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

 první po

a 1/3 semestru, druhá po
vého období, tj. v lednu

a 2/3 semestru a t°etí v prvním týdnu zkou²ko-

 kaºdá s maximem 40 bod·
 trvání: 100 minut
 pro ú£ast na zápo£tový h £i zkou²kový h písemká h je nutno mít s sebou ID- ard (index,
ob£anský pr·kaz nebo pr·kaz studenta)

 k v²em vý²e uvedeným písemkám existuje p°íslu²ný náhradní termím (pro ty, kte°í se
nezú£astní °ádného termínu)

• 5 minitest·:

 psány na vi£ení h a ohlá²eny p°edem
 nápl¬: deni e a základní v¥ty, pop°. jednodu hé p°íklady
 kaºdý s maximem 6 bod·
 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 2N 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 k 18.12.2020)
• 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 °ádný h termíne h zápo£tový h pra í 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 písemek,
nebo b¥hem zkou²ky), ode£ítá se mu 200 bod·

• Uznání zápo£tu z lo¬ského roku:

 student·m p°edm¥tu 01MAB3, kte°í získali zápo£et v zimním semestru 2020/2021, se

tento uznává i do stávají ího semestru (ú£ast na vi£ení je pak pro takové studenty
dobrovolná)

 student·m p°edm¥tu 01ANB3 se zápo£et z lo¬ska po hopiteln¥ nep°ená²í, nebo´ tento
p°edm¥t loni neexistoval

 zápo£et nelze uznat t¥m student·m, kte°í v prede²lém ro e získali zápo£et vyuºitím
vý²e itovaného pravidla, tj. zápo£et se "d¥dí" pouze jeden rok

• Ú£ast na zkou² e:

 zkou²ku z p°edm¥tu 01ANB3/01MAB3 lze skládat aº po sloºení zkou²ky z p°edm¥tu
01MAN2

 absolvování zkou²ky z 01MAN2 je kontrolováno v indexu jiº p°ed zahájením první £ásti
zkou²ky (tzv. rozst°elu)

 zápis známky z 01MAN2 v indexu je NUTNÝ!!!
• Kritéria:

 zápo£et se ud¥luje za 70 bod· a ví e
 získá-li student 40 bod· a ví e (av²ak mén¥ neº 70), musí pro získání zápo£tu absolvovat
opravnou písemnou prá i alespo¬ s polovi£ním po£tem bod·

 student, který získal mén¥ neº 40 bod·, ztrá í nárok na zápo£et
• Zkou²ka:

 zkou²ka z p°edm¥tu 01ANB3/01MAB3 bude jednodenní a fakti ky bude mít pouze
teoreti kou £ást

 známka za prakti kou £ást bude p°id¥lena podle elkového bodového zisku v semestru
(viz níºe)

 teoreti ká £ást zkou²ky bude probíhat ve dvou fází h:
 a) dopolední rozst°el, v n¥mº je písemnou formou testováno po hopení deni (a

jeji h aktivní pouºití, znalost d·kaz· základní h v¥t nebo °e²ení triviální h jedno/dvou°ádkový h p°íklad·

 b) odpolední ústní pohovor, kdy student odpovídá na jednu z otázek 126 publikovaný h na webu www.krbalek. z
 elková známka za zkou²ku je stanovena jako optimisti ký pr·m¥r mezi hodno ením
ústní a písemné £ásti

• P°id¥lení hodno ení za písemnou £ást zkou²ky:








E: získal-li student zápo£et aº po absolvování opravné zápo£tové prá e;
D: získal-li student mezi 70 a 84,9 body;
C: získal-li student mezi 85 a 99,9 body;
B: získal-li student mezi 100 a 114,9 body;
A: získal-li student mezi 115 a 129,9 body;
AA: získal-li student 130 bod· £i ví e;

Literatura pro vi£ení:
• M. Krbálek: Matemati ká analýza III (£tvrté p°epra ované vydání), eská te hnika -

nakladatelství VUT, Praha 2019

• e²ené p°íklady ze zápo£tový h a zkou²kový h pra í publikované na www.krbalek. z
• B.P. D¥midovi£:
• J. Kopá£ek:

Sbírka úloh a

vi£ení z matemati ké analýzy,

P°íklady z matematiky pro fyziky II,

Fragment, Praha 2004

Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

