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Účast na cvičení je nepovinná, leč silně doporučená. Aktivní účast na cvičeních může pomoci
k zápočtu v případě, kdy výsledky písemek jsou na hraně.

Roztřídění do skupin Každý student se zapíše do Grupíčku v SISu na jednu paralelku cvičení.
Student může získat zápočet jen u cvičícího, u kterého je zapsán v Grupíku/Grupíčku. Z ka-
pacitních důvodů (učeben i cvičících) prosíme, aby studenti dodržovali rozdělení do skupin dle
Grupíčku. Jakékoliv výjimky je nutné probrat s cvičícími.

Individuální domácí příprava bude umožněna díky příkladům (nepovinným domácím úkolům)
zvěřejňovaným na domácích stránkách cvičících. Konzultace k těmto příkladům bude možná během
konzultačních hodin jednotlivých cvičících (i zde prosíme o dodržování rozdělení k jednotlivým
cvičícím).
Příklady na cvičení budou zveřejněny s předstihem na stránkách cvičících. Vřele doporučujeme

seznámit se s příklady předem. Na hodinách budou tyto příklady vyvolanými posluchači řešeny
u tabule. Jak již bylo řečeno výše, k aktivní účasti na cvičeních může být přihlédnuto, pokud na
základě písemných prací bude udělení zápočtu na hranici přijatelnosti.

Zápočtové písemky. V průběhu semestru budou tři řádné písemné práce (na cca 30 minut na
začátku předem určených cvičení). Zápočet bude udělen studentovi, který splní následující dvě
podmínky:

1. z každé písemky získá alespoň 1/3 bodů,

2. úspěšně (tj. alespoň na 2/3 bodů) spočítá nejméně dvě písemné práce.

Student, který neuspěje ani v jedné ze tří semestrálních písemek, případně se mu nepodaří oprava
(popsaná níže), nezíská zápočet (tj. dostane v SISu nezapočteno).
Ostatní studenti budou mít možnost na začátku zkouškového období psát jednu opravnou

písemku (z celého učiva). Přitom student, který napsal během semestru úspěšně pouze jednu
písemku, musí získat z opravné písemky alespoň 2/3 bodů. Student, který napsal během semestru
úspěšně dvě písemky, musí získat z opravné písemky alespoň 1/3 bodů.

Písemné práce budou zadávány i opravovány v součinnosti všech cvičících, aby byla zajištěna
maximální ekvivalence jednotlivých paralelek.

Omluva z písemné práce je možná ze závažných (doložitelných) důvodů, ale je třeba ji řešit
s dostatečným předstihem se svým cvičícím, jinak bude neúčast považována za neúspěšný pokus.
Při omluvené neúčasti si lze písemnou práci nahradit na jiné paralelce (po dohodě s příslušným
cvičícím).

Zápočty uzavřeme nejpozději na konci června. Kdo nebude mít v této době zápočet, dostane
v SISu výsledek nezapočteno. Pouze případy hodné zvláštního zřetele (závažné zdravotní důvody
či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou řešeny individuálně.
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