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Hodnocení předmětu
Předmětem hodnocení budou výstupy a výsledky – a) cvičné úlohy; b) projektu; c) položky katalogu
prvků; d) prezentace projektu. Jednotlivé výstupy vzniknou vždy jako výsledek práce týmu studentů.
Vzhledem k této skutečnosti bude dílčí hodnocení těchto částí uděleno vždy týmu jako celku.
Pro potřeby hodnocení Vaší účasti na předmětu bude použit systém bodového hodnocení doporučený
v klasifikační stupnici ECTS. Aktuální stav Vašeho hodnocení bude dostupný na webových stránkách
předmětu.
Nárok na získání zápočtu bude mít ten kdo:
-

splní účast na povinných schůzkách
cvičná úloha - předvede vedoucímu učiteli výstupy cvičné úlohy
cvičná úloha - výstupy budou vedoucím učitelem převzaty a hodnoceny jako vyhovující
projekt - odevzdá vedoucímu učiteli tištěnou podobu výstupů a zprávu o projektu
projekt - předvede vedoucímu učiteli digitální výstupy projektu
projekt - zpráva i data budou vedoucím učitelem převzaty a hodnoceny jako vyhovující
katalog - předvede vedoucímu učiteli vytvořenou položku katalogu (v digitální podobě)
katalog - vytvořená položka katalogu bude vedoucím učitelem hodnocena jako vyhovující
prezentace - připraví a provede prezentaci výstupů projektu (+katalog) v určeném termínu
bude mít více jak 49 bodů

Vaše účast na předmětu bude celkově hodnocena klasifikovaným zápočtem podle následující
klasifikační stupnice:
hodnocení (ECTS)

počet bodů

A

100 - 90

B

89 - 80

C

79 - 70

D

69 - 60

E

59 -50

F

méně než 50

Hodnocení bude možné vylepšit ústním pohovorem, pokud bude součet bodů o max. 2 body horší, než je
požadovaná mez – např. při 88 bodech mohu ještě usilovat o hodnocení A.
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Hodnocení předmětu - kritéria
1. schopnost samostatně a kvalitně řešit zadané projekty
Předpokládá se kvalitní, samostatné (v rámci týmu) řešení zadaného projektu a cvičné úlohy.
Předmětem hodnocení je především kvalita, kompletnost a dodržování termínů.
Body:

cvičná úloha

max. 10 bodů

projekt - výstupy

max. 40 bodů

katalog

max. 15 bodů

nedodržení termínů

- 5 bodů

2. schopnost kvalitního písemného projevu
Předpokládá se kvalitní zpracování technické zprávy a textů nové položky katalogu. Důraz je
věnován jak obsahové (kompletnost, stručnost, věcnost), tak formální stránce textů (úprava,
uspořádání, přehlednost) a formulaci vlastních závěrů.
Body:

projekt – technická zpráva

max. 10 bodů

katalog – textová část

max. 15 bodů

3. schopnost kvalitní přípravy a prezentace výstupů projektu
Předpokládá se kvalitní zpracování prezentace výstupů projektu (projekt + katalog). Hodnocena
bude jak obsahová stránka příspěvku (např. informační hodnota) a formální stránka příspěvku
(grafická úprava prezentace), tak vlastní prezentování příspěvku před kolegy (srozumitelnost,
přehlednost, způsob podání).
Body:

prezentace projektu

max. 10 bodů

Docházka
• Na přednáškách není účast studentů povinná. Na všech ostatních schůzkách je povinná
účast alespoň jednoho zástupce z každého týmu.
Při neúčasti na schůzce bude tým penalizován

- 5 body

• Pozdní příchod o více jak 20 minut považuji za neúčast.
• Na kontrole výsledků projektu (průběžné i závěrečné) je povinná účast všech studentů.
• Na prezentaci je povinná účast všech studentů.
Vaší neomluvenou neúčastí zaniká nárok na získání zápočtu z předmětu.
V odůvodněných případech je možné předem osobně domluvit náhradní termín.
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