh s celkovým hodnocením 40 bodů. K bodovému zisku ze zkouškové práce
se připočítává 15, resp. 10 bodů (podle toho, zda byla první část bezchybná, resp. obsahovala-li jednu povolenou chybu) a tzv. bonusové
body, které student získal během semestru podle pravidla stanoveného zápočtovými kritérii. Tato pravidla jsou platná pro kterýkoli z
termínů.
Hodnocení zkoušky se odvíjí od bodového zisku ze druhé části zkoušky podle následující škály: 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)."
Student má k dispozici tři zkušební termíny (řádný, první opravný a druhý opravný). Žádné výjimky se nepovolují!!!
Ke zkouškám z předmětu 01RMF je možno se hlásit pouze elektronicky v komponentě KOS. Registrace bude uzavřena podle
termínu uvedého 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.
Absolvování zkoušky z 01MAB4, která je prerekvizitou pro 01RMF, je kontrolováno v komponentně KOS zkoušejícím
před samotným zahájením zkoušky.

Zápočtové písemné práce RMF
Zápočtová písemka č.1

(řádný termín)

19/11/2015

od 13‐20 do 15‐20

T‐101/T‐201

2/12/2015

od 15‐20 do 17‐20

T‐201

11/1/2016

od 9‐00 do 11‐00

T‐201

Náhradní zápočtová písemka č.2

21/1/2016

od 9‐00 do 11‐00

T‐201

Opravná zápočtová písemka

28/1/2016

od 9‐00 do 11‐00

T‐201

Náhradní zápočtová písemka č.1
Zápočtová písemka č.2

(řádný termín)

Zkoušky RMF
První termín

15/1/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐201

Druhý termín

22/1/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐201

Třetí termín

2/2/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐201

Čtvrtý termín

10/2/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐301

Pátý termín

18/2/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐201

Šestý termín

30/3/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐101

Sedmý termín

4/5/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐101

Osmý termín

31/5/2016

od 13‐00 do 15‐30

T‐201

Devátý termín

21/6/2016

od 9‐00 do 11‐30

T‐201

Desátý termín

3/8/2016

od 12‐00

T‐201

Zkouška dne 3/8 proběhne ústní formou. Studenti budou losovat jednu z otázek na webu.
ŽÁDNÉ JINÉ TERMÍNY VYPSÁNY NEBUDOU (ANI INDIVIDUÁLNÍ).
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