
Poznámky a pokyny k předmětu NME1 (NMEA) 2019/20 
Přednášející: 
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc., katedra fyzikální elektroniky, areál MFF v Tróji, budova těžkých 
laboratoří, místnost L-238  
e-mail: jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz (preferovaný způsob kontaktu)  
homepage: http://kfe.fjfi.cvut.cz/~limpouch  
a 
Ing. Pavel Váchal, Ph.D., Trojanova, místnost 131a 
e-mail: pavel.vachal@fjfi.cvut.cz  homepage: http://kfe.fjfi.cvut.cz/~vachal 
 
Přednášky: slajdy http://kfe.fjfi.cvut.cz/~limpouch/lecnum.html  
(jsou v pdf k tisku – abyste nemuseli tolik zapisovat při přednáškách).  
Je to doplněk k přednáškám, není to skriptum.  
 
Cvičení:  
Po 7:30  T-105  DM, FE, AMSM Ing. Tomáš Kerepecký 
Út 9:30  T-105  DAIZ  Ing. Sebastian Lorenz 
Út 11:30  T-124  JCHI (NMEA) KJCh (Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.) 
Čt 7:30  T-124  FTTF, JIB, JIC, ASI Ing. Martin Matys 
Pá 7:30  T-115  EJCF, IF, RT Ing. Dominika Mašlárová, Ing. Jan Vábek 
Pá 9:30  T-115  LPT, IPL Ing. Dominika Mašlárová, Ing. Jan Vábek 
Vypadá to, že Čt je plně obsazen, nelze tam přijmout nikoho, kdo tam nepatří. I Po a Pá 7.30 
jsou hodně obsazené. Žádám ty, kteří mohou, aby přešli na úterý 9.30 nebo na pátek 9:30. 
 
Uznání zápočtů  
o Zápočty, zapsané v KOSu budou uznány. Za letošek budou zapsány na zkoušce. 
o Ti, kdo si myslí, že vloni měli na zápočet nárok, kontaktují Ing. Váchala, aby si uznání 

zápočtu ověřili.  
o Ti, kdo vloni pravidelně chodili, ale neodevzdali správně vyřešený příklad, kontaktují 

cvičícího nebo Ing. Váchala. Pokud jim bude loňská účast uznána, dostanou zápočtovou 
úlohu, kterou musí odevzdat do 31. března. Pokud tak neučiní, budou pro ně platit stejné 
podmínky jako pro nové studenty, včetně docházky.  

o Cvičení jsou povinná, budou tolerovány 3 absence. Nelze přebíhat mezi cvičeními. 
 
Zápočty:  
o Příklady k zápočtům budou na cvičeních zadány v dubnu  
o Příklady je třeba odevzdat nejpozději 31. srpna (aby byl čas na případné opravy), později 

může cvičící přijetí příkladu odmítnout  
 
Zkoušky (mimo NMEA – kz klasifikuje KJCh):  
o Termíny budou průběžně vypisovány na webové stránce přednášejícího prof. Limpoucha. 
o Student se hlásí e-mailem přednášejícímu, ten v odpovědi sdělí hodinu. 
o První termín bude v týdnu 18. -22. května (pro studenty, kteří mají SZZ v červnu, lze vypsat 

i předtermín). Bude i termín na začátku srpna (hlavně pro studenty s SZZ v září). 
o V září bude připuštěn na zkoušku jen student s uděleným zápočtem (do srpna lze zkoušku 

konat i bez zápočtu, ale zapsána bude až po jeho udělení)  
o Zkouškové období končí 18. září (v týdnu od 14. září budou vypsány jen opravné termíny)! 
o Na zkoušce každý dostane krátký test a pak dostane otázky – jedna je často směřována k 

tématu zápočtové úlohy. 
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