
 

 
 

ze studijního programu: “Všeobecné lékařství – soudní lékařství”  
      “General Medicine – Forensic Medicine”  

 

 

 

 
1. Testy se vypracovávají v termínech a v učebnách, které byly navrženy vyučujícím 

a kam se posluchači řádně přihlásili přes program „STAG“.  
 

2. Formulář testu obdrží posluchači u zkoušky. Obsahuje 60 otázek, časový limit činí 
max. 60 minut. Každá otázka nabízí 4 varianty odpovědí, z nichž pouze 1 je 
správná (nejpřiléhavější výrok, nejvýstižnější tvrzení). Prosíme o pečlivé přečtení 
možností, vhodnost odpovědi se může lišit způsobem vyjádření (je-není…, patří-
nepatří…, málo-mnoho…, atd.). 

 
3. Vybranou odpověď posluchač označí křížkem “x” nesmazatelně propisovací 

tužkou či perem do odpovědního archu (návratka – zkouškový test). V případě 
opravy se chybně zakřížkovaná volba zaškrtá, vedle se napíše slovo “oprava” a 
označí se správná možnost (a, b, c nebo d). I po více změnách musí být jasné, 
jak byla otázka definitivně zodpovězena.  

 
4. K testu si posluchači vezmou psací potřeby a index.  

 

5. Každá správně zodpovězená otázka bude ohodnocena 1 bodem. Limit pro 
úspěšné absolvování testu je 35-60 bodů. Posluchači se ziskem 34 a méně bodů 
nesplnili požadavky testu, budou ohodnoceni známkou F, tj. “nevyhověl/a” a 
budou jej opakovat v opravném termínu. Zisk 35-39 bodů bude klasifikován 
známkou E, tj. “dobře”,  40-44 bodů známkou D, tj “velmi dobře minus”, 45-49 
bodů známkou C, tj. “velmi dobře”, 50-54 bodů známkou B, tj. “výborně minus” a 
55-60 bodů známkou A, tj. ”výborně”. 

 
6. Výsledek úspěšně absolvovaného testu bude společně se zápočtem zapsán 

posluchačům do indexu (mají-li jej), v každém případě bude pak zaznamenán do 
„STAG“. 

 
7. Studenti mají právo si v případě nejasností či protestu prohlédnout své 

ohodnocené odpovědní archy a použitou variantu testu. 
 
8. K testu nebude připuštěn posluchač, který měl v průběhu výuky (semestru) více 

než 2 neomluvené absence. Po řádné omluvě mohou posluchači test absolvovat 
 
9. Zkouškové testy byly vypracovány v souladu s presentovanými přednáškami 

vyučujících v daném semestru. 
 

 


