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Harmonogram cvičení pre akademický rok 2020/2021 
 

Študenti budú rozdelení na dve skupiny, pričom každá skupina bude mať cvičenie len 

jedenkrát za dva týždne. Zoologicky orientovaná časť cvičení sa realizuje mimo tohto 

harmonogramu. V prípade prechodu výučby na dištančnú formu budú informácie o zmene 

priebehu cvičení zverejnené formou usmernení na webovom sídle Katedry fytológie, v časti 

Servis študentom.  

  

1. cvičenie (30. 9. a 7. 10. 2020)  

Úvod do predmetu a obsahu cvičení. Oboznámenie sa so zadaním semestrálnej práce.  

 

2. cvičenie (28. 10. a 4. 11. 2020) 

Teoretické a praktické podklady ku vyhodnoteniu semestrálnej práce (životné formy 

a stratégie rastlín, Ekologické skupiny). Konzultácie ku získaným údajom ku semestrálnej 

práci. 

 

3. cvičenie (11.11. a 18. 11. 2020) 

Konzultácie ku vypracovaniu semestrálnej práce zamerané na interpretáciu výsledkov 

a finálnu prezentáciu. Písanie testu.  

 

4. cvičenie (25. 11. a 2. 12. 2020) 

Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce.  

 

5. cvičenie (9 .12. 2020) 

Opravný termín pre písanie testu. 

 

 

Podmienky pre udelenie zápočtu 
 

1. absolvovanie cvičení 

2. získanie minimálneho počtu bodov za aktívnu činnosť počas semestra 

 

Body za aktívnu činnosť počas semestra je možné získať za účasť na prednáškach, 

vypracovanie semestrálnej práce a test odborných vedomostí. Maximálny počet bodov, ktorý 

je možné získať, je 35. Minimálny počet potrebný pre udelenie zápočtu je 18 (cca 50 %). 

V prípade prechodu na dištančnú formu z dôvodu pandémie COVID-19 bude minimálny 

počet bodov znížený na 15, pretože body z prednášok sa udelia len v čase prezenčnej výučby. 

 

Rozdelenie bodových hodnôt za aktivity: 

- Absolvovanie prednášok  – 5 bodov (jedna prednáška = 0,5 bodu) 

- Semestrálna práca – 15 bodov 

- Test z poznania významu ekologických skupín – 15 bodov 

 

Test z odborných vedomostí sa píše na 3 cvičení. V prípade distančnej formy výuky budú 

poskytnuté bližšie informácie o jeho priebehu a čase konania testu. Opravný termín z testu sa 



bude konať na 5. cvičení a zúčastniť sa opravného termínu môžu len tí študenti, ktorí 

nedosiahli minimálny počet bodov pre udelenie zápočtu. Semestrálne práce je potrebné 

prezentovať a odovzdať v tlačenej forme na 4. cvičení. Objektívne nezdôvodnené odovzdanie 

semestrálnej práce neskôr ako na 4. cvičení bude mať za následok redukciu udeleného počtu 

bodov zo semestrálnej práce na polovicu. V prípade dištančnej výuky bude prezentácia 

semestrálnych prác prebiehať on-line formou cez MS Teams. 


