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V Praze dne 6. 5. 2020 

 

Věc: Výuka a zkoušení 5. a 6. ročníků 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové 

Dne 4. 5. 2020 proběhla schůzka garantů výuky na interních klinikách 1. LF UK a VFN a závěry z této 

schůzky uvádíme níže: 

 

VÝUKA 5. A 6. ROČNÍKŮ 

V současné době nemůže být stále řada studentů jak v české, tak anglické paralelce přítomna na 

prezenční výuce z důvodu omezení cestování. Proto se přednostové interních klinik dohodli, že výuka 5. 

ročníku v AR 2019/2020 bude pokračovat distanční formou v kombinaci s rozšířenými konzultacemi 

studentů (těch, kteří mohou přijít) na klinikách při dodržení epidemiologických opatření. Pro 

předstátnicovou stáž 6. ročníku platí stejná forma.  

 

Termíny a forma konzultací budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých interních klinik dle 

možností daného pracoviště. Na konzultace se studenti budou přihlašovat na jednotlivých klinikách.   

Dif.dg. semináře budou nahrávány od 11. 5. 2020 a budete je moci sledovat v přímém přenosu v časech 

dle rozvrhu nebo kdykoli ze záznamu na webu.  

 

ZKOUŠKY 5. ROČNÍK A SRZK 

Distanční forma zkoušení je možná, nese však s sebou řadu znevýhodnění. Garanti výuky proto 

podporují prezenční formu zkoušení a distanční forma zkoušení bude vyhrazena pro studenty, kteří 

pobývají v zemích, odkud nebude možné se ke zkoušce dostavit. Tato bariéra se nyní zmenšuje. Platí 

výjimka pro vstup do ČR z jiných zemí za účelem vykonání zkoušky, děkanát vystavuje potvrzení pro 

studenty. Zkouškové období bylo prodlouženo do 18. července 2020. 

 

Na schůzce zástupců interních klinik bylo proto dohodnuto:  

1.  Do konce června 2020 bude probíhat pouze prezenční forma zkoušení 5. ročníků a SRZK.  

2. V průběhu letních měsíců zvažují garanti výuky vypsání termínů pro distanční zkoušení v omezené 

míře.  

3. Studenti budou informování na stránkách SISu, které termíny jsou pro prezenční a distanční zkoušení 

s tím, že distanční forma zkoušení je určena pro výjimečné situace a studenti by měli přednostně využívat 

prezenční formu zkoušení.  

4. Termíny budou vypsány v dostatečném množství s ohledem na počet studentů, kteří mají být zkoušeni 

před ukončením AR 2019/2020, který končí 18. 9. 2020.  

5. Student může podstoupit opravný termín SRZK nejdříve po uplynutí lhůty 1 měsíce od předchozího.  

6. SRZK: praktická a teoretická zkouška proběhne najednou. Praktická zkouška bude až do odvolání 

probíhat na podkladě hodnocení EKG, laboratorních a dalších nálezů od reálných nemocných. 
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TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

Byl vydán Metodický pokyn na základě Opatření děkana č. 5/2020, o zvláštních pravidlech pro konání 

ústních zkoušek a ústních částí státních zkoušek distanční formou.  

Pro distanční zkoušení musí mít  zkoušený i zkoušející komunikační zařízení vybavené mikrofonem, 

reproduktory a kamerou, s dostatečným připojením k internetu. Zkoušení probíhá bez doby vymezené 

na přípravu odpovědi. Celý dokument bude zveřejněn na webových stránkách I. interní kliniky a také 

v SISu, studenti jsou povinni se s dokumentem seznámit.  

 

Protože situace se vyvíjí v závislosti na průběžně přijatých opatřeních vlády, žádáme studenty, aby 

pravidelně sledovali aktuální informace v SISu a na webových stránkách interních klinik.  

 

 

Garanti výuky 5. a 6. ročníku: 

 

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.    prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.  
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