
 

 
 
Ruská 87, 100 00 Praha 10 
tel.: +420 267 102 111 
fax: +420 267 311 812 
http://www.lf3.cuni.cz 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 
Bankovní spojení: 22734101/0100 

V Praze dne 7. listopadu 2022 
 
Věc: Praxe studentů 4. ročníku 
 
 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
 
jménem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovoluji požádat o souhlas 
s  praxí studenta/ky 4. ročníku naší fakulty ve Vaší ordinaci. 
Jedná se o 2 týdny (celkem 80 hodin). Prosíme Vás o zajištění odborného vedení 
našeho studenta/ky dle přiloženého sylabu. 
 
Termín praxe: 

 Prázdninová praxe – ordinace praktického lékaře: v době letních prázdnin 
nebo v době zkouškového období  

 
 
V případě, že budete potřebovat bližší informace, obraťte se, prosím, na 
MUDr. Davida Marxe, Ph.D., který je vedením praxe pověřen (tel.: 267 102 176), 
nebo na naše studijní oddělení (na Janu Kováříkovou, tel.: 267 102 208). 
 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                   MUDr. David Marx, Ph.D.               
              proděkan pro studium a výuku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                



 

  
 

4. ROČNÍK - ZPRÁVA O HODNOCENÍ STUDENTSKÉ PRAXE  
 

V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
 
Jméno studenta/ky: 
  
Místo konání praxe: 
  
Termín konání praxe: 
 

DRUH HODNOCENÍ BODOVÉ HODNOCENÍ +) 
OSOBNÍ HODNOCENÍ 
Iniciativa 3 2 1 0 
Zodpovědnost 3 2 1 0 
Samostatnost 3 2 1 0 
Schopnost týmové práce 3 2 1 0 
Teoretické znalosti 3 2 1 0 
KLINICKÉ DOVEDNOSTI 
Anamnesa 3 2 1 0 
Fyzikální vyšetření 3 2 1 0 
Zručnost (technické dovednosti) 3 2 1 0 
Stanovení diagnosy 3 2 1 0 
Stanovení vyšetřovacího programu a terapie 3 2 1 0 
PROFESIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY 
Vystupuje profesionálně 3 2 1 0 
Zná svoje možnosti, ví, kdy vyhledat radu 
staršího kolegy 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 
 

 
0 
 

Respektuje lidskou důstojnost pacienta 3 2 1 0 
Zachovává lékařské tajemství 3 2 1 0 
 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ STUDENTA – STUDENTKY 
 

Výborně 
Velmi dobře 

Dobře 
Prospěl 

Neprospěl 
+) Bodové hodnocení: 3 body – výborně, 2 body – dobře (průměrně), 1 bod – 
dostatečně (podprůměrně), 0 bodů – nelze hodnotit 
 
  
Podpis, razítko a datum: 



 

SYLABUS STUDENTSKÉ LETNÍ PRAXE V ORDINACI VŠEOBECNÉHO 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  - 4. a 5. ročník 

 
Tento sylabus je nedílnou součástí „Hodnocení studenta“.  
Trvání praxe: 2 týdny  
 
Náplň a cíle praxe 
A) obligatorní:  

ANO NE :: Školitel zaškrtnutím políčka potvrdí splnění (ANO) či nesplnění (NE) 

□  □ 
samostatné provedení registrace nového pacienta (přijetí pacienta do 
stálé péče ordinace) 

□  □ 
samostatné provedení kompletní preventivní prohlídky včetně úkonů 
spojených se specifickými věkovými kategoriemi (např. screening 
kognitivních poruch testem Minicog u pacienta ve věku 65-80 let) 

□  □ 
cílené fyzikální vyšetření 

□  □ 
diagnostika a léčebná péče v rámci možností všeobecného praktického 
lékařství 

□  □ 
rychlé a spolehlivé měření krevního tlaku a pulsu 

□  □ 
seznámení s posudkovou činností v ordinaci praktického lékaře 

□  □ 
základní rozlišení problémů zvládnutelných v ordinaci praktického 
lékaře a problémů vyžadujících péči specialisty či hospitalizaci 

□  □ 
racionalizace indikace pomocných vyšetřovacích metod včetně 
laboratorních testů, zvědomění problému "overdiagnosis" a 
"overtreatment" 

bez  
potvrzování 

pochopení specifického vztahu k pacientovi a komplexního bio-psycho-
sociálního přístupu k jeho zdravotním problémům, pochopení nutnosti 
individualizovaného přístupu k pacientům 

bez  
potvrzování 

pochopení odpovědnosti praktického lékaře za komplexní zdraví 
pacientů a hranic této odpovědnosti, porozumění obsahu pojmu 
"společné porozumění potížím" a "společné rozhodování" 

bez  
potvrzování 

získání většího vhledu do ambulantní sféry a zejména lepší poznání 
oboru Všeobecné praktické lékařství (vysoká užitná hodnota pro 
studenty nezávisle na pozdější specializaci). 

 



 

B) volitelné, avšak doporučené:  

ANO NE :: Školitel zaškrtnutím políčka potvrdí splnění (ANO) či nesplnění (NE) 

□  □ 
indikace a interpretace přístrojových vyšetření v ordinaci (dle 
vybavenosti konkrétní ordinace: EKG, tlakový Holter, POCT 
laboratorní metody, pulsní oxymetrie, ABI oscilometrie, ultrazvuk 
břicha a retroperitonea) 

□  □ 
praktický nácvik intramuskulárních injekcí, odběru kapilární i venózní 
krve, dle možnosti kanylace periferní žíly, natáčení EKG  

□  □ 
péče o akutní a chronické rány a dle možností ordinace drobné výkony 
v ordinaci praktického lékaře (šití ran, nekomplikovaná excise kožních 
útvarů) 

□  □ 
základní vhled do psychosomatické problematiky v primární péči 
(medicínsky nevysvětlitelné příznaky) 

□  □ 
návštěva pacienta v domácím prostředí (byt pacienta, domov pro 
seniory či domov s pečovatelskou službou) 

□  □ 
účast na lékařské pohotovostní službě 

□  □ 
samostatné provedení nekomplikované pracovně-lékařské prohlídky 

 
 
 
 

 
Podpis a razítko školitele, datum: 
 

 


