
Organizácia predmetu Farmaceutická fyzika 

Výuka predmetu Farmaceutická fyzika v zimnom semestri (ZS) akademického roka 2021-22 bude 

prebiehať súlade s rozhodnutiami dekana FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimasa, PhD., MPH (Rozhodnutie 

dekana o metódach štúdia na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v ZS 2021, Nariadenie dekana o 

spôsobe realizácie prezenčnej praktickej výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v ZS 2021)  

Prednášky budú mať študenti postupne k dispozícii v aplikácii MS Teams v tíme s názvom 

2021FAFUK_KFCHL_FF_prednasky_labaky. V aplikácii v ponuke v hornom riadku nájdete Súbory, ďalej 

Učebné texty a následne Prednášky.  

O organizácii laboratórnych cvičení budú študenti podrobne informovaní v jednotlivých skupinách 

v priebehu prvého týždňa ZS. Na úvodnom laboratórnom cvičení (prvý týždeň, 20-24.9.2021) študenti 

budú v každej skupine rozdelení na polovicu podľa abecedného zoznamu. Rozdelenie upresní vedúci 

učiteľ skupiny mailom, respektíve zoznamy sú vyvesené na nástenke KFCHL (respírium). Prvá časť 

skupiny podľa abecedy príde na prvú hodinu cvičenia, druhá časť na druhú hodinu cvičenia.  

V hore uvedenom tíme v Súbory/Učebné texty/Laboratorne_cvicenia je možné nájsť tiež inštruktážne 

videá, ktoré sú nápomocné pri príprave na cvičenia. 

Pred prvým vstupom do laboratória dostanú študenti do rúk Písomné prehlásenie študenta o 

dodržiavaní platných epidemiologických opatrení. Pri príchode do laboratória odovzdajú podpísané 

prehlásenie, ktoré bude archivované počas celého ZS. Kvôli protiepidemickým opatreniam bude 

cvičenie prebiehať v dvoch laboratóriách. Na laboratórnom cvičení sa môže študent zúčastniť len v 

laboratórnom plášti a s respirátorom. Študenti s príznakmi respiračného alebo iného ochorenia nesmú 

byť prítomní v laboratóriu. V takomto prípade je potrebné kontaktovať lekára, ktorý vystaví 

potvrdenie o práceneschopnosti. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia predpísané učiteľom. 

Zameškané cvičenia bude potrebné nahradiť v poslednom týždni semestra, o forme nahrádzania budú 

študenti včas informovaní.  

Už počas semestra môže študent získať body, ktoré sa budú zarátavať do celkového hodnotenia 

a ovplyvnia teda výslednú známku z predmetu Farmaceutická fyzika. Minimálne dvakrát za semester 

sa bude hodnotiť pripravenosť na cvičenie najmä pomocou testov, za ktoré je možné získať 0-6 bodov, 

podmienka účasti na cvičení je zisk aspoň troch bodov. Z každého cvičenia je potrebné vypracovať 

písomný protokol, ktorý bude hodnotený v rozsahu 0-8 bodov. Približne v polovici ZS a na jeho konci 

sa bude písať špeciálny test zameraný na výpočty nevyhnutné pri príprave roztokov. Každý z týchto 

testov má bodovú hodnotu 0-3. Celkové hodnotenie študenta za semester pozostáva z priemernej 

hodnoty za testy + priemerná hodnota protokolov + súčet hodnotení za dva špeciálne testy. Už počas 

semestra je tak možné nadobudnúť až 20 bodov. 10 bodov je minimum potrebné na účasť na skúške. 

Skúška bude mať formu písomného testu, za ktorý je možné získať maximálne 80 bodov. Finálne 

hodnotenie je potom súčtom bodov za semester a bodov za samotnú skúšku. Študent získa známku 

A za 92-100 bodov, B za 84-91 bodov, C za 76-83 bodov, D za 68-75 bodov, E za 60-67 bodov a Fx za 

59 a menej bodov. 

Uvedené pravidlá môžu byť modifikované pri zhoršení epidemickej situácie. 
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