
EKOLÓGIA  
Gestor: prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. 

Cvičiaci: Ing. František Máliš, PhD. 

    

 

Usmernenie č. 1 ku priebehu cvičení počas dištančnej výučby 

v akademickom roku 2020/2021 
 

Základným dokumentom je „Harmonogram cvičení pre akademický rok 2020/2021“, ktorý je 

dostupný na webovom sídle Katedry fytológie LF TU Zvolen, časť Servis študentom. Toto 

usmernenie len upravuje a upresňuje tam uvedené skutočnosti vzhľadom na dištančný priebeh 

výučby.  

 

1. a 2. cvičenie 

Prvé a druhé cvičenie bolo spojené a realizované prezenčnou formou v prvom týždni 

semestra. Študenti dostali základné informácie o obsahu a priebehu cvičení a informácie 

o podmienkach pre udelenie zápočtu, vrátane náplne semestrálnej práce.  

 

28. 10., 4. 11. a 11. 11. 2020 

Online konzultácie k ľubovoľným témam súvisiacim s predmetom cez MS Teams, skupina 

„LF ZEKOL – Ekológia“. Pedagóg (F. Máliš) bude k dispozícii v čase od 10:30 do 12:00 a od 

13:05 do 14:35 formou verbálnej komunikácie. V danom čase sa môžu pripojiť 

a komunikovať ľubovoľní študenti bez ohľadu na ich zaradenie do študijných skupín, resp. 

rozvrh. 

 

18. 11. 2020 

Test z poznania významu ekologických skupín.  

Test bude realizovaný cez UIS (Univerzitný informačný systém) a dostupný v rámci predmetu 

Ekológia v časti Testy a skúšanie. Náhľad testu je už zverejnený a študenti si môžu skúsiť 

jeho dostupnosť a prácu s ním. Skutočný test bude zverejnený v čase začiatku cvičenia 

(10:30, 13:05, 14:50). Test sa bude realizovať v čase cvičení a podľa skupín. Konkrétny 

študent teda bude realizovať test v čase cvičenia, ktoré má zapísané. Prosím teda študentov 

bez vybraného cvičenia, aby sa k nejakému priradili. Test bude pozostávať z 8 otázok, každá 

za 2 body (takže z testu je možné získať nie 15, ale 16 bodov). Výsledok bude uvedený 

v bodovacom hárku Priebežné hodnotenie v časti Priebežné hodnotenie. Vzhľadom na krátky 

text otázok aj odpovedí bude čas na test 5 minút. Pozor, testy nebude možné po časovom 

limite odoslať a nebudú hodnotené. Čas začne plynúť až po spustení testu (nie zverejnení 

testu), ale je potrebné začať včas, lebo test bude dostupný len cca 10 minút.  

 

25. 11. a 2. 12. 2020 

Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce.  

Prezentácia bude prebiehať opäť cez MS Teams a po študijných skupinách. V termíne 25. 11. 

bude prezentovať abecedne prvá polovica skupiny, v termíne 2. 12. abecedne druhá polovica 

skupiny. Prezentácia bude prebiehať formou zdieľanej obrazovky. Teda jeden z prezentujúcej 

dvojice sprístupní (zverejní) svoju obrazovku pre ostatných členov skupiny, aby sme mohli 

všetci spoločne vidieť prezentáciu. Práce je potrebné aj odovzdať v pdf formáte (poslať 

emailom na malis/at/tuzvo.sk). 

 

 

 



9 .12. 2020 

Opravný termín pre písanie testu. 

Test bude realizovaný rovnakým spôsobom ako 18. 11. 2020. Zúčastniť sa ho môže len ten 

študent, ktorý nezískal v súčte za aktívnu prácu (prednášky, test, semestrálna práca) viac ako 

15 bodov. 

POZOR ZMENA podmienok opravného testu: 

Počas testu konaného 18. 11. 2020 viacero študentov nestihlo odoslať test v časovom limite. 

UIS napriek tomu zaznamenal odpovede a bolo možné ich ohodnotiť. Väčšina z týchto 

študentov však napriek tomu neodpovedala na mnohé otázky správne a získali len málo 

bodov. S gestorom, prof. Ujházym, sme sa dohodli, že test teda ohodnotíme každému 

študentovi. Aby však neboli znevýhodnení tí, ktorí test vypracovali načas, môže sa opravného 

testu zúčastniť každý študent. Čas testu bude predĺžený na 8 minút a tento čas bude pri 

hodnotení posudzovaný striktne. Teda študentovi, ktorý neodošle test v časovom limite, 

nebude test ohodnotený a body nebudú pridelené. Do celkového hodnotenia sa započíta vyššia 

bodová hodnota, to znamená, že ak pri opravnom teste získa študent menej bodov, započíta sa 

mu bodové hodnotenie z prvého testu.   

 

 

Ďalšie otázky alebo nejasnosti upresníme priebežne počas výučby. Prajeme príjemné 

a úspešné štúdium v plnom zdraví.  

 

 

S pozdravom, 

F. Máliš   


