
Praxe studentů 6. ročníku v rámci přípravy ke státní rigorózní zkoušce: 
 
Praxe studentů 6. ročníku probíhají ve smluvních a nesmluvních nemocnicích (např. v místě 
trvalého bydliště studenta). V případě zájmu o absolvování praxe v zahraničí (Erasmus apod.) 
postupujte, prosím, dle pokynů uvedených v Příkazu děkana č. 17/2013 se zapracovaným 
dodatkem č. 1 a 2, viz https://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html#1 Až na výjimky by měl každý 
student absolvovat praxi alespoň ze dvou státnicových oborů mimo FNKV. Praxe ve FNKV ve 
větším rozsahu se umožní jen studentům, kteří k tomu mají zásadní důvody (zdravotní, sociální, 
pracovní). 
 
Seznam smluvních nemocnic viz  
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-313-version1-6r_prehled_smluvnich_nemocnic.pdf 
Ve smluvní nemocnici je možné zajistit ubytování v tamním ubytovacím zařízení (pokud 
nemocnice disponuje ubytovnou). Poplatek za ubytování fakulta proplatí na základě žádosti a 
předložení dokladu o jeho zaplacení. Náklady na stravování a dopravu propláceny nejsou. Před 
nástupem na praxi je nutné podepsat smlouvu s příslušnou nemocnicí. Vyzvedávejte si smlouvy 
v dostatečném předstihu! V případě potíží se zajištěním praxe kontaktujte studijní oddělení – 
referentku pro 6. úsek studia (Jana Krejčíková). 
 
Náklady na ubytování v případě praxe v nesmluvním zdr. zařízení se neproplácejí. Před 
nástupem na praxi je nutné podepsat smlouvu s příslušnou nemocnicí. Vyzvedávejte si smlouvy 
v dostatečném předstihu! 
 
Na webu fakulty (http://www.lf3.cuni.cz/3LF-313.html) budou připraveny dopisy pro primáře 
oddělení jednotlivých oborů v nemocnicích a sylaby dovedností, které si studenti mají v rámci 
praxí osvojit. 
 

Nejzazší termíny pro zaslání informace, kde budete plnit praxi: 
(zasíláte na e-mail: praxe@lf3.cuni.cz) 

 

KRUHY: Chirurgické 
obory 

Vnitřní  
lékařství 

Gynekologie a 
porodnictví 

Dětské 
lékařství 

1, 2, 7 15.01.2023 04.09.2022 04.12.2022 02.04.2023 
3, 4, 8 28.08.2022 08.01.2023 02.04.2023 20.11.2022 
5, 6, 9 26.02.2023 16.10.2022 28.08.2022 15.01.2023 
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1) VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – II. 

Prerekvizitou pro účast v předstátnicovém bloku Vnitřní lékařství v 6. ročníku je složení 
všech studijních povinností ze 3., 4. a 5. ročníku.   

Průběh Vnitřního lékařství – II.: 
1. a 2. týden: všichni studenti absolvují cyklus seminářů z vnitřního lékařství (povinné 
semináře budou probíhat vždy od 9:00 do 11:45 a od 12:30 do 15:15).  
3. – 10. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou praxi z vnitřního lékařství. 
11. týden: příprava ke zkoušce a praktické přezkoušení formou zápočtu  
12. týden: probíhá ústní část SRZk. 

Praktickou část výuky si každý student může zajistit sám v nemocnici podle svého zájmu. 
Zvolenou nemocnici (v níž si sám praxi dojednal) každý student nahlásí sekretářce Katedry 
interních oborů, paní Marcele Svobodové. 
 

2) GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ – II. 
 

Průběh Gynekologie a porodnictví – II.: 
 

1. týden: bude věnován seminářům, které studenti absolvují od 8:00 v ÚPMD. 
První den seminářů odevzdají všichni studenti zpracovanou seminární práci zadanou v  
5. ročníku. Odevzdání práce, jejíž hodnocení bude součástí SRZk je povinným 
předpokladem k připuštění k SRZk. 
 

2. – 4. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou praxi v ÚPMD/FNKV, případně ve 
smluvních nebo nesmluvních nemocnicích (nesmluvní nemocnice musí mít akreditaci MZ pro 
obor gynekologie a porodnictví)  
Praxi mimo ÚPMD/FNKV je třeba nahlásit předem na praxe@lf3.cuni.cz  
Pro přihlašování na praxi v ÚPMD/FNKV je třeba se přihlásit přes aplikaci Přihlašování. 
V 6. ročníku lze semináře a stáže absolvovat v rámci Erasmu nebo na základě smlouvy a 
předchozího souhlasu garanta oboru absolvovat i mimo ČR.  
5. týden: studijní volno – příprava na SRZk.  
6. týden: probíhají SRZk. 
 
 

3) DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ – II. 
 

Průběh Dětského lékařství – II.: 
 

1. týden: všichni studenti absolvují ve FNKV řetězec seminářů. 
2. – 4. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou stáž (praxi).   
Studenti si mohou najít jakoukoli dětskou nemocnici, naše doporučení - Dětské klinika Ústí nad 
Labem, prim. Škvor a Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec, prim. Kuchař. 
Pro přihlašování na praxi ve FNKV je třeba se přihlásit přes aplikaci Přihlašování. Praxi mimo 
FNKV je třeba nahlásit předem na praxe@lf3.cuni.cz  
5. týden: studijní volno – příprava na SRZk. 
6. týden: probíhají SRZk. 

 
4) PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ II. 

 
Průběh Praktického lékařství – II.: 
 
Pětidenní stáž u praktického lékaře, zpracování kazuistiky z primární péče, závěrečný 
interaktivní seminář 



5) CHIRURGIE 
 
 

Průběh Chirurgie: 
 

1. týden: všichni studenti absolvují ve FNKV cyklus seminářů, které jsou zaměřené na nosná 
témata jednotlivých oborů. Semináře budou probíhat každý den od 8:00 do 15:45.  
2. – 9. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou praxi. Pro přihlašování na praxi ve 
FNKV je třeba se přihlásit přes aplikaci Přihlašování. Praxi mimo FNKV je třeba nahlásit předem 
na praxe@lf3.cuni.cz  
10. týden: studijní volno – příprava na SRZk. 
11. týden: probíhají SRZk. 
  

Praxe má mít podobu práce mladšího sekundárního lékaře (ranní hlášení, vizity, převazy, 
ambulance, sály). Existují 2 způsoby, kterými lze praxi absolvovat: 
 

1) Celou praxi (tj. 8 týdnů) plníte mimo FNKV (ve smluvních nebo v nesmluvních 
nemocnicích, příp. v rámci Erasmu) – preferovaná varianta.  
V případě, že si zvolíte tuto alternativu, budete v rámci praxe absolvovat:  

• 2 týdny všeobecné chirurgie (nebo 1 týden všeobecné chirurgie a 1 týden dětské chirurgie) 
– dle Vaší volby, 

• 2 týdny ortopedie, 
• 2 týdny urologie, 
• 2 týdny na ARO.  

Pokud si zvolíte absolvování praxe mimo FNKV, je možné absolvovat jednotlivé dvoutýdenní 
bloky v různých nemocnicích (např. 2 týdny všeobecné chirurgie v Krajské nemocnici v Liberci, 
2 týdny na ARO v Kolíně, atd.). Pořadí, v jakém budete jednotlivé 2týdenní bloky plnit, není 
stanoveno.  

 

NEBO 
 

2) Celou praxi (tj. 8 týdnů) plníte ve FNKV – v případě, že si zvolíte tuto alternativu, budete 
v rámci praxe absolvovat:  
• 1 týden všeobecné chirurgie ve FNKV nebo 1 týden dětské chirurgie v Thomayerově 

nemocnici (dle Vaší volby), v rámci stáže FTN je možností absolvovat 1 týden dětské 
chirurgie a 1 týden hrudní chirurgie 

• 1 týden ortopedie ve FNKV, 
• 1 týden urologie ve FNKV ev. FTN, 
• 1 týden kardiochirurgie ve FNKV, 
• 1 týden neurochirurgie ve FNKV, 
• 1 týden popáleninové medicíny ve FNKV, 
• 1 týden plastické chirurgie ve FNKV, 
• 1 týden na ARO ve FNKV. 

Studenti, kteří se na praxi přihlásí do FNKV, budou rozděleni do 8 podskupin, které se budou na 
výše uvedených klinikách postupně střídat dle rozpisu, který obdrží elektronicky před zahájením 
stáží. Rozdělení do podskupin na prvním semináři bude organizovat a zajišťovat doc. MUDr. 
Zdeněk Šubrt, Ph.D. 

Složení vlastní stáže lze eventuelně modifikovat po konzultaci s doc. MUDr. Zdeňkem Šubrtem, 
Ph.D. i s možností pobytu na jiných chirurgických odděleních dle odborného zájmu studenta ev. 
možností stážujícího pracoviště. Část ev. celou stáž lze také absolvovat na zahraničním 
pracovišti, např. v rámci programu ERASMUS.  
 


