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V Praze dne 21. 4. 2008 
Č. j.  9-12/2008- 3LF                                                             
 

PŘÍKAZ    DĚKANA  č. 12/2008 
o zadávání údajů do aplikace „Předměty“ Studijního informačního systému 3. LF 

   
1. Pověřuji přednosty klinik a vedoucí ústavů kontrolou doplnění požadovaných údajů 

všech předmětů vyučovaných na daném pracovišti (klinice, ústavu, …) magisterského 
studijního programu Všeobecné lékařství a bakalářských studijních oborů v aplikaci 
„Předměty“ jak v českém, tak i anglickém jazyce.  

 
Požadované údaje: 
 
  Cíl předmětu 
  Anotace 
  Sylabus 
  Metody výuky 
  Literatura. 
 
2. Termín pro doplnění údajů: nejpozději do 31. května 2008. 
 
 
3. Každý garant vyučovaných předmětů obdrží prostřednictvím e-mailu oslovující 

dopis, ve kterém jsou uvedeny bližší informace (viz. příloha č. 1 tohoto příkazu). 
 
Komentář: Dne 26. 3. 2008 uložil prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., prorektor pro studijní 

záležitosti všem fakultám Univerzity Karlovy v Praze doplnit databázi předmětů. Informace    
o předmětech jsou uloženy v aplikaci Tajemník SIS. V současné době však nejsou v této 
databázi vyplněny všechny potřebné položky. 

Doplnění chybějících položek prostřednictvím aplikace „Předměty“ je pro Univerzitu 
Karlovu v Praze nebytnou podmínkou pro přípravu žádosti o zařazení do ECTS label. 
 
 
Tento příkaz : 
• je účinný dnem vydání:  21. dubna 2008 
• bude zveřejněn na internetové stránce fakulty a ve VNS 
• zpracovatel – Mgr. Z. Čábelková, A. Vlasáková 
 
 
 
                                                                   Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

                                                       děkan 3. lékařské fakulty 
 



                                                                             

        příloha k č. j. 9-12/2008 - 3LF 
         
 
 Vážená kolegyně, Vážený kolego, 
 
 v návaznosti na Příkaz děkana č. 12/2008 a skutečnosti, že jste 
garantem, popř. vyučující předmětu vyučovaného na naší fakultě, obracím 
se na Vás s touto žádostí. 
 
 Univerzita Karlova v Praze připravuje žádost o zařazení do ECTS label. 
Nedílnou součástí této žádosti jsou informace o vyučovaných předmětech, 
které by měly být zadány ve Studentském informačním systému univerzity. 
 
 V současné době je tedy nutné, aby v databázi, kde jsou uvedeny 
vyučované předměty, byly u každého předmětu tyto informace - jak 
v českém, tak v anglickém jazyce:  
___________________________________________________________________________ 
  
  Cíl předmětu - přidaná hodnota předmětu 
- by měl obsahovat informaci o tom, co studentovi přinese absolvování 
předmětu, jaké získá dovednosti, znalosti, čeho bude schopen atp.: 

Příklady:  

Primárním cílem předmětu je seznámit studenty s průřezovým tématem environmentální výchova (obsah, cíle, 
metody, hodnocení), jeho realizací v rámci nových kurikulárních dokumentů - RVP ZV (interdisciplinarita, 
projektové vyučování) a problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).  

Sekundárním cílem je seznámit studenty se sítí Středisek environmentální výchovy v ČR a naučit je (jako budoucí 
učitele) využívat jejich služeb.  

Terciálním cílem je seznámit je s cca pěti modelovými příklady (projekty, lekcemi) environmenální výchovy.  

  Anotace  - je stručný popis (charakteristika) předmětu - max. 
300 úhozů 
 
Příklad:  
 
Základní kurz rostlinné anatomie. Seznamuje se základy stavby rostlinných buněk, pletiv a 
orgánů vegetativních i generativních. Zdůrazňuje vztahy mezi strukturou a funkcí, mezi 
strukturou a prostředím, a ukazuje vývoj stavby rostlinných organismů. 
 
  Sylabus - konkretizuje obsah předmětu  

Příklady:  

Antická fyzika, aristotelovská fyzika a ptolemaiovský obraz světa. Koperníkovská revoluce, 
Brahe, Kepler a Galileo.  
 
Newton, vznik a rozvoj klasické mechaniky.  
 
Vývoj optiky a elektromagnetismu.  
 



                                                                             

příloha k č. j. 9-12/2008 - 3LF 
 
 
Počátky české fyziky.  
 
Historie éteru. 
 
  Metody výuky  - cvičení, seminář, přednáška, praxe atp. 
 
 
  Literatura – přehled základní doporučené literatury  
Příklady: 
 
Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1-3. Praha : Informatorium, 2004. 
 
Fišer J. Úvod do kvantové chemie, Academia Praha1983 
 
Hobza P., Zahradník R. Mezimolekulové komplexy, Academia Praha 1988 

___________________________________________________________________________ 

 Informace o tom, které předměty máte doplnit, naleznete na 
http://is.cuni.cz/studium/, 
 po přihlášení v aplikaci „Předměty“, pod odkazem „Moje předměty“. 
 
 Vyučující jsou k předmětů přiřazeni dle podkladů z Karolínky. Pokud 
naleznete pod odkazem „Moje předměty“ předmět, který Vám nepřísluší či 
zde nějaký předmět nemáte uveden, kontaktujte prosím Mgr. Z. Čábelkovou 
prostřednictvím e-mailu databaze@lf3.cuni.cz.  
 
 Pokud jste si doposud nezařídil/a přístupové heslo, kontaktujte 
prosím p. O. Kubánka, tel. 2482, e-mail: ondrej.kubanek@lf3.cuni.cz. 
 
 V případě jakýchkoliv dotazů (nesrovnalostí, chybných datech 
v databázi, …) se obracejte na Mgr. Z. Čábelkovu na e-mail:  
databaze@lf3.cuni.cz.  
 
 Termín naplnění databáze: do 31. května 2008. 
 
 
 S přátelským pozdravem 
 
 
 
V Praze dne 21. dubna 2008   Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
         děkan 3. lékařské fakulty 
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