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OPATŘENÍ  DĚKANA, 

kterým se vydává Příkaz děkana č. 6/2020,  

Zvláštní postupy při konání kontrol studia distanční formou na 3. lékařské fakultě UK 

 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření upravuje pro 3. lékařskou fakultu UK (dále jen „fakulta“) zvláštní postupy při 

konání kontrol studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený 

Vládou ČR dne 12. 3. 2020 v souvislosti s epidemií coronaviru, mimořádnými opatřeními 

vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR a Zvláštními pravidly studia na Univerzitě Karlově. 

 

Čl. 2 

Zápočty a zkoušky konané distanční formou 

 

1) Veškeré zkoušky a zápočty lze provádět distanční formou.  

2) Garant předmětu oznámí studentům konkrétní postup při konání daného zápočtu a zkoušky 

prostřednictvím Studijního informačního systému. Poskytnutá informace obsahuje zejména 

následující body: 

    a) specifikaci formy provedení připojení a konkrétního elektronického nástroje pro zkoušení 

(meet.lf3.cuni.cz), 

    b) časový interval (začátek a konec) zkoušení jednotlivých studentů s tím, že studenti jsou   

povinni být v oznámený začátek připojeni online, 

    c) kontaktní telefonní číslo/email pro případ technických problémů během zkoušení, 



 

 

    d) povinnost prokázat totožnost OP, cestovním pasem nebo Průkazem studenta UK (ISIC), 

    e) informaci o nahrávání průběhu zkoušky.   

3) Studijní oddělení děkanátu zajistí, aby zkoušející/předseda zkušební komise měl nejpozději 

týden předem k dispozici telefonní čísla studentů, vždy pro každý termín zkoušky. 

4) Student prokáže svou totožnost tak, že umístí průkaz totožnosti (viz odst. 2 písm. d) před 

svou kameru tak, aby byly údaje čitelné pro všechny přítomné. 

5) V případě ústního zkoušení otázky přiděluje zkoušející/předseda zkušební komise pomocí 

generátoru náhodných čísel (např. http://www.generatorcisel.zaridi.to, nebo 

https://cs.calcprofi.com/online-generator-nahodnych-cisel.html ) nebo losováním,  

za vizuální kontroly všech účastníků zkoušky. Doba na přípravu ke zkoušce se neposkytuje, 

zkoušející tento fakt berou v potaz v průběhu zkoušení. 

6) Po celou dobu zkoušení je student připojen prostřednictvím kamery a mikrofonu.  

V případě přerušení komunikace mezi studentem a zkoušejícím trvajícího déle než 1 min. se 

zkouška přeruší. V tomto případě zkoušející na základě délky a obsahu dosavadního průběhu 

zkoušky rozhodne o dalším postupu – případném přidělení jiných či doplňujících zkušebních 

otázek. O přerušení i dalším postupu se učiní záznam do protokolu o průběhu zkoušky. 

7) O průběhu zkoušky se vede dokumentace obvyklým způsobem. 

8) Pokud se zkoušky konají mimo zkouškové období, mohou se konat výhradně po 14,00 

hodině tak, aby nenarušovaly výuku.  

 

 

Čl. 3 

Státní závěrečné zkoušky konané distanční formou 

 

1) Období pro konání státních závěrečných zkoušek se vyhlašuje nejméně 4 týdny předem. 

Přesné termíny se vyhlašují nejdéle 15 dní předem. 

2) Garanti státních závěrečných zkoušek oznámí studentům nejpozději týden předem: 

http://www.generatorcisel.zaridi.to/
https://cs.calcprofi.com/online-generator-nahodnych-cisel.html


 

 

    a) specifikaci formy provedení připojení a konkrétního elektronického nástroje pro zkoušení  

(meet.lf3.cuni.cz), 

    b) časový interval (začátek a konec)  zkoušení jednotlivých studentů s tím, že studenti jsou 

povinni být v oznámený začátek připojeni online, 

    c) kontaktní telefonní číslo/email pro případ technických problémů během zkoušení, 

    d) povinnost prokázat totožnost OP, cestovním pasem nebo průkazem studenta UK   (ISIC) 

    e) informaci o nahrávání průběhu zkoušky.  

3) Studijní oddělení děkanátu zajistí, aby předseda zkušební komise měl nejpozději týden 

předem k dispozici telefonní čísla studentů vždy pro každý termín státní závěrečné zkoušky. 

4) Všichni členové zkušební komise jsou zpravidla po celou dobu zkoušení fyzicky přítomní  

ve stejné místnosti. 

5) Student prokáže svou totožnost tak, že umístí průkaz totožnosti (viz odst. 2 písm. d) před 

svou kameru tak, aby byly údaje čitelné pro všechny přítomné. 

6) Předseda zkušební komise přiděluje zkušební otázky losem pomocí generátoru náhodných 

čísel (např. http://www.generatorcisel.zaridi.to, nebo https://cs.calcprofi.com/online-

generator-nahodnych-cisel.html)  nebo losováním,  

za vizuální kontroly všech účastníků zkoušky. Doba na přípravu ke zkoušce se neposkytuje, 

zkoušející tento fakt berou v potaz v průběhu zkoušení. 

7) Po celou dobu zkoušení je student připojen prostřednictvím kamery a mikrofonu.  

V případě přerušení komunikace mezi studentem a zkoušejícími trvajícího déle než 1 min. se 

zkouška přeruší. V tomto případě komise na základě délky a obsahu dosavadního průběhu 

státní závěrečné zkoušky rozhodne o dalším postupu – případném přidělení jiných  

či doplňujících zkušebních otázek. O přerušení i dalším postupu se učiní záznam  

do protokolu o státní závěrečné zkoušce. 

8) O průběhu zkoušky se vede dokumentace obvyklým způsobem. 

9) Pokud je součástí státní závěrečné zkoušky praktická část, uplatní se na ni ustanovení tohoto 

článku přiměřeně. 

10) Průběh zkoušky se nahrává a archivuje. 
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11) Po celou dobu konání státní závěrečné zkoušky zajistí fakulta nepřetržitou technickou 

asistenci pracovníka Výpočetního střediska. 

 

Čl. 4 

Ustanovení závěrečná 

 

1) Pro případ nejasností při výkladu tohoto opatření pověřují tímto výkladem proděkana pro 

studium a výuku. 

2) Toto opatření je platné a účinné dnem podpisu. 

3) Konec platnosti tohoto Opatření je 30. 9. 2020. 

 

 

V Praze dne 24.  dubna 2020 

Zpracovalo: Studijní oddělení 

 

 

 

 

      prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

            děkan 3. lékařské fakulty 

 


