
Zápis ze schůzky zástupců kruhů s vedením Ústavu Biochemie a Exp. Onkologie 1. LF UK 

 

Dne 1.12. 2021 se uskutečnila schůzka vedení UBEO se zástupci jednotlivých kruhů české paralelky a 

dne 8.12.2021 se zástupci anglické paralelky. Prof. Šedo stručně informoval přítomné o zásadních 

bodech vzešlých z hodnocení výuky v roce 2020/21.  

Studentům byl shrnut model organizace udělování zápočtů a vypisování a přihlašování se na zkoušky 

(jež se řídí fakultními pravidly a termíny volíme dle doporučení pověřeného zástupce pro preklinickou 

výuku). 

 Byla diskutována následující témata  

- Včasné příchody do výuky a nošení ochranných pomůcek dle současných epidemiologických 

opatření ( studenti přicházející více než o 15 minut později a/nebo bez ochranných pomůcek 

nebudou vpuštěni do laboratoře) 

- V laboratoři platí BOZP řád a není bezpečnostně možné, aby zde byly židle. Bohužel vzhledem 

k naplněnosti fakultních učeben není organizačně možné zajistit učebnu pro teoretický úvod 

v čase laboratorního cvičení. 

- Výukové materiály jsou uloženy na univerzitním elearningovém úložišti a odkaz na ně je 

uváděn na webu Ústavu. Technické problémy, jež vznikly v poslední době, nebyly z důvodu 

chyby našeho webu, ale reinstalace elearningového úložiště. Tč. by mělo být opět možné 

materiály bezproblémově tisknout a ukládat. 

- V rámci distanční výuky je snaha o vytvoření záznamů nahrávek prezentací v MS teams. 

- Testy jsou psány v systému rogo.cz. Pro přihlášení do testu musí mít student platné heslo 

CAS. Případné problémy s loginem jsou „vlastním problémem“ studenta, nikoliv našeho 

technického zajištění. Pokyny pro testy (např. psaní desetinné tečky a podobně) byly 

studentům opakovaně připomínány a z důvodu „seznámení se“ se systémem byly umožněny 

cvičné/zkušební testy. Bohužel jich využilo minimum studentů.  

- Pokyny a podmínky pro udělení zápočtu jsou uvedeny na webu ústavu. Stejně tak jako 

informace o možném zisku plus/minus a jejich vliv na finální hodnocení/udělení zápočtu. Od 

letního semestru budou pravidelně na začátku laboratorního cvičení zařazeny krátké kvízy 

testující připravenost studenta na praktické cvičení, které budou rovněž ohodnoceny +/-. 

- V zápočtovém týdnu proběhne (dle pokynů v „podmínkách pro udělení zápočtu“) krátké 

přezkoušení z praktických cvičení. Studenti si přinesou protokoly „schválené“ vyučujícími. 

Přezkoušení se týká všech studentů. Ti, jež nesplní bodové podmínky pro udělení zápočtu, se 

následně mohou přihlásit na zápočtový test (informace budou uvedeny v samostatné 

vyhlášce na webu Ústavu). 

V letním semestru uspořádáme další schůzku s kruhovými zástupci. Bude se týkat především 

organizačních informací spojených s vypisováním a následně průběhem zkoušek v letním 

semestru. 

 


