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 aktívna účasť na praktických cvičeniach: 

o pripravenosť na každé praktické cvičenie naštudovaním témy cvičenia vopred 

o maximálne jedna ospravedlnená absencia 

o v prípade dvoch absencií študent vypracuje a odprezentuje pred svojimi spolužiakmi 

seminárnu prácu na tému/témy, ktoré neabsolvoval (cca 15 min, .pptx) 

o pri viac ako dvoch absenciách nie je možné úspešne absolvovať predmet, ani 

vykonať skúšku (okrem mimoriadnych okolností hodných zvláštneho zreteľa)  

o úroveň vedomostí môže byť kedykoľvek a v akejkoľvek forme testovaná – v prípade 

nedostatočnej úrovne bude študentovi evidovaná absencia  

o očakávaný je proaktívny prístup – vlastná iniciatíva, zoznámenie sa s aktuálnou 

témou, diskusia… 

o nepripravenosť na hodinu bude hodnotená ako absencia 

 odporúčaná účasť na prednáškach z predmetu:  

o prednášky sú integrálnou súčasťou výučbového procesu a praktické cvičenia na ne 

úzko nadväzujú  

o vedomosti prezentované na prednáškach budú vyžadované ako na čiastkových 

testoch, tak aj na záverečnej skúške  

 účasť na študentskom seminári a odprezentovanie vlastnej prednášky na zvolenú tému 

 povinnosť viesť si vlastný zošit s detailnými nákresmi s popismi všetkých študovaných 

preparátov  

o pokiaľ túto povinnosť študent zanedbá alebo nákresy nebudú v požadovanej kvalite, 

hodina bude hodnotená ako absencia  

o finálna kontrola zošitov s nákresmi bude počas poslednej hodiny 

 počas semestra musí študent úspešne absolvovať celkovo dva čiastkové testy. Úspešným 

zvládnutím sa rozumie ich absolvovanie na min. 140% (dosiahnutie priemeru 70%) 

 

Evaluácia študenta na konci semestra pozostáva z: 

 priemerného výsledku dvoch čiastkových (prípadne aj záverečného – opravného testu) 

upraveného o: 

o +/- 5% podľa aktivity na hodinách počas semestra 

o +/- 5% podľa kvality nákresov v zošite 

Toto hodnotenie tvorí súčasť karty študenta a bude sa na neho prihliadať počas záverečnej skúšky z 

predmetu. 
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