
 

 

Čj.: UK3LF/333/2020-46     V Praze dne 26. listopadu 2020 
        Počet listů: 3 
 

OPATŘENÍ DĚKANA, 
kterým se vydává Příkaz č. 45/2020 
o výuce na 3. LF UK od 30. 11. 2020 

(dále jen „příkaz“) 
 

Článek I 

Předmět úpravy a obecná ustanovení 

Na základě vládních doporučení a po konzultacích s ostatními lékařskými fakultami, od 30. 11. 2020 
obnovíme na fakultě prezenční praktickou výuku studentů 1. - 3. ročníku studijního programu 
Všeobecné lékařství podle následujících principů: 

1) Přednášky budou probíhat nadále výhradně distanční formou online s tím, že začátky 
přednášek v 1. a 2. ročníku českého kurikula se posunou na 7,30 hod. (a následná v případě 
dvou v jeden den na 9,15 hod.) tak, aby bylo umožněno studentům přejet na následující 
výukovou jednotku. V případě studentů 1. ročníku anglického kurikula se přednášky posunou 
na 12,00 hod. (a následná v případě dvou v jeden den na 13,45 hod.) a ve 2. ročníku anglického 
kurikula na 7,30 hod. a 9,15 hod., resp. 12,00 hod. a 13,45 hod. Zároveň se posunou o 15 min. 
i časy začátků následující výuky. Přednášky ve 3. ročníku českého kurikula začínající ve 13,30 
hod. se přesunou na 14,00 hod. a přednášky začínající v 11,30 hod. se přesunou na 12,00 hod. 
U studentů anglického kurikula se u 1 studijní skupiny umožní v době přednášky pobyt 
v budově fakulty, kde mohou přednášku shlédnout online, čímž se zajistí návaznost 
předcházející a následující výuky. Veškeré přednášky se nadále nahrávají a bezodkladně 
umísťují do rozvrhu. 

2) Veškeré přednášky se nadále nahrávají a bezodkladně umísťují do rozvrhu. 
3) Semináře nezahrnující praktickou část budou probíhat nadále distanční formou online s tím, 

že se nahrávají a bezodkladně umísťují do rozvrhu. Vyučující upraví časy distančních seminářů 
tak, aby studenti byli schopni přejet na praktickou výuku, či z ní. 

4) V prezenční praktické výuce je limit 15 studentů ve skupině doporučený (nikoli povinný), výuka 
bude probíhat maximálně pro jednu studijní skupinu. Tam, kde jsou v rozvrhu uvedeny dvě 
studijní skupiny současně, je nutno výuku každé z nich vést odděleně. 

5) Ve studijním programu General Medicine – anglické kurikulum - v  každém ročníku bude 
probíhat výuka ve dvou formách: (a) paralelně online distanční výuka pro studenty, kteří se 
z objektivních důvodů nemohou výuky účastnit prezenčně (pobyt mimo ČR) a (b) prezenční 
výuka max. pro jednu studijní skupinu pro ty studenty, kteří jsou v ČR a jsou schopni se výuky 
účastnit. V této souvislosti dojde k dočasnému přesunu studentů mezi studijními skupinami. 
Jmenný rozpis studentů v „nových“ skupinách dodá Studijní oddělení na jednotlivá pracoviště 
do 27. 11. 2020. 

 



Článek II 

Realizace v jednotlivých ročnících 

1) Výuka v 1. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství/General Medicine 
a. Výuka pro studenty v českém jazyce probíhá dle aktuálního rozvrhu s výjimkou posunu 

začátku přednášek na 7,30 hod., resp. 9,15 hod. – tyto změny budou provedeny 
v elektronickém rozvrhu. Prezenčně bude probíhat výuka praktik z předmětů Buněčné 
základy medicíny, Biofyzika a Úvod do klinické medicíny I. Ostatní výuka bude probíhat 
distančně tak, jak probíhala dosud. 

b. Výuka pro studenty v anglickém jazyce bude probíhat paralelně prezenčně (ve stejné 
struktuře jako pro studenty v českém jazyce) a distančně s tím, že dojde k redistribuci 
studentů tak, že se vytvoří čtyři prezenční skupiny (1, 2, 3, 4) a dvě distanční studijní 
skupiny (5, 6). Studenti se přerozdělí následujícím způsobem: prezenční studenti ze 
studijní skupiny č. 6 se připojí ke skupině č. 3, prezenční studenti ze skupiny č. 5 se 
připojí ke skupině č. 2, distanční studenti ze skupin č. 1 a 2 se připojí ke skupině č. 5 
a distanční studenti ze skupiny č. 3 a 4 se připojí ke skupině č. 6. Časy přednášek budou 
upraveny tak, aby umožňovaly dostatečný čas na přesun na prezenční výuku. Výuka 
pro kruhy studující v prezenční formě bude v elektronickém rozvrhu upravena tak, aby 
studenti měli dostatek času na přejezd mezi prezenční a distanční výukou. 
 

2) Výuka ve 2. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství/General Medicine 
a. Výuka pro studenty v českém jazyce probíhá dle aktuálního rozvrhu s výjimkou posunu 

začátku přednášek na 7,30 hod., resp. 9,15 hod. – tyto změny budou provedeny 
v elektronickém rozvrhu. Prezenčně bude probíhat výuka praktik z předmětů 
Struktura a funkce lidského těla a Úvod do klinické medicíny II. Ostatní výuka bude 
probíhat distančně tak, jak probíhala dosud. 

b. Výuka pro studenty v anglickém jazyce bude probíhat paralelně prezenčně (ve stejné 
struktuře jako pro studenty v českém jazyce) a distančně s tím, že dojde k redistribuci 
studentů tak, že se vytvoří 3 prezenční skupiny (2, 4, 5) a 2 distanční studijní skupiny 
(1, 3). Studenti se přerozdělí následujícím způsobem: prezenční studenti ze skupiny 
č. 1 se připojí ke studijní skupině č. 2 a prezenční studenti ze skupiny č. 3 se připojí ke 
skupině č. 4, distanční studenti ze skupin č. 2 a 4 se připojí ke skupině č. 3 a distanční 
studenti ze skupiny č. 5 se připojí ke skupině č. 1. Časy přednášek budou upraveny tak, 
aby umožňovaly dostatečný čas na přesun na prezenční výuku. Výuka pro kruhy 
studující v prezenční formě bude v elektronickém rozvrhu upravena tak, aby studenti 
měli dostatek času na přejezd mezi prezenční a distanční výukou. 
 

3) Výuka ve 3. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství/General Medicine 
a. Výuka pro studenty v českém jazyce probíhá dle aktuálního rozvrhu. Prezenčně bude 

probíhat výuka praktik z předmětů Obecná patologie a patofyziologie, Mikrobiologie,  
imunologie a obecná infektologie, Obecná farmakologie a Úvod do klinické medicíny 
III – Interní propedeutika. Ostatní výuka bude probíhat distančně tak, jak probíhala 
dosud. 

b. Výuka pro studenty v anglickém jazyce bude probíhat paralelně prezenčně (ve stejné 
struktuře jako pro studenty v českém jazyce) a distančně s tím, že dojde k redistribuci 



studentů tak, že se vytvoří 3 prezenční skupiny (1, 4, 6) a 2 distanční studijní skupiny 
(2, 5). Studenti se přerozdělí následujícím způsobem: prezenční studenti ze skupiny 
č. 2 se připojí ke skupině č. 1, prezenční studenti ze skupiny č. 6 zůstávají ve skupině 
č. 6, distanční studenti ze skupiny č. 4 se připojí ke skupině č. 2 a distanční studenti ze 
skupin č. 1 a 6 se připojí je skupině č. 5. Časy přednášek budou upraveny tak, aby 
umožňovaly dostatečný čas na přesun na prezenční výuku. Výuka pro kruhy studující 
v prezenční formě bude v elektronickém rozvrhu upravena tak, aby studenti měli 
dostatek času na přejezd mezi prezenční a distanční výukou. 

 
4) V bakalářských studijních programech a v navazujícím magisterském programu proběhne 

praktická výuka dle jednotlivých studijních skupin. 
 

5) Výuka ve 4. - 6. ročníku se nemění – semináře i přednášky zůstávají v distanční formě, praktická 
a klinická výuka probíhá stejně jako před 30. listopadem 2020. 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1) Garanti jednotlivých předmětů v 1. - 3. ročníku do 27. 11. 2020 seznámí studenty studijního 
programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce s detaily prezenčně i distančně realizované 
výuky. 

2) Při pobytu v budovách fakulty mají všechny osoby povinnost, s výjimkou konzumace jídla 
a nápojů,  mít trvale zakrytá ústa a nos a pravidelně provádět hygienickou dezinfekci rukou. Ve 
výukových místnostech je během výuky zakázáno jíst a pít. 

3) Vedoucí jednotlivých pracovišť, kde probíhá praktická výuka, zajistí větrání výukových 
místností 5 minut mezi výukovými jednotkami a uprostřed každé výukové jednotky, případně 
každých 30 minut. 

4) V žádné výukové místnosti fakulty se při výuce současně nesmí nacházet více než jedna studijní 
skupina studentů. 

6) Informace o formách pokračování výuky od 4. 1. 2021 bude zveřejněna nejpozději 31. 12. 2020 
podle aktuálního vývoje vládních nařízení souvisejících s epidemickou situací. 

 

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

 

 
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.  

                                                                                                                 děkan 3. lékařské fakulty 
 


