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Směrnice děkana č. 2/2015
Pravidla pro účast veřejnosti na státních zkouškách a na státních rigorózních
zkouškách (DODATEK KE SMĚRNICI DĚKANA č. 7/2011, Organizace Státních
rigorózních a státních závěrečných zkoušek)

Čl. I
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje organizačně administrativní opatření vztahující se k účasti
veřejnosti na průběhu státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky a na vyhlášení jejich
výsledků (ustanovení § 53, odst. 1 zákona č. 111/1998 S., o vysokých školách ve znění
pozdějších předpisů a čl. 7 bodu 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v
Praze).
Čl. II
Předběžné oznámení účasti

1. Z kapacitních a organizačně technických důvodů, jakož i z důvodu zajištění nerušeného
průběhu státních zkoušek a státních rigorózních zkoušek, je nezbytné, aby přihlížející z řad
veřejnosti oznámili svou účast na konání těchto zkoušek s dostatečným, minimálně
pětidenním, předstihem na elektronické adrese sekretariatdekana@lf3.cuni.cz.
2. Na základě předběžného oznámení účasti zašle 3. LF UK přihlížejícímu konkrétní informace
a pokyny vztahující se k jeho účasti na zkoušce včetně poučení o jeho právech a
povinnostech. Tyto informace obdrží přihlížející nejpozději den před konáním stání zkoušky
či státní rigorózní zkoušky.

Čl. III
Možnost vyloučení veřejnosti z částí státní či státní rigorózní zkoušky
1. Průběh státní zkoušky a státní rigorózní zkoušky řídí předseda komise. Vyžaduje-li to
zákonem stanovená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti či ochrana osobnosti pacienta,
předseda komise veřejnost z příslušné části státní zkoušky, případně rigorózní státní
zkoušky, vyloučí. Toto omezující opatření lze učinit pouze v nezbytně nutném rozsahu.

2. Důvodem pro vyloučení veřejnosti je vždy praktická část zkoušky navazující diskuze,
pokud z ní přímo či nepřímo vyplývají osobní údaje pacienta, a dále porada komise pro
část státní zkoušky a státní rigorózní zkoušky s hodnocením studentů.
Čl. IV
Ustanovení závěrečná
1. Tato směrnice neruší žádný platný vnitřní předpis, je dodatkem ke Směrnici děkana
č. 7/2011
2. Tato směrnice je platná od 24. 3. 2015 a účinná od 25. 3. 2015.
V Praze dne 23. března 2015
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