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PŘÍKAZ DĚKANA Č. 31/2012
Zveřejňování výukových materiálů použitých při výuce

článek 1
Předmět úpravy
1) Tento příkaz upravuje postup při poskytování výukových materiálů použitých při výuce na
3. lékařské fakultě UK v Praze studentům.
2) Výukovými materiály se rozumí zejména elektronické prezentace, používané při přednáškách,
seminářích a dalších formách výuky, zařazených do rozvrhu, pokud tyto materiály byly vytvořeny
učiteli, kteří působí na 3. lékařské fakultě UK v Praze v pracovněprávním vztahu (zaměstnanci),
v rámci plnění jejich závazku k provádění výuky včetně přednáškové činnosti. Na výukové materiály
podle předchozí věty se nahlíží jako na zaměstnanecká díla podle autorského zákona, pokud není
prokázán opak. Výkon majetkových práv k zaměstnaneckým dílům podle tohoto odstavce vykonává
3. lékařská fakulta UK v Praze.
článek 2
Poskytování výukových materiálů
1) 3. lékařská fakulta UK v Praze poskytuje výukové materiály studentům bezplatně tím, že tyto
materiály zveřejní způsobem na fakultě obvyklým (pro výuku v 1. - 4. ročníku magisterského studia
v aplikaci Výuka, pro ostatní typy výuky na webu pracoviště). Výukový materiál zveřejní jeho původce
– příslušný učitel 3. lékařské fakulty UK v Praze - nejpozději den před konáním příslušné výukové
jednotky.
2) Pokud postup dle předcházejícího odstavce není možný ze zvlášť závažných důvodů, poskytne
učitel výukové materiály na začátku dané výukové jednotky přímo studentům a následně postupuje
dle předcházejícího odstavce.

článek 3
Výjimky
1) Učitelé neposkytnou výukové materiály, nebo jejich části, v nichž jsou obsaženy informace
potencionálně identifikující konkrétní pacienty a dále materiály nebo jejich části, které obsahují
výsledky výzkumné práce zatím nepublikované.
článek 4
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Tento příkaz nemění žádný platný vnitřní předpis.
2) Tento příkaz je účinný dnem vydání ………………………………….. .
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