
 

                 

 
UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 

3. LÉKAŘSKÁ  FAKULTA 
Ruská 87, Praha 10 

 

 

V Praze dne 1. července 2010           Č. j. 9 - 20/2010 – 3LF 

         Počet listů: 2 

        Počet příloh: -- 
 

 

PŘÍKAZ  DĚKANA  č.  20/2010 
 

Zveřejňování podmínek  ke kontrole studia na 3. LF UK v Praze 

 

článek 1 

Předmět úpravy 

Tento příkaz v souladu s čl. 18-20 Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK v Praze stanoví  postup 
při zveřejňování podmínek ke kontrole studia. 

 

článek 2 

Zveřejňování podmínek ke kontrole studia 

1) Podmínky pro udělení zápočtu či kolokvia zveřejní vedoucí daného předmětu nejpozději v prvý den  
semestru, v němž se koná výuka, v daném akademickém roce. Tyto podmínky se vždy zveřejní ve 
Studijním informačním systému (SIS) v aplikaci  Předměty u příslušného předmětu v rubrice 
Požadavky ke kontrole studia a to v českém i v anglickém jazyce s výjimkou předmětů vyučovaných 
výhradně v českém jazyce.  

2) Zveřejnění podmínek pro udělení zápočtu či kolokvia jiným způsobem, než jaký je uveden 
v odstavci 1 má pouze doplňující a informativní charakter. 

3) Je-li podmínkou ke kontrole studia v daném předmětu zkouška, zveřejní se tato informace stejným 
způsobem, jako je uvedeno v odstavci 1. 



 

článek 3 

Rozsah podmínek ke kontrole studia 

1) Informace dle odst. 1 a 2 předchozího článku obsahuje 

a) v případě, že podmínkou udělení zápočtu či kolokvia je určitá míra prezence studenta na výuce, 
specifikaci této míry včetně informací o tom, jakým způsobem lze výuku nahradit pokud k absenci 
vedou okolnosti hodné zvláštního zřetele. Pokud se prezence studenta týká seminářů, nesmí být 
požadována míra účasti vyšší než 80% a to za celý rozsah výuky;  

b) v případě, že podmínkou udělení zápočtu či kolokvia je test či vypracování písemné práce, 
specifikaci rozsahu tohoto testu či písemné práce (okruhy) a termíny testu resp. termín odevzdání 
písemné práce; 

c) v případě, že podmínkou udělení zápočtu či kolokvia je ústní či praktické přezkoušení, specifikaci 
rozsahu přezkoušení a jeho termíny. 

2) Informace dle odst. 3 předchozího článku obsahuje specifikaci rozsahu zkoušky (okruhy, otázky)       
a termíny přezkoušení. 

3) Pokud z provozních důvodů nelze stanovit všechny termíny uvedené v odst. 1 a 2, uvede se 
alespoň prvý možný termín.  

článek 4 

Ustanovení závěrečná 

 

1)Tento příkaz neruší žádný existující vnitřní předpis. 
2)Tento příkaz je účinný od 29. 9. 2010. 

Zpracoval: MUDr. D. Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku 

 

 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

    děkan 3. lékařské fakulty 
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