
Fytocenológia a lesnícka typológia 2. ročník LF 

 
Podmienky pre udelenie zápočtu  
 

a/  100% účasť na 10 cvičeniach a 2 dňoch hlavných cvičení 
 

b/ Vypracovanie a odovzdanie programov: 
Analýza spoločenstiev edaficko-trofického radu  A (program 1)   3. týždeň 
Analýza spoločenstiev edaficko-trofického radu  A/B, B (program 2)   4. týždeň  
Analýza spoločenstiev edaficko-trofického radu  B/C, C (program 3)   5. týždeň 
Analýza spoločenstiev edaficko-trofického radu  D (program 4)   6. týždeň 
Analýza spoločenstiev edaficko-hydrických súborov  „a“, „c“ (program 5)  7. týždeň 
Analýza skrátených zápisov všetkých prebraných spoločenstiev (program 6) 8. týždeň 

 

c/ Úspešné zvládnutie semestrálnych testov 
 

Ekologické skupiny druhov – test 1 (max. 10 bodov)    4. týždeň 
Záverečný test – zaraďovanie do SLT – test 2 (max. 20 bodov)  10. týždeň 
 
Opravy testov 
Testy majú len jeden možný termín na opravu: 
Ekologické skupiny druhov       9. týždeň 
Záverečný test – zaraďovanie do SLT      v skúškovom období  

(termíny budú vypísané) 

 

d/ Praktické poznávanie rastlín (poznávačka) 10 bodov (min. 5 bodov) 

  
 Riadny termín        5. týždeň 

Opravný termín         9. týždeň 
  

Celkove je možné získať 45 bodov 
– za účasť na prednáškach je možné získať 5 bodov  
– body sa započítavajú do hodnotenia na skúške 

 

V skratke – pre udelenie zápočtu je potrebné: 
– správne vypracovať 6 programov; 
– úspešne absolvovať poznávačku (min. 5 bodov); 
– získať v súčte za aktívnu činnosť (testy, poznávačka, prednášky) minimálne 20 bodov 
 

Harmonogram 
 
týždeň 
semestra 

 týždeň 
semestra 

 

1. úvod; fytoindikácia a jej uplatnenie v lesn. typológii 6. program 4 

2. fytocenologický zápis; praktické poznávanie rastlín 7. program 5 

3. program 1 8. program 6 

4. test 1 - ekologické skupiny; program 2 9. oprava - test 1, poznávačka 

5. poznávačka; program 3 10. test 2 (záverečný)  

 
 
 



Podrobné organizačné pokyny: 
 
1. Cvičenia sú povinné   – aj pre repetentov (opakujúcich ročník) 
     – pre prenášajúcich bez zápočtu  

2. Termín cvičenia je pevne daný podľa skupín v UIS 
– nie je možné chodiť s inou skupinou, jedine ak cvičenie koliduje s iným predmetom 

 

3. Prípadné absencie musia byť ospravedlnené, cvičenie nahradené po dohode s vyučujúcim 

– ospravedlnená absencia = potvrdenie o dôvode absencie (lekárske, ...) + náhrada cv. s inou 

skupinou v danom týždni  

– akceptujeme 1 neospravedlnenú absenciu  

– nahrádzanie cvičení kvôli absencii len po predbežnej osobnej dohode s vyučujúcim (min. 1 
cvičenie vopred) 

– ak cvičenie koliduje so skúškou zo zimného semestra je ho potrebné nahradiť v 
rovnakom týždni po predbežnej dohode s vyučujúcim – ospravedlnenka = index 

– ak študent v dôsledku ospravedlnenej neprítomnosti nemôže napísať niektorý z testov, musí 
ho absolvovať na najbližšom cvičení. 

 

4. Od druhého týždňa povinné návody na cvičenia (bez návodov = absencia) 

 

5. Vypracované programy sa odovzdávajú na konci cvičenia (najneskôr na nasledujúcom cvičení) 
podľa vzoru uvedenom v Návodoch na cvičenia 

 

6. Poznávačka sa robí len počas semestra 
repetentom sa uznáva poznávačka ak ju už úspešne absolvovali, môžu si ju opraviť 

 

7. Zápočtový týždeň – píše sa záverečný test (45 min), kontrola programov 

– zápočet získa ten, ktorý má v poriadku programy, úspešne absolvoval testy a poznávačku 
– bez zápočtu sa nie je možné prihlásiť na skúšku 
– bez zápočtu je možné preniesť predmet do 3. r. ale je nutné znova absolvovať cvičenia 
v letnom semestri 

 

8. Hlavné cvičenia sú povinné, nedajú sa ospravedlniť ani nahradiť 
 – kontrola poznámok + kontrolné otázky na skúške 
 – repetenti s absolvovanými HC už 2. krát nemusia  

 

Harmonogram cvičení pre študentov opakujúcich predmet 
 
týždeň 
semestra 

 týždeň 
semestra 

 

1. program 1 6. program 6 

2. program 2 7. oprava - poznávačka,  test 2 (záverečný) 

3. test 1 - ekologické skupiny; program 3 8.  

4. poznávačka; program 4 9.  

5. oprava - test 1, program 5 10.  

 
 
 
 
Vo Zvolene 6. 2. 2016    doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. 
               Ing. František Máliš, PhD.  


