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DOCHÁZKA, KONÁNÍ VÝUKY 

 prezence na hodinách není striktně povinná, tj. student má vždy možnost splnit předmět i za předpokladu 

nesplnění docházky 

 vyučující je však oprávněn stanovit splnění docházky jako možné kritérium pro jeden ze způsobů získání 

zápočtu, v takovém případě: 

 je docházka evidována 

 má vyučující právo definovat ji jako aktivní a pouhou fyzickou přítomnost 

studenta bez vyvíjení mentální aktivity za plnění docházky nepovažovat 

 maximální počet absencí, má-li být docházka studenta splněna, činí 2 

 není rozlišováno mezi omluvenou a neomluvenou absencí 

 

 vyučující je oprávněn stanovit nahrazení výuky pokaždé, dojde-li k jejímu odpadnutí z jakéhokoli důvodu; 

bere však v takovém případě ohled na rozvrh studentů a náhradní hodinu stanovuje tak, aby nekolidovala 

s jinými povinnými předměty. Koná-li se náhradní hodina, může vyučující požadovat prezenci stejným 

způsobem jako v rámci výuky dle standardního rozvrhu. 

 výuka se koná bez ohledu na počet účastníků 

 

POMŮCKY 

 povinná učebnice: Nečas - Čebišová - Schánělová: Základní lékařská terminologie, Hradec Králové, 2015 

(elektronické skriptum ve formě zaheslovaného .pdf souboru, dostupné u vyučujícího a na webu ÚDLCJ) 

 procvičovací části skript musí mít student ve vytištěné podobě s sebou na 

hodině, v opačném případě může být situace posuzována jako neplnění 

aktivní docházky (je-li tato stanovena) 

 

ATESTACE 

 předmět je jednosemestrální a jeho splnění je podmíněno úspěšným složením dvou oficiálních atestací: 

zápočtu (Z) a zkoušky (Zk) 

 obě atestace jsou pouze písemné, skládají se v pořadí 1. Z, 2. Zk; a není možno konat obě v rámci jednoho 

termínu 

 plní-li student zápočet souhrnným zápočtovým testem (alternativní postup viz níže), musí dosáhnout 

výsledku 70 %, aby byla atestace splněna. Pro splnění zkouškového testu platí rovněž hranice 70 %. 

 požadavkem ke všem testům je veškerá látka probraná do okamžiku psaní testu 

 student se ke každé atestaci musí dostavit s indexem; bez indexu nebude k atestaci připuštěn a bude s ním 

naloženo jako se studentem, který se vůbec nedostavil 

 

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

 k zápočtovému i zkouškovému testu se student musí hlásit přes SIS a vypsané termíny plně respektovat. 

Seznam termínů, které budou v SISu pro příslušnou atestaci vypsány, je konečný a neměnný: student nemá 

právo na žádné dodatečné termíny, a to ani tehdy, pokud zkouškové období již končí a on své pokusy 

nevyčerpal 

 nestihne-li student splnit zápočet či zkoušku do konce zimního zkouškového období, nebude mít k dispozici 

další termíny dříve než o letním zkouškovém období 

 nemůže-li se student dostavit k atestaci, k níž se přihlásil (a odhlásit se ze SISu již není možné), nemusí tuto 

svou absenci omlouvat ani jakkoliv dokládat její důvod. Na jiný termín se však bude moci přihlásit nejdříve 

za sedm dní od atestace, jíž se nemohl zúčastnit. Do té doby bude SIS pro další přihlašování zablokován.   

 



PLNĚNÍ ZÁPOČTU 

 zápočet lze získat dvěma způsoby: 

 

     1. PREZENČNÍ ZPŮSOB spočívá v udělení zápočtu za průběžnou práci. 

     Vyučující může stanovit několikrát během semestru tzv. průběžný test. Splní-li 

     student systém průběžných testů a má zároveň splněnou (aktivní) prezenci, 

     získává automaticky zápočet k datu poslední hodiny. Detaily systému   

     průběžných testů (počet, hodnocení, podmínky splnění…) stanoví vyučující. 

 

     2. ABSENČNÍ ZPŮSOB spočívá v získání zápočtu za splnění regulérního 

     zápočtového testu zpravidla psaného o zkouškovém období. K zápočtovému 

     testu může student přikročit i bez toho, aby měl splněnou prezenci či  

     průběžné testy. K formálním náležitostem zápočtových testů viz výše  

     odstavce ´atestace´ a ´studijní informační systém´. 

 

PLNĚNÍ ZKOUŠKY 

 zkoušku lze získat pouze úspěchem u zkouškového testu 

 zkouškový test je koncipován velmi podobně jako testy průběžné i test zápočtový, rozdíl je především v 

rozsahu 

 

OSTATNÍ 

 student s dyslexií, dysgrafií či dysortografií má právo obdržet na zápočtový a zkouškový test o 25 % časové 

dotace více, dostaví-li se k atestaci s lékařským či psychologickým potvrzením ne starším než dva roky. 

Vyučující je oprávněn umožnit tuto časovou úlevu také u průběžných testů, je-li to v danou chvíli 

organizačně možné. Jakékoli jiné úlevy z pravidel či stanovených požadavků jsou však vyloučeny. 

 

 student s individuálním studijním plánem (ISP) nemá nárok na žádné výjimky z uvedených pravidel či 

požadavků 

 


