
Pravidla pro získání zápočtu na Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK 

 

1. Nejvýše 3 absence na seminářích a praktických cvičeních 

 

2. Zisk více než 60% bodů z průběžných testů.  

Testy se budou psát v 6., 10. a 14. týdnu výuky na začátku praktického cvičení. Každý test se skládá ze 13 

otázek. Pro získání zápočtu je potřeba zisk více než 60% bodů (tj. celkem alespoň 24 bodů).  Studenti, kteří 

nesplní tuto podmínku, budou ve zkouškovém období psát opravný test, který je nutné absolvovat 

s úspěšností vyšší než 60%. Každý student bude mít pro opravný zápočtový test v rámci předem vypsaných 

termínů nárok na jeden řádný a dva opravné pokusy. Test si lze ze závažných důvodů (např. nemoc) 

nahradit, avšak pouze po předchozí dohodě a souhlasu odpovědného asistenta. 

Seznámení studenta s výsledky testů bude provedeno do 14 dnů. V případě průběžných testů bude 

studentovi sdělen výsledek vyučujícím asistentem v rámci výuky praktických cvičení. V případě 

zápočtových testů bude výsledek uveřejněn v SIS.   

Konzultace k výsledku daného testu se studentovi poskytuje pouze jednou, a to nejpozději do konce 

příslušného semestru.  Student se na termínu konzultace musí předem domluvit s odpovědným pracovníkem 

(doc.MUDr. J.Křemen, CSc., quartz@lf1.cuni.cz). 

 

3. Předložení řádně vedených protokolů a ústní přezkoušení, jehož náplní bude látka probíraná 

v praktických cvičeních. Vypracované protokoly se odevzdávají ihned po skončení praktika, maximálně na 

praktiku následujícím. Při nedodržení tohoto stanoveného termínu dostane student mínus. Protokol, který 

nebude vyučujícím asistentem schválen, student opraví a předloží po revizi nejpozději na následujícím 

praktiku. Protokoly bude student předkládat i při zkoušce.  

 

Studenti jsou průběžně hodnoceni +/- za znalosti či aktivitu ve výuce (praktická cvičení, semináře), k tomuto 

hodnocení bude přihlédnuto při udělování zápočtů či v průběhu zkoušky.  Chybějící 1 bod ve výsledném 

hodnocení testů lze vykompenzovat 2+, chybějící 2 body pak 5+.  Každé udělené – bude kompenzováno 1+ 

v případě, že se student ocitne v „ záporném“ skóre bude mu za každé minus odečten 1bod z testů.  

 

Vzhledem k vývoji situace týkající se COVID-19 budou informace upravující prezenční formu studia 

v závislosti na epidemiologické situaci aktualizovány v zvláštních vyhláškách na webu Ústavu. 
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