
 

Stránka 1 z 3 
 

 

Termomechanika: Často kladené dotazy 

Q1:  Kde najdu informace k předmětu? 

A2: Můžete je dohledat na následujících stránkách Courseware a pak kliknutím na link 

Termomechanika 

Q:  Jaká je doporučená literatura? 

A: Doporučená literatura je následující: 

• Mareš, Radim. Kapitoly z termomechaniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-

80-7043-706-3. 

• Pavlíček, Petr. Sbírka řešených příkladů z termomechaniky, 2019, ZČU v Plzni 

• Kalčík, Josef; Sýkora, Karel. Technická termomechanika. 1. vyd. Praha: Academia, 1973.  

• Sazima, Miroslav. Sbírka příkladů z termomechaniky. nezměn. vyd. Praha :  ČVUT, 1969.  

• Sazima, Miroslav. Teplo. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989. 

A: Kde mohu najít sbírku řešených příkladů z TM? 

Q: Sbírku řešených příkladů najdete na Courseware předmětu. 

Q:  Kde najdu přehled učiva ke cvičením? 

A: Na stánkách vašeho cvičícího home.zcu.cz (pak v seznamu vyhledejte vašeho cvičícího) 

Q:  Jsou cvičení a přednášky povinné? 

A: Přednášky ani cvičení nejsou povinné. 

Q:  Když jsem zapsaný na termín cvičení, který se dodatečně ukázal jako nevhodný, mohu chodit 

na jiný termín? 

A: Navštěvovat jiný termín můžete v případě, že to kapacita učebny umožňuje. 

A: Kolik mohu získat bonusových bodů na cvičení? 

Q: Na cvičení můžete během semestru získat v součtu nejvýše 3 body. 

Q:  Kolik mohu získat bonusových bodů na přednáškách? 

A: V průběhu semestru můžete na přednáškách získat v součtu nejvýše 3 body. 

Q:  Jaká je forma zápočtu a jaké jsou podmínky získání zápočtu? 

A: Zápočet probíhá písemnou formou – tři příklady na výpočet. Za každý příklad lze získat nejvýše 

10 bodů, souhrnně můžete tedy získat 30 bodů. 

 Podmínkou získání zápočtu je napsání zápočtové písemky za minimálně 15 bodů. Bonusové 

body se do tohoto limitu nezapočítávají.  

                                                           
1 Q = Dotaz 
2 A = Odpověď 

https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kke/tm
https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kke/tm/studijni-materialy.html
http://home.zcu.cz/
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Q:  Mohu si nechat uznat zápočet z minulého roku? 

A: Zápočet je možné si nechat uznat. Bude Vám uděleno 15 bodů. Uznávají se pouze zápočty 

z předchozího akademického roku. Body za aktivity ze cvičení z minulého, či aktuálního roku 

se nepřipočítávají. 

Upozornění: V případě, že si zápočet necháte uznat a bude Vám zapsán do indexu a do portálu, 

není možné si přijít napsat zápočtovou písemku ani nějakým jiným způsobem získávat body 

k zápočtu. 

Q:  Kolik mám pokusů na zápočet? 

A: Zápočtovou písemku si můžete zopakovat nejvýše třikrát (3x). 

Q:  Když absolvuji třikrát zápočtovou písemku, bude se mi počítat nejvyšší počet dosažených 

bodů? 

A: Ne. Při každém dalším pokusu se předchozí výsledky anulují. 

Q:  Co když jsem se nemohl dostavit na zápočet? 

A: Do 48 hodin napište email s omluvou a odůvodněním zkoušejícímu. V opačném případě se Vám 

termín bude počítat jako neúspěšný pokus. 

Q:  Do kdy se mohu přihlásit na zápočet / odhlásit ze zápočtu? 

A: Termín na zápočet se pro přihlašování uzavírá vždy 1 hodinu před jeho začátkem. Mezní termín 

odhlašování je 24 h před začátkem termínu 

Q:  Na portálu vidím dva termíny zápočtů / zkoušek ale na ten druhý termín není možné se 

přihlásit. Co to je za termín? Bude se otevírat? 

A: Tento termín je doplňující (bonusový) pro případ, že první termín bude plně obsazen 24 h před 

začátkem. Tento termín se bude otevírat jeden pracovní den před jeho plánovaným začátkem. 

V případě, že máte o účast na tomto termínu zájem, můžete se přihlašovat až do 1 hodiny před 

začátkem termínu. Odhlašování z tohoto termínu, je zakázané, tedy v případě přihlášení a 

neúčasti Vám bude počítán neúspěšný pokus. 

Q:  Na portálu vidím i termíny, které jsou před začátkem zkouškového období, jsou to 

předtermíny? Liší se obsah otázek (příkladů) na těchto termínech od těch v zkouškovém 

období? 

A: Ano, jedná se o předtermíny. Jsou primárně určeny pro studenty končících ročníků, ale také 

pro studenty, které termomechanika baví a nastudovali si učivo dopředu. Rozsah látky, který 

se může objevit na těchto předtermínech odpovídá učivu z celého semestru! Při přihlašování 

tedy na tento fakt myslete. 
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Q:  Jaká je forma zkoušky a jaké jsou podmínky splnění zkoušky? 

A: Zkouška probíhá formou testu, za který můžete získat maximálně 30 bodů. 

 Podmínkou účasti i přihlášení na zkoušku je splnění podmínek pro udělení zápočtu. 

 Minimální počet bodů pro udělení zkoušky je 15 bodů. 

Pro ÚSPĚŠNÉ absolvování zkoušky (a tím předmětu), MUSÍ student získat v součtu se 

zápočtem alespoň 36 bodů. 

Q: V případě, že získám minimální nutný počet bodů ze zkoušky, ale nebudu mít v součtu 36 

bodů, mohu si přijít opravit zápočtovou písemku? 

A: NE. V případě, že si necháte uznat zápočet, přistupujete ke zkoušce s daným počtem bodů a 

tyto body jsou pro aktuální akademický rok neměnné. 

Q: Jak je to u kombinovaného studia (kde nejsou cvičení) s bonusovými body ze cvičení a 

přednášek? 

A: Jelikož v rámci kombinovaného studia nemáte cvičení, máte možnost získat nejvýše 6 bodů 

během konzultací (přednášek). Tím je zajištěna rovnost podmínek pro splnění předmětu u 

studentů prezenčního i kombinovaného studia. 

 

 


