SVPD .. Test z fotogrammetrie a DPZ – pokyny


test bude trvat cca 45-50 min.



test bude probíhat v B868



na jeden termín je kapacita max. 15 studentů



na test se budete zapisovat v KOSu jako na jednorázovou akci .. termíny budou dohodnuty na
poslední přednášce z FTG



test má dvě části .. FTG + DPZ



část FTG bude formou psané odpovědi a část DPZ bude formou zaškrtnutí správné/správných
voleb



Vaše celková úspěšnost v testu bude vyhodnocena prostřednictvím procent



test úspěšně absolvujete, pokud Vaše úspěšnost bude 50 procent a více



test bude možné si opravit v jednom opravném termínu



výsledky testu = Vaše procentuální úspěšnost, bude předána Dr. Janatovi, který Vám stanoví (a do
KOSu zapíše) výslednou známku z předmětu .. s ohledem na hodnocení své části předmětu



případná změna takto vzniklé známky je možná, způsob bude domluven individuálně
Test – část FTG



otázky ke zpracování si budete vybírat sami ze tří okruhů daných zadáním (bloky otázek)



z každého bloku vypracujete právě jednu otázku (tj. celkem tři otázky)



další jednu otázku si vyberete podle Vaší volby (bude jedno z jakého bloku)



celkem tedy z FTG části zpracujete čtyři otázky



otázky budou odpovídat zveřejněným cílům .. viz web předmětu



ke každé otázce v testu bude navíc (oproti dokumentu – cíle) přiřazeno bodové hodnocení

Zdroje
Znalosti k testu byste měli čerpat z přednášek – viz prezentace na webu. Pozor!! – zkontrolujte si, zda
náhodou nebyla prezentace v průběhu semestru aktualizována.
Dále jsou k dispozici skripta (jejich obsahy jsou zveřejněny taktéž na webu) a materiály k oběma úlohám
…
Konzultace
Konzultace budou možné individuálně po předchozí dohodě (např. email).
Výsledky testů
Více o termínu a formě zveřejnění výsledků testů se dozvíte přímo po testu. Oprava testů může trvat 1-3
dny. Výsledky testů mohou být zveřejněny na webovských stránkách předmětu a o výsledcích budete
informováni také prostřednictvím hromadného emailu.
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Opravy testů
Domluva opravných termínů bude probíhat emailově. Ten, koho se oprava bude týkat, se sám ozve ...
Opravný test bude probíhat za stejných podmínek jako test první.

Několik obecných poznámek k organizaci
Kdo přijde na test pozdě má smůlu a nebude k probíhajícímu testu v daném termínu připuštěn. Budu podle
situace tolerovat 5-10 minut.
K testu budete potřebovat čistý papír, psací potřeby a případně i kalkulačku (výpočetní otázky však jdou
vyřešit i bez ní a není jich příliš …. a máte volbu si je nevybrat).
Zjištění nepovolených prostředků (taháky aj.) bude znamenat vyloučení z testu.
V případě zjištění spolupráce více studentů (opisování + nápověda) bude následovat vyloučení z testu pro
oba (všechny) zúčastněné.
Neúčast na testu z jakýchkoliv důvodů je vhodné nahlásit dopředu. Neomluvenou neúčast budu brát jako
neúspěšný termín.

V Praze dne 2. května 2017
Jindřich Hodač.
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