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Závěrečná zkouška  

 
Vážené studentky, Vážení studenti, 
 
S ohledem na nemožnost osobní hromadné výuky na VŠE, resp. hromadného složení písemné 
závěrečné zkoušky, jsme pro Vás připravili složení závěrečné zkoušky z našeho předmětu 1FP303 
vzdáleně. Pro účely řádného průběhu a složení závěrečné zkoušky zasíláme podrobné informace 
ohledně on-line zkoušky. 
 
Pokyny: 
 

1. On-line zkouška, na kterou jsou vypsané termíny v INSIS, je zkouškou závěrečnou, jedná se 
závěrečný test. V případně nutnosti bude vypsán po 3. termínu termín opravný.  
 
Opravný termín bude pro studenty, kteří po závěrečné zkoušce nedosáhnou v součtu s body 
z průběžného testu minimálního hodnocení nutného pro známku „dobře“. Bude-li počet 
studentů, kteří půjdou na opravný termín, nízký, bude opravná zkouška buď ústní, nebo 
písemná, a to s osobní účastí (nikoliv on-line). Toto bude ještě upřesněno s ohledem na vývoj 
situace s COVID-19. 
 

2. On-line zkouška je zkouškou tzv. „nad otevřenou knihou“. Tj. studenti mohou použít své studijní 
materiály, přičemž jimi se rozumějí 

a. Prezentace k předmětu, které jsou nahrané v aplikaci OneNote 
b. Záznamy z přednášek 
c. Cvičební materiály 
d. Vlastní studentovy poznámky 
e. Literatura uvedená v sylabu předmětu 

 
Jiné, než výše uvedené materiály nejsou ke složení zkoušky dovoleny.  
 
Bude-li zjištěno, že student využívá i jiné pomůcky, bude z on-line testu vyloučen. Průběh on-
line testu bude nahráván. 
 

3. Testy budou maximálně individualizované, tj. nebude k dispozici jedno znění testu, nýbrž 
několik variant, a tyto budou studentovi automaticky přidělené při připojení se k testu. 
 

4. On-line test proběhne v aplikaci MS Forms, na kterou se studenti připojí přes odkaz v aplikaci 
MS Teams, tj. stejně jako při průběžném testu. 
 

5. Technické vybavení: je nutné, aby studenti měli dostatečné připojení k internetu, fungující 
mikrofon a fungující kameru, počítač připojený k napájení, aby nedošlo (zejména u notebooků 
či tabletů) k vybití přístroje v průběhu testu. 
 

6. Studenti, kteří skládají zkoušku, musí být v místnosti, kde budou vykonávat on-line zkoušku, 
sami. Budou pracovat pouze s jedním přístrojem, a to tím, na kterém skládají on-line zkoušku. 
Jiné elektronické prostředky nejsou dovoleny (např. mobilní telefony či jiné komunikační 
prostředky). Zkoušející může namátkově vyzvat studenta, aby tuto skutečnost prokázal 
otočením kamery atp.. Studenti budou mít zapnuté pouze aplikace, které umožní technicky 
složit zkoušku. Jiné aplikace nejsou dovoleny. Studenti musí být schopni na vyzvání 
zkoušejícímu nasdílet plochu svého monitoru (v MS Teams „sdílet plochu“). 
 

7. Na závěrečnou zkoušku bude k dispozici 90 minut času. Při hodnocení včasného odevzdání 
bude rozhodující čas, který systém zapíše jako čas odevzdání. V případě, že student 
neodevzdá včas (tj. neuloží test včas), bude se jednat o porušení podmínek složení zkoušky. 
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8. Zpracované testy budou archivovány pro případné nahlédnutí, jako při „normálním“ průběhu 
výuky. 

 
Budete-li mít k výše uvedenému jakékoliv dotazy či připomínky, prosím, obraťte se na mě včas, 
abychom případné nejasnosti vyřešili ještě před zahájením zkoušky. V průběhu zkoušky již nebude 
možné výše uvedené diskutovat. 
 
Děkuji za pochopení a spolupráci a hlavně věřím, že se všem závěrečný test povede zvládnout! 
 
S úctou 
 
 
Tomáš Brabenec 
 
V Praze, 9. května 2020 


