ANALÝZA VE VÍCE PROM NNÝCH- ZKOU²KA

Podmínky zde uvedené se týkají v²ech student· nav²t¥vujících moje p°edná²ky z
analýzy ve více prom¥nných, bez ohledu na identika£ní ozna£ení této p°edná²ky ve
studijních plánech a KOS (kterých je n¥kolik, a která podléhají neustálým zm¥nám).
Podmínky zápo£tu. Zápo£et získáte, pokud se budete (aktivn¥) ú£astnit cvi£ení
(povoleny jsou 3 absence) a napí²ete zápo£tový test.
Test se bude psát p°ibliºn¥ ve dvou t°etinách semestru a jeho rozsah bude dosud
procvi£ená látka. Pravidla testu jsou stejná jako u zkou²ek (pouze papír a psací
pot°eby). Ti, kdo pot°ebný po£et bod· (alespo¬ polovina) nezískají a budou mít
spln¥nu docházku, budou mít moºnost napsat si je²t¥ opravný test.
Zápo£et je nutnou podmínkou pro p°ipu²t¥ní ke zkou²ce.
Zkou²ka. Obsahem zkou²ky je materiál který byl probrán na p°edná²ce. Tento
materiál zahrnuje zejména problematiku diferencovatelnosti funkcí více prom¥nných, aplikace v problémech na hledání extrém· funkcí, vícenásobné integrály, kalkulus vektorových polí a nakonec problematiku nekone£ných °ad funkcí (Fourierovy a Taylorovy °ady). Vhodným studijním materiálem jsou nap°íklad dvoudílná
skripta Prof. Hamhaltera a Ti²era, nebo studijní materiály na internetových stránkách n¥kterých £len· katedry (Doc. Habala, Dr. Korbelá°).
Zkou²ka se skládá ze dvou £ástí: písemné a ústní. Písemná zkou²ka se skládá z
n¥kolika po£etních p°íklad·, nejsou povoleny ºádné pom·cky jenom psací pot°eby.
Celková známka z písemné £ásti zkou²ky má orienta£ní význam. Studenti, kte°í
získají mén¥ neº 50% neprosp¥li (F) a nemají nárok na ústní zkou²ku. Ostatní
studenti boudou hodnoceni orienta£ní známkou následovn¥:
E: nejmén¥ 50%
D: nejmén¥ 60%
C: nejmén¥ 70%
B: nejmén¥ 80%
Ústní £ást je pro ud¥lení známky rozhodující. V této £ásti zkou²ející prov¥°í
správné porozum¥ní hlavních pojm· a v¥t z p°edná²ky, a slouºí také k vyjasn¥ní
d·leºitých bod· v písemné £ásti. V p°ípad¥ odhalení zásadních neznalostí m·ºe
vést k výrazné zm¥n¥ známky, oproti orienta£ní známce, v£etn¥ hodnocení F. Ústní
£ást je povinná pro studenty kte°í cht¥jí získat známku A. Pro ostatní studenty je
moºné ji po dohod¥ se zkou²ejícím vynechat. V takovém p°ípad¥ student akceptuje
výsledek písemné £ásti jako kone£nou známku.
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