
P R A V I D L A  P R O  A B S O L V O V Á N Í  

předmětu A1B14PO1 v zimním semestru 2018/2019 

E L E K T R I C K É  P O H O N Y  A  T R A K C E  1  

1) Udělený zápočet ze cvičení s body ze cvičení, které uděluje cvičící dle následujících pravidel: 

a) za vedení sešitu lze získat       0 až 22 (20) bodů
1
 

b) za semestrální úlohu lze získat      0 až 18 (20) bodů
1
 

Každý požadovaný protokol v sešitě je hodnocen maximálně dvěma body. Plný počet bodů za 

úlohu lze získat tehdy, bude-li protokol odevzdán na následujícím cvičení po cvičení, na němž 

byla úloha realizována, a pokud nebude mít cvičící k protokolu žádné závažné připomínky a 

nevrátí ho k přepracování či doplnění. Požadavky na odevzdávané protokoly jsou specifikovány 

ve stejnojmenném dokumentu na stránce předmětu. (Nejčastějšími chybami v protokolech bývají 

absence požadovaných grafů, nesprávně proložené průběhy, špatně popsané osy oscilogramů, 

nepopsané osy grafů, nesprávně uvedené jednotky, odevzdání nesprávné úlohy apod.) Jestliže 

cvičící shledá, že protokol není v pořádku, vrátí ho k přepracování nebo doplnění. Za každé 

vrácení protokolu nebo opoždění odevzdání o týden je odečten jeden bod z dvoubodové dotace 

úlohy. Záporné body se neudělují. K zápočtu je třeba mít cvičícím schválené všechny úlohy. 

 Za cvičení tedy lze získat celkem      0 až 40 bodů 

 

2) Znalost látky z přednášek a cvičení prověřená zkouškou. Znalosti jsou rozděleny do „Seznamu 

základních znalostí“ a čtyř skupin – „košů“ – otázek. „Seznam základních znalostí“ a otázky 

budou předem známy a budou vydány podle skutečně přednesené látky na začátku zápočtového 

týdne. 

Zkouška se skládá ze vstupního testu a ústní části. Při vstupním testu si student vytáhne list s pěti 

položkami ze „Seznamu základních znalostí“ a na ně písemně odpoví. Student, který neodpoví na 

všechny položky správně, je hodnocen výslednou známkou ze zkoušky nedostatečně (F).  

Student, který odpoví na všechny položky správně, si dále v ústní části vytáhne z každé ze čtyř 

skupin otázek jeden lístek, tedy celkem čtyři otázky. Po přípravě na otázky odpovídá student 

v diskuzi se zkoušejícím. Jeho znalosti látky z každé otázky jsou zkoušejícím ohodnoceny 0 až 

15-ti body. Celkem tedy lze ze znalostí látky získat 0 až 60 bodů. 

3) Výsledné hodnocení zkoušky z předmětu A1B14PO1 je dáno součtem bodů z vlastní zkoušky a 

ze cvičení dle následující tabulky: 

celkový počet bodů výsledná známka slovně výsledná známka písmenem 

0 až 49 nedostatečně F 

50 až 59 dostatečně E 

60 až 69 uspokojivě D 

70 až 79 dobře C 

80 až 89 velmi dobře B 

90 až 100 výborně A 

 

Zkouška, při které je znalost látky z jedné otázky v ústní části hodnocena zkoušejícím jako 

0 bodů, je hodnocena výslednou známkou nedostatečně (F). 

Pokud se student, přihlášený na určitý termín zkoušky, nedostaví bez omluvy předem, je 

hodnocen známkou nedostatečně (F). 

 

1. října 2018 

Pavel Kobrle 

                                                           
1
 Počet bodů v závorce se týká studentů, kteří byli vybráni a zúčastnili se exkurze do provozu Škoda Auto, a.s. 

v Mladé Boleslavi. Jejich semestrální úloha bude hodnocena maximálně 20 body. Tito studenti též nemusí 

vypracovat protokol z prvního cvičení. 


