
1 
 

6. ročník obecně 

Podmínky pro zápis do 6. ročníku VL: 

- ukončená veškerá povinná výuku 1. až 5. ročníku; 

- absolvovány tři povinně-volitelné předměty; 

- odchozeny dva semestry tělesné výchovy; 

- zadán zápočet za Samostatnou práci; 

- splněny podmínky pro postup do semestru dle Studijního a zkušebního řádu (tj. dostatek 

kreditů, žádný nesplněný opakovaný předmět, podaná žádost o zápis). 

Závazná přihláška k SRZ se podává písemně, formulář je ke stažení na fakultním webu (Pro 

studenty => Absolvování studia => Státní zkoušky => Přihláška k SRZ pro VL). Vyplněný a podepsaný 

formulář musí být dodán na studijní oddělení LF do termínu konání první státnice, nejpozději však do 

konce září 2020 (osobně, poštou, scan v mailu – z autorizované školní adresy). 

 

Předpromoční praxe a SRZ (Chirurgie, Vnitřní lékařství, Pediatrie) 

Studenti jsou referentkou studijního oddělení rozděleni do čtyř barevných skupin (červená, 

černá, modrá, zelená). Jednotlivé bloky předpromočních stáží absolvují v čase dle harmonogramu 

vyvěšeného na fakultním webu a na pracovištích dle rozpisu, který je také zveřejněn na fakultním webu 

(Pro studenty => Absolvování studia => Státní zkoušky => Rozpis předpromočních praxí a státnic VL 

2020/2021).  

V případě nutnosti (Erasmus, opožděný nástup do 6. ročníku, nemoc etc.) lze změnit 

přiřazenou barevnou skupinu. Přiřazené pracoviště a komisi ale měnit nelze. 

Část předpromoční praxe u předmětu dle svého výběru musejí studenti absolvovat mimo svou 

mateřskou kliniku, v rámci předmětu ze skupiny Prohloubení praktických aspektů předpromoční 

praxe.  

Po ukončení předpromoční praxe následují dva týdny volna a ve třetím týdnu je vypsán termín 

státní rigorózní zkoušky (konkrétní data SRZ budou známa v červenci 2020). K termínům SRZ v ISu 

studenty přihlásí referentka. Komise jsou přiřazeny podle pracovišť, kde student absolvoval stáž. 

Termín SRZ je závazný. Pokud se na něj student nedostaví a nedoloží řádnou omluvenku, bude mu 

zaznamenáno hodnocení (-) nevyhovující. 

Opravné termíny jsou na včasné domluvě se studijním oddělením. 
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Vnitřní lékařství 

pracoviště komise předseda komise 

I. interní kardioangiologická klinika, FNuSA 1 prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC 

II. interní klinika, FNuSA 2 prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 

Interní gastroenterologická klinika, FNB 3 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. 

Interní kardiologická klinika, FNB 4 doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. 

Interní hematologická a onkologická klinika, FNB 5 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FNB 6 prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 

 

Během předpromoční praxe Vnitřního lékařství jsou studenti v rámci svých barevných skupin 

děleni na šest podskupin (pracovišť). 

 

Chirurgie 

pracoviště komise předseda komise 

I. Chirurgická klinika (A), Pekařská 1 prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 

I. Chirurgická klinika (B), Pekařská 2 doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. 

Chirurgická klinika, Jihlavská 3 prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. 

Chirurgická klinika, Černopolní 4 prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. 

Úrazová nemocnice, Ponávka 4 prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. 

 

Na rozdíl od Vnitřního lékařství studenti v Chirurgii stážují jen na čtyřech pracovištích 

(Černopolní je určena 4. podskupině – pediatrům, Ponávka je alternativou pro 4. podskupinu červené 

barvy, kde nejsou pediatři). Studenti z páté a šesté podskupiny Vnitřního lékařství jsou přeřazeni 

rovnoměrně do ostatních (ne-pediatrických). 
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Pediatrie 

pracoviště komise předseda komise 

Pediatrická klinika, Černopolní (A+B) 1 prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. 

 

Během předpromoční praxe z Pediatrie jsou studenti v rámci barevné skupiny děleni 

na „kolečka“ a „křížky“ a dále ještě na dvě podskupiny. Praxe trvá 2 týdny a v rámci těchto dvou týdnů 

se podskupiny prostřídají na obou odděleních Pediatrické kliniky. Všichni studenti skládají SRZ u jedné 

zkušební komise, v termínu dle harmonogramu. 

Přehled členů jednotlivých komisí naleznete na fakultním webu (Pro studenty => Absolvování 

studia => Státní zkoušky => Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky pro VL). 

Porodnictví a gynekologie 

 Součástí SRZ není předpromoční praxe. Termíny SRZ budou vyvěšeny v ISu vždy v předstihu 

na celý semestr (zvlášť podzim 2020, zvlášť jaro 2021), studenti o nich budou včas informováni 

a následně se k nim sami budou přes IS přihlašovat. Stejně tak se student v případě neúspěchu u 

řádného termínu sám přes IS přihlašuje na opravný termín. 

Zkušební komise je jedna, společná pro všechny studenty, předsedou je prof. MUDr. Martin 

Huser, Ph.D., MBA. Jmenný seznam členů komise je k dispozici na webu fakulty, viz Pro studenty => 

Absolvování studia => Státní zkoušky => Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky pro VL. 

Zdraví, prevence, zdravotnictví 

 Jediná státnice, kterou si studenti mohou zaregistrovat již v jarním semestru 5. ročníku. Pokud 

splní všechny prerekvizity, studijní referentka jim předmět zapíše a přihlásí je na jeden z předtermínů 

v první polovině září (konkrétní data budou stanovena začátkem června). Kdo se chce zúčastnit 

předtermínu, musí přihlášku k SRZ odevzdat v předstihu. 

 Součástí SRZ není předpromoční praxe. Další termíny SRZ budou vypsány v předstihu na celý 

semestr (zvlášť podzim 2020, zvlášť jaro 2021), studenti budou včas informováni a následně se budou 

přihlašovat sami přes IS. Stejně tak se student v případě neúspěchu u řádného termínu sám přihlašuje 

na opravný termín. 

Zkušební komise je jedna, předsedkyní je pan doc. MUDr. Jindřich Fiala, Ph.D. Jmenný seznam 

členů komise je k dispozici na webu fakulty, viz Pro studenty => Absolvování studia => Státní zkoušky 

=> Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky pro VL. 

Praktické lékařství, geriatrie a Paliativní péče (LF:VLPL11Xpp a VLPP11Xpp) 

 Není ukončen SRZ, ale kolokviem, proto nesmí být poslední neukončenou částí studia (studium 

musí být ukončeno SRZ).  

Jeho součástí je čtyřtýdenní praxe, která zahrnuje 2 týdny u praktického lékaře pro dospělé, 

1 týden u praktického lékaře pro děti a dorost, 2 dny v geriatrickém zařízení a 3 dny paliativní péče. 

Tuto praxi organizuje Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství (kontaktní osoba paní Jitka 

Skládaná), více informací obdržíte na informativní schůzce na začátku bloku praxe. Každé pondělí 

tohoto bloku se koná povinný seminář. 
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