PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU BBEO
v akademickém roce 2020/21

Účast na přednáškách:
Účast na přednáškách není povinná, je však velmi důrazně doporučována. Za účast a sledování
přednášky je možno každý týden získat 1 bod tak, že na závěr přednášky budou zveřejněny otázky,
na které dala přednáška odpovědi. Odevzdáním písemně správně zodpovězených otázek
přednášejícímu získá každý účastník přednášky 1 bod.
Účast na cvičeních a zápočet:
Podmínkou získání zápočtu je účast na minimálně 10 cvičeních (při větší neúčasti je nutná lékařská
omluvenka, náhrada…, nutno řešit co nejdříve, na prvním cvičení po neúčasti). Za aktivitu při řešení
příkladů na semináři lze získat až 15 bodů za semestr. V 6. týdnu proběhne na cvičení písemný test
z aktuální látky, za který lze získat 10 bodů.
Zkouška:
Zkouška proběhne písemnou formou a ústním pohovorem: Každý student dostane list s otázkami z
přednášené a procvičované látky. Případně požadované elementární či orientační výpočty mohou
vyžadovat pouze kalkulačku. Výsledné hodnocení se skládá z bodového ohodnocení písemné části
zkoušky, ze kterého je nutno získat nejméně 20 bodů, dále z bodů získaných v průběhu semestru a z
hodnocení semestrální práce. Při ústním pohovoru mohou být body z písemky navýšeny i sníženy.
Výsledné hodnocení se skládá z bodového ohodnocení:
1. písemné části zkoušky (max. 70 bodů)
2. průběžný test (max. 10 bodů)
3. aktivita ve cvičení (max. 15 bodů)
4. za odpovědi na příklady zadané na přednáškách (max. 12 bodů)

Celkem
Zkouška (písemka)
Stupeň ČVUT
Počet bodů

37 bodů za semestr
70 bodů (min. 20 bodů)
A
> 90

B
89-80

výborně velmi dobře

C
79-70

D
69-60

E
59-50

dobře

uspokojivě dostatečně

Průběh zkoušky – písemná část + hodnocení a ústní pohovor:
Seznam otázek bude vydáván postupně s odkazem na jednotlivé přednášky.
23. 9. 2020
Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
V případě přechodu na distanční výuku, bude tento text změněn

F
< 50
nedostatečně

