
 

Průběh zkoušky z matematiky 

 
1. Zkoušky z předmětů vyučovaných katedrou matematiky může skládat pouze student, který má 

zápočet. Student je povinen se na zkoušku přihlásit v UIS. Student, který bude skládat zkoušku 

bez přihlášení, bude automaticky hodnocen známkou „nevyhověl“. Pokud se student 

přihlášený na termín včas neodhlásí a nedostaví se bez omluvy, je hodnocen známkou 

"nevyhověl". Omluvit se je možno telefonicky nebo e-mailem (dvorakovas@tf.czu.cz) 

nejpozději v den zkoušky do 11,00 hod. 

2. Zkouška začíná v 9:00 hod. (pokud není uveden jiný čas). Písemná práce se začíná psát vždy po 

naplnění příslušné posluchárny a trvá 60 minut. Pokud jsou všechny přidělené posluchárny naplněny, 

druhé kolo začíná v posluchárně uvedené na přihlášce v dohodnutém čase. Během písemné práce je 

dovoleno používat pouze tabulku povolených vzorců (orazítkovaný originál). Vlastní poznámky, 

kalkulačky apod. jsou zakázány. Mobilní telefony a další elektronické přístroje musí být vypnuty a 

uloženy v zavazadle. V případě opisování či použití jakékoliv nepovolené pomůcky (vlastní 

poznámky, jiné písemné materiály, kalkulačka, mobilní telefon v ruce či na lavici apod.) je student 

okamžitě hodnocen známkou „nevyhověl“. V případě hrubého porušení pravidel bude podán na 

příslušnou fakultu podnět pro zahájení disciplinárního řízení. Pokud je některý příklad vyřešen 

dvakrát a jedno z těchto řešení není výrazně škrtnuto, hodnotí se zásadně horší řešení. Na zkoušku je 

nutno si přinést vlastní papír na psaní. 

3. Při vstupu do posluchárny se student prokazuje identifikační kartou studenta a druhým dokladem s 

fotkou. Bez uvedených dokladů nebude student připuštěn ke zkoušce. 

4. Písemná práce obsahuje 6 příkladů hodnocených 0-10 body (při chybném opsání zadání příkladu 0-5 

body). Písemné práce jsou hodnoceny podle následující stupnice: 0-30 bodů – nevyhověl, 31-40 

bodů – dobře, 41-50 bodů – velmi dobře, 51-60 bodů – výborně. 

5. Po opravení všech testů budou studentům výsledky zapsány do UIS. Poté je pro zájemce možnost 

nahlédnout do své práce a případně položit dotazy. Náhled písemek začíná obvykle v době od 12:00 

do 15:00 hod. Přesný čas je studentům oznámen v průběhu písemné práce a je závislý na počtu 

přihlášených studentů. 

6. Student, který se nedostaví na vyhlášení výsledků v určeném čase, ztrácí nárok na nahlédnutí do své 

písemné práce a na informaci o počtu získaných bodů.  

7. Podle čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu ČZU je student povinen absolvovat alespoň jeden 

termín zkoušky v příslušném zkušebním období, tj. v zimním semestru před zahájením výuky 

v letním semestru a v letním semestru před prázdninami. Pokud student tuto povinnost nesplní, je 

automaticky hodnocen známkou „nevyhověl“.   

8. Zkoušky budou probíhat podle stanovených hygienických nařízení. Pokud by nastala situace, že by 

zkoušky nemohly být konány prezenční formou, budou odloženy do zkouškového období letního 

semestru. 

 

 

 

       

V Praze dne 20.9.2022 
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