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1. KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Forma studia, která vhodným způsobem využívá a kombinuje distanční a prezenční prvky studia.
Rozsah prezenční části je dán specifikem studijního obsahu, možnostmi a potřebami studujících,
kvalitou zpracování studijního obsahu pro podporované samostatné studium (opory).
Distanční studium v maximální možné míře využívá pro vzdělávací proces multimediálních prostředků a
informačních technologií. Součástí studia jsou kontaktní hodiny, které jsou určeny k procvičování učiva,
získávání dovedností, kontrolu znalostí, diskuse k obsahu učiva, nezbytnému osobnímu tréninku apod.
Kombinovaná forma studia je z obsahového hlediska plně rovnocenná s prezenční formou studia a je
vhodná pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou (výdělečně činní uchazeči, ženy na mateřské
dovolené).
Předpokladem úspěšného studia je zúčastnit se kontaktní výuky a konzultací v rámci semestrů (prezenční
forma) a ostatní výuka (samostatné studium literatury včetně studia výukových prezentací, internetu,
E-learning, apod.), nezbytností pro studenta kombinované formy studia je důležitý přístup k osobnímu
počítači a alespoň občasný přístup k počítači připojenému k internetu.
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2. OBOR VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Charakteristika oboru
Studijní obor Veřejné zdravotnictví vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země
Evropské unie týkající se odborné činnosti pracovníků v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence
onemocnění. Současné poznatky medicíny v oblasti podpory zdraví vyvracejí donedávna přijímaný
faktorový pohled tj. působení jednotlivých komponent způsobu života na lidské zdraví. Pouze celistvý
pohled na životní styl jako komplex biologických a psychosociálních vlivů se může uplatnit jako
rozhodující determinanta zdraví.
Magisterská, bakalářská i doktorandská studia na 3.LF UK profitují jak personálně, tak i vybavením
z vědecko-výzkumné a léčebně preventivní základny, kterou spojení FNKV a 3.LF spolu s SZÚ
nesporně vytvářejí a poskytují.
Hlavním cílem studijního oboru Veřejné zdravotnictví, vyučovaném v českém jazyce, je příprava
na výkon povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví. Je to činnost související s výkonem
státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví podle zvláštních právních
předpisů.
Studium má naučit studenty vážit a analyzovat možná rizika poškození zdraví, znát způsoby jak
zabránit, zmírnit či zpomalit vznik zdravotního poškození u dosud zdravé populace, naučit je účinné
prevenci směrované na jasně definovaná rizika a ohrožené skupiny.
Technologický rozvoj, jehož jsme v posledních letech svědky prakticky ve všech oblastech našeho
života, nemá jen pozitivní dopady na zdraví populace. Odborné teoretické a praktické znalosti (v
souladu vyhl. č. 39/2005) nutné pro pochopení působení fyzikálních, chemických a biologických
faktorů životního a pracovního prostředí na zdraví obyvatelstva se neustále vyvíjejí a rozšiřují a
přesahují rámec učebních osnov poskytovaný středními i vyššími odbornými školami. Spolu
s nezbytnými vědomostmi v oborech teoretické a klinické medicíny, sociálními obory a aktuální
legislativou představuje ochrana a podpora veřejného zdraví multidisciplinární, dynamicky se
rozvíjející obor. Absolventi – asistenti ochrany a podpory veřejného zdraví nacházejí široké uplatnění
ve státním i soukromém sektoru bez ohledu na v současnosti probíhající transformaci hygienické
služby.
Vzhledem k dlouholeté tradici výuky Veřejného zdravotnictví na 3. LF UK (vyučuje se od r. 1994),
zachováváme původní název tohoto studijního oboru, jehož absolventi získávají odbornou způsobilost
pro výkon povolání Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví. (viz níže)
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Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol. Absolventi studia se
uplatní v orgánech ochrany veřejného zdraví (hygienických stanicích), ve zdravotních ústavech,
zdravotních odborech, odborných a administrativních útvarech nemocnic a v ostatních ústavech a
institucích poskytujících zdravotní služby (ochrana životního prostředí, ochrana zdraví obyvatelstva,
prevence výživou, programy zdravého života). Po úspěšném ukončení je udělován titul Bc.

Profil absolventa
(a) Absolventi studijního oboru jsou schopni rozpoznat a vážit riziko poškození zdraví a analyzovat
relevantní aspekty vlivu životního stylu, životního prostředí a sociálních faktorů na zdraví. Znají
principy medicíny založené na důkazu, epidemiologické postupy při monitorování a analýze výskytu
chorob a možnosti a způsoby prevence. Znají legislativu související s ochranou a podporou zdraví a
prevencí chorob a mají základní znalosti o finančních aspektech zdravotní péče.
(b) Umí získávat, zpracovat a analyzovat data potřebná k vyhodnocení zdravotního stavu
obyvatelstva. Umí základní laboratorní postupy při vyšetřování v oblasti ochrany zdraví. Znají
postupy při provádění státního zdravotního dozoru. Jsou schopni formulovat intervenční a vzdělávací
programy zaměřené na podporu zdraví.
(c) Absolvent získává odbornou způsobilost pro výkon povolání - Asistent ochrany a podpory
veřejného zdraví (Zákon č.96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních).
Výkonem povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se považuje činnost související
s výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví podle zvláštních
právních předpisů (§3,12 vyhl.55/2011 Sb.) Dále asistent ochrany a podpory veřejného zdraví ve
spolupráci s lékařem plní úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany a podpory veřejného zdraví. To
znamená, že může pracovat na Krajských hygienických stanicích, Zdravotních ústavech, u lékaře závodní
preventivní péče v soukromých i státních podnicích, v projekčních organizacích apod. a to na postavení
asistenta ochrany veřejného zdraví. Dále absolventi působí jako odborníci pro veřejné zdraví v orgánech
státní správy, jsou schopni samostatné práce a rozhodování na zdravotnických referátech regionálních a
krajských úřadů, administrativních útvarech nemocnic, ve stravovacích zařízeních nemocnic a
v poradnách zdravého životního stylu. Odborné znalosti jim umožňují, aby se uplatnili jako odborní
poradci ve školství při přípravě a realizaci vzdělávacích programů zaměřených na ochranu a podporu
zdraví obyvatel a výchovu ke zdravému způsobu života.
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3. PRŮBĚH A ORGANIZACE KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA
Fakultní webové stránky
Oficiální fakultní web naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz. Nachází se na něm mnoho
důležitých a potřebných informací, které jsou rozděleny podle věcných oblastí – horní lišta navigace.
Aktuální informace o studiu, rozvrhy, studijní materiály, události a mnoho dalšího naleznete v Menu
Studium na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-42.html.
Studenti v den zápisu do 1. ročníku na studijním oddělení obdrží brožurku: Vademecum –
informace pro nové studenty magisterského a bakalářského studia
(http://www.lf3.cuni.cz/vademecum/), kde jsou obsaženy informace
o právech a povinnostech studentů, o tutorském systému na 3. LF UK, studijním oddělení, kreditním
systému výuky, průkazech studenta, knihovně a informačních službách

Kombinovaná forma studia se obsahově a rozsahově shoduje s prezenčním studiem.
Zápisem studijních předmětů do příslušného akademického roku, při dodržení daných pod mínek,
vazeb a struktury předmětů (povinných, povinně volitelných a volitelných), si student/posluchač
vytváří svůj studijní plán pro příslušný akademický rok. Část výuky probíhá tzv. kontaktní
formou (přednášky, konzultace), část výuky probíhá samostudiem: studenti/posluchači mají
možnost dalších individuálních konzultací a mají k dispozici studijní opory (speciální studijní
texty, videopořady, kompaktní disky, apod.) a dále je studium zajištěno e-learningovou
podporou.

Kontaktní výuka
přednášky - dva výukové dny (pátek, sobota) 1x za 3 týdny
(rozvrhy: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-70.html)
Na úvodní hodině každého předmětu je student (posluchač) seznámen podrobně
s požadavky jednotlivých předmětů, s učebními pomůckami, se strukturou předmětů,
o podmínkách udělení zápočtu nebo zkoušce, o možnostech konzultací apod.
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konzultace – vedoucí učitel předmětu určí konzultační hodiny vždy na začátku školního roku. Rozvrh
konzultačních hodin bude k dispozici na www stránkách fakulty pod jednotlivými ústavy a klinikami
vyučujících dané předměty, student si též může domluvit individuální konzultaci
bakalářská práce, praxe
bakalářská práce – samostatné zpracovávání tématu a konzultace se školitelem
praxe – zápočet je udělen po předložení Zprávy o průběhu praxe

Samostudium
studenti na konci hodiny kontaktní výuky obdrží doporučenou literaturu pro přípravu
na příští přednášku. Na fakultních www stránkách a jednotlivých informačních systémech k tomu
určených mají k dispozici studenti powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám. Pro
studenty kombinované formy studia jsou některé předměty připraveny pro systém pro podporu výuky
MOODLE. Systém je přístupný přes Intranet fakulty. Další důležitou a nedílnou součástí studia jsou
studijní opory.

Testy, zkoušky
Většina předmětů je ukončena zápočtem a zkouškou. Testování a zkoušení je
prováděno zásadně prezenčně. Zkoušející jsou povinni zveřejnit formu zkoušky (písemná,
ústní, praktická, kombinovaná apod.) a základní požadavky ke zkoušce (obvykle otázky)

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS)
Slouží k evidenci vašich studijních povinností, průběhu studia, osobních informací, k evidenci
vyučovaných předmětů, učitelů, zápisu studijních povinností atd. SIS naplňuje studijní oddělení (vaše
studijní plány, průběh studia, osobní data, aj), splnění zkoušky či zápočtu či termíny ke zkouškám
vyplňují vyučující. Studenti využívají interaktivní možnosti SIS (např. při přihlašování ke zkoušce
nebo k tématu bakalářské práce) či zápisu volitelných předmětů (dále VP) a povinně volitelných kurzů
(dále PVK) anebo mohou opravit svá osobní data. Prostřednictvím SIS s vámi komunikuje studijní
oddělení a mohou i vyučující nebo studenti mezi sebou.
SIS se skládá z veřejných nebo neveřejných aplikací, které jsou tematicky rozdělené, ale dohromady
tvoří pevný celek, v němž se data vzájemně prolínají a doplňují. Pro plnohodnotnou práci a přístup ke
všem zprovozněným aplikacím SIS je nutné se přihlásit a to pomocí CAS.
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Na naší fakultě se zatím používá pouze část z celého SIS (do budoucna se počítá s jeho dalším
rozšířením.)
Osobní údaje
Tato aplikace umožňuje prohlížení vašich osobních údajů jejich změny a eventuálně nastavení údajů,
které se mohou nebo naopak nesmí zveřejňovat. Zde můžete opravit pro studijní oddělení svůj e-mail.

Termíny zkoušek – přihlašování
Většina pracovišť vypisuje termíny ke zkouškám v SIS. Pomocí této aplikace se můžete k vypsaným
termínům přihlašovat nebo si termín zarezervovat.

Výsledky zkoušek – prohlížení
Aplikace slouží pro Vaši kontrolu splněných či nesplněných studentských povinností, zobrazuje data
splnění zápočtu, známky ze zkoušek, eventuálně na kolikátý pokus byla zkouška splněna nebo
přepočítá kredity i vyhodnocuje váš průměrný studijní výsledek. Výsledky plnění studijních
povinností zapisují vyučující téměř ihned po složení zkoušky či zápočtu, které se zde promítají on–
line.

Předměty
Aplikace umožňuje vyhledat vyučované předměty (podle různých kritérií) a u vybraného předmětu
zobrazit informace o něm – jméno vyučujícího, garantující pracoviště, počet hodin v zimním a letním
semestru, examinaci, podmínky pro splnění předmětu, anotaci, sylabus, doporučenou literatura atd.

Na závěr pár odkazů:
 http://www.lf3.cuni.cz/3LF-317.html
– informace, otázky a návody k SIS na stránkách fakulty
 http://is.cuni.cz/studium – Studijní informační systém – přímý link
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DATABÁZE VÝUKA (VYUKA.LF3.CUNI.CZ)
Základním zdrojem informací o přednáškách, seminářích a prakticích je elektronická databáze Výuka,
kterou najdete na adrese http://vyuka.lf3.cuni.cz. V této databázi jsou k dispozici detailní popisy všech
výukových jednotek včetně studijních materiálů, doporučené literatury či audio a video nahrávek.
Můžete zde pokládat svým učitelům dotazy týkající se dané přednášky či semináře a každou
výukovou jednotku můžete také okamžitě ohodnotit včetně komentářů a návrhů na zlepšení. Zpětná
vazba od studentů je pro nás velmi důležitá, a budeme proto rádi, když tento nástroj budete používat
co nejvíce.
KREDITNÍ SYSTÉM
Studium probíhá v kreditním systému. Kreditní rozsah je stejný jako v prezenční formě.
Studenti/posluchači kombinované formy studují dle pevného studijního plánu, který
zahrnuje také volitelné předměty.
Každému předmětu je studijním plánem příslušného studijního programu nebo studijního oboru
přiřazen určitý počet kreditů vyjadřující poměr množství práce studenta spojené s absolvováním
tohoto předmětu vůči celkovému objemu práce spojené s absolvováním všech předmětů
doporučených studijním plánem pro daný semestr. Studijní plány stanoví, které předměty jsou
pro daný studijní program nebo studijní obor povinné nebo povinně volitelné; ostatní předměty
vyučované na univerzitě se pro daný studijní program nebo studijní obor považují za předměty
volitelné. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách
nebo jejich součástech.
Získání určitého počtu kreditů je jednou z podmínek pro zápis do vyššího ú
seku studia
(ročníku).
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4. STUDIJNÍ PLÁNY

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: SPECIALIZACE VE
ZDRAVOTNICTVÍ
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ (3-LETÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM)
I. ÚSEK STUDIA

HKV = 385 (+ PVK 30) KREDITY = 60
Semestr

Kódy předmětů Název předmětu

Garant za výuku

Zimní
přednášky/
konzultace
za semestr

Letní
přednášky/
konzultace
za semestr

9

15/30 Z,ZK

-

6
6
3
4
3
8
4

10/20 Z, ZK
10/15 Z, ZK
15/30 Z, ZK
10/15 Z, ZK

10/20 Z, ZK
10/15 Z, ZK
10/15 Z, ZK
-

4

-

10/15 Z, ZK

2

5/10 Z

5/10 Z

3
2
3

10/15 Z, ZK
10/20 Z,ZK

10/15 Z
-

3

1 týden Z

-

3

-

1 týden Z

Kredit

POVINNÉ PŘEDMĚTY
CPHKAN1

Anatomie + histologie

CPHKBF1
CPHKZB1
CPHKBG1
CPHKBS1
CPHKBM1
CPHKPH1
CPHKCH1

Biofyzika a informatika
Biochemie a metabolismus
Biologie a genetika
Biostatistika
Buněčná a molekul. biologie
Fyziologie
Chemie

CPHKMI1

Mikrobiologie a imunologie

CPHKPA1
CPHKEP1
CPHKET1

Pohybové aktivity v primární
prevenci
První pomoc
Sociální péče
Základy etiky

prof. Josef Stingl
MUDr. Alena Doubková
MUDr. Eva Maňáková
doc. Jozef Rosina
prof. Eva Samcová
RNDr. Zdeňka Polívková
Mgr. Viktor Hynčica
prof. Jan Kovář
doc. Anna Yamamotová
prof. Eva Samcová
doc. Marek Bednář
doc. Petr Kučera
PaedDr. Bohumil
Hněvkovský
prof. Jan Pachl
doc. Hana Provazníková
Mgr. Jiří Prokop

DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
CPHWC1

Zimní sportovní kurz

CPHSC1N

Letní sportovní kurz

CVOLZV1

Odborné semináře dle výběru
I.

PaedDr. B. Hněvkovský
PaedDr. Hana Milerová
PaedDr. B. Hněvkovský
PaedDr. Hana Milerová
Mgr. Hana Svobodová

Poznámky: HKV = hodiny kontaktní výuky, Z = zápočet, ZK = zkouška
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3

30 hodin Z

II. ÚSEK STUDIA

HKV = 650 (+30 PVK) KREDITY = 60
Semestr

Kódy
předmětů

Název předmětu

Garant za výuku

Zimní
přednášky/
konzultace
za semestr

Letní
přednášky/
konzultace
za semestr

6

60/25 Z

60/25 Z

6

20/20 Z

35/20 Z,ZK

6

-

15/20 Z, ZK

2

-

15/10 Z

Kredit

POVINNÉ PŘEDMĚTY

Pohybové aktivity
v sekundární prevenci

doc. Alexander M. Čelko
MUDr. Dagmar
Schneidrová
prof. Milena Černá
MUDr. František Kožíšek
prof. Michal Anděl
doc. Pavel Dlouhý
PaedDr. Bohumil
Hněvkovský

Praxe na KHS

MUDr. Pavel Dlouhý

9

-

3 týdny Z
120 hod

Mgr. Katarina Durecová

4

15/20 Z, ZK

-

MUDr. David Marx

5

20/20 Z

15/12 Z, ZK

5

10/10 Z, ZK

-

prof. Václav Mandys

5

15/25 Z, ZK

-

MUDr. Iveta Matějovská

5

-

15/20 Z, ZK

4

8/20 Z, ZK

CPHKBP2

Bakalářská práce I. a II. –
konzultace

CPHKHO2

Hygiena obecná

CPHKHV2

Hygiena výživy

CPHKPK2
CPHKSA2

CPHKZE2

CPHKZT2

Psychologie a sociologie
medicíny a zdravotnictví
Veřejné zdravotnictví
Zdravotní politika
Základy ekologie. Ochrana
životního prostředí
Základy patologické
anatomie
Základy patologické
fyziologie
Základy toxikologie

prof. Milena Černá

prof. Milena Černá

DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
CVOLZV2

Odborné semináře dle
výběru II.

CPHWC1

Zimní sportovní kurz

CPHSC1N

Letní sportovní kurz

Mgr. Hana Svobodvá
PaedDr. B. Hněvkovský
PaedDr. Hana Milerová
PaedDr. B. Hněvkovský
PaedDr. Hana Milerová

3
3

1 týden Z

-

3

-

1 týden Z

Poznámky: HKV = hodiny kontaktní výuky, Z = zápočet, ZK = zkouška,
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30 hodin Z

III. ÚSEK STUDIA

HKV = 642 (+30 PVK) KREDITY = 60
Semestr

Kódy
předmětů

Název předmětu

Zimní
přednášky/
konzultace
za semestr

Letní
přednášky/
konzultace
za semestr

9

60/25 Z

60/25 Z

7

15/10 Z

20/14 Z, ZK

3

6/13 Z, ZK

-

doc. Jiří Beneš
MUDr. Dagmar Schneidrová
MUDr. Věra Kernová
JUDr. Petr Šustek
JUDr. Lucie Široká
Mgr. Viktor Hynčica
doc. Evžen Hrnčíř

4

-

15/6 Z, ZK

3

15/36 Z

-

3

8/12 Z

8/12 Z ZK

1
3

5/10 Z
-

MUDr. Pavel Dlouhý

9

-

15/7 Z
3 týdny Z
120 hod

prof. Michal Anděl
MUDr. Pavel Dlouhý

5

10/5 Z, ZK

-

2

-

5/5 Z

prof. Michal Anděl

2

-

5/5 Z

MUDr. Jan Švanda

2

20/30 Z, ZK

-

ing. Ctibor Perlín

1

5/5 Z, ZK

-

MUDr.Dagmar Schneiderová
prof. Milena Černá
doc. Alexander M. Čelko

3

15/15 Z,Zk

Garant za výuku

Kredit

POVINNÉ PŘEDMĚTY
CPHKBP3

CPHKIN3
CPHKIP3

CPHKPS3
CPHKPR3

Bakalářská práce II.
Epidemiologie
Identifikace a hodnocení
zdravotních rizik
Infekce
Intervenční programy
Poradny podpory zdraví
Legislativa a řízení
zdravotnictví
Počítačová stat. šetření
Pracovní lékařství
Praxe na Zdravotním
ústavu
Preventivní a klinická
výživa
Tělovýchovné lékařství

CPHKKP3
CPHKPT3

CSZZ2PHPL

Vybrané kapitoly z klinické
prevence
Základy klinické medicíny
Základy potravinářských
technologií
Zdraví dětí a mládeže
PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

doc. Alexander M. Čelko
MUDr.Dagmar Schneiderová
doc. Alexander M. Čelko
prof. Milena Černá

doc. Vladimír Štich

-

SZZK

-

30 hodin Z

DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
CCVOLZV3

Odborné semináře dle
výběru III.

Mgr. Hana Svobodová

Poznámky: HKV = hodiny kontaktní výuky, Z = zápočet, ZK = zkouška
Státní závěrečná zkouška (SZZK):
- obhajoba bakalářské práce (CSZPHBP3))
a ústní zkouška z preventivního lékařství (CSZZ2PHPL)
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3

5. STRUKTURA STUDIJNÍCH OPOR – UČEBNÍCH TEXTŮ
PRO KOMBINOVANOU FORMU VÝUKY
Studijní opory jsou sjednoceny za použití symbolů, které usnadňují orientaci v textu a seřazeny podle
předmětů vyučovaných v jednotlivých úsecích studia v abecedním pořadí. Studenti je najdou u jednotlivých

předmětů v SISu https://is.cuni.cz/studium/index.php a v aplikaci Výuka http://vyuka.lf3.cuni.cz

Použité symboly a jejich význam
Průvodce studiem
Cíle
Klíčová slova
Čas potřebný k prostudování kapitoly
Příklad
Pojmy k zapamatování
Shrnutí
Literatura
Kontrolní otázky a úkoly
Úkoly k textu
E-mail
Otázky k zamyšlení
Testy a otázky
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6. BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-314.html

Všechna nově vypisovaná nebo řešená témata bakalářských prací jsou zveřejněna ve Studijním
informačního systému UK (SIS) - v aplikaci Témata práce (Výběr práce).
Od 1.6.2006 vznikla podle novely vysokoškolského zákona povinnost odevzdat spolu s tištěnou
verzí práce i stejnou identickou elektronickou verzi ve formátu pdf, včetně posudků a protokolů
z obhajob, konaných od 1.7.2010 a uložit je do SIS.
Zadání tématu práce ve 2. ročníku studia:
1.

Veškeré náležitosti práce se studenti dozvědí na 1. semináři věnovanému bakalářským pracím

2.

Nová témata bakalářských prací pro platný akademický rok se vypisují prostřednictvím
webové aplikace Studentský informační systém (SIS - http://is.cuni.cz/studium). Studenti si v
modulu Výběr práce vyhledají nově vypsané bakalářské práce pro jejich studijní obor, ze kterých
si zvolí 1 téma. Toto téma následně potvrdí vedoucí školitel práce.

3.

Student si může po domluvě se svým budoucím školitelem práce zvolit vlastní téma práce
vztahující se k oborům preventivního lékařství
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7. INFORMAČNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
Knihovna – středisko vědeckých informací 3. LF
Informace o Středisku vědeckých informací 3. LF, provozu knihovny a půjčovny, webový katalog
knihovny, o službách a dalších aktivitách najdete na webových stránkách Střediska pod navigací
Pracoviště – Středisko vědeckých informací (http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/svi), nebo jsou
vyvěšeny na nástěnce před knihovnou a v 5. patře. Aktuální informace a nabídky jsou publikovány
v časopise VNS a na webových stránkách.
Využívání půjčovny a studovny je podmíněno Vaší registrací v knihovně. K tomu postačí index nebo
potvrzení o studiu, vyplnění přihlášky a seznámení se s pravidly (Výpůjční řád SVI 3. LF). Registrace
je platná pouze jeden akademický rok. Musí se každoročně obnovovat. Jako čtenářský průkaz slouží
Průkaz studenta UK s čárovým kódem.
Začátkem akademického roku jsou SVI každoročně organizovány prodejní výstavy studijní a
odborné lékařské literatury jak české, tak zahraniční, kde si lze s výraznou slevou novou studijní
literaturu zakoupit. Výstavy jsou avizovány na webu SVI a na nástěnce SVI.
SVI vydává fakultní časopisy – týdeník Vita Nostra Servis, ve kterém jsou zveřejňovány aktuální
informace z fakulty pro studenty a zaměstnance (tištěná verze je umístěna k rozebrání ve vestibulu
fakulty, elektronická verze je vystavena na www stránkách fakulty nebo lze se přihlásit
k automatickému odběru – viz http://www.lf3.cuni.cz/vns/) a čtvrtletník Vita Nostra Revue.
Tiskové služby – tisk a kopírování – tiskový systém SAFEQ
Pro potřebu studentů je přístupné multifunkční zařízení OCE v přízemí fakulty (v prostoru mezi
Syllabovou a Burianovou posluchárnou) a je softwarově propojené s tiskovým systémem SafeQ.
Zařízení umožňuje tisk a kopírování.
Pro kopírování potřebujete:
 Průkaz studenta UK
 nabitý finanční kredit (č. dv. 547 – PhDr. M. Hábová, zástup. pí Ježková č. dv. 532)
Pro tisk potřebujete:
 Průkaz studenta UK
 nastavené heslo v CAS
 nabitý finanční kredit (č. dv. 547 – PhDr. M. Hábová, zástup. pí Ježková č. dv. 532)
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Tiskový systém SafeQ umožňuje po přihlášení na adrese http://safeq.lf3.cuni.cz zkontrolovat výši
vašeho kreditu nabitého na Průkazu UK, ovládat tiskové úlohy ještě před vytištěním (stornovat je,
znovu vytisknout, vymazat omylem poslané úlohy k tisku, …) Návod, jak pracovat s tiskovým
systémem SafeQ je vyvěšený na stránce SVI:
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/svi/reprografie/repro–student/navody/index.html (návody
jsou k dispozici po přihlášení na fakultních stránkách přes CAS) a v tištěné podobě u tiskárny Océ.
Tisk pro studenty je možný z počítačů v:
 počítačové učebně Ústavu farmakologie (místnost 523)
Přístup mimo výuku denně, kromě sobot a nedělí
Potřebujete: nastavené heslo pro CAS, abyste mohli tisknout přes SafeQ
Místnost je vybavena 16 počítači s OS MS Windows, klíče od místnosti vydá pracovník
Ústavu farmakologie v místnosti 524 po předložení průkazu studenta.
 knihovně (počítače pro studenty)
Přístup: v době otevíracích hodin v knihovně SVI
Přístup na internet, vyhledávání v katalogu knihovny a elektronických zdrojích, tisk přes
SafeQ, skenování.

Podrobnější informace a návody k této službě jsou vyvěšeny na stránkách Střediska vědeckých
informací (SVI) http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/svi/reprografie/repro–student či k rozebrání
v drátěném programu před knihovnou nebo místností 547.
Přístup k internetu
Bezdrátová (WIFI) síť EDUROAM.
Wi–Fi signálem jsou pokryty veškeré prostory budovy děkanátu, pavilonu X a pavilonu K ve FNKV a
budovy 19 v SZU. Signál je dostupný ve všech místnostech a posluchárnách a měl by umožnit
připojení i menším zařízením se slabším příjmem, jako jsou tablety a mobilní telefony. Připojit se lze i
před budovami uvedených lokalit a v jejich blízkosti. Síť podporuje specifikace 802.11 a/b/g/n.
Informace jsou na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-635.html.
Pro přístup do sítě EDUROAM musíte vlastnit platný průkaz UK (viz. http://www.cuni.cz/UK–
1444.html) a mít přístup do systému CAS (Centrální autentizační služby UK – https://ldap.cuni.cz/).
Na stránkách systému CAS pak jen stačí kliknout na odkaz Nastavit heslo pro eduroam realm
cuni.cz a po přihlášení si heslo nastavit. Tímto krokem získáte uživatelské jméno pro připojení (ve
formátu osobní_číslo@cuni.cz, tedy např. 12345678@cuni.cz) a heslo které jste si nastavili (Osobní
číslo naleznete na průkazu UK pod Vaší fotografií). Pozor, musíte mít ověřené (silné) heslo do CAS,
aby bylo možné heslo pro Eduroam nastavit a nelze nastavit stejné heslo jako do CAS. Podrobnější
16

popis podmínek pro získání uživatelského jména a hesla společně se „step–by–step“ návodem
pro nastavení Vašeho počítače pro připojení k síti pak najdete na http://uvt.cuni.cz/UVT–75.html.
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8. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, TUTORSKÝ SYSTÉM
Studijní oddělení
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-301.html
Studenti si vyřizují své studijní záležitosti v úředních hodinách. Přednostně osloví referentku, k níž
jsou administrativně zařazeni, ale pokud je to možné, vyřídí jejich záležitost i ostatní referentky.
Jestliže potřebuje student poradit, může se obrátit také na vedoucí studijního oddělení či v závažných
problémech na proděkana pro studium a výuku či jeho zástupce.
Studijní oddělení sídlí v budově č. 19, v areálu SZÚ (vchod z parkoviště před fakultou).
Upozornění: adresa pro doručování je: Ruská 87, 100 00 Praha 10.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CHODU STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ:
PRODĚKAN PRO STUDIUM A VÝUKU

MUDr. David Marx, Ph.D.

Úřední hodiny proděkana pro studium a výuku jsou ve středu od 14:00 – 18:00 hodin a v pátek
od 7:00 – 11:00 hodin, a to po telefonickém objednání na tel. 267 102 177, příp. na e-mailové adrese
rut.fialova@lf3.cuni.cz (děkanát, 1. p., dveře č. 240). Kontakt e-mailem je možný na adrese
david.marx@lf3.cuni.cz.
V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální
situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro studium a výuku či
jednoho z členů jeho týmu nepřetržitě
na tel. 724 292 312.

ZÁSTUPCI PRODĚKANA PRO STUDIUM A VÝUKU
doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.

e-mail: daniela.janovska@lf3.cuni.cz,
tel.: 267 102 337

doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

e-mail: novakjan@centrum.cz

PhDr. Hana Svobodová

e-mail: hana.svobodova@lf3.cuni.cz,
tel.: 267 102 942

MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

e-mail: jan.trnka@lf3.cuni.cz, tel.: 267 102 625
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STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Eva Kubínyiová
– vedoucí studijního oddělení,
řídí činnost celého oddělení

kontakt: budova č. 19, areál SZÚ, místnost č. 205
tel.: 267 102 205; tel./fax: 272 730 776
e-mail: eva.kubinyiova@lf3.cuni.cz

REFERENTI PRO STUDIUM V ČESKÉM JAZYCE
kontakt: budova č. 19, areál SZÚ, místnost č. 207; 209, tel.: 267 102 208; 267 102 207
Jan HUDÁK

místnost č. 207, tel. 267 102 207,
e-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz

pro studenty I. ročníku magisterského studia programu Všeobecné lékařství
Jana KOVÁŘÍKOVÁ

místnost č. 209, tel. 267 102 193
e-mail: jana.kovarikova@lf3.cuni.cz

pro studenty II., III. a IV. ročníku magisterského studia programu Všeobecné lékařství

Mgr. Věra STOŽICKÁ

místnost č. 209, tel. 267 102 208,
e-mail: vera.stozicka@lf3.cuni.cz

pro studenty V. – VI. ročníku magisterského studia programu Všeobecné lékařství
Monika MARKOVÁ

místnost č. 207, tel. 267 102 207,
e-mail: monika.markova@lf3.cuni.cz

pro bakalářské studium oboru Fyzioterapie
pro bakalářské studium oboru Veřejné zdravotnictví – prezenční a kombinovaná forma
pro bakalářské studium oboru Všeobecná sestra – prezenční forma a kombinovaná forma
pro bakalářské studium oboru Dentální hygienistka
REFERENTI PRO STUDIUM V ANGLICKÉM JAZYCE
Kontakt: budova č. 19, areál SZÚ místnost č. 205; tel.: 267 102 206
Bc. Miriam KŘÍŽOVÁ

e-mail: miriam.krizova@lf3.cuni.cz

pro studenty I. – II. ročníku magisterského studia programu Všeobecné lékařství
Daniela LVOVÁ

e-mail: daniela.lvova@lf3.cuni.cz

pro studenty III. – VI. ročníku magisterského studia programu Všeobecné lékařství
REFERENTKA PRO STUDENTY CŽV a U3V
Kontakt: hlavní budova, Ruská 87, místnost č. 240; tel.: 267 102 177
Rut FIALOVÁ

e-mail: rut.fialova@lf3.cuni.cz
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Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí
7:30 – 12:00
Úterý
13:00 – 15:30
Středa
7:30 – 18:00
Čtvrtek
7:30 – 12:00
Pátek
7:30 – 12:00

Tutorský systém
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-307.html
Počátek vysokoškolského studia může představovat poměrně velký stres – nové prostředí, noví lidé,
velké množství informací, které je nutno vstřebat „ihned, nejlépe ještě dříve“. Většinu těchto faktorů
nepochybně úspěšně zvládnete sami. Může se však stát, že vám přijde vhod služba, poskytovaná
prostřednictvím fakultních tutorů.
Tutorský sbor fakulty slouží pro všechny studenty fakulty magisterského i bakalářského studia
bez ohledu na jazyk, ve kterém studují, a bez ohledu na ročník, který aktuálně studují. Studenti se
mohou na některého z tutorů obrátit přímo s jakýmkoli problémem, který se týká studia či jeho
sociální situace, zdravotního stavu, případně dalších oblastí.
Tutoři jsou k dispozici studentům k osobnímu jednání zpravidla po předcházející domluvě, ideálně
prostřednictvím emailu. V případě potřeby projednání neodkladné záležitosti je možno kontaktovat
telefonicky koordinátora tutorů MUDr. Davida Marxe, Ph.D. (mobil 602 260 244).
Tutoři 3. LF jsou připraveni k osobní či písemné komunikaci s kterýmkoli studentem. Zejména
na počátku studia mají studenti tendenci řešení vzniklých problémů odkládat, čímž se stres kumuluje a
řešení komplikuje – neváhejte využít podpory tutorů kdykoli se domníváte, že je na místě.
V případě potřeby se můžete obrátit na kteréhokoliv z tutorů, všichni jsou připraveni Vám
v maximální možné míře pomoci.

20

Jména tutorů, jejich pracoviště a spojení na ně
MUDr. Alena Doubková, CSc. – PRO POTŘEBY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
e-mail: alena.doubkova@lf3.cuni.cz
tel. 26710 2510

Ústav anatomie
doc. MUDr. Valér DŽUPA, CSc.

e-mail: valer.dzupa@fnkv.cz
tel.: 26716 3172

Ortopedicko–traumatologická klinika
Mgr. Vladimíra KVASNICOVÁ
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie
– Oddělení biochemie

e-mail: vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz
tel.: 26710 2411

doc. MUDr. Milan KMENT, CSc.
e-mail: kment@fnkv.cz
tel.: 26716 2706

II. interní klinika
MUDr. David MARX, Ph.D.

e-mail: david.marx@lf3.cuni.cz
tel.: 26716 2554, 267102177
mobil: 602260244 (pro neodkladné spojení)

Děkanát fakulty
doc. MUDr. Hana PROVAZNÍKOVÁ, CSc.

e-mail: hana.provaznikova@lf3.cuni.cz
tel.: 26710 2333

Ústav zdraví dětí a mládeže
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