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a) Přítomnost na praktiku
• Účast na praktikách je povinná. Toleruje se jedna řádně omluvená absence (do absencí se budou
započítávat i pozdní příchody na cvičení).
b) Protokoly, karyotyp, referát
Každý student musí v průběhu semestru:
• vypracovat protokoly z absolvovaných cvičení a odevzdat je vždy nejpozději na následujícím
praktiku
• vypracovat, vyhodnotit a odevzdat nejpozději do 19. 11. 2012 karyotyp z obdržené fotografie
lidských chromozomů,
• vypracovat referát ve formě prezentace v Power Pointu na zadané téma (referát musí vycházet
z publikací vydaných v roce 2010 až 2012). Seznam témat i referujících bude zveřejněn na
Intranetu (\\lfhk.cuni.cz\students\educ\biologie). Referáty mohou být prezentovány již v průběhu
praktických cvičení, zbývající referáty pak v posledních 2 praktických cvičeních. V případě
nevyhovující a nekvalitní prezentace bude vyučující vyžadovat k zápočtu její přepracování.
c) Znalosti
• Každý student musí absolvovat zápočtový test. Minimální hranice úspěšnosti v testu je dosažení
75 % bodů. Při nesplnění tohoto limitu student bude mít možnost test opakovat (maximálně
dvakrát, z toho alespoň jednou v zimním zkouškovém období). Opravný zápočtový test se může
psát nejdříve za 1 týden po předchozím neúspěšném testu. Termíny pro opravné zápočtové testy
budou včas zveřejněny; student se musí na opravný test písemně přihlásit u asistenta. V případě
neodůvodněné neúčasti na opravném zápočtovém testu bude student klasifikován „nedostatečně“. Pokud ani na třetí pokus student nepřekročí v testu limit 75 % bodů, zápočet nezíská.

KONZULTACE:
Jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícími Ústavu lékařské biologie a genetiky.

ZKOUŠKA:
Studenti, kteří budou u zkoušky přistiženi při opisování nebo jiném podvádění, budou hodnoceni
známkou „nedostatečně“ (4). Po vytažení čísla otázky, tj. v průběhu přípravy ke zkoušce, student
nesmí opustit danou místnost. V opačném případě po návratu bude táhnout novou otázku (toto je
možné učinit pouze jednou v průběhu přípravy).
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