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Pravidlá hodnotenia predmetu lekárska biofyzika 
 
 
1. Priebežné hodnotenie  
 

1.1 Praktické cvičenia 
Študent je povinný priniesť si ku každej úlohe praktického cvičenia pracovný postup a merací hárok vytlačený 
s vyplnenými položkami hlavičky, dátumom merania, predpokladanými pomôckami a uvedenou literatúrou, 
z ktorej si naštudoval teóriu k praktickému cvičeniu. Inak podľa rozhodnutia vyučujúceho nemusí byť 
pripustený na praktickú výučbu rovnako ako v prípade, ak nebude mať predpísaný ochranný odev (biely plášť), 
alebo ak nebude úspešný v kontrolnom vstupnom preskúšaní. Za každú absenciu vrátanie meškania na výučbu 
je študent povinný písomne sa ospravedlniť vyučujúcemu spolu s doložením oficiálneho dokladu a je povinný 
si praktické cvičenie nahradiť. Merania vymeškané zo všetkých vyššie uvedených dôvodov si študent nahrádza 
v januári 2020. Náhradu treba vopred dohodnúť so svojím vyučujúcim.  
Študent je povinný odovzdať definitívny protokol vytlačený a vhodne zviazaný (pevne zopnutý) na hodnotenie 
najneskôr 1 týždeň po meraní danej úlohy. Neskôr odovzdaný protokol bude ohodnotený ako celok 0 bodmi. 
Rovnako bude nulou hodnotený aj protokol, ktorý nebude obsahovať merací hárok podpísaný vyučujúcim, 
alebo protokol identifikovaný ako plagiát. Protokol sa hodnotí iba raz, bez možnosti dodatočnej opravy za 
účelom zmeny hodnotenia. Každá činnosť sa hodnotí iba celočíselnými bodmi. Za každú stranu protokolu 
(vrátane príloh) neoznačenú názvom úlohy, menom študenta, študijnou skupinou a menom vyučujúceho sa 
strháva 1 bod z celkového hodnotenia. Ak študent získa za protokol 20,0 % alebo menej bodov, je povinný 
merať celú úlohu znova (v januári 2020) a vypracovať nový protokol z nového merania. Študent je povinný 
odovzdať vyučujúcemu všetky protokoly (aj nové opravné) najneskôr do 31. januára 2020. 
Protokol má presne definovanú štruktúru, vrátane numerického, štatistického a grafického hodnotenia, 
diskusie a záveru. K niektorým úlohám je potrebné dodať aj prílohu protokolu – ukážku výpočtu, graf alebo 
iný výstup z merania. Graf je potrebné vyhotoviť ručne na milimetrový papier alebo spracovať v Exceli. 
Grafická alebo iná obrazová príloha sa odovzdáva na samostatnom liste papiera formátu A4.  
Pre prihlásenie sa na skúšku musí mať študent odmerané všetky úlohy a získať z každej úlohy viac ako 20,0 % 
možných bodov. Na skúšku sa môžu prihlásiť len študenti, ktorí získajú v hodnotení protokolov sumárne 
najmenej 70,0 % bodov (vrátane bonusových).  
Ak nie je úlohu možné z technických príčin odmerať ani v rámci domeriavania počas semestra, resp. v januári 
2020, učiteľ vyznačí túto skutočnosť do Hodnotiaceho hárku príslušného študenta.   
Študent, ktorý počas semestra nezíska z praktických cvičení dostatočný počet bodov, sa bude môcť prihlásiť 
na domeriavanie úloh v januári 2020. Konkrétne termíny budú oznámené najneskôr 20. decembra 2019. 
 
Semestrálna práca ako bonus 
Študent si môže zlepšiť hodnotenie z praktických cvičení dobrovoľným vypracovaním semestrálnej práce. Ak 
sa tak študent rozhodne, nahlási tému semestrálneho projektu najneskôr počas praktickej výučby v 8. týždni 
semestra (4. 11. – 8. 11. 2019). Tlačenú aj elektronickú verziu semestrálneho projektu je študent potom 
povinný odovzdať najneskôr počas praktickej výučby v 11. týždni semestra (25. 11. – 29. 11. 2019). Neskôr 
odovzdané práce sa neberú do úvahy. Za semestrálnu prácu môže študent získať najviac 5 % povinného 
bodového základu hodnotenia protokolov.  
Podrobné pokyny k písaniu semestrálnej práce a kritériá jej hodnotenia sú dostupné na webovej stránke Ústavu 
lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave.  
 

1.2 Priebežné testy 
Počas semestra je študent povinný absolvovať dva priebežné testy, ktoré sa budú konať v 7. týždni semestra 
(28. 10. – 31. 10. 2019) a v 13. týždni semestra (9. 12. – 13. 12. 2019). Testované bude zvládnutie obsahu 
teoretickej časti (prednášok) aj praktickej časti výučby (témy budú zverejnené na webovej stránke Ústavu).  
Opravné testy bude možné písať v 14. týždni semestra (16. 12. – 20. 12. 2019).  
Druhé opravné termíny priebežných testov budú v januári 2020. Presné dátumy budú zverejnené najneskôr 
20. 12. 2019.  Ak sa študent rozhodne písať opravný test, hoci v predošlom termíne uspel, výsledok predošlého 
(riadneho alebo opravného) testu sa anuluje. 
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Každý z priebežných testov môže študent písať najviac trikrát. Ak sa študent nedostaví na stanovený 
čas konania testu, stráca termín bez možnosti náhrady. Pokiaľ študent požaduje ďalší termín, musí oň 
písomne požiadať prednostu Ústavu s príslušným odôvodnením a predložením oficiálnych dokladov (PN, 
úradné konanie, a pod.) najneskôr jeden týždeň pred plánovaným termínom testu. Študent je povinný 
absolvovať všetky opravné testy najneskôr do 31. januára 2020.  
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent získať za každý priebežný test bez ohľadu na termín najmenej 
70,0 % bodov.  
 
 
2. Skúška  
 
Na skúšku sa študent môže zapísať až po splnení všetkých podmienok. Za ich splnenie vrátane 
dodržania stanovených termínov zodpovedá študent.  
Skúška sa koná v písomnej aj ústnej forme v jeden deň. Z organizačných dôvodov sa môže ústna časť skúšky 
konať aj nasledujúci deň. 
 

2.1. Písomný test 
Test môže pozostávať z uzavretých aj z otvorených otázok (doplňovacie otázky).  
Študent úspešne zvládne test, ak získa najmenej 70,0 %. V prípade neúspešne vykonaného testu v riadnom 
termíne alebo v prvom opravnom termíne, študent nepostupuje na ústnu skúšku. Celá skúška sa hodnotí 
známkou Fx. Na druhom opravnom termíne postupuje na ústnu skúšku aj študent, ktorý na tretíkrát písanom 
teste dosiahol najmenej 65,0 % (ak pritom nedosiahol 70,0 %, test sa hodnotí známkou Fx, skúška však 
pokračuje). Ak v tretíkrát písanom teste študent nedosiahne najmenej 65,0 %, nepostupuje na ústnu skúšku 
a celá skúška sa hodnotí známkou Fx. 
 

2.2 Ústna skúška 
Študent si losuje dve otázky zo zoznamu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke Ústavu. Ak študent na 
niektorú z vylosovaných otázok zodpovie menej ako 70 % z rozsahu látky, je hodnotený známkou Fx za celú 
skúšku.  
Skúšajúci je oprávnený klásť doplňujúce otázky (aj k semestrálnej práci). 
 

Ak študent v niektorej časti skúšky neuspel,  
na ďalšom termíne opakuje celú skúšku bez ohľadu na termín. 

 
Študent je povinný absolvovať riadny termín skúšky do konca skúšobného obdobia  

zimného semestra v niektorom z termínov vypísaných pracoviskom. 
 
 
Záverečné hodnotenie sa vypočíta ako vážený aritmetický priemer percentuálnych čiastkových 
hodnotení, výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto. Hodnotenie je tvorené: 

– výsledkom hodnotenia protokolov (vrátane bonusových bodov) s váhou 0,10; 
– výsledkom hodnotenia priebežných testov, každý z testov s váhou 0,10 (spolu 0,20); 
– výsledkom písomného testu na skúške s váhou 0,30; 
– výsledkom ústnej skúšky, každá otázka s váhou 0,20 (spolu 0,40). 

 
Stupnica záverečného hodnotenia:  
A: [94,0 %; 100,0 %]  B: [88,0 %; 94,0 %)  C: [82,0 %; 88,0 %)  
D: [76,0 %; 82,0 %)  E: [70,0 %; 76,0 %)  Fx: [0,0 %; 70,0 %) 
 
Na získanie známky A – E vo výslednom hodnotení je nutné, aby každá zložka skúšky bola hodnotená 
lepšie ako Fx, s výnimkou testu na 2. opravnom termíne skúšky (bod 2.1). 
 
V Bratislave 27. augusta 2019     doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. 
          prednosta Ústavu 
 


