
Pravidla konání zkoušek z Anatomie v akademickém roce 2017/18 

  

1) Termíny zkoušek budou v SIS vypsány nejpozději do 23. 3. 2018. Budou vypsány všechny 

zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat, a počet termínů bude konečný. 

Předtermíny budou zkoušeny v 15. týdnu LS. Ve zkouškovém období budou termíny zkoušek 

vypsány na každý týden (4. 6. – 29. 6. 2017), prázdninové termíny budou v týdnu od 30. 7. do 

3. 8. 18 a v presemestrálním období (3. 9. - 12. 9. 2018). 

  

2) Zahájení zápisu k předtermínům a termínům v řádném zkouškovém období začne v SIS 

5. 4. 2018 ve 20 hodin. Zápis k prázdninovým termínům bude možný od 29. 6. 2018, 

k termínům v presemestrálním období od 3. 8. a od 5. 9. 2018.  

  

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je limitováno získáním 

zápočtu z Anatomie 1 a 2, Anatomické pitvy 1 a 2, které jsou prerekvizitou. V opačném případě 

nebude možné zkoušku konat a student bude z termínu vyškrtnut (termín však neztrácí).  

  

Poslední termíny jsou vypsány nejpozději dva týdny před zahájením dalšího akademického 

roku (POS 1. LF UK), poté již žádné zkoušky nelze konat ani o jejich konání žádat, a to ani 

v případě nevyčerpání všech termínů (viz bod 5).  

  

Pro zkouškové období platí, že přihlásit se je třeba zpravidla nejpozději do čtvrtka 12:00 

v týdnu před termínem zkoušky. Odhlašování z termínů je možné pouze do středy 12:00 

předcházející danému zkouškovému týdnu. Po tomto termínu již SIS nedovolí se z daného 

termínu odhlásit. V ostatních termínech bude vždy zachován 24 hodinový interval mezi 

možností se přihlásit ke zkoušce a ze zkoušky se odhlásit. 

  

Termíny pro studenty lékařství budou vypisovány zpravidla na pondělí-středa a ev. pátek, pro 

studenty zubního lékařství na čtvrtek a pro studenty bakalářských oborů na středu a čtvrtek.  

  



3) Nedostaví-li se student ke zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, 

není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných 

důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející, omluvu adresujte písemně na sekretariát 

Anatomického ústavu, a to písemně či elektronicky (email: anat@lf1.cuni.cz) s vysvětlením. 

O přijetí omluvy bude student informován.  

  

4) Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, 

mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však nevyčerpá tyto 

možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu 

zkoušky (tamtéž). Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období, 

resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou 

povoleny.  

 

5) Zkouška zahrnuje písemný test, praktickou a teoretickou zkoušku. Zkouška začíná 

písemným testem, jehož úspěšné absolvování podmiňuje konání dalších částí zkoušky (netýká 

se bakalářských oborů). Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená její ukončení a hodnocení 

neprospěl(a). To však neplatí při druhém opravném termínu, kdy bude zkouška pokračovat 

i při neúspěchu v písemném testu. Úspěšný test a úspěšná praktická zkouška platí po celé 

zkouškové období (nejdéle však 4 měsíce) a při opravných termínech není nutné je opakovat. 

 

Zkoušející ústní části zkoušky v řádném termínu (ale už ne v opravných termínech) budou 

losováni. Otázky k ústní části zkoušky jsou zveřejněny pro jednotlivé obory studia na webové 

stránce ústavu http://anat.lf1.cuni.cz  

  

Počet termínů platí pro celé zkouškové období a je definitivní. Počet míst vysoko převyšuje 

číslo stanovené zkušebním řádem. Jiné než uvedené termíny už nebudou vypisovány. Pozor 

proto na ustanovení Studijního a zkušebního řádu 1. LF, který říká, že právo na dva opravné 

termíny nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky.  

 Praha, 21. března 2018 

Karel Smetana 


