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Pravidla konání zkoušek z Lékařské chemie a biochemie (B03120) na Ústavu Biochemie a Experimentální 

Onkologie v letním semestru 2021/22 

   
Termíny zkoušek (včetně prázdninových termínů) budou 25.března zveřejněny v SIS a bude zde upřesněn i datum a 

čas, kdy budou termíny otevřeny pro přihlašování.  

 

Počet termínů je konečný a neměnný a v souladu s fakultními pravidly 1. LF UK bylo vypsáno více než 200% 

míst.  

 

Konat zkoušku může student pouze tehdy, má-li splněny všechny (pre)rekvizity  a je-li zapsán na termín zkoušky 

v SISu.   

Zkouška se skládá ze vstupního testu a ústního zkoušení.  

Písemný test obsahuje 7 otázek a na jeho vypracování je 30 minut.  Test probíhá v aplikaci rogo.cz v den a čas 

zveřejněný coby termín zkoušky. Bližší informace ke konání testu (heslo, místo konání) budou studentům zaslány po 

uzavření termínu v SIS. Náplní testu jsou chemické výpočty (koncentrace roztoků, hmotnostní zlomek, pH,  příprava a 

ředění roztoků) a vzorce (v rozsahu uvedeném v seznamu vzorců pro zkoušku z lékařské chemie a biochemie  

zveřejněném na webu ústavu). Každá zcela správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem. K ústní zkoušce 

postupují studenti, kteří v písemném testu získali  alespoň 4 body.  Tento požadavek se nevztahuje na 2. opravný termín, 

při němž k ústní zkoušce student postupuje bez ohledu na počet bodů získaných v testu.  Výsledky testu a rozpis studentů 

na ústní část zkoušky budou zveřejněny odpoledne v den písemné zkoušky na webu ústavu.  Konzultace k výsledku 

daného testu se studentovi poskytuje pouze jednou.  Student se na termínu konzultace musí předem domluvit s 

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

Ústní zkoušky se budou konat vždy v úterý-pátek po písemném testu (není li v sis uvedeno jinak).  

V ústní části zkoušky si studenti vylosují čtveřici otázek, která bude zahrnovat po jedné z každého oddílu seznamu 

otázek. Studenti, kteří úspěšně absolvují test a neuspějí v ústní části zkoušky, nebudou psát test v následujících 

opravných termínech. U ústní části studenti předloží i řádně vedené protokoly  z praktických cvičení  (vyjma studentů, 

kteří předmět Lékařská chemie a biochemie v ak. roce 2021/22 opakují a již jednou řádně získali zápočet). 

Okruhy otázek i seznam vzorců, jejichž znalost je požadována, a doporučená literatura jsou zveřejněny na 

internetových stránkách ústavu. 

 

Zkoušky budou probíhat na Ústavu biochemie a experimentální onkologie, U Nemocnice 5, 2.patro.   

Konání zkoušek se řídí fakultními pravidly 1.LF UK pro organizaci studia a studijním a zkouškovým řádem UK. 

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, tak není klasifikován, ale termín zkoušky 

propadá. Po propadnutí termínu se lze přihlásit na další termín zkoušky.  Budou akceptovány pouze písemné omluvy 

ze zdravotních důvodů, řádně doložené lékařským potvrzením.   Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát. 

Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, nezakládá to nárok na vypsání zvláštního 

termínu zkoušky.  

 

Vzhledem k vývoji situace týkající se COVID-19 může dojít ke změně formy zkoušky 

z prezenční na distanční. Pro informace sledujte web ústavu. 

    

Ve věcech studijní administrativy (vč. omluvy ze zkoušky) kontaktujte as. Mgr. Lucii  Stollinovou Šromovou, Ph.D. 

(tel. 224965738/ lsrom@lf1.cuni.cz) 

 

21.března 2022  

 

 

 Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

   přednosta ústavu 


