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Čl. I 
Předmět úpravy 

 
Tento příkaz upravuje způsob evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK v Praze 
(dále jen „studenti“) a postup při kontrole této evidence v návaznosti na plnění studijních 
povinností vyplývajících z vnitřních předpisů UK a fakulty. 
 
 

Čl. II 
Rozsah praktických dovedností studentů 

1) Rozsah požadovaných praktických dovedností studentů je stanoven děkanem fakulty u 
studentů magisterského studia na návrh vedoucích výukových cyklů a u studentů 
bakalářských oborů na návrh vedoucích učitelů jednotlivých předmětů. 
2) U každé z požadovaných praktických dovedností je uvedeno, zda pro její získání je nutné ji 
zvládnout teoreticky, vidět, provést pod dozorem nebo provádět samostatně bez dozoru. 
Dozorem se pro účely tohoto příkazu rozumí bezprostřední přítomnost učitele fakulty 
u studenta po celou dobu provádění výkonu. 
3) Stanovený rozsah praktických dovedností studentů pro jednotlivé formy studia je zveřejněn 
formou tištěného evidenčního záznamu praktických dovedností (dále jen „logbook“). 
 

Čl. III 
Evidence praktických dovedností 

1) Při zápisu do prvého úseku studia vydá studijní oddělení každému studentovi prezenční 
formy logbook, označený identifikací studenta, programem/oborem studia a datem vydání. 
2) Záznamy do vydaného logbooku zapisují učitelé fakulty určení vedoucími jednotlivých 
pracovišť (dále jen „pověření učitelé“). Seznam pověřených učitelů vede studijní oddělení 
fakulty a je zveřejněn na fakultním intranetu. 
3) Při ztrátě, odcizení nebo zničení logbooku si student písemně zažádá studijní oddělení 
děkanátu o vydání nového logbooku. Student odpovídá za doplnění záznamů v logbooku. 
 



Čl. IV 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1) Tento příkaz se vztahuje na studenty bakalářského studia od zahájení studia v 1. úseku 
studia (ročníku) akademického roku 2008/2009. 
2) Výjimky z tohoto příkazu uděluje děkan na návrh studijního proděkana. 
3) Tento příkaz neruší žádný vydaný vnitřní předpis fakulty a bude zveřejněn na úřední desce 
fakulty, na webové stránce fakulty a v časopise Vita Nostra Servis. 
4) Tento příkaz je platný dnem vydání. 
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