
Předmět: zkouška 123CHE 

Vážení studenti, 

zkouška z předmětu Chemie bude probíhat distanční formou a bude složena z části písemné (test z látky probrané 

v rámci 12 přednášek) a části ústní (nepovinná). 

Písemná část: předmětem písemné části bude odpovědět na 10 otázek zahrnujících učivo probrané během celého 

letního semestru. Zadání dostanete zadaný přes platformu MS Teams. Na vypracování budete mít 60 minut. 

Ústní část: předmětem ústní části bude prověření znalostí probrané látky formou video-hovoru v MS Teams, a to 

individuálním pohovorem, během kterého dostanete 3-4 otázky. V případě potřeby mohou být položeny i další 

doplňující otázky. Předpokládaná doba ústní zkoušky je cca 10-15 min. 

Písemná část zkoušky bude probíhat simultánně, tj. všichni studenti přihlášení na zkouškový termín budou řešit zadání 

současně. Ústní část zkoušky bude probíhat v pořadí, v jakém budou odevzdány výsledky písemné části, případně dle 

individuální dohody před začátkem zkoušky. 

V souladu s příkazem rektora musí být student pro zkoušku vybaven: 

a) počítačem s potřebným SW pro konání distanční zkoušky, 

b) webkamerou, 

c) mikrofonem, 

d) reproduktory/sluchátky, 

e) datovým připojením v dostatečné kvalitně pro audio‐video‐hovor, 

f) datovou kapacitou dostatečnou pro přenos, 

g) telefonním spojením (pro případ výpadku sítě). 

Před začátkem zkoušky se student identifikuje občanským průkazem. V průběhu celé zkoušky (písemné i ústní části) 

musí být na straně studenta zapnuta webkamera a mikrofon, student se nesmí vzdálit ze zorného pole kamery. 

Písemné testy budou archivovány a ústní zkouška za stejným účelem nahrávána. 

Dojde‐li v průběhu konání zkoušky k omezení fungování některých komponent (např. výpadku signálu), student 

neprodleně telefonicky kontaktuje zkoušejícího, kterému vysvětlí důvod výpadku. Zkoušející rozhodne o dalším 

postupu. Telefonický kontakt:  Doc. Nábělková 607 846 076 

prof. Pavlíková 723 711 031 

Doc. Keppert 731 726 096 

Student je povinen si do 24 hodin od zapsání výsledku zkoušky do IS KOS výsledek překontrolovat a vznést neprodleně 

případnou námitku, pokud se tak nestane, má se za to, že je student s výsledkem zkoušky srozuměn. O zapsání známky 

do KOS vás budeme informovat emailem. 

Pokud student není schopen skládat zkoušku distanční formou, zašle žádost děkanovi prostřednictvím studijního 

oddělení. 

Pro úplné informace prostudujte materiál Distanční zkoušení na FSv - základní pomocný materiál, který naleznete na 

https://www.fsv.cvut.cz/zamest/vyuka.php, případně další související dokumenty. 
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