
PRAXE PRO STUDENTY 5. ROČNÍKU 
 
Studenti si zajišťují praxi samostatně. Studenti mají možnost zajistit si praxi dle 
svého vlastního výběru, a to v ČR i v zahraničí. 

1) Praxe z volitelného oboru:   
koordinátor praxe: MUDr. David Marx, Ph.D. – tel. 267102176 

 

Doba trvání: 2 týdny (dle Příkazu děkana č. 34/2005 kdykoliv po ukončení výuky daného 

oboru) 
 

Seznam formulářů potřebných pro vykonání praxe (ke stažení zde):  

a) dopis s informací o praxi, 

b) sylabus pro praxi z volitelného oboru (vč. praxe u praktického lékaře), 

c) zprávu o hodnocení studentské praxe,  
d) smlouvu o zabezpečení odborné praxe studenta se zdravotnickým zařízením  

 

Pro udělení zápočtu je nutné dodat sylabus pro praxi a vyplněnou zprávu  

o hodnocení studentské praxe. Oba tyto doklady musí být opatřeny razítkem  

a podpisem odpovědného pracovníka (např. primáře oddělení apod.). 

2) Praxe z gynekologie a porodnictví:   
koordinátor praxe: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. – tel. 267162368 
 

Doba trvání: 2 týdny (dle Příkazu děkana č. 34/2005 kdykoliv po ukončení výuky daného 

oboru) 

 

Seznam formulářů potřebných pro vykonání praxe (ke stažení zde):  
a) dopis s informací o praxi, 

b)       sylabus pro praxi z gynekologie a porodnictví 

c)        zprávu o hodnocení studentské praxe,  

d)       smlouvu o zabezpečení odborné praxe studenta se zdravotnickým zařízením  

           

Pro udělení zápočtu je nutné dodat sylabus pro praxi a vyplněnou zprávu  
o hodnocení studentské praxe. Oba tyto doklady musí být opatřeny razítkem  

a podpisem odpovědného pracovníka (např. primáře oddělení apod.). 

3) Praxe z chirurgie:   
koordinátor praxe: MUDr. Jiří Bayer – tel. 267162468 

 

Doba trvání: 1 týden (dle Příkazu děkana č. 34/2005 kdykoliv po ukončení výuky daného 

oboru) 

 

Seznam formulářů potřebných pro vykonání praxe (ke stažení zde):  
a)     dopis s informací o praxi, 

b)     sylabus pro praxi z chirurgie 

c)     zprávu o hodnocení studentské praxe,  

d)     smlouvu o zabezpečení odborné praxe studenta se zdravotnickým zařízením  

 
Pro udělení zápočtu je nutné dodat sylabus pro praxi a vyplněnou zprávu  

o hodnocení studentské praxe. Oba tyto doklady musí být opatřeny razítkem  

a podpisem odpovědného pracovníka (např. primáře oddělení apod.). 

 
                                                                           MUDr. David Marx, Ph.D.      
                                                         proděkan pro studium a výuku  
V Praze dne 3. 10. 2022 


