Informace a pokyny k zápočtovému testu
semináře Finanční právo I – LS 2021 – Boháč – středa od 10 hod. a 12 hod.
1) Zápočtový test se píše v systému Moodle v příslušné seminární skupině.
2) Během psaní zápočtového testu v Moodle se studující přihlásí do schůzky v týmu MS Teams, kde
bude mít vypnutý mikrofon a zapnutou kameru, která bude namířena na něj a monitor (jako
celek, nemusí být vidět, co je na monitoru), na kterém bude psát test. V chatu této schůzky bude
možné klást případné dotazy.
3) Test bude přístupný dne 5. května 2020 od 10:00 hod. do 11:00 hod. pro seminární skupinu od 10
hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod. pro seminární skupinu od 12 hod.
4) Časový limit pro vypracování testu bude 50 minut – po uplynutí časového limitu se test
automaticky odešle, test lze odeslat i dříve.
5) Test obsahuje otázky z témat, která se probírala na seminářích.
6) K řešení testu lze použít jakékoli právní předpisy (i komentované), judikaturu a další relevantní
dokumenty.
7) Každému studujícímu systém náhodně vygeneruje tyto otázky s tímto bodovým ohodnocením:
Bodové
ohodnocení
1
1
Do textu se doplní chybějící slova.
4
2
2
Vybere se jedna nebo více správných 2
odpovědí.
3
2
3
4
Přiřadí
se
správná
odpověď 2
z nabízených možností.
5
2
4
6
Na otázku se odpoví ano, nebo ne.
1
7
1
8
1
9
1
5
10
Volně se na otázku odpoví.
4
6
11
Uvede se řešení příkladu – odpovědi 10
na otázky.
Celkový počet bodů z testu
30
Stránka

Otázka Charakter otázky

8) K výsledku testu se přičte max. 5 bodů získaných za řešení příkladů v průběhu semináře
v Turnitinu.
9) K získání zápočtu je třeba alespoň 20 bodů.
10) Výsledky budou zveřejněny v systému Moodle a na internetových stránkách www.radimbohac.cz,
a to nejpozději ve středu 12. května 2021. Studující budou identifikováni pomocí čísla UKČO. Do
Studijního informačního systému budou výsledky zapsány následně.
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