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Týždeň 8 
 

Všeobecné lekárstvo 
 
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení 
Prednáška: Rektorské voľno 

 
Praktické cvičenie: 

• Nervový systém: 
• Cerebrovaskulárne lézie ischemické a hemoragické 

• Epilepsia – klasifikácia, príčiny, symptomatológia 

• Senzorické poruchy -  zrak, sluch 
 

• Praktický protokol č.2: Audiogénna epilepsia u potkanov 
• Film si nájdete na stránke patfyz.medic.upjs.sk/sstudmat.htm, v sekcii letný semester  -prístup k výučbovým 

videám. Tam si nájdete aj formát protokolu. Po prezretí filmu napíšte protokol a zašlite príslušnému asistentovi 
do konca 8. výučbového týždňa 

 

• Kontrola vedomostí (kvíz, ústna odpoveď) 

• Prezentácie semestrálnych prác pokračujú podľa harmonogramu v jednotlivých skupinách 

• Krátke ďalšie prezentácie k danej téme podľa harmonogramu a rozdelenia v jednotlivých skupinách 
 

Pozn. Zameranie, časový rozsah a rozvrh jednotlivých preberaných oblastí počas tutoriálov a seminárov v každej skupine 
určuje učiteľ a do značnej miery závisí od prezentácií, pripravenosti skupiny a jej konzultačného zamerania a otázky sa 
môžu medzi skupinami odlišovať.Tutoriály a ani semináre nie sú prednášky. Vyžadujú aktívnu participáciu a prípravu 
študentov na uvedené témy.  

 
 
 

Zubné lekárstvo 
 
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičen 
Prednáška: 

• Nervový systém V 
Neurodegeneratívne ochorenia – klasifikácia, terminológia, genetické pozadie,   
Choroby z inklúzií 

• Nervový systém VI 
• Cerebrovaskulárne lézie – hemoragické a ischemické  

 
 
Praktické cvičenie: 

• Nervový systém: 
• Alzheimerova choroba 

• Poruchy vyššej nervovej činnosti 

• Syndrómy demencie 
 
 

• Kontrola vedomostí (kvíz, ústna odpoveď) 

• Prezentácie semestrálnych prác pokračujú podľa harmonogramu v jednotlivých skupinách 

• Krátke ďalšie prezentácie k danej téme podľa harmonogramu a rozdelenia v jednotlivých skupinách 
 



Pozn. Zameranie, časový rozsah a rozvrh jednotlivých preberaných oblastí počas tutoriálov a seminárov v každej skupine 
určuje učiteľ a do značnej miery závisí od prezentácií, pripravenosti skupiny a jej konzultačného zamerania a otázky sa 
môžu medzi skupinami odlišovať Tutoriály a ani semináre nie sú prednášky. Vyžadujú aktívnu participáciu a prípravu 
študentov na uvedené témy.  
 
Výučbové filmy 
 
Dementia 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=v5gdH_Hydes 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=zTd0-A5yDZI 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=QmLStxU12F0 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=5vw9Te0rOao 
Higher nervous system disorders  

•••• https://www.youtube.com/watch?v=62R0BsYe0iw 
Epilepsy 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=uwB8AZ2vK1g 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=zHAjmPueDmo 
Cerebrovascular diseases 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=IpgFWK3qkhk 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=PlGWTStyyhQ 
Sensory disorders 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=guspTGxUO_c 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=NpZI1eKiadg 

•••• https://www.youtube.com/watch?v=mXmlFPJyvZA 
 
 
 


