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Masarykova univerzita  
Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno, tel. 549 49 1111 

 

 

 

Rektor   doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.  549 49 1001 

  rektor@muni.cz 

 

Prorektorka pro rozvoj doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.  549 49 1019 

  prorektor.rozvoj@muni.cz 

 

Prorektor pro studium Mgr. Michal Bulant, Ph.D.  549 49 1031 

a informační technologie   prorektor.stud@muni.cz 

 

Prorektor pro výzkum prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.  549 49 1038 

  prorektor.veda@muni.cz 

 

Prorektorka pro                prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.      549 49 1032                                                     

záležitosti studentů           prorektor.soc@muni.cz 

   

Prorektor pro  doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.                 549 49 1045 

internacionalizaci prorektor.int@muni.cz 

      

 

Prorektorka pro                 doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.       549 49 1043 

vnější vztahy               prorektor.PR@muni.cz   

     

 

Kvestorka   Mgr. Marta Valešová, MBA  549 49 1016 

  kvestor@muni.cz  

 

Kancléřka  Mgr. Iva Zlatušková   549 49 1015 

  kancler@muni.cz 

 

Předseda akademického  doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  549 49 3019 

senátu univerzity  balik@fss.muni.cz 

 

mailto:rektor@muni.cz
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REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY 
 

Kancelář kvestora   

Tajemnice   Ing. Emilie Zichová, MBA  549 49 1024  

   tajemnik@rect.muni.cz 

Manažer vnitřní správy RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.  549 49 1007 

a organizace  managerVS@rect.muni.cz 

 

Kancelář rektora 

Sekretariát  Ing. Eva Veselá    549 49 1000 

        549 49 3020 

   Alena Laichmanová   549 49 5667 

   Mgr. Anna Římánková   549 49 4358 

   Mgr. Lenka Ondrysková   549 49 6336 

secretary@rect.muni.cz      

Úsek spisové služby Mgr. Marek Pichl   549 49 3600 

   info@muni.cz 

 

Tiskový odbor  Mgr. David Povolný   549 49 4646 

   press@rect.muni.cz 

Ředitelka pro komunikaci Mgr. Tereza Fojtová   549 49 4949 

   fojtova@rect.muni.cz 

 

Kontrolní odbor  JUDr. Naděžda Horynová   549 49 1021 

   vedkontrol@rect.muni.cz  

 

Odbor interního auditu Ing. Lenka Kopecká, MBA  549 49 1081 

   auditor@rect.muni.cz 

 

Právní odbor  JUDr. Kateřina Kvítková   549 49 1035 

   pravved@rect.muni.cz 

 

Studijní odbor  Mgr. Martina Vlková, MPA  549 49 1005 

   studijni@rect.muni.cz 

Poradenské centrum poradenstvi@muni.cz   549 49 5599 

 

mailto:secretary@rect.muni.cz
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Odbor výzkumu  Mgr. Roman Badík  549 49 5963 

   vyzkumved@rect.muni.cz  549 49 1006 

 

Odbor pro akademické  Mgr. Eva Doležalová  549 49 1026 

záležitosti   oaz@rect.muni.cz 

 

Odbor pro strategii Ing. Bc. Šárka Řehořová  549 49 1034 

 strategie@rect.muni.cz  549 49 3020 

 

Odbor vnějších vztahů Mgr. Jiří Uher   549 49 1036 

a marketingu  marketved@rect.muni.cz 

 

 

Odbor pro kvalitu Mgr. Petr Černikovský  549 49 4441 

kvalita@rect.muni.cz 

 

Odbor pro personální Mgr. Petr Pokorný  549 49 1003 

řízení   persved@rect.muni.cz 

 

Ekonomický odbor Ing. Tomáš Rosenmayer, Ph.D. 549 49 1004 

   ekonved@rect.muni.cz 

 

Provozní odbor  Ing. Tomáš Říha   549 49 1009 

   provved@rect.muni.cz 

 

Odbor veřejných Mgr. Martin Hadaš, LL.M. 549 49 6940 

zakázek   verzakved@rect.muni.cz  549 49 1029 

 

Investiční odbor   Ing. Jan Brychta   549 49 1025 

investved@rect.muni.cz   549 49 1094 

 

Odbor pro rozvoj  Ing. Soňa Janíková  549 49 1040 

  projektyved@rect.muni.cz 

mailto:vyzkum@rect.muni.cz
mailto:strategie@rect.muni.cz
mailto:strategie@rect.muni.cz
mailto:kvalita@rect.muni.cz
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VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY A PRACOVIŠTĚ  

A ZAŘÍZENÍ S CELOUNIVERZITNÍ PŮSOBNOSTÍ 
 

 
Vysokoškolské ústavy 
 

Ústav výpočetní techniky prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.  549 49 2101 

Botanická 68a  reditel@ics.muni.cz   549 49 2100 

602 00  Brno  info@ics.muni.cz    

 

Středoevropský  Mgr. Jiří Nantl, LL.M.    549 49 2911 

technologický  jiri.nantl@ceitec.muni.cz  

institut (CEITEC MU)  info@ceitec.muni.cz     

Kamenice 5    

625 00  Brno 

 

Pracoviště a zařízení 
 

Archiv   Mgr. Luděk Navrátil   549 49 1180 

Žerotínovo nám. 3 navratil@rect.muni.cz   549 49 4223 

602 00  Brno  archiv@rect.muni.cz 

 

Centrum jazykového PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.  549 49 6816 

vzdělávání  cjv@rect.muni.cz 

Komenského nám. 2 Sekretariát – Mgr. Lenka Pešková  549 49 6447 

602 00  Brno  lenka.peskova@cjv.muni.cz 

 

Centrum zahraniční PhDr. Jan Pavlík    549 49 1106 

spolupráce   pavlik@czs.muni.cz 

Komenského nám. 2 cic@czs.muni.cz  

602 00  Brno     

 

Středisko pro pomoc PhDr. Petr Peňáz    549 49 1112 

studentům se specifickými penaz@teiresias.muni.cz   549 49 1105 

nároky (Teiresiás) teiresias@muni.cz 

Komenského nám. 2  

602 00  Brno 

 

Centrum pro transfer RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. 549 49 4654 

technologií   janouskovcova@ctt.muni.cz 

Komenského nám. 2 ctt@ctt.muni.cz  

602 00  Brno    

 

mailto:info@ceitec.muni.cz
mailto:navratil@rect.muni.cz
mailto:archiv@rect.muni.cz
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Mendelovo muzeum Mgr. Zuzana Vojtová       549 49 6669 

Mendlovo nám. 1a zuzana.vojtova@mendelmuseum.muni.cz 

603 00  Brno   info@mendelmuseum.muni.cz 

 

Centrální řídící struktura  Markus Dettenhofer, PhD.    

projektu CEITEC  markus.dettenhofer@ceitec.cz    

Koliště 13a  info@ceitec.cz 

602 00  Brno 

 

Univerzitní centrum Telč Mgr. Jaroslav Makovec   549 49 1140 

Nám. Zachariáše   makovec@rect.muni.cz 

z Hradce 2   info@telc.muni.cz   

588 56 Telč    

 

Kariérní centrum  Mgr. Šárka Karmazínová   549 49 4599 

Komenského nám. 2 karmazinova@rect.muni.cz 

602 00  Brno  info@kariera.muni.cz 

 

Institut biostatistiky doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  549 49 3826 

a analýz   ldusek@med.muni.cz 

Lékařské fakulty   info@iba.muni.cz 

Kamenice 3    

625 00  Brno 

 

CERIT SC  info@cerit-sc.cz    549 49 6509 

Botanická 68a 

602 00  Brno 

 

Správa kolejí a menz Ing. Zdeněk Čížek   549 49 2701  

Vinařská 5a  cizek@skm.muni.cz       

603 00  Brno  info@skm.muni.cz 

 

Nakladatelství  PhDr. Alena Mizerová   549 49 1170 

Rybkova 19  mizerova@press.muni.cz 

602 00  Brno  munipress@press.muni.cz 

 

Správa Univerzitního Ing. Pavel Brančík   549 49 2901 

kampusu  Bohunice brancik@ukb.muni.cz 

Kamenice 5  sprava@ukb.muni.cz 

625 00  Brno 
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FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
 

Právnická fakulta Veveří 70, 611 80  Brno   549 49 1211 
 

Děkanka fakulty  doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.  549 49 1201 

   dekan@law.muni.cz           fax 541 21 3162 

 

Lékařská fakulta Kamenice 5, 625 00  Brno   549 49 1111 
 

Děkan fakulty  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  549 49 1301 

   dekan@med.muni.cz             fax 542 21 3996 

 

Přírodovědecká fakulta Kotlářská 2, 611 37  Brno   549 49 1400 
 

Děkan fakulty  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. 549 49 1401 

   dekan@sci.muni.cz            fax 541 21 1214 

 

Filozofická fakulta Arna Nováka 1, 602 00  Brno  549 49 1111 
 

Děkan fakulty  prof. PhDr. Milan Pol, CSc.  549 49 1501  

   dekan@phil.muni.cz       

 

Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00  Brno   549 49 1610 
 

Děkan fakulty  doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.  549 49 1601 

   dekan@ped.muni.cz          fax 549 49 1621 

 

Ekonomicko-správní Lipová 41a, 602 00  Brno   549 49 1710 

fakulta  

Děkan fakulty  prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.  549 49 1701 

   dekan@econ.muni.cz            fax 549 49 1720 

 

Fakulta informatiky Botanická 68a, 602 00  Brno  549 49 1810 
 

Děkan fakulty  prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  549 49 1801 

   dekan@fi.muni.cz           fax 541 212 568 

      

Fakulta sociálních studií Joštova 10, 602 00  Brno   549 49 1911 
 

Děkan fakulty  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 549 49 1901 

   dekan@fss.muni.cz           fax 549 49 1920 

 

Fakulta sportovních studiíKamenice 5, 625 00  Brno  549 49 2000 
 

Děkan fakulty  doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.   549 49 2001 

   dekan@fsps.muni.cz            fax 549 49 2020 
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DĚKANÁT LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU 

625 00 Brno, Kamenice 5, tel. 549 491 111, fax 542 213 996 

Děkan fakulty:  

 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  549 49 1301 

 dekan@med.muni.cz  
 

Proděkani:    
 doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.                532 23 4698 

 proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech VL         725 051 839 

 stourac@med.muni.cz 
 

 prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.                 549 49 4525                        
 proděkan pro studium v preklinických oborech VL  

 kankova@med.muni.cz 
 

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                      532 23 4600               

proděkan pro vnější vztahy                          532 23 4614 

Sterba.Jaroslav@fnbrno.cz                                                         
 

 Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. 532 23 2057                         

           proděkan pro vědu a doktorské studium                              532 23 3706  

 Kasparek.Tomas@fnbrno.cz 
 

          doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.                        532 23 2701  
          proděkan pro anglické studium a internacionalizaci 
 Repko.Martin@fnbrno.cz   
                      

 prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.  543 18 3406 

 proděkan pro zubní lékařství a akademické záležitosti                549 49 4229                

 holla@med.muni.cz 
 

 doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. 549 49 4515 
 proděkan pro nelékařské studijní programy a informační technologie                     

 apokorna@med.muni.cz 
 

          MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.  543 18 5839 
 proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání                               
          vojtisek@med.muni.cz 
 

 Mgr. Jana Fialová, Ph.D. 549 49 3409 
 proděkan pro záležitosti studentů 

             fialova@med.muni.cz 

     

mailto:dekan@med.muni.cz
mailto:stourac@med.muni.cz
mailto:kankova@med.muni.cz
mailto:Sterba.Jaroslav@fnbrno.cz
mailto:Kasparek.Tomas@fnbrno.cz
mailto:holla@med.muni.cz
mailto:apokorna@med.muni.cz
mailto:vojtisek@med.muni.cz
mailto:fialova@med.muni.cz
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Tajemník fakulty:  

 Ing. Michal Sellner                                             549 49 1302  

 tajemnik@med.muni.cz 

 

  

Sekretariát děkana: 

  Mgr. Hana Chlubná  549 49 1300 

 vedoucí sekretariátu fax 542 21 3996 

           chlubna@med.muni.cz 

            

 

Studijní oddělení: 

 RNDr. Ivana Pánková                                      549 49 5342, 1305 

 pankova@med.muni.cz                                                         

 vedoucí oddělení 

 přijímací řízení 

             

  Mgr. Jana Šlancarová  549 49 5346 

 slancarova@med.muni.cz 

 II. a  III.. ročník Všeobecného lékařství 

 II. a III. ročník Zubní lékařství 

 stipendia 
 

Anna Horáková 549 49 6855 

 horakova@med.muni.cz 

 IV. a V. ročník Všeobecné lékařství 

 IV. a V. ročník Zubní lékařství  

 poplatky za studium, ISIC karty-výdej 

 

Tereza Bednaříková 549 49 7179 

 bednarikova@med.muni.cz 

 VI. a I. ročník Všeobecného lékařství 

 I. ročník Zubní lékařství 

 prázdninová praxe  
 

   

mailto:tajemnik@med.muni.cz
mailto:chlubna@med.muni.cz
mailto:slancarova@med.muni.cz
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Magda Teryngelová         549 49 5415 

 teryngel@med.muni.cz 

  bakalářské studijní obory 

 Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Optika a optometrie,  

          Ortoptika, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, 

 navazující magisterský studijní obory 

 Fyzioterapie, Nutriční specialista, Optometrie,  

 poplatky za studium 

 

 Bc. Jitka Králíková                                                   549 49 6767 

  jkralik@med.muni.cz 

 bakalářské studijní obory 

 Dentální hygienistka, Porodní asistentka,  

 Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář  

 navazující magisterský studijní obor 

 Intenzivní péče, studijní obor BT BIO 

 DNS 

 

 Kateřina Kolářová                                                   549 49 5104 
  119296@mail.muni.cz 
 rozvrhová agenda, přidělování skřínek na UKB 

 administrativní podpora studijního oddělení 

 

 

      Zahraniční oddělení: 

Bc. Helena Melicharová  549 49 8188 

 hmelichar@med.muni.cz 

 vedoucí oddělení 

 zahraniční studenti – samoplátci 

 zahraniční agenda 

           přijímací řízení 

 

 Bc. Markéta Neckařová                   549 49 5720 

 mneckar@med.muni.cz 

 zahraniční studenti – samoplátci 

  

 Bc. Zuzana Pilátová                   549 49 5720 

 zpilat@med.muni.cz 

 zahraniční studenti – samoplátci 

 přijímací řízení 

          Erasmus 

mailto:teryngel@med.muni.cz
https://is.muni.cz/auth/mail/mail_posli?to=119296%40mail.muni.cz
mailto:hmelichar@med.muni.cz
mailto:mneckar@med.muni.cz
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          Mgr. Romana Buaiscia                                           549 49 4939 

          romana.b.@med.muni.cz 

zahraniční studenti – samoplátci 

  

Mgr. Petr Bureš        549 49 3278 

 40751@mail.muni.cz 

zahraniční studenti – samoplátci  
 

 

Oddělení pro kvalifikační rozvoj: 

 Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.       549 49 3888 

 navratil@med.muni.cz 

 vedoucí oddělení 

 jmenovací řízení a doktorské studium  

(Hematologie, VL-Kardiologie, Lékařská biologie, Onkologie, Radio-

logie a zobrazovací metody, Stomatologie) 

 

  Mgr. Hana Zemanová                                             549 49 5306 

           zemanova@med.muni.cz 

 referentka pro jmenovací řízení a doktorské studium  

(Anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská 

chemie a biochemie, Fyziologie a Patologická fyziologie, Lékařská 

farmakologie, Hygiena, Preventivní lékařství a epidemiologie, Sociál-

ní lékařství, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lé-

kařská mikrobiologie a imunologie, Patologie, Bioetika) 

 

 Bc. Pavla Wolfová                                             549 49 7041 

           wolfova@mail.muni.cz 

 referentka pro jmenovací řízení a doktorské studium  

(Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurolo    

gie, Oftalmologie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, Psychiatrie, Vnitřní 

nemoci, Neurovědy) 
 

 

Ediční oddělení: 

 Mgr. Marie Korcová                                                         549 49 3998

 mkorcova@med.muni.cz 

           vedoucí oddělení 
 

 

https://is.muni.cz/auth/mail/mail_posli?to=40751%40mail.muni.cz
mailto:navratil@med.muni.cz
mailto:zemanova@med.muni.cz
mailto:wolfova@mail.muni.c
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Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu: 

 Ing. Zuzana Krejčířová              549 49 4123 

 zkrejcir@med.muni.cz 

 vedoucí oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu 

  

Alena Krejčiříková                                                    549 49 5006 

 zástupce vedoucí 

 akrejcir@med.muni.cz 

personální referentka   

 

 Marie Herrmannová                                                549 49 3240 

herrmann@med.muni.cz 

ekonom 

   

 Jana Šplouchalová, DiS                                          549 49 4626 

           splouch@med.muni.cz  

           účetní projektu 

  

       Soňa Böhmová                                                         549 49 7920 

          bohmova@med.muni.cz 

          referent pro výzkum a vývoj  

           

 Dvořáková Jana 549 49 3104, 5222 

           janadvo@med.muni.cz 

           odborný pracovník       

           

 Ing. Martina Vildová 549 49 5490 

           vildová@med.muni.cz      

           ekonom projektu  

            

 Ing. Eva Vrábelová 549 49 7732 

           vrabelova@med.muni.cz 

           ekonom projektu                                    

 

Personální oddělení: 

  Štěpánka Horníčková 549 49 4156 

 shornick@med.muni.cz 

           vedoucí oddělení 

 

  

mailto:asaman@med.munic.cz
mailto:splouch@med.muni.cz
mailto:bohmova@med.muni.cz
mailto:janadvo@med.muni.cz
mailto:shornick@med.muni.cz
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 Ing. Ivana Janáčková 549 49 5730                                             

 janackova@med.muni.cz 

 personální referent  

  

 Šárka Bobušová                                                       549 49 3110 

          bobušova@med.muni.cz 

 personální referent 

 

  Marie Págová                                                            549 49 5481                   

          mpagova@med.muni.cz 

 personální referent 

  

 Bc. Jaroslava Páleníková 549 49  5673 

 jpalenik@med.muni.cz 

 personální referent 

            

 Marcela Filásková 549 49 5288 

           filaskova@med.muni.cz 

           mzdová účetní 

            

 Dagmar Holcmannová 549 49 4414 

           holcman@med.muni.cz 

           mzdová účetní     

 

 Martina Klapková                                                  549 49 4868 

           klapkova@med.muni.cz 

           mzdová účetní          

 

Právní oddělení: 

  Mgr. Bc.Michal Koščík, Ph.D. 549 49 3312 

 koscik@med.muni.cz 

          vedoucí oddělení 

           

 JUDr. Alena Tobiášová                                           532 232 108 

  atobias@med.muni.cz                                              532 232 293 

           právník       

           

 Mgr. Jaroslav Divoký                                              549 49 5401 

          divoky@med.muni.cz  

          právník  

            

mailto:janackova@med.muni.cz
mailto:bobušova@med.muni.cz
mailto:mpagova@med.muni.cz
mailto:jpalenik@med.muni.cz
mailto:koscik@med.muni.cz
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Ekonomické oddělení: 

Ing. Bc. Marta Tesařová         549 49  8381 

vedoucí oddělení, metodik        tesarova@med.muni.cz 

Radka Vitouchová  
- účetní 

zástupce vedoucí oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

549 49 3369 

rvitouch@med.muni.cz 

komplexní účetní agenda výuky v anglických 

studijních programech, vydané faktury v rámci 

další vzdělávací činnosti, za studenty a zaměst-

nanci, náklady a výnosy  stipendia a stipendijní 

fond, spolupráce se studijním oddělením, ná-

jmy, stravování, správa pohledávek, spolupráce 

s Obchodním centrem MU, evidence DPH, 

podrozvahová evidence 

Eva Řičánková  
- účetní 

549 49 6491 

erican@med.muni.cz 

specializační vzdělávání – dotace, mimoroz-

počtové finanční zdroje, kalkulace a související 

doklady, vydané faktury za studenty a zaměst-

nanci, tvorba stipendijního fondu, správa po-

hledávek, spolupráce s oddělením specializač-

ního vzdělávání a studijním oddělením, spolu-

práce s Obchodním centrem MU, evidence 

DPH, podrozvahová evidence (sklady ostatní) 

Jiřina Pastorková-

účetní 

549 49 5326 

jpastor@med.muni.cz 

přijaté faktury hrazené z rozpočtových prostředků a 

sledování rozpočtů pracovišť LF na výuku,  investice 

hrazené z veřejné účelové podpory, správa závazků, 

vedení skladové evidence nakupovaných zásob, 

podrozvahová evidence (sklad cizích vratných obalů) 

Dana Měřínská – 
účetní 

549 49 4396 

merinska@med.muni.cz 

zahraniční cestovní příkazy hrazené ze zakázek č. 1* 

(pracoviště LF kromě klinických), 4* a 8*, náklady a 

výnosy mimorozpočtové a doplňkové činnosti, drobné 

pokladny, kalkulace a vyúčtování konferencí a ostat-

mailto:tesarova@med.muni.cz
mailto:rvitouch@med.muni.cz
mailto:erican@med.muni.cz
mailto:jpastor@med.muni.cz
mailto:merinska@med.muni.cz
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ních služeb poskytovaných LF, přijaté faktury hrazené 

z rozpočtových prostředků klinických pracovišť  č.  

1101* - FNUSA vč. sledování jejich rozpočtů, spolu-

práce s Obchodním centrem MU 

Ing. Ivana Merten-

sová - účetní 

549 49 5121 

imertens@med.muni.cz 

zahraniční cestovní příkazy hrazené ze zakázek č. 1* 

(jen klinická pracoviště) a 7* (dary, nadační příspěv-

ky), náklady a výnosy vybrané doplňkové činnosti 

(služby centra elektronové mikroskopie), externí a 

interní výnosy chovného a uživatelského zařízení, 

vybrané závazky  prac. č. 119917-OKR, darovací 

smlouvy, fond účelově určených prostředků z darů a 

nadačních příspěvků, hlášení INTRASTAT, přijaté 

faktury hrazené z rozpočtových prostředků klinických 

pracovišť č. 1103*-FNB – Dětská nemocnice včetně 

sledování jejich rozpočtů 

Blanka Bernhardto-

vá - ekonom 

(majetek, chovné a 

uživ. zařízení) 

549 49 3014 

bernhard@med.muni.cz 

investice z FRIM a ostatních zdrojů kromě veřejné 

účelové podpory, kódy CZ-CPA, objednávky, zásoby 

vlastní výroby, náklady chovného a uživatelského 

zařízení včetně skladu nakupovaných zásob, operativ-

ní evidence majetku, inventarizace majetku, spoluprá-

ce s referátem DNS LF, evidence obchodních smluv 

Dana Valášková 
ekonom 

(majetek) 

549 49 6369 

valaskova@med.muni.cz 

materiálně-technické zásobování, neinvestiční objed-

návky, inventarizace majetku, operativní evidence ma-

jetku, smlouvy o převodech a výpůjčkách majetku, do-

hody o hmotné odpovědnosti, potvrzení o svěřených 

předmětech, hlášení škod, evidence obchodních smluv 

Jana Zetochová  
ekonom 

(majetek) 

549 49 6448 

zetochova@med.muni.cz 

materiálně technické zásobování, neinvestiční objed-

návky, inventarizace majetku, operativní evidence ma-

jetku, dohody o hmotné odpovědnosti, potvrzení o svě-

řených předmětech, hlášení škod, evidence obchodních 

mailto:imertens@med.muni.cz
mailto:bernhard@med.muni.cz
mailto:valaskova@med.muni.cz
mailto:zetochova@med.muni.cz
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smluv 

Dagmar Širůčková - 

ekonom 

(pokladní) 

549 49 3757 

dsiruc@med.muni.cz 

hlavní pokladna korunová a valutová (EUR, USD, 

GBP) vč. účtování, hotovostní výplaty stipendií a mezd, 

komplexní agenda tuzemských cestovních příkazů, evi-

dence a účtování silniční daně 

 

Zdeňka Fialová -  

(účetní) 

549 49 4979 

zdenka.fialova@med.muni.cz 

 

  

 

Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů a nelékařských zdravot-

níckých povolání 

 

Miroslava Šimková                                                        549 49 8283 

vedoucí oddělení 

msimkova@med.muni.cz 

 

Mgr. Ing. Lucie Svobodová                                           549 49 7594                                                             

organizační referent 

l.svobodova@med.muni.cz 

           

 Miroslava Pauliková                                            549 49 6266 

 organizační referent 

          mpaulik@med.muni.cz 

 

Oddělení pro strategii a vnější vztahy 

 

Marián Kišš, M.A., Ph.D.                                               549 49 6424 

Ředitel pro stategii a vnější vztahy                                   725 326 620               

kiss@med.muni.cz 

 

Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu 

 

Ing. Jitka Blažková                                                         549 49 8532 

vedoucí oddělení                                    

blazkova@med.muni.cz 

mailto:dsiruc@med.muni.cz
mailto:zdenka.fialova@med.muni.cz
mailto:msimkova@med.muni.cz
mailto:mpaulik@med.muni.cz
mailto:kiss@med.muni.cz
mailto:blazkova@med.muni.cz
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Oddělení veřejných zakázek 

 

Ing. Marek Buriška                                                         549 49 3265 

manažer veřejných zakázek                                    

buriska@med.muni.cz 

 

 

Spolek mediků:  spolek@med.muni.cz   549 491 398 

 

mailto:buriska@med.muni.cz
mailto:spolek@med.muni.cz
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PŘEDMĚTOVÉ SEKCE NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ MU 

 

Sekce teoretických předmětů    
 

vedoucí: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.  

 

předměty:  Biofyzika 

Biologie 

Anatomie 

Histologie a embryologie 

Lékařská chemie 

Biochemie I 

Biochemie II 

Fyziologie 

Neurovědy 

Patologická fyziologie 

 

Sekce diagnostických předmětů  

 

vedoucí: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA   

   

předměty: Lékařská mikrobiologie 

Patologie 

Imunologie 

Diagnostické zobrazovací metody 

Klinická genetika 

Soudní lékařství 

 

Sekce sociopreventivních předmětů  

vedoucí: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. 

   

předměty: Komunikace a sebezkušenost 

  Lékařská etika I 

Sociální lékařství 

Epidemiologie infekčních nemocí 

Veřejné zdravotnictví 

Lékařská etika II 

Preventivní lékařství 
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Sekce interních předmětů  

 

vedoucí: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.   

   

předměty: První pomoc 

  Základy ošetřovatelství 

Interní propedeutika 

Farmakologie 

Vnitřní lékařství I-VI 

Propedeutika v neurologii 

Pediatrie 

Dermatovenerologie 

Infekční nemoci 

Klinická onkologie 

Neurologie 

Stomatologie (pro všeobecné lékařství) 

Lékařská psychologie a psychosomatika 

Psychiatrie 

 

Sekce chirurgických předmětů  

 

vedoucí: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 

 

předměty: Chirurgická propedeutika 

  Chirurgie I-III vč neurochirurgie, urologie atp. 

Ortopedie 

Porodnictví a gynekologie 

Oční lékařství 

Otorinolaryngologie 

Intenzivní medicína, Anesteziologie, resuscitace 
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SEZNAM PROFESORŮ, DOCENTŮ, ODBORNÝCH ASISTENTŮ, 

ASISTENTŮ A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 

k 1. 5. 2018 

Profesoři    Pracoviště 
MUDr. Adam Zdeněk, CSc. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Autrata Rudolf, CSc., MBA Dětská oční klinika 

PharmDr. Babula Petr, Ph.D.  Fyziologický ústav 

MUDr. Bareš Martin, Ph.D.  I. neurologická klinika 

MUDr. Bednařík Josef, CSc.  Neurologická klinika 

MUDr. Brázdil Milan, Ph.D.  I. neurologická klinika 

MUDr. Brhel Petr, CSc.    Klinika pracovního lékařství 

MUDr. Brychta Pavel, CSc. Klinika popálenin a plastické  

chirurgie 

MUDr. Čapov Ivan, CSc.   I. chirurgická klinika 

MUDr. Eva Češková, CSc.  Psychiatrická klinika 

MUDr. RNDr. Čech Svatopluk, DrSc. Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Bc. Derflerová Brázdová Zuzana, DrSc. Ústav ochrany a podpory zdra-

ví 

MUDr. Dobšák Petr, CSc.                            Klinika tělovýchovného lékařství 

MUDr. Doležel Zdeněk, CSc.  Pediatrická klinika 

MUDr. Doubek Michael, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

RNDr.  Dubový Petr, CSc.  Anatomický ústav 

Ing. Dvořák Petr, CSc.   Biologický ústav 

MUDr. Gál Petr, Ph.D.   Kl. dětské chir., ortop. a traum. 

MUDr. Gál Roman, Ph.D.   KARIM 

MUDr. Hart Radek, Ph.D.   Klinika traumatologie 

MUDr. Hep Aleš, CSc.   Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Hermanová Markéta, Ph.D. I. PAÚ 

MUDr. Hirt Miroslav, CSc.  Ústav soudního lékařství 

MUDr. Hrubá Drahoslava, CSc.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Husa Petr, CSc.   Klinika infekčních chorob 

MUDr. Huser Martin, Ph.D., MBA  Gynekologicko porodnická klinika 

MUDr. Izakovičová Hollá Lydie, Ph.D. Stomatologická klinika 

MUDr. Kadaňka Zdeněk, CSc.  Neurologická klinika 

MUDr. Kala Zdeněk, CSc.  Chirurgická klinika 

MUDr. Kaňková Kateřína, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D.  Psychiatrická klinika 

MUDr. Krejčí Marta, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

Ing. Križanová Oľga, DrSc.  Fyziologický ústav 

MUDr. Kukletová Martina, CSc.  Stomatologická klinika 

MUDr. Litzman Jiří, CSc.   Ústav klinické imunologie a alerg. 

MUDr. Lokaj Jindřich, CSc.   Ústav klinické imunologie a alerg. 

MUDr. Matějovská Kubešová Hana, CSc. Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 

MUDr. Mayer Jiří, CSc. Interní hematologická a onkolog.klinika 
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MUDr. Meluzín Jaroslav, CSc.  I. interní kardioangiologická kl. 

MVDr. Míšek Ivan, CSc.   Stomatologická klinika 

RNDr.  Mornstein Vojtěch, CSc.  Biofyzikální ústavu 

MUDr. Nováková Marie, Ph.D.  Fyziologický ústav 

MUDr. Pacík Dalibor, CSc.  Urologická klinika 

MUDr. Penka Miroslav, CSc. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Plánka Ladislav, Ph.D. Klinika dětské chirurgie, ortopedie  

a traumatologie 

RNDr. Pospíšilová Šárka, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Ráčil Zdeněk, Ph.D.  Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Rektor Ivan, CSc. I. neurologická klinika 

MUDr. Rektorová Irena, Ph.D. I. neurologická klinika 

MUDr. Roztočil Aleš, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Siegelová Jarmila, DrSc.  Katedra fyzioterapie a RHB                                                               

MUDr. Skřičková Jana, CSc.  Klinika nemocí plicních a tuber. 

MUDr. Smrčka Martin, Ph.D., MBA Neurochirurgická klinika 

MUDr. Soška Vladimír, CSc.  II. interní klinika 

MUDr. Souček Miroslav,CSc.  II. interní klinika 

MUDr. Staffa Robert, Ph.D.  II.chirurgická klinika 

MUDr. Šlapák Ivo, CSc.   Klinika dětské ORL 

MUDr. Šlampa Pavel, CSc.  Klinika radiační onkologie 

MUDr. Šmajs David, Ph.D.  Biologický ústav 

RNDr. Šmardová Jana, CSc.  Ústav patologie    

MUDr. Špinar Jindřich, CSc, FESC Interní kardiologická klinika 

MUDr. Špinarová Lenka, Ph.D., FESC I. interní kardioangiologická kl.  

MUDr. Šrámek Vladimír, Ph.D.  ARK 

MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D.  Klinika dětské onkologie 

RNDr.  Táborská Eva, CSc.  Biochemický ústav 

MUDr. Thon Vojtěch, Ph.D.  Ústav klinické imunologie a alergologie 

MUDr. Válek Vlastimil, CSc., MBA, EBIR Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Vaněk Jiří, CSc.   Stomatologická klinika 

MUDr. Vašků Anna, CSc.   Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Vašků Vladimír, CSc.  I. dermatovenerologická klinika 

MUDr. Ventruba Pavel, DrSc., MBA Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Veselý Jiří, CSc.   Klinika plastické a estetické chir. 

MUDr. Vítovec Jiří, CSc.   I. interní kardioangiologická kl. 

MUDr. Vlková Eva, CSc.   Oční klinika  

MUDr. Vomela Jindřich, CSc.,LL.M. Chirurgická klinika  

MUDr. Vorlíček Jiří, CSc.  Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Votava Miroslav, CSc.  Mikrobiologický ústav 

MUDr. Vyzula Rostislav, CSc.  Klinika komplexní onkolog. péče 

MUDr. Weber Pavel, CSc.  Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Žaloudík Jan, CSc.  Klinika komplexní onkolog. péče 

MUDr. Žourková Alexandra, CSc.  Psychiatrická klinika 
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Docenti      Pracoviště 

MUDr. Adamová Blanka, Ph.D.  Neurologická klinika 

MUDr. Baláž Marek, Ph.D.  I. neurologická klinika 

MUDr. Bébarová Markéta, Ph.D.  Fyziologický ústav 

MUDr. Bienertová Vašků Julie, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Blaha Mojmír, CSc.   II. interní klinika 

MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. Neurochirurgická klinika 

MUDr. Bulik Oliver, Ph.D.  Kl. úst. čelist. a obličejové chirur. 

MUDr. Coufal Oldřich, Ph.D.  Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Crha Igor, CSc.    Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Černochová Pavlína, Ph.D.  Stomatologická klinika 

MUDr. Čundrle Ivan, CSc.  Kl. anesteziologie, resuscitace                                                                  

      a intenzivní medicíny 

MUDr. Dastych Milan, CSc., MBA Katedra laboratorních metod 

MUDr. Demlová Regina, Ph.D.  Farmakologický ústav 

MUDr. Doležel Jan, Ph.D.  Klinika komplexní onkolog. péče 

RNDr.  Dostál Jiří, CSc.   Biochemický ústav 

RNDr.  Dušek Ladislav, Ph.D.  Institut biostatistiky a analýz 

MUDr. Fait Vuk, CSc.   Kl. komplexní onkologické péče 

RNDr. Fajkusová Lenka, CSc. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Fiala Jindřich, CSc.  Ústav ochrany a podpory zdraví  

MUDr. Fiala Martin, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

MUDr. Foretová Lenka, Ph.D.  Klinika komplexní onkolog. péče 

MUDr. Freiberger Tomáš, Ph.D.  Ústav klinické imunologie a alergologie 

MUDr. Hakl Lubomír, CSc.  Chirurgická klinika 

MVDr. Hampl Aleš, CSc.   Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Hlinomazová Zuzana, Ph.D. Oční klinika 

MUDr. Horváth Teodor, CSc.  Chirurgická klinika 

MUDr. Hudeček Robert, Ph.D.  Gynekologicko porodnická klinika 

MUDr. Chaloupka Richard, CSc.  Ortopedická klinika 

MUDr. Jančálek Radim, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 

MUDr. Janíček Pavel, CSc.   I. ortopedická klinika 

MUDr. Janíková Andrea, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

PharmDr. Juřica Jan, Ph.D.  Farmakologický ústav 

MUDr. Kala Petr, Ph.D.   Interní kardiologická klinika 

MUDr. Kianička Bohuslav, Ph.D.  II. interní klinika 

MUDr. Kiss Igor, Ph.D.   Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Kocáková Ilona, Ph.D.  Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Kočiš Ján, Ph.D.   Klinika traumatologie 

MUDr. Kolář Petr, Ph.D.   Oční klinika 

MUDr. Kozák Milan, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

MUDr. Krbková Lenka, CSc.  Klinika dětských infekčních nemocí 

MUDr. Krejčí Jan, Ph.D.   I. interní kardioangiologická klinika 

Mgr. Krejčí Lumír, Ph.D. Biologický ústav 

Ing. Krsek Martin, CSc., MSc. Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Křen Leoš, Ph.D. Ústav patologie 
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MUDr. Křivan Lubomír, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

Mgr. Kuře Josef, Dr.phil.   Ústav lékařské etiky 

PhDr. Kyasová Miroslava, Ph.D.  Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Lábrová Růžena, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

Mgr. Lengerová Martina, Ph.D.  Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Ludka Ondřej   Interní kardiologická klinika 

MUDr. Mašek Michal, CSc.  Klinika úrazové chirurgie 

MUDr. Mechl Marek, Ph.D., MBA  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Mikulík Robert, Ph.D.  I. neurologická klinika 
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MUDr. Němcová Helena, CSc.  II. interní klinika 
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MUDr. Novák Miroslav, CSc.  I. interní kardioangiolog. klinika 

MUDr. Novotný Tomáš, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

MUDr. Ošlejšková Hana, Ph.D.  Klinika dětské neurologie 
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RNDr. Žáková Jana, Ph.D.  Gynekologicko - porodnická klinika 

 

Odborní asistenti    Pracoviště 
MUDr. Agalarev Viktor   KARIM 

MUDr. Al-Kubati Mohamed, CSc.  Fyziologický ústav 

Mgr. Altmannová Veronika, Ph.D.  Biologický ústav 

Mgr. Amchová Petra, Ph.D.  Farmakologický ústav 

MUDr. Andrašina Tomáš, Ph.D.  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Anton Milan, CSc.  Gynekologicko - porodnická klinika 

MUDr. Augustin Peter, Ph.D.  Stomatologická klinika 

MUDr. Aulická Štefánia, Ph.D.  Klinika dětské neurologie 

MUDr. Bajčiová Viera, CSc.  Klinika dětské onkologie 

MUDr. Bajer Milan, Ph.D.  Pediatrická klinika 

RNDr. Balvan Jan, Ph.D.   Fyziologický ústav 

MUDr. Bartáková Sonia, Ph.D.  Stomatologická klinika 

MUDr. Bartáková Vendula, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Barteček Richard, Ph.D.  Psychiatrická klinika 

MUDr. Bartl Vladimír, CSc.   Kl. dětské chir., ortop. a traum. 

MDDr. Bartošová Michaela, Ph.D.  Stomatologická klinika 

MUDr. Bartůšek Daniel, Ph.D.  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Bednařík Otakar Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Bednářová Jana, Ph.D. Katedra laboratorních metod 

PhDr. Beharková Natália, Ph.D. Katedra ošetřovatelství 

Ing. Mgr. Bělíková Hedvika Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Belkov Atanas-Ivan  Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Bělušová Jitka, CSc.  Stomatologická klinika 

MUDr. Benej Michal, Ph.D.  I. chirurgická klinika 

Mgr. Beneš Pavel, Ph.D.   Katedra optometrie a ortoptiky 
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MUDr. Benešová Yvonne, Ph.D.  Neurologická klinika 

RNDr. Beňovská Miroslava, Ph.D  Katedra laboratorních metod 

Mgr. Bernard Vladan, Ph.D.  Biofyzikální ústav 

MUDr. Bibrová Štěpánka, Ph.D. Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumato-

lo 

MUDr. Bielaková Katarína, Ph.D. Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 

PhDr. Mgr. Blažková Milena Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Bočková Martina, Ph.D. I. neurologická klinika 

Mgr. Bořilová Linhartová Petra, Ph.D. Stomatologická klinika 

Mgr. Bosák Juraj, Ph.D. Biologický ústav 

Mgr. Bosáková Michaela, Ph.D. Bilogický ústav 

MUDr. Bourek Aleš, Ph.D.  Biofyzikální ústav 

MUDr. Brat Kristian, Ph.D.  Klinika nemocí plicních 

MUDr. Bryšová Alena, Ph.D.  Stomatologická klinika 

Mgr.    Brzobohatá Andrea, Ph.D. Ústav soudního lékařství 

MUDr. Bulik Martin, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Buliková Alena, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Burianová Milena, Ph.D.  Pediatrická klinika 

MUDr. Burkoň Petr, Ph.D.  Klinika radiační onkologie 

Mgr. Cetkovská Kateřina, Ph.D.  Biologický ústav 

Mgr. Čajánek Lukáš, Ph.D.  Ústav histologie a embryologie 

Ing. Čarnecká Martina, Ph.D.  Biochemický ústav 

MUDr. Čermák Aleš, Ph.D.  Urologická klinika 

MUDr. Čermáková Zdeňka, Ph.D.  Katedra laboratorních metod 

MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.  Mikrobiologický ústav 

MUDr. Černý Igor, Ph.D.   Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Červeňák Vladimír  Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Červinek Libor, Ph.D. Interní hematolog. a onkologická klinika 

MUDr. Červinková Ivana, Ph.D. Klinika dětské radiologie 

MUDr. Dadák Lukáš, Ph.D.  ARK 

MUDr. et MUDr. Daněk Zdeněk  Klinika ústní, čelistní a obličej.chirurgie 

MUDr. Danhofer Pavlína, Ph.D.  Klinika dětské neurologie 

MUDr. Ďatko Miroslav, Ph.D.  Ústav soudního lékařství 

Mgr. Dolanová Dana, Ph.D.  Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Doleček Martin, Ph.D.  KARIM 

MUDr. Doležalová Irena, Ph.D.  I. neurologická klinka 

MUDr. Doleželová Hana, Ph.D.  Klinika radiační onkologie 

MUDr. Dolina Jiří, Ph.D.   Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Dostalová Kopečná Lenka, Ph.D. Pediatrická klinika 

MUDr. Došková Hana, Ph.D.           Oční klinika  

MUDr. Doubková Martina, Ph.D.  Klinika nemocí plicních 

MUDr. Doušek Robert Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

MUDr. Drápelová Eva, Ph.D.  Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Dujsíková Hana, Ph.D.  Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Ďuriš Kamil, Ph.D.   Ústav patologické fyzilogie 
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MUDr. Dvořák Zdeněk, Ph.D.  Klinika plastické a estetické chirur. 

MUDr. Dvořáková Lenka   Ústav ochrany a podpory zdraví 

Mgr. Dvořáková Heroldová Monika, Ph.D.  Mikrobiologický ústav 

MUDr. Dvořáčková Nina   Klinika dětské onkologie 

Ing. Eiselleová Lívia, Ph.D.  Biologický ústav 

MUDr. Fadrus Pavel, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 

MUDr. Fedorko Michal, Ph.D.  Urologická klinika 

MUDr. Felsinger Michal   Gynekologicko - porodnická klinika 

MUDr. Felšöci Marián, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

MUDr. Fernandová Emmanuela  Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr. Fialová Jana, Ph.D.   Ústav ochrany a podpory zdra-

ví 

MUDr. Fiamoli Veronika, Ph.D.  Pediatrická klinika 

MUDr. Fila Petr, Ph.D.   I. interní kardioangiologická klinika 

MUDr. Filipenský Petr, Ph.D.  Urologická klinika 

MUDr. Filipovič Milan, Ph.D.  Ortopedická klinika 

MUDr. Fischerová Blanka, Ph.D.   I. interní kardioangiologická kl. 

MUDr. Folber František, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

Mgr.     Forejt Martin, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Forýtková Lenka, CSc.  Biofyzikální ústav 

MUDr. Foukal Jakub, Ph.D.  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Freyburg Lubomír, CSc.  Stomatologická klinika 

MUDr. Frola Lukáš   Ústav patologie 

MUDr. Fryčková Alice   Klinika dětské ORL 

MUDr. Gál Břetislav, Ph.D.  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 

MUDr. Gerychová Romana  Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Gimunová Olga, Ph.D.  KARIM 

Mgr. Gottwaldová Jana   Katedra laboratorních metod 

Mgr.     Gregorová Jana, Ph.D.  Biochemický ústav 

Mgr. Greiffeneggová Liana  Katedra porodní asistence a zdravotnic-

kých záchranářů 

MUDr. Grell Peter, Ph.D.   Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Grolich Tomáš, Ph.D.  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Gumulec Jaromír, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Hakl Marek, Ph.D.  Chirurgická klinika 

MUDr. Hakl Roman   Ústav klinické imunologie a alergologie 

MUDr. Halámková Jana, Ph.D.  Ústav lékařské etiky 

MUDr. Hanslianová Markéta  Katedra laboratorních metod 

RNDr. Haruštiaková Danka, Ph.D.  IBA 

MUDr. Hausnerová Jitka   Ústav patologie 

Mgr. Havelková Alena, Ph.D.  Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Herout Vladimír   Klinika nemocí plicních 

MUDr. Hlaváčková Eva   Ústav klinické imunologie a alergologie 

MUDr. Hlavsa Jan, Ph.D.   Chirurgická klinika 

MUDr. Hloušková Eliška   Pediatrická klinika 

MUDr. Hnilička Bronislav Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 
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MUDr. Hokynková Alica  Klinika popálenin a plastické chirurgie 

MUDr. Hodická Zuzana, Ph.D.  Gynekologicko -porodnická klinika 

Ing. Holá Veronika, Ph.D.   Mikrobiologický ústav 

MUDr. Holík Josef Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 

MUDr. Homola Lukáš, Ph.D. Klinika dětských infekčních nemocí 

MUDr. Homolka Pavel, Ph.D. Klinika tělových. lékařství a RHB 

MUDr. Horák Milan Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

MUDr. Hořínková Jana, Ph.D. Psychiatrická klinika 

MUDr. Hotárková Sylva I. PAÚ 

MUDr. Hradilová Svíženská Ivana,CSc. Anatomický ústav   

MUDr. Hrazdirová Anna   Klinika nemocí plicních a TBC 

MUDr. Hrdý Ondřej   KARIM 

MUDr. Hruban Lukáš, Ph.D.  Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Hudáček Kamil   KARIM 

Mgr. Hummelová Zuzana, Ph.D.  I. neurologická klinika 

MUDr. Husár Matej Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

MUDr. Hustý Jakub, Ph.D. Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Hynková Ludmila, Ph.D.  Klinika radiační onkologie 

MUDr. Chaloupka Anna   I. interní kardioangiologická klinika 

MUDr. Charvátová Marcela, Ph.D.  Kl. dětské radiologie 

MUDr. Chovancová Zita, Ph.D.  Ústav klinické imunologie a alergologie 

MUDr. Chovanec Josef, Ph.D.  Klinika kompl. onkologické péče 

MUDr. Chovanec Zdeněk, Ph.D.  I. chirurgická klinika 

MUDr. Jabandžiev Petr, Ph.D.  Pediatrická klinika 

Mgr. Jahnová Hana   Ústav psychol. a psychosomatiky 

MUDr. Jakubíková Lenka, Ph.D.  Klinika nemocí plicních a tuberkulozy 

MUDr. Janigová Lucia   Klinika dětské onkologie 

RNDr. Janků Libuše   Katedra laboratorních metod 

MUDr. Janků Petr, Ph.D.   Gynekologicko-porodnická klinika 

RNDr. Jarkovský Jiří, Ph.D.  IBA 

Ing. Jaroš Josef, Ph.D.   Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Jelínek Petr, Ph.D.  Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Ježová Marta, Ph.D.  Ústav patologie 

MUDr. Jimramovský Tomáš  Pediatrická klinika 

MUDr. Jochymek Jiří, Ph.D.  Kl. dětské chir., ortop. a traumatol. 

MUDr. Joukal Marek, Ph.D.  Anatomický ústav 

MUDr. Jurajda Michal, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Juráň Vilém, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 

Mgr.  Juřeníková Petra,Ph.D.  Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Kadlec Bohdan, Ph.D.  Klinika nemocí plicních 

Mgr. Kaňová Pavlína, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

Mgr. Kapounová Zlata, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Karkanová Michala, Ph.D.  Oční klinika 

MUDr. Kárová Šárka, Ph.D.  Ústav psychologie a psychosomatiky 
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MUDr. Kazda Tomáš, Ph.D.  Klinika radiační onkologie 

MUDr. Kepák Tomáš   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Kerekes Arpád   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Keřkovský Miloš, Ph.D.  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

RNDr. Klimeš Daniel, Ph.D. IBA 

MUDr. Klimo Kaňovská Karin  Stomatologická klinika 

MUDr. Klučka Jozef   Klinika dětské anesteziologie a resusci-

tac 

MUDr. Klusáková Ilona, Ph.D.  Anatomický ústav 

Mgr. Knechtová Zdeňka   Katedra ošetřovatelství 

Mgr. Knight Andrea, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Kocák Ivo, Ph.D.   Klinika komplexní onkolog. péče 

RNDr. Komenda Martin, Ph.D.  IBA 

MUDr. Kolářová Marie, CSc.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

Mgr. Komínková Alena   Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Konečný Jan, Ph.D.  I. chirurgická klinika 

MUDr. Konečný Petr, Ph.D.  Katedra fyzioterapie a RHB 

Mgr. Bc. Koščík Michal, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

PhDr. Mgr. Košťálová Milena, Ph.D. Neurologická klinika 

Mgr. Kotasová Hana, Ph.D.  Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Krajsa Jan, Ph.D.   Ústav soudního lékařství 

MUDr. Král Zdeněk, CSc. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Králíková Michaela, Ph.D. Biochemický ústav 

MUDr. Kratochvíl Milan Klinika dětské anesteziologie a resusci-

tac 

MUDr. Krmíček Václav   Psychiatrická klinika 

MUDr. Kroupa Radek, Ph.D.  Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Krtička Milan, Ph.D.  Klinika úrazové chirurgie 

MUDr. Krupa Pavel, Ph.D.  Klinika radiační onkologie 

MUDr. Krusová Darja, Ph.D.  II. interní klinika 

MUDr. Křikava Ivo, Ph.D.  Klinika dětské anesteziologie a resusci-

tac 

MUDr. Křístek Jan, Ph.D.   Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Křiva Tomáš   Klinika ústní, čelistní a obličej. chirur-

gie 

MUDr. Křivanová Andrea, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

MUDr. Křivka Tomáš Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Kuklová Jarmila   Stomatologická klinika 

MUDr. Kyclová Jitka   Ústav patologie 

MUDr. Kýr Michal, Ph.D.   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Mgr. Kysela Petr, Ph.D.  Chirurgická klinika 

MUDr. Lakomý Radek, Ph.D.  Klinika komplexní onkologické péče 

Mgr. MVDr. Landa Leoš, Ph.D.  Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Laub Josef Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 
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MUDr. Lauschová Irena, Ph.D.  Ústav histologie a embryologie 

RNDr.  Lefnerová Danuše, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Lejdarová Hana   Katedra laboratorních metod 

MUDr. Liberda Ondřej, Ph.D. Klinika ústní, čelistní a obličejové chi-

rurgie 

MUDr. Lipový Břetislav, Ph.D. Klinika popálenin a plastické chirurgie 

MUDr. Lokaj Petr, Ph.D.   Interní kardiologická klinika 

MUDr. Máca Karel, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 

MUDr. Machač Josef   Klinika dětské ORL 

MUDr. Macháček Ctirad   Ústav patologie 

MUDr. Macháček Robert Klinika dětské chirurgie, ortopedie  

a traumatologie 

MUDr. Máchal Jan, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Máchalová Alena, Ph.D. Farmakologický ORL 

MUDr. Máchalová Michaela, Ph.D. Klinika dětské ORL 

MUDr. Maláska Jan, Ph.D.  KARIM 

RNDr. Malčíková Jitka, Ph.D.  Interní hematologická a onkolog. klini-

ka 

MUDr. Malenka Petr, Ph.D.  Klinika pracovního lékařství 

MUDr. Malý Roman   KARIM 

MUDr. Marek Filip, Ph.D.  Chirurgická klinika 

Mgr.    Marková Marie, Ph.D.  Katedra ošetřovatelství 

RNDr.  Masařík Michal, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Matušková Veronika, Ph.D.,FEBO Oční klinika 

MUDr. Mazanec Jan   Ústav patologie 

MUDr. Meduna Jaromír   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Meluzínová Hana   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr. Merhautová Jana, Ph.D.  Farmakologický ústav 

MUDr. Merta Zdeněk, CSc.   Klinika nemocí plicních a tuber. 

Mgr. Mífková Leona, Ph.D.  Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Michalcová Lenka, Ph.D.  Oční klinika 

MUDr. Mikolášek Peter   Klinika dětských infekčních nemocí 

MUDr. Minář Luboš, Ph.D.  Gynekologicko-porodnická klinika 

MUDr. Minks Eduard, Ph.D.  I. neurologická klinika 

MUDr. Mitáš Ladislav, Ph.D.  Chirurgická klinika 

MUDr. Mrlian Andrej, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 

MUDr. Múčková Katarína Ústav patologie 

MUDr. Múdry Peter, Ph.D. Klinika dětské onkologie 

MUDr. Müller Petr, Ph.D. Klinika dětské onkologie 

MUDr. Navrátil Ondřej, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 

MUDr. Nečas Miroslav, Ph.D. I. dermatovenerologická klinika 

Mgr. Hana Neudertová, Ph.D.  Ústav psycholog.a psychosomatiky 

MUDr. Němeček Radim, Ph.D.  Klinika komplexní onkologické péše 

RNDr. Neradil Jakub, Ph.D.  Klinika dětské onkologie 

MUDr. Nováková Jana, Ph.D.  Farmakologický ústav 

MUDr. Nováková Zuzana, Ph.D.  Fyziologický ústav 
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MUDr. Novotná Martina   Ústav etiky 

MUDr. Novotný Ivo, CSc.   Klinika kompl. onkologické péče 

MUDr. Novotný Tomáš, Ph.D.  II. chirurgická klinika 

MUDr. Obermannová Radka, Ph.D.  Klinika kompl.onkologické péče 

MUDr. Olšovský Jindřich, Ph.D.  II. interní klinika 

MUDr. Ondrášková Helena, Ph.D.  KARIM 

MUDr. Ondruš Šimon, Ph.D.  Klinika dětské chirurgie, ortopedie  

a traumatologie 

MUDr. Ošmera Pavel   Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Ouředníček Petr, Ph.D.  Klinika zobrazovacích metod 

Mgr. Pácal Lukáš, Ph.D.   Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Pail Martin, Ph.D.   I. neurologická klinika 

MUDr. Palásek Ivo   Interní gastroenterologická klinika 

Mgr. Paruch Kamil, Ph.D.   Biologický ústav 

MUDr. Panovská Anna, Ph.D.  Interní hematolog. a onkolog. klinika 

MUDr. Papež Jan   Pediatrická klinika 

Mgr. Paštěková Lenka, Ph.D.  Biologický ústav 

RNDr.  Paulová Hana, CSc.  Biochemický ústav 

MUDr. Pavelka Zdeněk   Klinika dětské onkologie 

RNDr. Pavlík Tomáš, Ph.D.  IBA 

MUDr. Pavlíková Tamara   Klinika dětské radiologie 

Mgr. Pavlová Šárka, Ph.D.  Interní hematolog. a onkolog. klinika 

MUDr. Pavlovský Zdeněk   Ústav patologie 

MUDr. Pernica Jaroslav   Stomatologická klinika 

Mgr. Peřina Aleš, Ph.D.   Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Peřina Vojtěch, Ph.D.  Klinika ústní, čelistní a obličej. chirur-

gie 

Mgr. Peš Ondřej, Ph.D.   Biochemický ústav 

MUDr. Pešl Martin, Ph.D.   Biologický ústav 

MUDr. Peštál Adam, Ph.D.  I. chirurgická klinika 

MUDr. Petráková Katarína, Ph.D.  Klinika kompl.onkologické péče 

MUDr. Petrovová Markéta, Ph.D.  Klinika pracovního lékařství 

Mgr. Pinkavová Hana   Katedra ošetřovatelství 

Dip. ing. Piskáček Martin, Dr.rer.nat. Ústav patologické fyziologie 

MUDr. Pistovčáková Jana, Ph.D.  Farmakologický ústav 

Mgr. Plevová Karla, Ph.D.  Interní hematolog. a onkolog. klinika 

MUDr. Plutinský Marek   Klinika nemocí plicních 

Mgr. Pochmonová Jaroslava, Ph.D. Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Polcarová Vlasta Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 

MUDr. Poskerová Hana, Ph.D. Stomatologická klinika 

MUDr. Poprach Alexandr, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Pospíšil Petr, Ph.D. Klinika radiační onkologie 

Mgr. Pospíšilová Alena, Ph.D. Katedra ošetřovatelství 

Mgr. Pospíšilová Petra, Ph.D. Biologický ústav 

MUDr. Pospíšilová Yvona Interní hematologická a onkologická  kl. 
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MUDr. Potrepčiaková Stanislava Klinika nemocí plicních a TBC 

MUDr. Prachár Patrik, Ph.D.  Stomatologická klinika 

MUDr. Praksová Petra, Ph.D.  Neurologická klinika 

MUDr. Prášilová Šárka   Biologický ústav 

MUDr. Princ Denis   Klinika radiační onkologie 

MUDr. Procházka Vladimír, Ph.D.  Chirurgická klinika 

MUDr. Prokopová Lucie, Ph.D.  Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Prudis Vadim   I. chirurgická klinika 

MUDr. Přecechtělová Marie  Interní gastroenterologická klinika 

RNDr. Račanská Michaela, Ph.D.  Anatomický ústav 

MUDr. Rausová Lucie   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Rejdová Ingrid   Gynekolog.-por. klinika 

MUDr. Reška Michal, Ph.D.  I. chirurgická klinika 

MUDr. Rezková Bohdana, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Rohanová Magdalena  Pediatrická klinika 

Mgr. Rosi Ivana    Ústav psychol. a psychosomatiky 

Mgr. Rotrekl Vladimír, Ph.D.  Biologický ústav 

MUDr. Rottenberg Jan, Ph.D.  Kl. ORL a chirurg. hlavy a krku 

MUDr. Rouchal Marek   Ortopedická klinika 

MUDr. Rovný Ivo   Chirurgická klinika 

MUDr. Ryba Luděk, Ph.D.  Ortopedická klinika 

MUDr. Ryzí Michal, Ph.D.  Klinika dětské neurologie 

MUDr. Řehák Zdeněk, Ph.D.  Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Řiháček Ivan, Ph.D.  II. interní klinika 

Mgr. Říhová Barbora, Ph.D.  Farmakologický ústav 

Mgr. Saibertová Simona   Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Sas Igor    KARIM 

MUDr. Seidlová Dagmar, Ph.D.  KARIM 

MUDr. Sepši Milan, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

PhDr. Severová Jana, CSc.  Ústav psychol. a psychosomatiky 

PhDr. Schneiderová Michaela, Ph.D. Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Schwanhaeuser Wulff Kräuff Rainer, MBA, Ph.D.et Ph.D.  

Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Skorkovská Karolína, Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky 

MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D.  Klinika kompl.onkolog. péče 

Mgr. Slanina Jiří, Ph.D.   Biochemický ústav 

MUDr. Slezák Martin   KARIM 

MUDr. Slonková Veronika, Ph.D.  I. dermatovenerologická klinika 

MUDr. Smejkal Petr, Ph.D.  Katedra laboratorních metod 

MUDr. Snopková Svatava , Ph.D.  Klinika infekčních chorob 

MUDr. Sokol Filip   Ústav patologie 

Mgr. Soldánová Dana   Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Sosíková Michaela, Ph.D.  Klinika tělovýchovného lékařství 

PharmDr. Součková Lenka, Ph.D.  Farmakologický ústav 

Mgr. Staffa Erik, Ph.D.   Biofyzikální ústav 

MUDr. Stančeva Pernicová Drah.,Ph.D. Anatomický ústav 
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MUDr. Staňková Yvonne, Ph.D.  Klinika nemocí plicních a TBC 

MUDr. Starý David, Ph.D. Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

MUDr. Starý Karel   Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Stašek Jan   KARIM 

Mgr. Straková Jana, Ph.D.   Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Straževská Eva   KARIM 

Mgr. Strouhal Michal, Ph.D.  Biologický ústav 

MUDr. Suk Petr    KARIM 

PhDr. Suková Olga   Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Surková Soňa   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Suškevič Igor   Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Svačinová Hana, Ph.D.  Katedra fyzioterapie a RHB 

Mgr. Svačinová Jana, Ph.D.  Fyziologický ústav 

PhDr. Světlák Miroslav, Ph.D.  Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Ing. Svoboda Tomáš  Neurochirurgická klinika 

MUDr. Svobodová Iva   I. PAÚ 

MUDr. Svobodová Jitka   Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Szturz Petr, Ph.D.   Interní hematologická a onkolog. klini-

ka 

RNDr. Šebejová Ludmila, Ph.D. Interní hematologická a onkolog.klinika 

PharmDr. Šebrlová Kristýna, Ph.D. Biochemický ústav 

MUDr. Šenkyřík Jan   Klinika dětské radiologie 

MUDr. Šenkyřík Michal   Interní gastroenterologická klika 

Mgr. Šenkyříková Marta, Ph.D.  Katedra ošetřovatelství 

Mgr. Šestáková Soňa   Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Šimáčková Hana   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Šín Petr, Ph.D.   Klinika popálenin a plastické 

chirurgie 

MUDr. Škvařil Jan, Ph.D. Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

MUDr. Šlapák Jan, Ph.D.   Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Šmardová Lenka   Interní hematologická a onkolog. klini-

ka 

MUDr. Šoukalová Jana   Biologický ústav 

RNDr. Špírek Mário, Ph.D.  Biologický ústav 

MUDr. Šprláková-Puková Andrea, Ph.D. Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Šrámková Taťána, Ph.D.  Klinika traumatologie 

MUDr. Šťastná Jana, Ph.D.  Pediatrická klinika 

PharmDr. RNDr. Štěpán Jiří, Ph.D.  Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Štoudek Roman   Klinika dětské anesteziol. a resuscitace 

MUDr. Ťápalová Veronika Gynekologicko porodnická klinika 

Mgr. Tarasová Martina, Ph.D.  Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Tejkalová Renata   Mikrobiologický ústav 

MUDr. Theiner Pavel, Ph.D.  Psychiatrická klinika 

MUDr. Tichý Michal   Psychiatrická klinika 

MUDr. Točík Jaroslav   Klinika dětské onkologie 

Mgr. Tomandlová Marie, Ph.D.  Biochemický ústav 
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MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.  I. ortopedická klinika 

MUDr. Tomášek Jiří, Ph.D.  Klinika kompl.onkologické péče 

MUDr. Tomíšková Marcela  Klinika nemocí plicních a tuber. 

MUDr. Trna Jan, Ph.D.   Interní gastroenterologická klinika 

Mgr. Trojanová Blanka, Ph.D.  Katedra porodní asistence a zdravotnic-

kých záchranářů 

MUDr. Tuček Štěpán, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče 

MUDr. Tůma Jiří, CSc. Klinika dětské chir., ortoped. a trauma-

tol. 

MUDr. Turčáni Pavel, Ph.D.  Klinika nemocí plicních a TBC 

Mgr. Uldrijan Stjepan, CSc.  Biologický ústav 

MUDr. Urbánková Pavla, Ph.D. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 

MUDr. Urík Milan, Ph.D. Klinika dětské ORL 

MUDr. Vach Robert, DESA KARIM 

RNDr. Valášková Iveta, Ph.D.  Biologický ústav 

RNDr. Vaňhara Petr, Ph.D.  Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Vaníček Jiří, Ph.D.  Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Vank Pavel   Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Varga Gabriel, Ph.D.  Urologická klinika 

MUDr. Vargová Lenka, Ph.D.  Anatomický ústav 

MUDr. Velecký Lukáš   I. PAÚ 

MUDr. Venclíček Ondřej   Klinika nemocí plicních a TBC 

Mgr. Veselý Petr, DiS., Ph.D.  Katedra optometrie a ortoptiky 

Vinciguerra Manlio, Ph.D.  Ústav histologie 

MUDr. Vít Vítězslav   Urologická klinika 

MUDr. Vlachovský Robert, Ph.D.  II. chirurgická klinika 

MUDr. Vlašínová Jitka, Ph.D.  Interní kardiologická klinika 

MUDr. Vlček Petr, Ph.D.   I. chirurgická klinika 

MUDr. Vlčková Eva, Ph.D.  Neurologická klinika 

Mgr. Vlk Daniel, CSc.   Biofyzikální ústav 

Mgr. Vlková Marcela, Ph.D.  Ústav klinické imunologie a alergologie 

MUDr. Voháňka Stanislav, CSc.,MBA Neurologická klinika 

MUDr. Mgr., Bc. Vojtíšek Tomáš, Ph.D. Ústav soudního lékařství 

MUDr. Volný Ondřej, Ph.D.  I. neurologická klinika 

Mgr. Vopěnková Kateřina, Ph.D. Biologický ústav 

MUDr. Vybíhal Václav, Ph.D. Neurochirurgická klinika 

Mgr. Vymazalová Lucie, Ph.D. Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Vysloužilová Daniela, Ph.D. Oční klinika 

MUDr. Vysočanová Petra   Ústav lékařské etiky 

MUDr. Weinberger Vít, Ph.D.  Gynekologicko porodnická klinika 

PhDr. Wilhelmová Radka, Ph.D.  Katedra porodní asistence a zdravotnic-

kých záchranářů 

MUDr. Zambo Iva, Ph.D.   I. PAÚ 

MUDr. Zapletalová Danica  Klinika dětské onkologie 

RNDr. Zavřelová Jiřina   Katedra laboratorních metod 

MUDr. Zelený Michal, Ph.D.  Ústav soudního lékařství 
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MUDr. Zeman Martin   Ústav soudního lékařství 

MUDr. Zemanová Jitka   KARIM 

PharmDr.Zendulka Ondřej, Ph.D.  Farmakologický ústav 

MUDr. Zerhau Pavel, CSc. Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

MUDr. Zimen Martin Klinika dětské onkologie 

MUDr. Zimová Iveta   KARIM 

PhDr. Zítková Marie, Ph.D.  Katedra ošetřovatelství 

MUDr. Zitterbart Karel, Ph.D.  Klinika dětské onkologie 

MUDr. Zitterbartová Jana   Klinika radiační onkologie 

RNDr. Zvěřina Ondřej, Ph.D.  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Zvoníček Václav, Ph.D.  ARK 

MUDr. Žáčková Daniela, Ph.D.  Interní hematologická a onkologická kl. 

MUDr. Žák Jan, Ph.D.   I. chirurgická klinika 

MUDr. Žampachová Víta   I. PAÚ 

 

Asistenti    Pracoviště 
MUDr. Baltasová Ivana   Ústav histologie a embryologie 

MDDr. Bartáková Julie   Stomatologická klinika 

Mgr. Bednárová Barbora   Ústav psychologie a psychosomatiky 

Mgr. Bejdák Petr Ústav klinické imunologie a alergologie 

Mgr. Bc. Bielcziková Petra Katedra dentální 

MDDr. MUDr. Blahák Jiří Klinika ústní, čelistní a obličej. chirur-

gie  

MUDr. Bernatíková Hana Klinika dětské onkologie 

MUDr. Bobeková Andrea Klinika dětské onkologie 

Mgr. Bc. Borkovcová Petra  Katedra dentální 

RNDr.  Bourková Ludmila  Katedra laboratorních metod 

Mgr.     Buček Martin   Katedra radiol. metod 

Budinskaya Ksenia   Fyziologický ústav 

MDDr. Bundalová Zuzana  Stomatologická klinika 

MDDr. Buchalová Eva   Stomatologická klinika 

MUDr. Cimflová Petra   Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Černá Dáša   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Dastych Milan   Interní gastroenterologická klinika 

Mgr. Dovrtělová Gabriela   Farmakologický ústav 

MUDr. Dumková Jana   Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Dundáčková Martina  Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Dvořáková Naděžda  Stomatologická klinika 

MUDr. Effengergerová Tereza  Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Emmer Jan   I. ortopedická klinika 

MUDr. Fiedlerová Ludmila  Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Fikáčková Sylva   Katedra dentální 

Mgr. Filková Hana   Biologický ústav 

Mgr. Fojtů Michaela   Fyziologický ústav 

MUDr. Girgle Radek   Oční klinika 

MUDr. Glombová Katarína  I. chirurgická klinika 
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MUDr. Gregorová Tereza   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Habr Jakub   I. chirurgická klinika 

MUDr. Hadrabová Markéta  Interní hematologická a onkologická kl. 

Mgr. Hanáková Marta   Katedra laboratorních metod 

MUDr. Hlaváčová Miroslava  Biochemický ústav  

MUDr. Hnízdilová Romana  Stomatologická klinika 

Ing. Holíková Klára   Klinika zobrazovacích metod 

MUDr. Horák Ondřej   Klinika dětské neurologie 

MUDr. Hricová Dominika  Klinika dětské onkologie 

Ing. Hrušková Jana   Fyziologický ústav 

Mgr. Hříbková Hana   Biologický ústav 

MUDr. Hudec Jan   KARIM 

MUDr. Chovancová Miroslava  Ústav patologie 

Mgr. Jančeková Kamila   Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Janoušková Naděžda  Stomatologická klinika 

MDDr. Jopková Agáta   Stomatologická klinika 

MDDr. Kajzarová Tereza   Stomatologická klinika 

MDDr. Kalová Martina   Stomatologická klinika 

Mgr.     Kabátová Michaela  Katedra fyzioterapie a RHB 

Mgr.     Katzer Lukáš   Katedra fyzioterapie a RHB 

MDDr. Kavříková Denisa   Stomatologická klinika 

Mgr. Kellner Pavel   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr. Kintrová Kateřina   Ústav etiky 

Mgr. Knejzlíková Terézia   Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Kocmanová Pavla   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Korbička Tomáš   KARIM 

Mgr. Kostková Hana   Farmakologický ústav 

MUDr. Košková Olga   Klinika popálenin a plastické chirurgie 

MUDr. Králová Olga   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství RNDr. Kratochvílová Monika  Fyziologický ústav 

Mgr. Krobot Martin   Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Křenová Zdenka   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Kubát Martin                                     Klinika dětské chirurgie, ortopedie a          

                                                                       traumatologie   

MUDr. Kubeš Václav   Ústav patologie 

MUDr. Kubíček Luboš   II. chirurgická klinika 

MUDr. Kubíčková Kateřina                          Anatomický ústav 

MVDr. Kubíčková Lucie   Anatomický ústav 

MDDr. Kučera Petr   Stomatologická klinika 

MUDr. Kupková Miluše   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství  

MUDr. Lábr Karel  I. interní kardioangiologická klinika 

Mgr. Bc. Linhartová Pavla   Psychiatrická klinika 

MUDr. Bc. Lošák Jan   Psychiatrická klinika 

MUDr. Mahdal Michal   I. ortopedická klinika 

MUDr. Majerník Milan Interní gastroenterologická klinika 
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MUDr. Marek Ondřej Klinika dětské chir.,ortopedie a trauma-

tol.                                                         

MUDr. Marek Vladimír Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 

MVDr. Matějová Halina   Ústav ochrany a podpory zdraví 

MUDr. Mayerová Michaela  Psychiatrická klinika 

MUDr. Mazánek Pavel   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Mecová Eva   Ústav histologie a embryologie 

MUDr. Michalka Jozef Interní hematologická a onkolog.klinika 

Mgr.     Mikošková Marie   Ústav lékařské etiky 

MUDr. Mlejnek Dalibor   I. interní kardioangiologická klinika 

Mgr.    Mrkvicová Veronika  Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Musilová Kristína   Stomatologická klinika 

MUDr. Nakládal Jiří   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr.     Nagyová Lucie   Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Nerušilová Kateřina  Farmakologický ústav 

MDDr. Nevoránková Petra  Stomatologická klinika 

MUDr. Nevrtalová Martina               Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr.     Nosková Kristýna    Farmakologický ústav 

MUDr. Novák Jan   Fyziologický ústav 

MUDr. Odstrčilík Václav   Klinika ústní, čelistní a obličej. chirur-

gie 

MDDr. Otrusina Jiří   Stomatologická klinika 

Mgr.     Palanová Petra   Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Pánek Jiří   Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Pantučková Pavla   Stomatologická klinika 

MUDr. Páral Martin   I. chirurgická klinika 

MUDr. Pavlovská Denisa   Klinika dětské radiologie 

MUDr. Pazourek Lukáš   I. ortopedická klinika 

MUDr. Pecl Jakub   Pediatrická klinika 

MUDr, Peterková Tereza   Klinika dětské chir., ortoped. a trauma-

tol.                                                                        

MUDr. Petrášová Hana   Klinika radiologie a nukleární medicíny 

MUDr. Petrová Eva    Stomatologická klinika 

Mgr.     Petrová  Sylvie   Katedra optometrie a ortoptiky 

Mgr.     Pexa Tomáš   Ústav soudního lékařství 

MUDr. Pinkasová Tereza   Pediatrická klinika 

Mgr.    Pleskačová Anna   Biochemický ústav 

MUDr. Polášková Kristýna  Klinika dětské onkologie 

MUDr. Pospíšil David   Interní gastroenterologická klinika 

Mgr.     Pospíšilová Eva   Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Povolná Zdenka   Klinika radiologie a NM 

MUDr. Prokešová Jitka   Interní gastroenterologická klinika 

MUDr. Prudius Dana   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr. Bc. Pruša Tomáš   Ústav ochrany a podpory zdra-

ví 
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MUDr. Purmová Soňa   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Rábová Anna   Anatomický ústav 

MDDr. Rousi Margarita   Stomatologická klinika 

MUDr. Řádková Jana   Interní gastroenterologická klinika 

Mgr.    Sedláková Alena   Katedra fyzioterapie a RHB 

MUDr. Seehofnerová Anna  Klinika dětské radiologie 

Mgr.    Spáčilová Jana   Ústav podpory a ochrany zdraví 

MDDr. Srpová Kateřina Stomatologická klinika 

MUDr. Stračina Tibor   Fyziologický ústav 

Mgr.    Strádalová Petra   Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Strachoňová Dana   Stomatologická klinika 

Mgr. Strašák Pavel   Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Stupková Tatiana   Ústav patologie 

PhDr.   Surá Zdeňka   Chirurgická klinika 

Ing. Svobodová Markéta   Fyziologický ústav 

MUDr. Szadvári Ivan   Fyziologický ústav 

MUDr. Škorňa Marek   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství MUDr. Špinarová Monika   I. interní kardioangiologická 

klinika 

Mgr. Štěpka Petr    Fyziologický ústav 

MUDr. Šumec Rastislav   Ústav psychologie a psychosomatiky 

MUDr. Tauerová Martina   Klinika dětské onkologie 

MUDr. Tkáčiková Barbara  Klinika dětské onkologie 

MUDr. Trubač Roman   Oddělení pro rozvoj a projekt. podporu 

MUDr. Tvrdíková Eliška   Ústav patologie 

MUDr. Urbášek Karel Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatol. 

RNDr. Valášková Iveta, Ph.D. Biologický ústav 

MUDr. Vejmělková Klára Klinika dětské onkologie 

MUDr. Velanová Hana Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství 

MUDr. Vlažný Jakub   Ústav patologie 

MUDr. Vokurka Jan   Stomatologická klinika 

MUDr. Výška Ondřej   Klinika interní, geriatrie a prakt. lékař-

ství Mgr. Wiewiorka Ondřej   Katedra laboratorních metod 

MUDr. Zahradníček Ondřej  Mikrobiologický ústav 

MUDr. Zavřelová Miroslava  Ústav ochrany a podpory zdraví 

MDDr. MUDr. Zelinka Jiří  Klinika ústní, čelistní a obličej. chirur-

gie 

Mgr. Zendulková Silvie   Katedra fyzioterapie a RHB 

 

Lektoři     Pracoviště 
MUDr. Maryšková Věra   Biofyzikální ústav 

 

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci 
Mgr. Krejčí Pavel, Ph.D.   Biologický ústav 

Mgr.    Mužík Jan   IBA 
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Dr. Pekařík Vladimír   Fyziologický ústav 

Mgr. Raudenská Martina, Ph.D.  Fyziologický ústav 

Prof. RNDr. Mgr. Jarošová Marie, CSc. Klinika dětské onkologie 
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E-MAILOVÉ ADRESY JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ  

LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU 
 (Seznam vytvořen k 1.5.2018 – aktuální informace jsou uvedeny: 

www.med.muni.cz) 

 

FN u sv. Anny 

110111 Ústav soudního lékařství: Hirt Miroslav, prof. MUDr., CSc.  

hirt@med.muni.cz; sekretariát –  Blatná Květa kblatna@med.muni.cz 

110112 I. patologicko-anatomický ústav: Hermanová Markéta, prof. MUDr., 

Ph.D. marketa.hermanova@fnusa..cz sekretariát – Kožíšková Kamila kami-

la.koziskova@fnusa..cz 

110113 Mikrobiologický ústav: Filip Růžička, doc. MUDr., Ph.D.  

fruzic@med.muni.cz; sekretariát – Holešovská Iva iva.holesovska@fnusa.cz  

Krajíčková Jana sekr.mu@fnusa.cz 

110114 Ústav klinické imunologie a alergologie: Litzman Jiří, prof. MUDr., CSc. 

jlitzman@med.muni.cz; sekretariát – Bučková Miroslava mirosla-

va.buckova@fnusa.cz  

110115 I. interní kardioangiologická klinika: Špinarová Lenka, prof. MUDr., 

Ph.D., FESC 

lspinar@med.muni.cz; sekretariát – Ciganíková Petra  

petra.ciganikova@fnusa.cz, Stodůlková Alena astod@med.muni.cz  

110116 II. interní klinika: Souček Miroslav, prof. MUDr., CSc.  

msoucek@med.muni.cz; sekretariát – Kašpárková Eva eva.kasparkova@fnusa.cz 

110117 Klinika pracovního lékařství: Brhel Petr, prof. MUDr., CSc. 

pbrhel@med.muni.cz; sekretariát – Furíková Bohdana bfurik@med.muni.cz  
 

110118 Klinika tělovýchovního lékařství a rehabilitace: Dobšák Petr, prof. 

MUDr., CSc.  

pdobsak@med.muni.cz; sekretariát – Ing. Pavlová Soňa  spavlov@med.muni.cz 

110119 Klinika zobrazovacích metod: Vaníček Jiří, MUDr., Ph.D. 

jiri.vanicek@fnusa.cz; sekretariát – Čechová Iva ivcech@med.muni.cz 

110120 I. chirurgická klinika: Čapov Ivan, prof. MUDr., CSc. 

 icapov@med.muni.cz; sekretariát – Kučerová Lucie  lkucer@med.muni.cz  

110121 II. chirurgická klinika: Staffa Robert, prof. MUDr., Ph.D..  

rstaffa@med.muni.cz,  sekretariát – Müllerová Lea lea.mullerova@fnusa.cz  

110122 Anesteziologicko-resuscitační klinika: Šrámek Vladimír, prof. MUDr., 

Ph.D.  

vsramek@med.muni.cz; sekretariát – Podborská Eva  epodbor@med.muni.cz 

 

mailto:rstaffa@med.muni.cz
mailto:lea.mullerova@fnusa.cz
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110123 I. ortopedická klinika: Tomáš Tomáš, MUDr., Ph.D. 

tomas.tomas@fnusa.cz; sekretariát – Růčková Anna  anna.ruckova@fnusa.cz 

110125 I. dermatovenerologická klinika: Vašků Vladimír, prof. MUDr., CSc.  

vladimír.vasku@fnusa.cz;  

sekretariát – Němečková Dagmar, Bc. dagmar.nemeckova@fnusa.cz  

 

110126 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku: Gál Břetislav, 

MUDr., Ph.D. b.gal@fnusa.cz; sekretariát – Ing. Zatloukalová Martina, marti-

na.zatloukalová@fnusa.cz 

110127 I. neurologická klinika: Brázdil Milan, prof. MUDr., Ph.D.  

mbrazd@med.muni.cz, sekretariát – Aberlová Jana aberlova@med.muni.cz 

110128 Klinika plastické a estetické chirurgie: Veselý Jiří, prof. MUDr., CSc. 

jvesely@med.muni.cz; sekretariát – Štikarová Zdeňka zstikar@med.muni.cz 

110130 Stomatologická klinika: Izakovičová Hollá Lydie, prof. MUDr., Ph.D. 

holla@med.muni.cz; sekretariát – Prudíková Milena mprudik@med.muni.cz  

 

110131 Neurochirurgická klinika: Jančálek Radim, doc. MUDr., Ph.D.  

radim.jancalek@fnusa.cz; sekreteriát - Krčmářová Magda krcmar@med.muni.cz 

FN Brno – pracoviště Bohunice 

110211 Interní kardiologická klinika: Špinar Jindřich, prof. MUDr., CSc., FESC  

jspinar@med.muni.cz; sekretariát – Zemanová Hana hzeman@med.muni.cz  

110212 Interní hematologická a onkolog.klinika: Mayer Jiří, prof. MUDr., CSc., 

jmayer@med.muni.cz; sekretariát – Firešová Jitka –jfires@med.muni..cz  

110213 Interní gastroenterologická klinika: Dolina Jiří, MUDr., Ph.D.  

Dolina.Jiri@fnbrno.cz ;  Dvořáková Zdeňka Dvorakova.Zdenka2@fnbrno.cz 

110214 Klinika infekčních chorob: Husa Petr, prof. MUDr., CSc.  

phusa@med.muni.cz; sekretariát – Pospíšilová Markéta mpospis@med.muni.cz  

110215 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy: Skřičková Jana, prof. MUDr., 

CSc. jskric@med.muni.cz, sekretariát – Tichá Kateřina Ticha.Katerina2@fnbrno.cz 
 

110216 Klinika radiologie a nukleární medicíny: Válek Vlastimil, prof. MUDr., 

CSc., MBA, EBIR 

vlvalek@med.muni.cz; sekretariát – Halouzková Jitka jhalouzk@med.muni.cz, Sají-

diová Alena Sajidiova.Alena@fnbrno.cz 

110217 Ortopedická klinika: Repko Martin, doc. MUDr., Ph.D. 

Repko.Martin@fnbrno.cz.  sekretariát – Zárubová Martina, Bc. Zarubo-

va.Martina@fnbrno.cz 

110219 Oční klinika: Vlková Eva, prof. MUDr., CSc.  

evlkova@med.muni.cz; sekretariát – Bukačová Jaroslava bukacova@med.muni.cz  

mailto:Dolina.Jiri@
mailto:jhalouzk@med.muni.cz
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110221 Neurologická klinika: Bednařík Josef, prof. MUDr., CSc.  

jbednar@med.muni.cz; sekretariát – Saláková Jaromíra salako-

va.jaromira@fnbrno.cz   

110222 Psychiatrická klinika: Kašpárek Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.  

Kasparek.Tomas@fnbrno.cz; sekretariát – Pazderová Jana jpazder@med.muni.cz 

110223 Chirurgická klinika: Kala Zdeněk, prof. MUDr., CSc.  

zdkala@med.muni.cz; sekretariát – Baráčková Hana hbarac@med.muni.cz  

110224 Neurochirurgická klinika: Smrčka Martin, prof..MUDr., Ph.D.  

msmrcka@med.muni.cz; sekretariát – Pazderková Olga opazder@med.muni.cz  

110225 Urologická klinika: Pacík Dalibor, prof. MUDr., CSc.  

dpacik@med.muni.cz; sekretariát – Králíková Iveta ikralik@med.muni.cz  

110227 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie: Bulik Oliver, doc. MUDr., 

Ph.D. obulik@med.muni.cz; sekretariát – Suchá Blanka, sucha@med.muni.cz  

110228 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství: Matějovská Kubešová 

Hana, prof. MUDr., CSc.  

hkubes@med.muni.cz; sekretariát –Skládaná Jitka skladana@med.muni.cz 

110229 Klinika popálenin a plastické chirurgie: Brychta Pavel, prof. MUDr., 

CSc. pbrychta@med.muni.cz; sekretariát – Smržová Lenka lsmrzova@med.muni.cz 

110230 Ústav patologie: Křen Leoš, doc. MUDr., Ph.D.  

Kren.Leos@fnbrno.cz; sekretariát – Jelínková Jarmila jelin@med.muni.cz  

110232 Klinika úrazové chirurgie: Mašek Michal, doc. MUDr., CSc.  

masek@med.muni.cz; sekretariát - Šmehlíková Jana Smehlikova.Jana@fnbrno.cz 

110233 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny:  Gál Roman, 

prof. MUDr., Ph.D.  

Gal.Roman@fnbrno.cz; sekretariát – Lenka Dobrovolná Dobrovol-

na.Lenka@fnbrno.cz, Martina Matoušková Matouskova.Martina@fnbrno.cz 

FN Brno – pracoviště Dětská nemocnice 

110312 Klinika dětské radiologie: Skotáková Jarmila, doc. MUDr., CSc.  

Skotakova.jarmila@fnbrno.cz; sekretariát – Němečková Dagmar 

dasa@med.muni.cz  

110313 Kl. dětské chirurg., ortoped. a traumatologie: Plánka Ladislav, prof. 

MUDr., Ph.D.  

planka.ladislav@fnbrno.cz; sekretariát – Barbora Staňková bstank@med.muni.cz 

110315 Dětská oční klinika: Autrata Rudolf, prof. MUDr., CSc., MBA 

 rautrata@med.muni.cz; sekretariát – Mgr. Vaňková Jana Vankova.Jana@fnbrno.cz 

110317 Pediatrická  klinika: Doležel Zdeněk, prof. MUDr., CSc.  

zdolezel@med.muni.cz; sekretariát – Darmovzalová Libuše ldarmov@med.muni.cz  

mailto:jbednar@med.muni.cz
mailto:Kasparek.Tomasz
mailto:Kren.Leos@fnbrno.cz
mailto:Gal.Roman@fnbrno.cz,
mailto:Dobrovolna.Lenka@fnbrno.cz
mailto:Dobrovolna.Lenka@fnbrno.cz
mailto:vbradac@med.muni.cz
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110318 Klinika dětských infekčních nemocí: Krbková Lenka, doc. MUDr., CSc. 

lkrbkova@med.muni.cz, sekretariát – Konečná Jarmila konecna@med.muni.cz 

110319 Klinika dětské ORL: Šlapák Ivo, prof. MUDr., CSc.  

islapak@med.muni.cz; sekretariát – Kamenická Jaroslava Kamenic-

ka.Jaroslava@fnbrno.cz  

110320 Klinika dětské neurologie: Ošlejšková Hana, doc. MUDr., Ph.D.  

Oslejskova.hana@fnbrno.cz;  sekretariát – Chalupová Dana, DiS.  chalupo-

va@med.muni.cz 

110321 Klinika dětské onkologie: Štěrba Jaroslav, prof. MUDr., Ph.D.  

msterba@med.muni.cz , sekretariát – Křivá Jana jkriva@med.muni.cz 

 

110322 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace: Štourač Petr, doc. MUDr., 

Ph.D.  

stourac@med.muni.cz, sekretariát – Holčáková Simona, Holcako-

va.Simona@fnbrno.cz  

FN Brno – pracoviště Porodnice 

110411 Gynekologicko-porodnická klinika: Ventruba Pavel, prof. MUDr., DrSc., 

MBA  

Ventruba.Pavel@fnbrno.cz; sekretariát – Kroupová Zdeňka  

kroupova@med.muni.cz, Ing.Kaderková Kateřina kader@med.muni.cz 

 

Teoretická pracoviště 

110511 Biofyzikální ústav: Mornstein Vojtěch, prof. RNDr., CSc. 

vmornst@med.muni.cz; sekretariát – Vágnerová Marta mvagner@med.muni.cz  

110512 Biochemický ústav: Tomandl Josef, doc. RNDr., Ph.D.  

tomandl@med.muni.cz; sekretariát – Nerudová Lenka nerudova@med.muni.cz  

110513 Biologický ústav: Dvořák Petr, prof. Ing., CSc.  

pdvorak@med.muni.cz; sekretariát – Ledahudcová Debora ldebora@med.muni.cz  

110514 Anatomický ústav: Dubový Petr, prof. RNDr., CSc.  

dubovy@med.muni.cz;sekretariát – Procházková Dana dprochaz@med.muni.cz  

110515 Fyziologický ústav: Babula Petr, prof. PharmDr., Ph.D.  

babula@med.muni.cz;  sekretariát – Hanousková Mirka mhanous@med.muni.cz   

110516 Farmakologický ústav: Demlová Regina, doc. MUDr., Ph.D. 

demlova@med.muni.cz; sekretariát – Bláblová Renata rblablo@med.muni.cz  

110517 Ústav histologie a embryologie: Hampl Aleš, doc. MVDr., CSc. 

ahampl@med.muni.cz; sekretariát – Puklová Jana jpuklova@med.muni.cz  

110518 Ústav patologické fyziologie: Vašků Anna, prof. MUDr., CSc.  

avasku@med.muni.cz; sekretariát – Ježková Věra vjezkov@med.muni.cz  

 

mailto:lkrbkova@med.muni.cz
mailto:dubovy@med.muni.cz
mailto:babula@med.muni.cz
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110522 Ústav lékařské etiky: Kuře Josef, doc.Mgr., Dr.phil  

jkure@med.muni.cz., sekretariát – Vaňharová Michaela, Mgr., Ph.D. mva-

nhar@med.muni.cz 

110523 Ústav psychologie a psychosomatiky: Světlák Miroslav, PhDr., Ph.D.  

Svetlak.Miroslav@ fnbrno.cz; sekretariát - Vlasta Břicháčková vbrich@med.muni.cz 
 

110525 Ústav preventivního lékařství: Derflerová Brázdová Zuzana, prof. MUDr. 

Bc., DrSc.  

brazdova@med.muni.cz; sekretariát – Jochová Zdeňka zjochova@med.muni.cz  

 

Pracoviště nelékařských oborů 

 

110611 Katedra ošetřovatelství: Kyasová Miroslava, doc.  PhDr., Ph.D.  

mkyasova@med.muni.cz, sekretariát - Polzer Tereza Bc., DiS. tpolzer@med.muni.cz 

 

110612 Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů: Crha Igor, doc. 

MUDr., CSc.  

icrha@med.muni.cz – sekretariát – Greiffeneggová Liana Mgr. grei@med.muni.cz 

 

110613 Katedra radiologických metod: Válek Vlastimil, prof. MUDr., CSc., 

MBA, EBIR  

vlvalek@med.muni.cz, sekretariát Halouzková Jitka, jhalouzk@med.muni.cz 

 

110614 Katedra fyzioterapie a RHB: Dobšák Petr, prof. MUDr., CSc.  

pdobsak@med.muni.cz  sekretariát Mgr.Dunklerová Leona  ldunkler@med.muni.cz 

 

110615 Katedra optometrie a ortoptiky: Beneš Pavel, Mgr., Ph.D.  

benes@med.muni.cz sekretariát Homolová Zdeňka, homolova@med.muni.cz 

 

110616 Katedra laboratorních metod: Čermáková Zdeňka, MUDr., Ph.D.  

cermakova.zdenka@fnbrno.cz, sekretariát Gregorovičová Michaela, 

 mgregor@med.muni.cz 

 

110617  Katedra dentální: Roubalíková Lenka, doc. MUDr., Ph.D.  

lroubal@med.muni.cz, sekretariát Stanislava Grůzová, gruzova@med.muni.cz 

 

Úrazová Nemocnice Brno 

110711 Klinika traumatologie: Paša Libor, doc. MUDr., Ph.D. 

l.pasa@unbr.cz  sekretariát Mášová Iveta, imasova@med.muni.cz 

 

Masarykův onkologický ústav 

110811 Klinika komplexní onkologické péče: Vyzula Rostislav, prof. MUDr., 

CSc. rvyzula@med.muni.cz; sekretariát – Čechmanová Eva cechmanova@mou.cz 

mailto:jkure@med.muni.cz
mailto:vbrich@med.muni.cz
mailto:mkyasova@med.muni.cz
mailto:icrha@med.muni.cz
mailto:jhalouzk@med.muni.cz
mailto:benes@med.muni.cz
mailto:cermakova.zdenka@fnbrno.cz
mailto:l.pasa@unbr.cz
mailto:cechmanova@mou.cz
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 110812 Klinika radiační onkologie: Šlampa Pavel, prof. MUDr., CSc. 

slampa@mou.cz ; Čechmanová Eva  cechmanova@mou.cz  

 

110813 Klinika operační onkologie: Šefr Roman, doc. MUDr., Ph.D.  

sefr@mou.cz, Čechmanová Eva  cechmanova@mou.cz  

 

Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost: 

119612 Institut biostatistiky a analýz LF: Dušek Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. 

ldusek@med.muni.cz , sekretariát – Schneiderová Simona schneidero-

va@iba.muni.cz 

Účelová zařízení 

119850 Centrum léčivých rostlin:  

119830 Centrum výpočetní techniky: Kříž Pavel, RNDr., Ph.D. kriz@ukb.muni.cz 

119890 Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat: Hampl Aleš, doc. 

MVDr., CSc. ahampl@med.muni.cz 

 

824000 Knihovna univerzitního kampusu (UKB): Jiří Kratochvíl, Mgr., Ph.D. 

kratec@ukb.muni.cz 

 

Správní pracoviště 

119980 Technicko provozní oddělení: Petrůj Milan Ing. mpetruj@med.muni.cz;  

Ostatní pracoviště 

119396 Oddělení CJV - oddělení na LF:  Mgr. Veronika Tománková, Ph.D. to-

mankova@med.muni.cz 

sekretariát – PhDr. Jana Vyorálková  jvyoral@med.muni.cz 

 

    

mailto:sefr@mou.cz
mailto:jvyoral@med.muni.cz
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824000   Knihovna univerzitního kampusu MU 
625 00 Brno, Kamenice 5, budova A9, tel.: 549 49 7545 

knihovna@ukb.muni.cz 

https://kuk.muni.cz 
 

Otevírací doba: Pondělí  - čtvrtek 8.00–19.00 

  pátek    8.00–18.00 

  sobota 8.00–15.00  

Vedoucí knihovny 

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.   +420 549 49 3710 

kratec@ukb.muni.cz 

 

Zástupce vedoucího knihovny 

Mgr. Lukáš Plch     +420 549 49 8993 

plch@ukb.muni.cz 

 

Půjčovna, studovna 

Barbora Štěpánková    +420 549 49 7545 

knihovna@ukb.muni.cz 

 

Elektronické informační zdroje 

Mgr. Petr Sejk     +420 549 49 5292 

sejk@ukb.muni.cz 
 

Meziknihovní výpůjční služby 

Mgr. Ludmila Moravcová    +420 549 49 5738 

lmorav@ukb.muni.cz 
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Právní normy a předpisy jsou umístěny v aktuálním znění  

na Úřední desce MU https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska 

a Úřední desce LF MU 

http://www.med.muni.cz/index.php?id=86 

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity 
 

         

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 

odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017 pod čj. 

MSMT-182824/2017 Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity.  

 

            

......................................... 

            

Mgr. Karolína Gondková        

ředitelka odboru vysokých škol 

 

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity 

Část první 

Základní ustanovení 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity (dále jen „Řád”) stano-

ví pravidla studia ve studijních programech (dále jen „program”) usku-

tečňovaných na Masarykově univerzitě (dále jen „MU”), jakož i pravi-

dla konání státních rigorózních zkoušek, jimiž se neukončuje studium 

v programu.  

(2) Řád vychází zejména ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a Statutu MU (dále jen „Sta-

tut”).  

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska
http://www.med.muni.cz/index.php?id=86
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(3) Řád je závazný pro MU, její součásti, studenty a zaměstnance, jakož i 

pro jiné osoby, o nichž to ustanovení tohoto Řádu stanoví.  

Článek 2 

Obecné zásady organizace studia 

(1) Za organizaci, administrativu a kontrolu studia v programech odpovídá 

na fakultě děkan. Děkan může tuto odpovědnost nebo její část ve své 

působnosti přenést na určené proděkany. Může také pověřit odpověd-

ností za organizaci studia nebo její vymezenou část určené akademické 

pracovníky.  

(2) Informace, jejichž zveřejnění Řád ukládá, se zveřejňují prostřednic-

tvím Informačního systému MU (dále jen „IS MU”), nestanoví-li Řád 

jinak.  

(3) V případech, kdy tak stanoví příslušné předpisy, jsou informace zve-

řejňovány také prostřednictvím 

a) nepřetržitě přístupné elektronické úřední desky MU, případně elek-

tronických úředních desek fakult (dále jen „úřední deska”), 

b) elektronických studijních katalogů fakult (dále jen „studijní katalog”) 

nebo 

c) veřejné části internetových stránek MU/fakult. 

(4) Studenti zapsaní v programech uskutečňovaných v cizím jazyce podle 

§ 58 odst. 4 zákona mají právo, aby se výuka, ukončování studijních 

předmětů (dále jen „předmět”) i ukončování studia, jakož i jednání se 

studenty ve věcech správy studijních záležitostí, konaly v jazyce, 

v němž je v souladu se svým obsahem uskutečňován příslušný pro-

gram. 

Článek 3 

Časové rozvržení akademického roku 

(1) Akademický rok trvá dvanáct měsíců a člení se na podzimní a jarní 

semestr se začátky 1. září a 1. února. Semestr zahrnuje nejméně jeden 

týden období stanoveného pro zápis do semestru, nejméně tři týdny 

období pro zápis předmětů, nejméně dvanáct a nejvýše patnáct týdnů 

výuky a nejméně šest týdnů zkouškového období tak, aby 

a) se zkouškové období nepřekrývalo s výukou a předcházelo posled-

nímu dni období pro zápis do následujícího semestru, 
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b) období pro zápis do semestru končilo nejpozději uplynutím pátého 

pracovního dne po dni zahájení výuky v semestru, 

c) období pro zápis předmětů končilo uplynutím třináctého kalendářní-

ho dne po dni zahájení výuky v semestru, s možnou výjimkou zápisu 

předmětů s blokovou výukou nebo zvláštním časovým režimem; 

pravidla pro zápis takových předmětů zveřejní děkan ve veřejné části 

internetových stránek, 

d) období registrace předcházelo období pro zápis předmětů. 

Zbývající část semestru tvoří období prázdnin. Harmonogram akade-

mického roku dále stanoví semestrální období pro konání státních 

zkoušek (čl. 22 až 23) tak, aby se období stanovená pro jednotlivé se-

mestry nepřekrývala. 

(2) Časové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramy MU  

a fakult. Harmonogramy stanoví rektor po projednání s děkany tak, aby 

výuka v semestru byla na všech fakultách zahájena k témuž datu, aby 

zápis do studia v semestru začínal na všech fakultách k témuž datu 

a aby byl zajištěn nejméně třítýdenní souběh zkouškových období na 

všech fakultách. Harmonogramy musí obsahovat vymezení semestrál-

ních období registrace předmětů (čl. 11). 

(3) Týdenní rozvrh zveřejní fakulta před prvním dnem období pro zápis 

předmětů příslušného semestru. Rozvrhy pro blokovou výuku a výuku 

se zvláštním časovým rozvrhem zveřejní fakulta nejméně s týdenním 

předstihem před konáním této výuky. 

Článek 4 

Studijní katalog 

(1) Nejpozději k 31. květnu zadá každá fakulta v IS MU obsah těchto po-

ložek studijního katalogu pro příští akademický rok:  

a) harmonogram akademického roku pro MU nebo fakultu, 

b) úplný soubor předmětů, které mohou studenti v následujícím akade-

mickém roce zapsat, včetně počtu kontaktních hodin výuky, kredito-

vé hodnoty (čl. 6 odst. 2), předepsaných způsobů ukončení a jmen 

vyučujících, 

c) charakteristiku předmětů, 

d) podmínky pro případné omezení zápisu předmětů (čl. 11 odst. 5), 

především požadavky vyplývající z návaznosti předmětů v programu 
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(povinnost předchozího absolvování vybraných předmětů), a ozna-

čení povinných a povinně volitelných předmětů (čl. 8 odst. 3), 

e) pravidla pro sestavování studijních plánů v každém z programů nebo 

oborů, v nichž budou v příštím akademickém roce zapsáni nebo evi-

dováni studenti, včetně podmínek pro zápis předmětů uvedených v 

písmenu b), 

f) studijní plán pro každý z programů nebo oborů, v nichž budou 

v příštím akademickém roce zapsáni nebo evidováni studenti, jako 

obsahově podložený návrh časové posloupnosti studia v průběhu 

standardní doby, 

g) úplné znění Řádu a všech navazujících předpisů fakulty nebo odkaz 

na jejich umístění, 

h) seznam garantů programů, popřípadě oborů, a dalších osob odpoví-

dajících za korektní obsahovou a formální realizaci jednotlivých pro-

gramů a za řešení případných kolizí při studiu. 

Údaje podle písmen b) až d) se zadávají prostřednictvím aplikace Kata-

log předmětů v IS MU. 

(2) Případné změny studijního katalogu učiněné po 31. květnu se zobrazují 

pouze v elektronické verzi studijního katalogu. Fakulta je povinna  

ve veřejné části svých internetových stránek udržovat soupis těchto 

změn v daném akademickém roce. 

(3) Studium v programu se uskutečňuje formou prezenční, kombinovanou 

nebo jejich kombinací. 

Článek 5 

Meziuniverzitní studium 

Pro studenty meziuniverzitního studia platí pravidla vyplývající z tohoto 

Řádu, pokud jiný předpis nebo smlouva nestanoví jinak. 
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Část druhá 

Organizace a evidence studia 

Článek 6 

Kreditový systém 

(1) Plnění požadavků studia v programu (dále jen „studium”) se eviduje 

prostřednictvím kreditového systému založeného na zásadách Evrop-

ského systému převodu kreditů (dále „ECTS”). 

(2) Základní jednotkou studia je předmět jednoznačně identifikovaný kó-

dem. Objem studijní aktivity nutné k absolvování předmětu se vyjadřu-

je přiděleným počtem kreditů (dále jen „kreditová hodnota”). 

(3) Kreditová hodnota každého předmětu nebo bloku předmětů nebo etapy 

studia se stanoví v souladu se zásadami ECTS a podle pravidel nezá-

vislých na programu, respektive oboru, v jehož rámci je předmět ab-

solvován, a nezávislých na formě studia. Kreditová hodnota předmětu 

se váže k jeho kódu bez ohledu na to, v kterém studiu je předmět zapi-

sován a absolvován. Kreditová hodnota předmětu musí být stanovena 

tak, aby odpovídala standardní týdenní zátěži průměrného studenta a 

aby jednomu kreditu odpovídala zátěž 25 až 30 hodin. 

(4) Podmínkou absolvování studia v každém programu nebo oboru je zís-

kání kreditů za absolvování předmětů podle studijního plánu v celkové 

hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia, 

která činí třicetinásobek standardní doby studia v programu vyjádřené 

v semestrech. 

(5) Pro posouzení, zda bylo dosaženo minimální kreditové hodnoty dané-

ho studia, se započítávají kredity 

a) získané za předměty absolvované v daném studiu, 

b) uznané pro dané studium podle čl. 14, 

c) automaticky zaznamenané podle čl. 14 odst. 8, 

d) uznané pro dané studium podle § 60 odst. 2 zákona z kreditů získa-

ných za předměty absolvované v rámci celoživotního vzdělávání. 

(6) Do kreditové hodnoty studia nelze započítat kredity za předměty, je-

jichž obsah je totožný nebo se podstatně překrývá s obsahem předmě-

tů, za které student již kredity v tomto studiu získal. Děkan nebo rektor 
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přiměřeně omezí právo studentů na registraci, zápis nebo uznávání 

kreditů v překrývajících se předmětech. 

Článek 7 

Evidence studia 

(1) Průběh studia každého studenta MU je zaznamenáván ve studijní evi-

denci vedené v IS MU. Pro účely této evidence se studiem rozumí  

a) studium studenta v programu včetně případného evidenčního zařaze-

ní do oboru, 

b) studium studenta v programu včetně případného evidenčního zařaze-

ní v oborech víceoborového studia. 

Evidence každého takového studia studenta je vedena samostatně. Je-li 

student zapsán současně ve více studiích, jedná se o souběžná studia. 

Součástí evidence každého studia je příslušná šablona umožňující kon-

trolu plnění požadavků studia. Tato šablona je ke studiu přiřazena do 

30 dnů od data zápisu do tohoto studia. 

(2) MU vydá studentovi nebo bývalému studentovi na jeho žádost výkaz o 

studiu podle § 57 odst. 1 písm. b) a § 57 odst. 3 zákona, a to formou 

výpisu ze studijní evidence vedené podle odstavce 1. Výkaz o studiu 

může vydat studentovi studijní oddělení příslušné fakulty i z vlastního 

rozhodnutí.  

(3) Zkoušející (čl. 16 odst. 2) nebo předseda zkušební komise (čl. 25 odst. 

1) nebo jiná pověřená osoba zodpovídá za to, že výsledek ukončení 

předmětu každého studenta bude zaznamenán do IS MU nejpozději do 

sedmi pracovních dnů po dni ukončení předmětu, a to v případě, že 

ukončení předmětu obsahuje písemnou část, která je poslední součástí 

ukončení předmětu, nebo je-li formou výuky předmětu kurz (čl. 9 odst. 

1). V případě ústní zkoušky je výsledek hodnocení zaznamenán 

nejpozději v pracovní den následující po dni ukončení. 

Článek 8 

Předměty a jejich bloky 

(1) Pro účely tohoto Řádu se předměty a jejich bloky, které jsou součástí 

programů uskutečňovaných na MU a fakultách, dělí na povinné, po-

vinně volitelné a volitelné. Tato vlastnost se předmětu nebo bloku při-

suzuje vždy ve vztahu ke konkrétnímu studiu (čl. 7 odst. 1). Předměty 

vypisované na fakultách nebo vysokoškolských ústavech nad rámec 

programů jsou volitelné. 
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(2) Předmět může být uskutečňován v jiném jazyce, než je jazyk progra-

mu, stanoví-li tak charakteristika předmětu. Tímto jiným jazykem ne-

může být jazyk český. 

(3) Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného 

způsobu ukončení, je pro studium závazné. Povinně volitelným se ro-

zumí předmět, který je součástí povinného bloku. Povinným blokem se 

rozumí soubor předmětů, z něhož je závazně předepsáno absolvování 

minimálního počtu předmětů včetně předepsaného způsobu ukončení, 

případně minimálního počtu kreditů. Ostatní předměty jsou ve vztahu 

ke studiu volitelné. 

(4) Příprava práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné, státní rigo-

rózní nebo státní doktorské zkoušky předepsané v příslušném progra-

mu, je v příslušném programu povinným předmětem. Přípravu jedné 

bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační práce (dále jen „závě-

rečná práce”) a její obhajobu nelze započíst do více souběžných studií. 

(5) Pro konkrétní volitelné předměty, ve kterých se obsah studijních aktivit 

při každé realizaci předmětu podstatně liší, může děkan fakulty usku-

tečňující program povolit možnost jejich opakovaného absolvování 

a kumulaci takto získaných kreditů. Toto opakované absolvování 

předmětu není opakováním ve smyslu čl. 20.  

Článek 9 

Výuka 

(1) Výuka předmětů na fakultách MU se uskutečňuje prostřednictvím 

přednášek, cvičení, seminářů, praktik, laboratorních cvičení, praxí, ex-

kurzí, stáží, terénních cvičení, kurzů, konzultací a přípravy závěreč-

ných prací. Výukou v přednáškách jsou pověřováni profesoři a docenti, 

výjimečně odborní asistenti a lektoři. Vedením závěrečných prací jsou 

zpravidla pověřováni akademičtí pracovníci. Výukou v přednáškách 

nebo vedením závěrečných prací mohou být pověřeni také odborníci 

splňující pravidla schválená vědeckou radou fakulty nebo další odbor-

níci schválení vědeckou radou fakulty.  

(2) Účast ve výuce je pro studenty prezenční formy studia povinná 

s výjimkou přednášek a konzultací. 

(3) Podmínka účasti v jiných formách výuky podle odstavce 1 může být 

nahrazena jinými požadavky v případě, že tak stanoví charakteristika 

předmětu (čl. 4 odst. 1 písm. c)). Povinnost účasti ve výuce pro studen-

ty kombinovaného studia vyplývá z charakteristiky programu nebo 

předmětu. 
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(4) Výuka v semestru je organizována podle týdenních rozvrhů s výjimkou 

předmětů, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním ča-

sovým průběhem a jsou v obsahu programu z tohoto hlediska vyznače-

ny. Týdenní rozvrh stanoví fakulta tak, aby respektoval doporučené 

studijní plány programů a oborů a omezil překrývání výuky předmětů, 

které si jednotliví studenti současně registrovali. 

(5) Informace týkající se požadavků na ukončení předmětu (například 

metody hodnocení a způsob ukončení předmětu) je vyučující povinen 

studentům zapsaným v předmětu oznámit minimálně 5 pracovních dní 

před zahájením výuky v daném semestru prostřednictvím příslušné 

aplikace v IS MU. 

(6) Studenti mají během jednoho semestru právo na minimálně jednu ne-

omluvenou absenci v povinné výuce daného předmětu; toto neplatí  

v případě předmětů, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se 

zvláštním časovým průběhem (čl. 9 odst. 4). Pokud student využije 

právo uvedené ve větě první, musí splnit požadavky průběžných kon-

trol nebo jiné podmínky výuky předmětu, pokud jsou pro daný před-

mět předepsány. Vyučující může stanovit i vyšší počet absencí, pokud 

to umožňují podmínky výuky a studia daného předmětu. 

(7) Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou 

neúčast do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlou-

vána. 

 

Část třetí 

Průběh studia 

Článek 10 

Zápis do studia a opětovný zápis do studia 

(1) Zápisem do studia a opětovným zápisem do studia se v tomto článku 

rozumí zápis ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 a § 54 odst. 4 zákona. 

Uchazeči přijatému do programu uskutečňovaného na některé fakultě 

MU nebo na MU vzniká sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo 

na zápis do studia a zápis do prvního semestru. Uchazeč se stává stu-

dentem MU zapsaným na příslušné fakultě dnem zápisu do studia. 

(2) Osobě, jíž bylo studium přerušeno (čl. 13), vzniká právo opětovného 

zápisu do tohoto studia a právo zápisu do následujícího semestru (čl. 

12) dnem ukončení přerušení studia. Osoba se stává studentem MU 

zapsaným na příslušné fakultě dnem opětovného zápisu do studia.  
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(3) Období pro zápis do semestru (čl. 12) je stanoveno harmonogramem 

akademického roku. Zápis do studia je nutné provést osobně na fakul-

tě, která uskutečňuje program. Zájem o opětovný zápis do studia stu-

dent oznamuje elektronicky studijnímu oddělení fakulty. Osoba, která 

nemůže provést zápis ve stanoveném období, může požádat o náhradní 

termín, a to nejpozději poslední den v období stanoveném pro zápis.  

V případě, že osoba neprovede zápis ve stanoveném termínu, respekti-

ve stanoveném náhradním termínu, a neprokáže-li do 5 pracovních dnů 

závažné důvody, které jí provedení zápisu znemožnily, její právo na 

zápis zaniká a studium je jí ukončeno. O relevanci důvodů rozhodne 

děkan. 

(4) V případě pochybností děkan rozhodne, zda osoba má, respektive ne-

má, právo na zápis do studia nebo na opětovný zápis do studia.  

Článek 11 

Registrace a zápis předmětů 

(1) V období stanoveném pro registraci předmětů pro následující semestr 

podle čl. 3 odst. 1 písm. d) provede student do každého svého studia  

v IS MU výběr předmětů, které hodlá v tomto semestru ve studiu ab-

solvovat. Zápis předmětů provede automaticky IS MU, neexistuje-li 

překážka zápisu předmětu stanovená tímto řádem nebo v souladu 

s ním. 

(2) Student má právo na registraci předmětů v maximální hodnotě 60 kre-

ditů v jednom semestru každého svého studia. 

(3) Pro konkrétní předměty může děkan stanovit povinnost registrace v 

dostatečném předstihu před termínem zápisu předmětů tak, aby údaje z 

registrace mohly sloužit jako podklad pro sestavení rozvrhu nebo pro 

rozhodování o tom, které předměty budou skutečně nabídnuty k zápi-

su. Tato povinnost se netýká registrace předmětů pro semestr bezpro-

středně následující po zápisu, respektive opětovném zápisu do daného 

studia. 

(4) Počet studentů, kteří budou zapsáni do předmětu, může děkan v odů-

vodněných případech omezit. V těchto případech musí určit podmínky 

stanovení přednosti studentů při zápisu tak, aby přednost byla dána 

studentům, kteří podali žádost o zápis předmětů v období registrace,  

a studentům, pro něž je tento předmět povinný nebo povinně volitelný 

nebo opakovaný podle čl. 20 odst. 1. Další podmínky pro stanovení 

přednosti při zápisu předmětů platné pro všechny studenty může vy-

hlásit před zahájením registrace rektor. 
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(5) Při zápisu předmětů je student povinen řídit se pravidly pro sestavová-

ní studijních plánů v programu (oboru). Zápis registrovaných předmětů 

lze podmínit předchozím úspěšným absolvováním jiných předmětů 

podle pravidel vyplývajících z charakteristiky programu.  

(6) Děkan může předem stanovit další podmínky pro zápis volitelných 

předmětů, jejichž povaha takový postup vyžaduje.  

(7) Studentovi zapsanému v daném semestru vzniká zápisem předmětu 

právo účastnit se všech součástí jeho výuky a dalších studijních aktivit 

potřebných pro jeho absolvování. Student do semestru nezapsaný toto 

právo nemá. 

(8) Student může zápis předmětu změnit pouze v období stanoveném pro 

zápis a změnu zápisu předmětů, s výjimkou zápisu předmětů s bloko-

vou výukou nebo zvláštním časovým režimem, pro něž stanoví zvláštní 

pravidla děkan fakulty, která je uskutečňuje. 

(9) Děkan je oprávněn zrušit konání předmětu, pokud se do něj zapsalo 

nebo registrovalo méně studentů, než činí předem stanovený počet. 

Tento limit stanoví děkan před zahájením období registrace. Studen-

tům, kterým byl takto zápis předmětu zrušen, vzniká právo dodatečné-

ho zápisu předmětů v příslušné kreditové hodnotě. 

(10) Studentovi, kterému vznikla povinnost zápisu opakovaného předmětu 

podle čl. 20, musí být umožněno takový předmět registrovat a zapsat 

nebo umožnit jiné splnění podmínek studia. 

Článek 12 

Zápis do semestru 

(1) Student bakalářského nebo magisterského programu získává právo  

na zápis do následujícího semestru v daném studiu, jestliže současně 

a) úspěšně ukončil všechny opakované předměty (čl. 20 odst. 1) zapsa-

né v aktuálním semestru, 

b) splnil podmínku zápisu do následujícího semestru podle odstavce 2, 

c) nepřekročil dvojnásobek standardní doby studia určené pro tento 

program. 

Student doktorského programu získává právo na zápis do následují-

cího semestru v daném studiu, jestliže řádně plní podmínky studia 

dle čl. 30 odst. 1.  
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(2) Podmínku pro zápis do následujícího semestru ve smyslu odstavce  

1 písm. b) splňuje student, který splňuje některou z těchto podmínek: 

a) získal v daném studiu alespoň 20 kreditů za předměty zapsané 

v aktuálním semestru, přičemž kredity získané za týž předmět zapsa-

ný ve více souběžných studiích se pro účely splnění této podmínky 

započítávají do všech takových studií, 

b) získal v daném studiu alespoň 45 kreditů za předměty zapsané v bez-

prostředně předcházejícím a aktuálním semestru, přičemž kredity 

získané za týž předmět zapsaný ve více souběžných studiích se pro 

účely splnění této podmínky započítávají do všech takových studií, 

c) dovršil minimální kreditovou hodnotu daného studia a doba studia 

nepřesáhla jeho standardní dobu, přičemž do celkového počtu kreditů 

získaných v daném studiu se započítávají kredity získané za všechny 

předměty v tomto studiu absolvované, uznané nebo automaticky za-

znamenané, 

d) získal počet kreditů odpovídající alespoň třicetinásobku počtu již ab-

solvovaných semestrů daného studia a doba studia nepřesáhla stan-

dardní dobu, přičemž do celkového počtu kreditů získaných v daném 

studiu se započítávají kredity získané za všechny předměty v tomto 

studiu absolvované, nikoliv uznané a automaticky zaznamenané. 

(3) Charakteristika programu může pro zápis do dalšího semestru studia 

stanovit další specifické požadavky související se zaměřením daného 

programu.  

(4) Student se zapisuje elektronicky do následujícího semestru prostřed-

nictvím aplikace IS MU a v termínech daných harmonogramem aka-

demického roku fakulty.  

(5) Student, který nemůže provést zápis ve stanoveném období, může po-

žádat o náhradní termín, a to nejpozději poslední den v období stano-

veném pro zápis. V případě, že student neprovede zápis ve stanoveném 

termínu, respektive stanoveném náhradním termínu, a neprokáže-li  

do 5 pracovních dnů závažné důvody, které mu provedení zápisu zne-

možnily, jeho právo na zápis zaniká a studentovi je ukončeno studium 

podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. O relevanci důvodů rozhodne dě-

kan. 

(6) Studentovi, jemuž v daném studiu nevzniklo právo na zápis podle od-

stavců 1 až 3 do následujícího semestru k poslednímu dni termínu pro 

tento zápis, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.  



 58 

Článek 13 

Přerušení studia 

(1) Studentovi lze na jeho žádost přerušit studium. Děkan žádosti vyhoví,  

a) splnil-li student podmínky pro zápis do následujícího semestru (čl. 

12 odst. 1 a 2) a úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia, nebo 

b) je-li období, na něž se žádost vztahuje, částí uznané doby rodičovství 

studenta  

(§ 21 odst. 1 písm. f) zákona a § 54 odst. 2 zákona). 

V jiných případech rozhodne děkan na základě posouzení odůvodnění 

žádosti. Rozhodne-li děkan o žádosti kladně, stanoví současně datum 

začátku a ukončení přerušení. Děkan také může stanovit další podmín-

ky pro zápis do semestru bezprostředně následujícího po opětovném 

zápisu do studia. Děkan vyhoví žádosti osoby v uznané době rodičov-

ství o opětovný zápis do studia i v dřívějším termínu, než uplyne doba, 

na kterou bylo toto studium přerušeno. 

(2) Děkan může studentovi přerušit studium podle čl. 22 odst. 8, čl. 32 

odst. 8 nebo čl. 33 odst. 9. 

(3) Studium se přerušuje na dobu celých semestrů zvětšenou o zbývající 

část semestru, v němž byla žádost podána. Celková doba přerušení ne-

smí překročit standardní dobu daného studia. Součet celkové doby da-

ného studia (tj. doby, v níž je osoba studentem tohoto studia) a období 

přerušení tohoto studia nesmí překročit dvojnásobek standardní doby 

stanovené pro toto studium v programu, jinak se toto studium ukončí 

podle čl. 15 odst. 1 písm. b). Do celkové doby se nezapočítává doba 

přerušení studia podle čl. 22 odst. 8, respektive podle čl. 32 odst. 8 a čl. 

33 odst. 9. Dále se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přeruše-

no z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodů mateřské či rodičov-

ské dovolené. 

(4) V souvislosti s přihláškou ke státní závěrečné, státní rigorózní (v oblas-

ti všeobecného lékařství a zubního lékařství) nebo státní doktorské 

zkoušce nebo její poslední části a povinnostmi, které musí student před 

podáním této přihlášky splnit, může být datum ukončení přerušení stu-

dia stanoveno na počátek zkouškového období posledního semestru 

doby přerušení. 

(5) Osoba, které bylo přerušeno studium podle odstavce 1, se do studia 

znovu zapisuje podle čl. 10. 
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(6) Dnem přerušení studia nebo posledního ze souběžných studií přestává 

být osoba studentem MU. 

Článek 14 

Uznávání absolvovaných částí studia 

(1) Děkan může studentovi na jeho žádost uznat pro studium předměty 

absolvované  

a) v předchozím nebo souběžném studiu na MU, 

b) v předchozím nebo souběžném studiu na jiné vysoké škole v České 

republice nebo v zahraničí, popřípadě během studia na jiné vysoké 

škole v České republice nebo v zahraničí, 

c) v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdělávacím 

programu na vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí, 

d) v předchozím nebo souběžném vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání (§ 60 odst. 2 zákona). 

Uznat lze pouze předměty, které jsou ve vztahu ke studiu, pro něž jsou 

uznávány, povinné nebo povinně volitelné, popřípadě další předměty, 

které stanoví děkan, avšak s výjimkou předmětů specifikovaných v  

čl. 8 odst. 4. Předchozím studiem se rozumí studium, které bylo ukon-

čeno podle § 55 nebo 56 zákona. Místo předmětu nebo bloku předmětů 

předepsaných pro studium může děkan uznat také skupinu předmětů 

absolvovaných podle písmen a) až d), jestliže jejich obsah zahrnuje 

požadavky předepsaného předmětu. 

(2) K žádosti o uznání částí studia absolvovaných mimo MU student dolo-

ží 

a) úplný výpis ze studijní evidence, tj. úřední potvrzení o úspěšném ab-

solvování každého předmětu včetně klasifikace, počtu kreditů a po-

čtu neúspěšných ukončení předmětu, a 

b) úředně potvrzenou osnovou každého předmětu s popisem jeho začle-

nění do programu nebo oboru, v jehož rámci byl absolvován. 

(3) Uznání předmětu může být podmíněno složením rozdílové zkoušky, 

případně splněním jiných rozdílových požadavků. Zkoušejícího nebo 

způsob kontroly splnění rozdílových požadavků určí děkan. Původní 

hodnocení předmětu je nahrazeno hodnocením úspěšné rozdílové 

zkoušky nebo rozdílových požadavků. 
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(4) Současně s předmětem je uznána i jeho klasifikace, včetně evidence 

neúspěšných pokusů o ukončení předmětu. Nebyl-li uznaný předmět 

hodnocen kredity, je kreditová hodnota stanovena podle pravidel pou-

žitých pro program, do nějž je předmět uznán. V případě ustanovení 

odstavce 1 písm. d) lze kredity uznat pouze do výše 60 % minimální 

kreditové hodnoty studia, pro něž jsou předměty uznávány. 

(5) Předměty nebo skupiny předmětů z předchozího řádně ukončeného 

studia (§ 55 zákona) mohou být uznány s kredity pouze ve výši, 

o kterou počet získaných kreditů v tomto studiu překročil hodnotu zís-

kanou jako třicetinásobek doby ukončeného studia vyjádřené 

v semestrech. Nebyl-li uznaný předmět hodnocen kredity, uznává  

se předmět s nulovou kreditovou hodnotou. 

(6) Kreditová hodnota předmětů uznaných podle ustanovení odstavce 1 se 

nezapočítává do počtu kreditů rozhodujícího pro posouzení splnění 

podmínek pro zápis do následujícího semestru podle čl. 12 odst.  

2 písm. a), b) a d), započítává se však pro účely posouzení, zda bylo 

dosaženo minimální kreditové hodnoty studia, a to i z hlediska posou-

zení podmínky pro zápis do následujícího semestru podle čl. 12 odst.  

2 písm. c). 

(7) Z předchozího nebo souběžného studia nelze uznat žádnou ze součástí 

státní závěrečné zkoušky nebo v oblasti všeobecného a zubního lékař-

ství státní rigorózní zkoušky podle čl. 22 odst. 2 nebo státní doktorské 

zkoušky podle čl. 32. 

(8) Do studia jsou za účelem posouzení splnění podmínek studia automa-

ticky zaznamenány všechny ve vztahu k danému studiu povinné  

a povinně volitelné předměty (čl. 8 odst. 3) absolvované na MU 

z předchozích neúspěšných studií včetně jejich kreditové hodnoty,  

od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia 

více než tři roky. 

(9) Při uznávání předmětů ze zahraničních mobilitních programů se postu-

puje podle směrnice rektora MU „Pravidla pro uznávání výsledků za-

hraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy uni-

verzity”. 

 

Článek 15 

Ukončení studia 

(1) Studium se ukončuje  

https://is.muni.cz/auth/do/rect/normy/smernicerektora/
https://is.muni.cz/auth/do/rect/normy/smernicerektora/
https://is.muni.cz/auth/do/rect/normy/smernicerektora/
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a) úspěšným složením státní závěrečné zkoušky podle § 45 odst. 3 zá-

kona, státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky podle § 

46 odst. 3 zákona nebo složením státní doktorské zkoušky a obha-

jobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona (dále jen ”řádné 

ukončení studia”), 

b) nevzniknutím práva zápisu podle čl. 10 nebo čl. 12 nebo nesplněním 

podmínek podle čl. 22 a čl. 23, čl. 24, čl. 32 nebo čl. 33 (§ 56 odst. 1 

písm. b) zákona), 

c) zanecháním studia (§ 56 odst. 1 písm. a) zákona), 

d) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona (§ 

56 odst. 1 písm. h) zákona), 

e) na základě důvodů souvisejících s oprávněním uskutečňovat program 

vyjmenovaných v § 56 odst. 1 písm. c) až f) zákona, 

f) na základě důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. g) zákona. 

(2) Dnem ukončení studia  

a) podle odstavce 1 písm. a) je den vykonání poslední části státní závě-

rečné zkoušky nebo v oblasti všeobecného lékařství a zubního lékař-

ství poslední části státní rigorózní zkoušky; v doktorském programu 

den vykonání obhajoby disertační práce, 

b) podle odstavce 1 písm. b) nebo d) je den, kdy příslušné rozhodnutí 

nabylo právní moci, 

c) podle odstavce 1 písm. c) je den doručení písemného oznámení o za-

nechání studia fakultě, 

d) podle odstavce 1 písm. e) je den stanovený § 56 odst. 2 zákona, 

e) podle odstavce 1 písm. f) je den, kdy nabude účinnosti pravomocné 

rozhodnutí o neplatnosti vykonání státní zkoušky předepsané na zá-

věr studia v programu nebo její součásti podle § 47e odst. 1 zákona. 

(3) Dnem ukončení svého studia nebo dnem ukončení posledního ze svých 

souběžných studií přestává být osoba studentem MU. 

(4) Osobám, jejichž studium bylo ukončeno podle odstavce 1 písm. e), 

zajistí děkan dnem ukončení tohoto studia zápis do studia obsahově 

obdobného programu uskutečňovaného na fakultě, MU nebo jiné vy-

soké škole.  

(5) Dokladem o ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je vysokoškol-

ský diplom a dodatek k diplomu. Absolventu studia uskutečňovaného 
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v českém jazyce je diplom vydán v českém jazyce, absolventu studia 

uskutečňovaného v cizím jazyce je diplom vydán v tomto jazyce. Fa-

kulta vydá absolventu na jeho žádost překlad diplomu do anglického 

nebo českého jazyka potvrzený razítkem fakulty a podpisem odpověd-

né úřední osoby. Dodatek k diplomu je vydáván ve dvojjazyčné podo-

bě v českém a anglickém jazyce. 

Článek 16 

Ukončení předmětu 

(1) Ukončením předmětu se rozumí splnění jeho požadavků jedním z těch-

to způsobů:  

a) zápočtem, 

b) kolokviem, 

c) zkouškou.  

(2) O výsledku ukončení předmětu podle odstavce 1 rozhoduje osoba, jíž 

toto rozhodnutí náleží podle Řádu (dále jen „zkoušející”).  

(3) Termíny pro ukončení předmětů podle odstavce 1 zveřejňuje zkoušejí-

cí nebo jiný zaměstnanec uvedený v IS MU. Počet řádných a oprav-

ných termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat formě ukončení 

předmětu, počtu zapsaných studentů a charakteristice předmětu vyplý-

vající z požadavků pro jeho ukončení. Řádné termíny a opravné termí-

ny, které musí být vypsány tak, aby umožňovaly naplnit ustanovení čl. 

18. odst. 2, čl. 19 odst. 2, jsou zveřejněny vyučujícím nejméně 2 týdny 

před zahájením zkouškového období v IS MU. 

(4) Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškové-

ho období, případně i do posledních dvou týdnů semestrální výuky. 

Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou a předměty se zvláštním 

časovým režimem, jejichž řádné termíny ukončení mohou být vypiso-

vány již v průběhu semestrální výuky. Řádný termín zápočtu lze na žá-

dost studenta vypsat kdykoli v průběhu výuky předmětu, pokud student 

splnil požadavky pro jeho ukončení. Opravné termíny jsou zařazovány 

do zkouškového období. U kolokvia nebo zkoušky může zkoušející 

stanovit opravné termíny také  

a) na období výuky v následujícím semestru, nejpozději však na třinác-

tý kalendářní den po dni zahájení výuky; tyto termíny mohou využít 

pouze studenti, kteří splnili podmínku zápisu do dalšího semestru, 
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b) na zkouškové období následujícího semestru, pokud toto období 

předchází zahájení výuky téhož předmětu; této možnosti může stu-

dent využít pouze u předmětů zapsaných poprvé.  

(5) V kombinované formě studia v bakalářském a magisterském programu 

a ve všech formách studia v doktorském programu může děkan stano-

vit období pro ukončení předmětů i mimo zkouškové období. Ustano-

vením odstavce 4 přitom není vázán. 

(6) K termínům ukončení předmětů kolokviem nebo zkouškou je student 

povinen se přihlásit prostřednictvím IS MU. Děkan stanoví postup 

(zpravidla zařazení studenta na určitý termín) pro případ, kdy student 

tuto povinnost ve stanoveném termínu nesplní. 

(7) Nedostaví-li se student k ukončení či k některé z částí ukončení před-

mětu v termínu, na který je přihlášen nebo zařazen (odstavec 6), 

a neomluví-li řádně svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí ter-

mínu, je hodnocen, jako by u ukončení předmětu neuspěl a byl hodno-

cen stupněm „nevyhovující” (čl. 17 odst. 1).  

(8) Jsou-li pro ukončení předmětu předepsány v semestru průběžné kon-

troly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení, 

nemusí být stanoveny opravné možnosti plnění těchto kontrol 

s výjimkou opravných termínů splnění průběžných kontrol pro řádně 

omluvené studenty.  

(9) Vyučující je povinen studentovi sdělit výsledky nebo hodnocení prů-

běžných kontrol do 10 pracovních dnů od konání takové průběžné kon-

troly a nejpozději do posledního dne, který předchází začátku zkouš-

kového období. 

(10) Pokud se student nedostaví bez omluvy k plnění průběžných kontrol 

nebo tyto kontroly nesplní nebo nenaplní požadavky v průběhu semest-

rální výuky, vyučující zaznamená do IS MU hodnocení X. Toto hod-

nocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu. 

(11) Student má právo nahlédnout do hodnocení písemných prací a elektro-

nických testů rozhodných pro ukončení předmětu, a to do 15 pracov-

ních dnů od data sdělení hodnocení písemné práce, respektive elektro-

nického testu. Vyučující má povinnost uchovat písemné práce nebo 

elektronické testy po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období pří-

slušného semestru. 
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Článek 17 

Klasifikační stupnice 

(1) Klasifikační stupnice odpovídá zásadám ECTS a má tyto stupně: 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Stupeň Označení Hodnota Stupeň Označení Hodnota 

Výborně A 1 Uspokojivě D 2,5 

Velmi dobře B 1,5 Vyhovující E 3 

Dobře C 2 Nevyhovující F/-/X 4 

Klasifikace se zaznamenává do IS MU písmenným označením. Číselná 

hodnota slouží pro stanovení průměrné klasifikace. Zkoušející má po-

vinnost zaznamenat do IS MU hodnocení „-” (pomlčka) v případě čl. 

16 odst. 7. Při stanovení průměrné klasifikace má pomlčka hodnotu 4. 

(8) Průměrná klasifikace studenta je určena odděleně pro každé jeho stu-

dium jako vážený průměr číselných hodnot ze všech termínů klasifiko-

vaných ukončení předmětů, které se studentovi do studia započítávají, 

včetně hodnocení nevyhovujících a hodnocení „-” (pomlčka). Váha čí-

selné hodnoty klasifikace předmětu je dána jeho kreditovou hodnotou. 

(9) Hodnocení předmětů, u nichž je povoleno je neopakovat v daném stu-

diu, se nezapočítává do průměrné klasifikace (čl. 20 odst. 3). 

Článek 18 

Zápočet 

(1) Zápočtem se ukončují předměty, jejichž požadavky jsou plněny prů-

běžně především v době jejich výuky stanovené týdenním nebo bloko-

vým rozvrhem. Zkoušející je povinen zveřejnit požadavky pro ukonče-

ní předmětu nejméně 5 pracovních dnů před zahájením týdenní výuky 

nebo před zahájením blokové výuky. 

(2) Nesplní-li student v řádném termínu požadavky zápočtu, má právo 

splnit je v opravném termínu vypsaném ve zkouškovém období téhož 

semestru, a to nejvýše dvakrát v případě předmětu zapsaného poprvé, 

nejvýše jednou v případě opakovaného předmětu (čl. 20). 

(3) Zápočet se hodnotí slovy „započteno”, nebo „nezapočteno” (v IS MU 

písmeny Z nebo N). 

(4) Ustanovení čl. 19 odst. 3 se použije u předmětů ukončených zápočtem 

obdobně. 
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Článek 19 

Kolokvium a zkouška 

(1) Kolokviem nebo zkouškou se ukončují předměty, u nichž je podstatná 

část zátěže studenta soustředěna mimo dobu jejich výuky stanovenou 

týdenním nebo blokovým rozvrhem. Zkoušející je povinen zveřejnit 

požadavky pro ukončení předmětu minimálně 5 pracovních dnů před 

zahájením týdenní výuky nebo před zahájením blokové výuky. 

(2) Neuspěje-li student u kolokvia nebo zkoušky v řádném termínu, může 

ji opakovat v opravném termínu podle ustanovení čl. 16 odst. 5,  

a to nejvýše dvakrát v případě předmětu zapsaného poprvé a nejvýše 

jednou v případě opakovaného předmětu (čl. 20). 

(3) Podmínkou přihlášky ke kolokviu nebo zkoušce může být splnění po-

žadavků v průběhu semestrální výuky. Výsledky hodnocení průběž-

ných kontrol mohou být zahrnuty do hodnocení zkoušky. Pro zveřej-

nění takových požadavků platí ustanovení odstavce 1. 

(4) Kolokviem se rozumí ukončení předmětu rozpravou o problematice 

předmětu nebo vypracováním písemné práce zabývající se dílčí téma-

tikou předmětu, případně obojím způsobem. Kolokvium se hodnotí 

slovy „prospěl(a)”, nebo „neprospěl(a)” (v IS MU písmeno P, nebo N). 

(5) Zkouška může být písemná nebo ústní, popřípadě písemná a ústní. 

Všechny části zkoušky se konají zpravidla v jednom dni, v opačném 

případě musí být data všech částí předem zveřejněna. Výsledek zkouš-

ky se hodnotí podle klasifikační stupnice (čl. 17 odst. 1). 

Článek 20 

Opakování předmětů 

(1) Jestliže student neukončil zapsaný předmět úspěšně, je mu tento auto-

maticky zapsán v nejbližším semestru, kdy se uskuteční jeho výuka 

(dále jen ”opakovaný předmět”).  

(2) Studentovi, který ani po vyčerpání možností podle čl. 18 odst. 2, re-

spektive čl. 19 odst. 2, neukončil opakovaný předmět úspěšně, nevzni-

ká právo zápisu do následujícího semestru (čl. 12). 

(3) Povinnost opakování podle odstavce 1 může student z vlastního roz-

hodnutí nenaplnit u předmětů, které jsou ve vztahu k danému studiu 

volitelné, a to nejvýše v celkovém rozsahu jedné desetiny minimální 

kreditové hodnoty tohoto studia. Po splnění požadavků povinného blo-

ku se další zapisované předměty tohoto bloku posuzují jako volitelné. 
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Článek 21 

Oprava úspěšného hodnocení ukončení předmětu 

(1) Student má právo využít možnosti opravy úspěšného hodnocení ukon-

čení předmětu pouze jednou za semestr u jednoho vybraného předmě-

tu. V případě využití možnosti opravy je student povinen využít stáva-

jící nabídku zkušebních termínů a přebírá riziko za případné horší 

hodnocení, než jakého dosáhl původně. 

(2) Hodnocení, k jehož opravě student přistoupil, je z evidence IS MU 

smazáno k okamžiku přihlášení ke zkušebnímu termínu a není možné 

žádat o jeho znovuobnovení. 

(3) V případě, že se student k opravě hodnocení nedostaví, je hodnocen 

pomlčkou (čl. 16 odst. 7) 

(4) Oprava úspěšného hodnocení součásti státní závěrečné zkoušky  

a státní doktorské zkoušky není povolena. 

Článek 22 

Státní zkouška ve studiu v bakalářském a magisterském programu 

(1) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (§ 45 odst. 3  

a § 46 odst. 3 zákona) nebo státní rigorózní zkouškou v oblasti všeo-

becného lékařství a zubního lékařství (§ 46 odst. 3 zákona) před zku-

šební komisí (dále „státní zkouška”). Průběh a vyhlášení výsledku stát-

ní zkoušky jsou veřejné. O celém průběhu státní zkoušky pořizuje ko-

mise písemný zápis. 

(2) Státní zkouška sestává z odděleně klasifikovaných součástí. 

a) Součástí státní zkoušky v bakalářském programu je obhajoba baka-

lářské práce, je-li v bakalářském programu předepsána. Součástí 

státní závěrečné zkoušky v magisterském programu je obhajoba  

diplomové práce. Bakalářská, respektive diplomová práce je psána  

v jazyce, v němž je uskutečňován program, nebo v jazyce, který je 

pro tento účel stanoven v charakteristice programu. V programu 

uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem stanovit 

možnost předložit bakalářskou, respektive diplomovou práci ve slo-

venském jazyce nebo jiném jazyce. Bakalářská, respektive diplomo-

vá práce může být vždy předložena v anglickém jazyce, není-li to 

výslovně zapovězeno charakteristikou programu.  

b) Dalšími součástmi státní závěrečné zkoušky jsou součásti výslovně 

stanovené charakteristikou programu (dále jen „předměty státní 

zkoušky”). 
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Státní rigorózní zkouška v oblasti lékařství a zubního lékařství sestává 

pouze z předmětových částí. Jednotlivé součásti státní zkoušky mohou 

proběhnout v různých dnech. Předměty jakékoliv v tomto Řádu upra-

vené státní zkoušky nejsou předměty ve smyslu ustanovení čl. 8.  

(3) Podmínkou přístupu k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce je 

její předchozí odevzdání a zveřejnění podle čl. 40. Odevzdáním baka-

lářské nebo diplomové práce se rozumí její uložení stanoveným způso-

bem do IS MU. Fakulta může svým předpisem pro daný program sta-

novit i další formy odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. 

(4) Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce je ústní. Zkouška z před-

mětů státní zkoušky je písemná nebo ústní, popřípadě písemná a ústní. 

Úspěšná obhajoba bakalářské nebo diplomové práce není podmínkou 

pro přístup k dalším součástem státní zkoušky. 

(5) Řádné a opravné termíny státních zkoušek pro každý program a obor 

stanoví děkan v souladu s harmonogramem akademického roku (čl. 3 

odst. 1). Děkan dále stanoví lhůtu pro podávání přihlášek k řádným  

i opravným termínům státní zkoušky pro daný semestr. Termíny státní 

zkoušky a složení zkušebních komisí jsou zveřejněny v IS MU a na 

úřední desce fakulty nejméně 2 týdny před zahájením státních zkoušek 

v daném semestru. Lhůty pro podávání přihlášek ke státní zkoušce jsou 

součástí harmonogramu akademického roku. 

(6) V případě, že se student přihlášený nebo zařazený k součásti státní 

zkoušky nemůže ze závažných důvodů ve stanoveném termínu dosta-

vit, je povinen písemně omluvit svou neúčast do 5 pracovních dnů po 

uplynutí termínu na studijním oddělení fakulty. Neučiní-li tak, je u této 

součásti státní zkoušky hodnocen stupněm „nevyhovující”. Posouzení 

relevance důvodů je v kompetenci děkana.  

(7) Je-li student hodnocen u součásti státní zkoušky stupněm „nevyhovují-

cí”, má právo tuto součást opakovat 

a) v jednom opravném termínu, jedná-li se o státní závěrečnou zkoušku, 

b) ve dvou opravných termínech, jedná-li se o státní rigorózní zkoušku 

v oblasti lékařství a zubního lékařství, 

a to vždy v období stanoveném pro státní zkoušky v bezprostředně ná-

sledujícím semestru. Stanoví-li tak fakulta svým předpisem, má stu-

dent možnost opakovat neúspěšnou součást státní zkoušky již v tom-

též semestru. 
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(8) Do termínu opakované státní zkoušky může děkan přerušit studentovi 

studium. Děkan může stanovit další podmínky pro organizaci oprav-

ných termínů a přihlašování k nim. 

(9) Poslední součást státní zkoušky v daném studiu musí student úspěšně 

vykonat nejpozději v semestru, po jehož ukončení uplyne od doby zá-

pisu do tohoto studia dvojnásobek standardní doby studia zvětšený  

o dobu přerušení studia podle odstavce 8 a případnou dobu, po kterou 

bylo studium přerušeno z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodu 

mateřské či rodičovské dovolené. Studentovi, který v této lhůtě státní 

zkoušku úspěšně nevykoná nebo který vyčerpá neúspěšně všechny 

termíny státní závěrečné zkoušky, je ukončeno studium podle § 56 

odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vzta-

huje § 68 zákona. 

(10) Jsou-li v případě souběžných studií některé předměty státní zkoušky 

(odstavec 2 písm. b)) společné, popřípadě zastupitelné, přičemž je tato 

skutečnost výslovně uvedena v charakteristice programů, může stu-

dent, který splnil podmínky k podání přihlášky ke státní zkoušce 

v obou těchto souběžných studiích a ke státním zkouškám v těchto stu-

diích se přihlásil pro zkušební období téhož semestru, absolvovat 

zkoušku z takto definovaných předmětů pouze jednou. Přípravu jedné 

závěrečné práce a její obhajobu nelze započíst do více souběžných stu-

dií (čl. 8 odst. 4). 

Článek 23 

Státní závěrečná zkouška v jednooborovém studiu 

(1) Podmínkami přístupu studenta ke státní závěrečné zkoušce v daném 

jednooborovém studiu (dále jen „stanovené podmínky”) jsou: 

a) splnění všech požadavků daného studia stanovených charakteristikou 

programu a současně 

b) dosažení minimální kreditové hodnoty daného studia. 

Další podmínky přístupu ke státní zkoušce, jakož i jejím jednotlivým 

součástem, včetně požadavků a návazností stanoví charakteristika pro-

gramu. Student je povinen přihlásit se ke státní zkoušce, tj. k jejímu 

řádnému termínu, buď na období vymezené pro státní zkoušky 

v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo na ob-

dobí vymezené pro státní zkoušky v semestru bezprostředně následují-

cím. Děkan stanoví další postup pro případy, kdy student tuto povin-

nost nesplní (zpravidla zařazení studenta na určitý termín nebo ukon-

čení studia pro nesplnění požadavků). 
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(2) V případě řádného termínu státní zkoušky je student povinen přistoupit 

ke všem jejím součástem v období stanoveném pro státní zkoušky toho 

semestru, pro který podal přihlášku ke státní zkoušce. Pro opravné 

termíny součástí státní zkoušky platí ustanovení čl. 22 odst. 7. 

(3) Student odevzdává závěrečnou práci v souladu s harmonogramem 

stanoveným fakultou, a to tak, aby student odevzdal závěrečnou práci 

nejpozději před přístupem k první části státní zkoušky. 

(4) Jestliže student před termínem první součásti státní zkoušky, k níž se 

přihlásil, nemá splněny požadavky přístupu k této zkoušce, jeho při-

hláška se anuluje. 

(5) Pokud se student přihlásí ke státní zkoušce v semestru následujícím po 

semestru, v němž splnil podmínky studia, avšak neodevzdá závěrečnou 

práci stanoveným způsobem, je mu studium ukončeno pro nesplnění 

podmínky podle odstavce 1 tohoto článku. 

Článek 24 

Státní závěrečná zkouška ve víceoborovém studiu a státní rigorózní 

zkouška v oblasti všeobecného lékařství a zubního lékařství 

(1) Podmínkami přístupu studenta ke státní zkoušce ve víceoborovém 

studiu, respektive ke státní rigorózní zkoušce v oblasti všeobecného  

a zubního lékařství, jsou 

a) splnění všech požadavků daného oboru víceoborového studia,  

respektive požadavků ucelené části programu v oblasti všeobecného 

lékařství a zubního lékařství, výslovně specifikovaných 

v charakteristice programu, a současně 

b) dosažení alespoň dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia. 

Případné další podmínky stanoví charakteristika programu. 

(2) Podmínkami přístupu studenta ke zbývajícím součástem státní zkoušky 

jsou 

a) splnění všech požadavků daného studia stanovených charakteristikou 

programu a současně 

b) dosažení minimální kreditové hodnoty daného studia. 

(3) Student, který splnil podmínky odstavce 2, je povinen přihlásit  

se k řádnému termínu všech zbývajících součástí státní zkoušky buď 

na období vymezené pro státní zkoušky v semestru, v němž uvedené 
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podmínky splnil, nebo na období vymezené pro státní zkoušky 

v semestru bezprostředně následujícím.  

(4) Pro opravné termíny součástí státní zkoušky platí ustanovení č. 22 

odst. 7. 

(5) Nejpozději současně s přihláškou k první ze všech zbývajících součástí 

státní zkoušky podle odstavce 2 odevzdává student bakalářskou,  

respektive diplomovou práci. Pokud student tuto podmínku nesplní, je 

mu ukončeno studium. 

(6) Student je povinen přistoupit k obhajobě závěrečné práce a k ostatním 

součástem státní zkoušky z oboru, na němž zpracovává závěrečnou 

práci, současně v jednom období pro státní zkoušky. 

Článek 25 

Zkušební komise 

(1) Každá ze součástí státní zkoušky se koná před zkušební komisí (dále 

jen „komise”). Členy komise jsou  

a) profesoři a docenti jmenovaní děkanem podle § 53 odst. 2 zákona, 

popřípadě i  

b) další odborníci jmenovaní děkanem po schválení vědeckou radou  

fakulty podle § 53 odst. 2 zákona, 

přičemž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „minis-

terstvo”) může jmenovat další členy zkušební komise z významných 

odborníků vdaném oboru (§ 53 odst. 3 zákona).  

Předsedu komise jmenuje na návrh děkana rektor. Předsedou komise je 

vždy profesor nebo docent nebo odborník schválený vědeckou radou 

fakulty. Předseda komise řídí její jednání a odpovídá za její činnost. 

Komise a její členové jsou jmenováni na dobu neurčitou.  

Předseda a členové komise jmenovaní podle písmena a), nebo b) mo-

hou být se souhlasem příslušné vědecké rady odvoláni orgánem, který 

je jmenoval. 

(2) Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři její členové 

včetně předsedy. Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů pří-

tomných členů. V případě rovnosti hlasů je při rozhodování o výsledku 

rozhodující hlas předsedy komise. 

(3) Je-li pro obor, který se dále nečlení, nebo pro program, který zahrnuje 

jediný obor, jmenováno více komisí, rozhodne o zařazení studentů  
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ke komisím děkan. Rozdělení musí být zveřejněno před termínem ko-

nání státní zkoušky (čl. 22 odst. 5). 

(4) Pro posouzení bakalářské nebo diplomové práce určí děkan nejpozději 

3 týdny před konáním obhajoby jejího oponenta z řad akademických 

pracovníků fakulty nebo jiných vysokoškolsky vzdělaných odborníků 

v daném vědním oboru. Pokud oponent nebo vedoucí bakalářské nebo 

diplomové práce nejsou členy komise, mohou se účastnit jejího jedná-

ní, včetně neveřejných částí, s hlasem poradním. Oponent a vedoucí 

práce vypracují písemný posudek, jehož součástí je návrh hodnocení 

podle čl. 26 odst. 1. Student má právo být seznámen s posudky nejmé-

ně pět pracovních dnů před obhajobou. 

Článek 26 

Hodnocení státní zkoušky a řádně ukončeného studia 

(1) V každé součásti státní zkoušky se komise usnáší o jejím výsledku. 

Výsledek každé součásti státní zkoušky je hodnocen písmenem podle 

klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1.  

(2) Celkový výsledek státní zkoušky hodnotí komise po ukončení její po-

slední části některým ze stupňů podle čl. 17 odst. 1. Celkový výsledek 

státní zkoušky je „nevyhovující”, je-li kterákoli její součást hodnocena 

stupněm „nevyhovující”. 

(3) Celkový výsledek řádně ukončeného studia je hodnocen slovy  

a) „prospěl(a) s vyznamenáním”, nebo 

b) „prospěl(a)”. 

(4) Celkový výsledek řádně ukončeného studia zní „prospěl(a) s vyzname-

náním”, jsou-li splněny tyto podmínky:  

a) všechny součásti státní zkoušky byly úspěšně složeny v řádném ter-

mínu s hodnocením „výborně” nebo „velmi dobře” a „dobře”, 

b) celkový výsledek státní zkoušky je „výborně” nebo „velmi dobře”, 

c) průměrná klasifikace ve studiu podle čl. 17 odst. 2 nepřevyšuje hod-

notu 1,5,  

d) ve studiu nebyl student v žádném z klasifikovaných předmětů hod-

nocen stupněm „nevyhovující”, 

e) ve studiu byl student hodnocen nejvýše dvakrát klasifikačním stup-

něm „vyhovující” nebo „uspokojivě”, 
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f) student získal v daném studiu nejvýše jednu třetinu kreditů uznáním 

z předchozího nebo souběžného studia nebo zaznamenáním z před-

chozího neúspěšného studia, 

g) student využil možnosti povolení neopakování předmětů podle čl. 20 

odst. 3 nejvýše v celkovém rozsahu jedné dvacetiny minimální kredi-

tové hodnoty. 

(5) Celkový výsledek řádně ukončeného studia je uveden ve vysokoškol-

ském diplomu. 

Část čtvrtá 

Studium v doktorském studijním programu 

Článek 27 

Oborové rady 

(1) Pro každý doktorský program je v souladu s § 47 odst. 6 zákona a 

vnitřním předpisem MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality stu-

dijních programů Masarykovy univerzity (dále jen „Předpis o studij-

ních programech”) ustavena oborová rada, která sleduje a hodnotí stu-

dium a garantuje jeho trvale vysokou úroveň. Pravidla pro její složení, 

ustavení, jakož i její pravomoci v rámci procesu zajišťování kvality 

doktorských programů stanoví Předpis o studijních programech.  

(2) Na návrh oborové rady může děkan zřídit pro jednotlivé obory pro-

gramu oborové komise. Členy a předsedy oborových komisí jmenuje 

děkan na základě návrhu oborové rady. Předsedou oborové komise 

musí být člen oborové rady daného doktorského programu. 

(3) Oborová komise je nejméně pětičlenná, přičemž alespoň tři členové 

jsou zaměstnanci MU a alespoň 2 členové nejsou vůči MU 

v pracovním poměru.  

(4) Oborová komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jejích členů. Oborová rada se usnáší alespoň dvoutřetinovou 

většinou hlasů přítomných členů. Hlasování oborové komise lze usku-

tečnit i korespondenčně nebo elektronicky. V tomto případě se oborová 

komise usnáší většinou hlasů všech svých členů.  

(5) Pravidla pro funkční období oborové komise jsou shodná s pravidly 

pro funkční období oborové rady podle Předpisu o studijních progra-

mech. 

(6) Oborová rada zejména:  
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a) stanovuje bližší podmínky pro prezenční a kombinovanou formu stu-

dia v daném doktorském programu a jeho oborech, pokud to nesta-

noví charakteristika programu, 

b) schvaluje plánované výzkumné zaměření disertačních prací, 

c) posuzuje, zda individuální studijní plány studentů jsou v souladu  

s charakteristikou doktorského programu, 

d) navrhuje děkanovi členy a předsedy komisí pro přijímací zkoušky  

a specifikuje požadavky na přijímací zkoušku, 

e) navrhuje děkanovi jmenování školitelů a jejich odvolání, 

f) určuje školitele studenta, přičemž respektuje právo studenta na volbu 

školitele a tématu disertační práce v souladu s § 62 odst. 1 písm. c) 

a f) zákona, 

g) iniciuje, projednává a koordinuje program přednáškových kurzů, se-

minářů a dalších studijních náležitostí, 

h) nejméně v ročních intervalech projednává a hodnotí společně se ško-

litelem průběh studia každého studenta a o výsledcích jednání poři-

zuje zápis, který je povinnou součástí dokumentace vedené v IS MU; 

na vyžádání oborové rady předloží školitel upřesňující informace k 

hodnocení studenta, 

i) může děkanovi navrhnout odebrání stipendia dle čl. 30 odst. 7, 

j) může děkanovi navrhnout ukončení studia dle čl. 30 odst. 8, 

k) navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou 

zkoušku a jejich odvolání; děkan návrh oborové rady na jmenování 

nebo odvolání předsedy postoupí rektorovi, 

l) navrhuje děkanovi předsedu, členy komise a oponenty pro obhajobu 

disertační práce a jejich odvolání; děkan návrh oborové rady na jme-

nování nebo odvolání předsedy postoupí rektorovi, 

m) navrhuje děkanovi termíny konání státní doktorské zkoušky a obha-

joby disertační práce, 

n) navrhuje děkanovi zřízení a personální obsazení oborových komisí. 

Pokud jsou ustaveny oborové komise, pověří je děkan na návrh oboro-

vé rady vykonáváním některých nebo všech činností uvedených v pís-

menech c), d), f) až h) a k) až m) ve vztahu k příslušnému oboru. 



 74 

(7) Složení oborové rady a oborových komisí je zveřejněno ve veřejné 

části internetových stránek MU/fakult. 

(8) Zasedání oborové rady nebo oborové komise ve studijních záležitos-

tech svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát roč-

ně. O výsledcích tohoto jednání se pořizuje zápis, který je součástí  

dokumentace v IS MU.  

Článek 28 

Školitel 

(1) Studium v doktorském programu nebo oboru se uskutečňuje podle 

individuálního studijního plánu pod vedením školitele.  

(2) Školitelé jsou navrhováni z řad profesorů a docentů, samostatných 

nebo vedoucích vědeckých pracovníků. V odůvodněném případě může 

děkan po schválení vědeckou radou fakulty jmenovat školitelem pro 

konkrétního studenta a konkrétní téma disertační práce akademického 

pracovníka, který nemá titul profesor nebo docent, nejméně však 

s titulem Ph.D., CSc. nebo Dr., popřípadě titulem ekvivalentním. 

(3) Školitele jmenuje a odvolává děkan na základě návrhu oborové rady 

nebo z vlastního rozhodnutí po projednání s předsedou oborové rady. 

Návrh na jmenování nebo odvolání školitele schvaluje vědecká rada 

fakulty, pokud fakulta předpisem nestanoví jinak.  

(4) Oborová rada může rozhodnout o změně školitele, pokud zjistí skuteč-

nosti, a to i z podnětu studenta, které brání stávajícímu školiteli 

v řádném vedení studenta. 

(5) Školitel může z funkce školitele studenta odstoupit, pokud nastanou 

skutečnosti bránící školiteli v řádném vedení konkrétního studenta. 

Odstoupení oznámí školitel písemně děkanovi, předsedovi oborové  

rady a studentovi.  

(6) V případě jakékoliv změny školitele oborová rada neprodleně určí 

školitele nového a informuje o změně všechny studenty daného školi-

tele, jichž se změna týká. Oborová rada rozhoduje tak, aby nepříznivý 

dopad změny školitele na studenta byl minimální. Dokud není jmeno-

ván nový školitel, student setrvá pod vedením školitele původního.  

(7) Seznam školitelů a seznam studentů vedených jednotlivými školiteli 

spolu s plánovanými výzkumnými zaměřeními disertačních prací  

je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek MU/fakult. 

(8) Školitel zejména:  
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a) po dohodě se studentem předkládá oborové radě návrh studenta  

na plánované výzkumné zaměření disertační práce, 

b) sestavuje společně se studentem jeho studijní plán, 

c) vede odbornou přípravu studenta a metodicky řídí zpracování jeho 

disertační práce, 

d) každý semestr hodnotí průběh studia studenta a plnění individuálního 

studijního plánu dle čl. 30, 

e) v součinnosti s oborovou radou připravuje návrh na odebrání stipen-

dia dle čl. 30 odst. 7, 

f) v součinnosti s oborovou radou připravuje návrh na ukončení studia 

dle čl. 30 odst. 8. 

(9) V případě, že student po projednání se svým školitelem podal přihláš-

ku k obhajobě disertační práce, předloží školitel komisi pro obhajobu 

disertační práce své stanovisko k disertační práci. Student má právo 

být seznámen s tímto stanoviskem nejméně 7 pracovních dní před ob-

hajobou. 

Článek 29 

Doba studia 

(1) Standardní doba studia v doktorském programu činí nejméně tři a nej-

výše čtyři roky a pro každý doktorský program je stanovena v jeho 

charakteristice.  

(2) Studium v doktorském programu lze uskutečňovat v prezenční nebo  

v kombinované formě. Informace o bližších podmínkách studia v jed-

notlivých formách je zpřístupněna studentům a uchazečům o studium  

v daném doktorském programu ve veřejné části internetových stránek 

MU/fakult. Studium v prezenční formě studia zahrnuje také povinnou 

účast ve výuce dle čl. 9 odst. 2, respektive 3.  

(3) V průběhu studia má student možnost požádat děkana o změnu formy 

studia. V případě převedení z kombinované do prezenční formy v rám-

ci standardní doby studia vzniká studentovi nárok na stipendium  

na podporu studia v doktorském studijním programu (dále jen „stipen-

dium”) podle Stipendijního řádu MU. 

(4) Maximální doba od zápisu ke studiu v doktorském programu do řádné-

ho ukončení studia je pro studia započatá před jarním semestrem 2012 

sedm let. Maximální doba studií započatých v jarním semestru 2012 

nebo později je rovna dvojnásobku doby definované v odstavci 1.  
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Do této doby se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno 

z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodů mateřské či rodičovské 

dovolené. Dále se nezapočítává doba přerušení studia podle čl. 32 odst. 

8 a čl. 33 odst. 9. 

Článek 30 

Průběh studia a řádné plnění podmínek studia 

(1) Řádné plnění podmínek studia v doktorském programu znamená sou-

časně 

a) plnění požadavků vyplývajících z individuálního studijního plánu, 

b) úspěšné ukončení všech opakovaných předmětů zapsaných v bezpro-

středně předcházejícím semestru (čl. 20 odst. 1), 

c) splnění kreditové povinnosti (čl. 12 odst. 2) a  

d) nepřekročení maximální doby studia (čl. 29 odst. 4). 

(2) Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem, který je závazný 

a jeho plnění je povinné.  

(3) Individuální studijní plán a jeho úpravy navrhuje školitel po dohodě  

se studentem a předkládá jej oborové radě ke schválení. Náplň schvá-

leného individuálního studijního plánu na daný semestr navrhuje stu-

dent a schvaluje školitel prostřednictvím aplikace IS MU.  

(4) Individuální studijní plán vymezuje zejména: 

a) přípravu disertační práce podle čl. 8 odst. 4, 

b) povinné předměty, mezi něž patří  

1. předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru 

nad rámec studia v magisterském programu, 

2. předměty prohlubující specializované znalosti, 

3. specializované odborné semináře a přednášky, 

c) prokázání odborných a jazykových kompetencí, což se ověřuje  

1. ukončením dvou příslušných semestrálních předmětů nebo  

2. získáním zápočtu za napsání cizojazyčné publikace pro časopis 

nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky  

na kvalifikovaném odborném fóru; zápočty uděluje školitel nebo 

hodnotitel předem stanovený oborovou radou, 

d) podílení se na výuce v bakalářských a magisterských programech, 
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e) přípravu tezí disertační práce, je-li tak stanoveno rozhodnutím obo-

rové rady, 

f) další specifické požadavky související se zaměřením daného doktor-

ského programu. 

(5) Kreditová hodnota přípravy disertační práce dle odstavce 4 písm.  

a) je stanovena od jedné poloviny zpravidla do dvou třetin minimální 

kreditové hodnoty studia. Konkrétní hodnotu stanoví s ohledem na 

charakteristiku doktorského programu oborová rada. Plnění požadavků 

tohoto předmětu hodnotí školitel v každém semestru, v němž si student 

předmět zapsal, přičemž počet udělených kreditů v každém semestru 

odráží studentem odvedenou práci. 

(6) Plnění individuálního studijního plánu je hodnoceno školitelem každý 

semestr a školitelem společně s oborovou radou nejméně v ročních in-

tervalech. Výsledek hodnocení je zaznamenán prostřednictvím aplika-

ce IS MU. 

(7) V případě neuspokojivého plnění individuálního studijního plánu může 

na podnět školitele oborová rada navrhnout děkanovi odebrání stipen-

dia přiznaného dle Stipendijního řádu MU. Oborová rada zároveň na-

vrhne další termín hodnocení průběhu studia. Školitel může kdykoliv 

podat oborové radě návrh na dřívější termín hodnocení. V případě řád-

ného plnění individuálního studijního plánu může být stipendium zno-

vu přiznáno. 

(8) Pokud z hodnocení studia vyplývá, že plnění individuálního studijního 

plánu je závažně porušováno, oborová rada z vlastního podnětu nebo 

na návrh školitele projedná za přítomnosti studenta a školitele stav pl-

nění individuálního studijního plánu. Student má právo požádat o při-

zvání odborníka, kterého určí prorektor, do jehož kompetence spadá 

studium v doktorském programu. Jednání se může zúčastnit děkan, 

případně pověřený proděkan dané fakulty. Výsledek jednání je zazna-

menán prostřednictví aplikace IS MU. Nesplnění povinností vyplývají-

cích z individuálního studijního plánu je důvodem pro ukončení studia 

dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. 

 

Článek 31 

Disertační práce 

(1) V disertační práci student předkládá výsledky své práce, které vytvořil 

v průběhu studia v daném doktorském programu. Školitel spolu s ve-
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doucím určeného pracoviště odpovídají za to, aby studentovi byly po-

skytnuty podmínky potřebné pro splnění požadavků doktorského pro-

gramu. 

(2) Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již uveřejně-

né, nebo přijaté k uveřejnění. Podrobné požadavky na publikaci vý-

sledků a na rozsah disertační práce stanoví oborová rada. Tyto poža-

davky musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek 

MU/fakult. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejně-

ných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací 

k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problema-

tiky a komentářem. 

(3) Disertační práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován doktorský 

program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven 

v charakteristice doktorského programu. V doktorském programu 

uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem stanovit 

možnost předložit disertační práci ve slovenském jazyce. Disertační 

práce může být vždy předložena v anglickém jazyce, není-li to výslov-

ně zapovězeno charakteristikou programu. Se souhlasem oborové rady 

lze disertační práci předložit i v jiném jazyce. 

(4) Disertační práce se předkládá vždy elektronicky prostřednictvím IS 

MU. Pokud tak oborová rada stanoví, práce se odevzdává i v tištěných 

vyhotoveních. Disertační práce musí dále splňovat tyto požadavky: 

a) Je-li stanoveno předkládání tištěných vyhotovení práce, musí mít 

desky a titulní strana jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný 

formát obvyklý na dané fakultě a všechny výtisky musí být vyvázány 

v nerozebratelné vazbě. Počet výtisků stanovuje oborová rada. 

b) Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, 

na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její 

části, které zpracoval student. Přílohou práce musí být prohlášení 

spoluautorů potvrzující u označených částí práce autorství studenta 

a zhodnocující jeho podíl. 

Další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu disertační práce, 

stanoví děkan nebo v rozsahu jeho zmocnění oborová rada. 

Článek 32 

Státní doktorská zkouška 

(1) Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je 

splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději 
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s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím 

oborové rady předepsány. Přihlášku podává student děkanovi. Děkan 

může stanovit období pro odevzdání přihlášky.  

(2) Datum konání státní doktorské zkoušky navrhuje oborová rada 

a stanoví děkan v nejbližším možném termínu.  

(3) Státní doktorská zkouška proběhne nejpozději do roka od podání při-

hlášky, nebrání-li tomu závažné důvody, o kterých musí být student in-

formován. 

(4) Obecné požadavky státní doktorské zkoušky jsou dány charakteristi-

kou doktorského programu. O případných dalších požadavcích 

v návaznosti na charakteristiku doktorského programu stanovených 

oborovou radou je student informován nejméně 4 týdny před termínem 

konání zkoušky.  

(5) Státní doktorská zkouška se koná v jazyce, v němž je uskutečňován 

příslušný doktorský program, popřípadě v jazyce, který je pro tento 

účel stanoven v charakteristice doktorského programu. V doktorském 

programu uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem 

stanovit možnost konat státní doktorskou zkoušku ve slovenském jazy-

ce. Se souhlasem studenta nebo na jeho žádost může oborová rada sta-

novit konání obhajoby v jiném jazyce obvyklém pro obor. 

(6) Součástí zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, jsou-li rozhod-

nutím oborové rady předepsány. 

(7) Výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí písmenem podle klasifi-

kační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1. 

(8) Neprospěl-li student u státní doktorské zkoušky, může ji opakovat 

nejvýše jednou, a to v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové 

rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru.  

V případě, že součástí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích di-

sertační práce, může děkan stanovit pozdější termín. Do data konání 

opakované státní doktorské zkoušky může děkan studentovi přerušit 

studium. 

(9) V případě, že se student nemůže ze závažných důvodů ve stanoveném 

termínu dostavit ke státní doktorské zkoušce, je povinen písemně 

omluvit svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu. Neuči-

ní-li tak, je hodnocen stupněm „nevyhovující”. Posouzení relevance 

důvodů je v kompetenci děkana. 

(10) Státní doktorská zkouška a vyhlášení výsledku jsou veřejné. 
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Článek 33 

Obhajoba disertační práce 

(1) Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce (dále jen 

„přihláška”) je splnění podmínek studia dle čl. 30 a současně: 

a) předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo  

b) současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce; v tomto pří-

padě se obhajoba práce a státní doktorská zkouška konají v jednom 

dni. 

(2) Přihlášku podává student děkanovi. Děkan může stanovit období  

pro odevzdání přihlášky. Součástí přihlášky je 

a) práce zadaná do IS MU (čl. 31 odst. 4) a případně předepsaný počet 

výtisků, stanoví-li tak oborová rada,  

b) abstrakt disertační práce, 

c) seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění a 

d) odborný životopis. 

Je-li tak stanoveno rozhodnutím oborové rady, je součástí přihlášky  

i autoreferát. Rozsah, formu a počet výtisků abstraktu popřípadě auto-

referátu včetně dalších náležitostí určí a zveřejní oborová rada.  

(3) Datum obhajoby disertační práce navrhuje oborová rada a stanoví dě-

kan. 

(4) Obhajoba disertační práce proběhne nejpozději do jednoho roku od 

podání přihlášky, nebrání-li tomu závažné důvody, o kterých musí být 

student informován, a nejpozději před uplynutím maximální doby stu-

dia dle čl. 29 odst. 4. 

(5) Děkan jmenuje na návrh oborové rady nejméně dva oponenty disertač-

ní práce, z nichž alespoň jeden není vůči MU v pracovním poměru. 

Školitel nesmí být oponentem. Totéž platí pro bývalého školitele,  

došlo-li k jeho změně, pro spoluautora dle čl. 31 odst. 4 písm. b), po-

případě pro osobu v obdobném postavení. 

(6) Každý z oponentů vypracuje posudek disertační práce v českém, slo-

venském nebo anglickém jazyce, případně v jazyce, který je pro účel 

obhajoby stanoven v charakteristice doktorského programu. V posudku 

zhodnotí kvalitu disertační práce, vlastní přínos studenta a zejména je-

ho schopnost samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumné oblasti. Posoudí 

rovněž jazykovou a formální úroveň práce. V závěru posudku oponent 
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výslovně uvede, zda student prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti 

výzkumu a zda doporučuje práci k obhajobě. Bez obou těchto závěrů je 

posudek neplatný. Vyžádání dodatečných posudků v případě neshody 

ve stanoviscích oponentů není přípustné. Student má právo být sezná-

men s posudky nejméně sedm pracovních dnů před obhajobou. 

(7) Obhajoba disertační práce se koná v jazyce, v němž je uskutečňován 

příslušný doktorský program, popřípadě v jazyce, který je pro tento 

účel stanoven v charakteristice doktorského programu. V doktorském 

programu uskutečňovaném v českém jazyce může děkan svým předpi-

sem stanovit možnost konat obhajobu disertační práce ve slovenském 

jazyce. Se souhlasem studenta nebo na jeho žádost může oborová rada 

stanovit konání obhajoby v jiném jazyce obvyklém pro obor. 

(8) Obhajoba disertační práce se hodnotí písmenem podle klasifikační 

stupnice stanovené čl. 17 odst. 1. 

(9) V případě ukončení obhajoby disertační práce s hodnocením „nevyho-

vující” má student právo obhajobu opakovat, a to pouze jednou. Děkan 

na návrh oborové rady stanoví termín opakování a komisi pro obha-

jobu disertační práce. Termín musí být stanoven nejpozději na období 

následujících dvou semestrů. Podmínky pro opakování je komise po-

vinna stanovit nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání neú-

spěšné obhajoby. Do termínu opakované obhajoby může děkan studen-

tovi přerušit studium. 

(10) V případě, že se student nemůže ze závažných důvodů ve stanoveném 

termínu dostavit k obhajobě disertační práce, je povinen písemně 

omluvit svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu. Neuči-

ní-li tak, je hodnocen stupněm „nevyhovující”. Posouzení relevance 

důvodů je v kompetenci děkana. 

(11) V případě, že se státní zkouška a obhajoba disertační práce konají 

v jednom dni, je jmenována jedna komise, splňující podmínky pro slo-

žení komise pro státní doktorské zkoušky i komise pro obhajobu diser-

tační práce.  

(12) Obhajoba disertační práce a vyhlášení výsledku jsou veřejné.  

Článek 34 

Zkušební komise 

(1) Státní doktorská zkouška se koná před komisí pro státní doktorské 

zkoušky. Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajoby 

disertačních prací. 
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(2) Členy komise jsou vždy 

a) profesoři a docenti jmenovaní děkanem na návrh oborové rady podle 

§ 53 odst. 2 zákona, případně i 

b) další odborníci jmenovaní děkanem na návrh oborové rady a po 

schválení vědeckou radou fakulty podle § 53 odst. 2 zákona. 

Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z význam-

ných odborníků v daném oboru (§ 53 odst. 3 zákona). 

Předsedu komise jmenuje na návrh oborové rady rektor z členů jme-

novaných podle písmen a) nebo b). Předseda komise řídí její jednání  

a odpovídá za její činnost. Předseda a členové komise jmenovaní pod-

le písmene a) nebo b) mohou být odvoláni orgánem, který je jmeno-

val, a to z jeho vlastního rozhodnutí nebo na základě návrhu oborové 

rady. 

(3) Komise má nejméně 5 a nejvýše 9 členů jmenovaných podle odst. 2 

písm. a) a b). Nejméně 2 členové komise jmenovaní podle odstavce 2 

písm. a) a b) nejsou vůči MU v pracovním poměru. Školitel je členem 

komise, nesmí však být jejím předsedou. V případě, že oponenti nejsou 

členy komise pro obhajobu disertační práce, účastní se jejího jednání, 

včetně neveřejných částí, s hlasem poradním. 

(4) Komise je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční větši-

na jejích členů jmenovaných podle odstavce 2 písm. a) a b) včetně 

předsedy a současně alespoň jeden z přítomných členů není vůči MU 

v pracovním poměru. Státní zkouška, respektive obhajoba disertační 

práce, se může konat jen tehdy, je-li komise schopná usnášení. 

(5) O průběhu a hodnocení státní doktorské zkoušky, respektive obhajoby 

disertační práce, jedná komise na neveřejném zasedání. Komise se nej-

prve usnáší tajným hlasováním o návrhu, zda student uspěl a nebude 

tedy hodnocen stupněm „nevyhověl”. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj 

většina přítomných členů. V takovém případě se komise dohodne  

na hodnocení klasifikačním stupněm podle čl. 17 odst. 1. Není-li návrh 

dle věty druhé přijat, je student hodnocen stupněm „nevyhovující”.  

O celém průběhu státní doktorské zkoušky, respektive obhajobě diser-

tační práce, pořizuje komise písemný zápis. 

(6) V případě, že členem komise je osoba působící na zahraniční instituci, 

je možno v odůvodněných případech a po schválení oborovou radou 

přistoupit k přizvání tohoto člena ke státní zkoušce, respektive k obha-

jobě disertační práce, prostřednictvím videokonference a hodnotit vý-

sledek za pomocí elektronického hlasování v IS MU. 
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(7) Pro jednotlivé doktorské programy nebo obory mohou být jmenováni 

stálí členové komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajo-

by disertačních prací, zpravidla na dobu, na kterou je uděleno oprávně-

ní uskutečňovat doktorský program. 

Článek 35 

Zvláštní ustanovení pro studium uskutečňované ve spolupráci se  

zahraniční institucí 

(1) Studium uskutečňované ve spolupráci s více vysokými školami může 

být realizováno formou studia v doktorském programu s dvojím vede-

ním, a to na základě dohody uzavřené mezi MU a jinou vysokou ško-

lou nebo výzkumnou institucí v cizím státě. 

(2) Jsou-li k tomu v dohodě podle odstavce 1 vytvořeny podmínky, jmenu-

je děkan se souhlasem oborové rady dalšího školitele studenta z řad 

odborníků působících na zahraniční vysoké škole nebo výzkumné in-

stituci. Další školitel má práva a povinnosti školitele v rozsahu stano-

veném tímto Řádem, nevyplývá-li z dohody podle věty první něco ji-

ného. 

(3) Děkan může při sestavování zkušebních komisí pro studium uskuteč-

ňované ve spolupráci s více vysokými školami dle odstavce 1 udělit 

výjimku z ustanovení čl. 34, a to po schválení oborovou radou. 

(4) Student může podat žádost o vytvoření podmínek pro získání evrop-

ského doktorátu (European Doctorate). V dokladech o ukončení studia 

v doktorském programu je uvedeno, že dané studium bylo ukončeno 

způsobem vyhovujícím podmínkám evropského doktorátu, jestliže 

a) student splnil v období nejméně 3 měsíců část povinností k přípravě 

disertační práce vyplývajících z doktorského programu na vysoké 

škole v jiném evropském státě, 

b) disertační práce nebo alespoň její úvod, shrnutí a závěry, je zpraco-

vána cizojazyčně, a to v anglickém jazyce nebo v úředním jazyce ně-

kterého evropského státu schváleném oborovou radou, 

c) k obhajobě disertační práce byly předloženy posudky nejméně dvou 

oponentů z jiného evropského státu, přičemž školitel a oponenti ne-

smí působit na vysokých školách v témže státě, 

d) nejméně jeden člen komise pro obhajobu disertační práce působí  

na vysoké škole v jiném evropském státě. 

O žádosti rozhodne děkan na základě návrhu oborové rady. 
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Část pátá 

Rigorózní řízení 

Článek 36 

Rigorózní řízení 

(1) V rigorózním řízení se po vykonání státní rigorózní zkoušky (čl. 37) 

udělují akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona. 

(2) Rigorózní řízení se zahajuje podáním přihlášky s náležitostmi podle čl. 

37 odst. 4. 

(3) Rigorózní řízení se ukončuje 

a) úspěšným složením státní rigorózní zkoušky (hodnocením „prospěl” 

podle čl. 37 odst. 8) a udělením příslušného akademického titulu, ne-

bo 

b) neúspěšným ukončením státní rigorózní zkoušky (hodnocením „ne-

prospěl” podle čl. 37 odst. 8, nebo 9, nebo 10), nebo 

c) na základě písemného oznámení uchazeče. 

Dnem ukončení rigorózního řízení je v případě písmene a) nebo pís-

mene b) den ukončení státní rigorózní zkoušky, v případě písm. c) den 

oznámení uchazeče. 

Článek 37 

Státní rigorózní zkouška 

(1) Státní rigorózní zkoušku (dále jen „rigorózní zkouška”) mohou v téže 

oblasti studia vykonat absolventi magisterského programu, kteří získali 

akademický titul „magistr”. 

(2) Součástí rigorózní zkoušky je obhajoba rigorózní práce.  

(3) Uchazeč má právo využívat při přípravě na rigorózní zkoušku zařízení 

a informačních technologií MU podle § 46 odst. 5 zákona, a to za 

podmínek stanovených příslušnou fakultou. 

(4) Písemnou nebo elektronickou přihlášku k rigorózní zkoušce podává 

uchazeč děkanovi příslušné fakulty prostřednictvím IS MU a v termí-

nech stanovených harmonogramem akademického roku. Součástí při-

hlášky jsou: 

a) uvedení vědecké oblasti rigorózní zkoušky a název rigorózní práce, 
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b) úředně ověřené kopie dokladů o studiu s výjimkou studia absolvova-

ného na MU po 1. lednu 1998, 

c) přehled odborné činnosti uchazeče ve vědecké oblasti rigorózní 

zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků nebo výsledků 

přijatých k uveřejnění, 

d) rigorózní práce ve dvojím vyhotovení, 

e) doklad o úhradě poplatku za rigorózní řízení (pokud je vybírán)  

a úhradách dalších případných nákladů předepsaných uchazeči podle 

odstavce 3, 

f) čestné prohlášení, že předložená rigorózní práce nebyla použita 

v jiném řízení o udělení akademického titulu. 

(5) Termín konání rigorózní zkoušky stanoví děkan na ten semestr,  

pro který podal uchazeč přihlášku ve stanovené lhůtě.  

(6) Rigorózní zkouška se koná před komisí pro státní rigorózní zkoušku 

(dále jen „komise”), a to v českém jazyce. Na žádost uchazeče se může 

konat v jiném jazyce obvyklém pro daný obor.  

(7) Rigorózní zkouška se skládá z těchto součástí: 

a) obhajoba rigorózní práce, 

b) ústní zkouška z předmětů stanovených pro daný obor v obsahu pro-

gramu.  

Všechny součásti zkoušky se konají v jednom dni. Úspěšná obhajoba 

je podmínkou přístupu uchazeče k další součásti rigorózní zkoušky. 

(8) Výsledek rigorózní zkoušky se hodnotí slovy: „prospěl(a)” nebo „ne-

prospěl(a)”. 

(9) Neprospěl-li uchazeč u rigorózní zkoušky, může ji opakovat nejvýše 

jednou, a to v termínu, který stanoví děkan na návrh komise tak, aby 

proběhl nejpozději do konce následujícího semestru. Úspěšnou obha-

jobu rigorózní práce není nutno opakovat. 

(10) Nedostaví-li se uchazeč k rigorózní zkoušce ve stanoveném termínu  

a neomluví-li řádně svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí ter-

mínu, je výsledek zkoušky „neprospěl(a)”. 

(11) Rigorózní zkouška a vyhlášení výsledku jsou veřejné. 

(12) Rigorózní práci vkládá uchazeč do archivu IS MU v termínech a podle 

pokynů stanovených fakultou. 
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Článek 38 

Rigorózní práce a její obhajoba 

(1) Rigorózní práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální 

zpracování ucelené části problematiky daného oboru, a to na úrovni, 

která odpovídá publikačnímu standardu oboru. 

(2) Rigorózní práce může mít formu souboru uveřejněných prací uchazeče 

nebo prací přijatých k uveřejnění, který uchazeč opatří uceleným úvo-

dem do problematiky a komentářem.  

(3) Na rigorózní práci se vztahují ustanovení čl. 31 odst. 3 a 4, platná  

pro disertační práci, s výjimkou možnosti použití jiného jazyka, než je 

jazyk obvyklý pro daný obor. 

(4) Uchazeč může požádat o možnost předložit jako rigorózní práci teze 

disertační práce splňující požadavky odstavců 1 až 3. Děkan o žádosti 

rozhodne na základě stanoviska oborové rady programu, v jehož rámci 

jsou teze předkládány. 

(5) Na obhajobu rigorózní práce se vztahují ustanovení čl. 33 odst.  

3 až 7 s tím, že: 

a) ustanovení o školiteli se nepoužije, 

b) úkoly oborové rady vykonává komise pro rigorózní zkoušku, 

c) závěr posudku každého oponenta obsahuje konstatování, zda rigo-

rózní práce splňuje nebo nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 

1. 

Článek 39 

Zkušební komise 

(1) Pro složení, usnášení se a jmenování komise pro rigorózní zkoušku 

platí obdobná pravidla jako pro státní doktorskou zkoušku (čl. 34 odst. 

2 až 5), s výjimkou ustanovení o školiteli. Členy zkušební komise jme-

nuje z řad profesorů a docentů děkan. 

(2) Pro oponenty rigorózní práce platí ustanovení čl. 33 odst. 5 obdobně. 
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Část šestá 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

Článek 40 

Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací 

(1) Bakalářské, diplomové, disertační nebo rigorózní práce (dále jen „zá-

věrečné práce”) jsou nevýdělečně zveřejněny včetně posudků oponen-

tů, záznamu o průběhu obhajoby a jejího výsledku. Tímto zveřejněním 

se rozumí uložení elektronické verze v archivu IS MU. Toto ustanove-

ní musí být aplikováno tak, aby jím, v souladu s ustanovením § 47b 

zákona, z něhož vychází, nebyla dotčena 

a) ochrana informací chráněných zvláštním zákonem, 

b) ochrana obchodního tajemství, 

c) ochrana oprávněných zájmů třetích osob hodných zvláštního zřetele, 

d) ochrana duševního vlastnictví MU, zejména ochrana vynálezů či 

technických řešení. 

Části závěrečné práce, které takové informace obsahují, nemusí být vý-

jimečně zveřejněny za předpokladu, že tato skutečnost a rozsah nezve-

řejněných částí práce byly specifikovány již v jejím zadání, popřípadě 

tak stanovil školitel v průběhu nebo při odevzdání práce, ve všech pří-

padech se souhlasem příslušného proděkana, a to po dobu trvání pře-

kážky pro zveřejnění, nejdéle na dobu 3 let. Vysoká škola nezveřejňuje 

disertační práci, byla-li již zveřejněna jiným způsobem. Povinností 

studenta a uchazeče je zpracovat a strukturovat závěrečnou práci tak, 

aby nebylo až na výjimky nutné závěrečnou práci nezveřejnit a aby její 

veřejná část podávala úplné informace o cílech práce a dosažených vý-

sledcích. Vedoucí práce, respektive školitel, se souhlasem příslušného 

proděkana určuje i termín, ke kterému pominou důvody pro nezveřej-

nění a práce bude zveřejněna v plném rozsahu, pokud takový termín 

má nastat dříve než za tři roky od uložení do archivu IS MU. 

(2) S cílem zajistit zveřejnění správné verze závěrečné práce, vedoucí, 

respektive školitel, v případě rigorózní práce předseda komise pro rigo-

rózní zkoušku, 

a) odpovídá za kontrolu rozsahu částí práce, které v souladu s odstav-

cem 1 nebudou zveřejněny, a kontrolu nastavení termínu, ke kterému 

bude zveřejněna celá práce, 
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b) odpovídá za ověření čitelnosti výtisku uloženého v archivu závěreč-

ných prací v IS MU pomocí běžně dostupných softwarových nástrojů 

a 

c) odpovídá za provedení kontroly práce uložené v archivu závěrečných 

prací aplikací IS MU pro odhalování plagiátů. 

(3) V případě, že student odevzdává tištěnou i elektronickou verzi závě-

rečné práce, je pro oponování práce rozhodující elektronická verze 

práce. Shodnost elektronické a písemné verze stvrzuje student svým 

prohlášením v příslušné aplikaci IS MU. 

(4) Provedení kontroly podle odstavce 2 písmen a) až c) stvrzuje vedoucí, 

respektive školitel, popřípadě osoba jím pověřená, v příslušné aplikaci 

IS MU, a to nejpozději 7 pracovních dnů před konáním obhajoby závě-

rečné práce. 

(5) Závěrečné práce a posudky musí být zveřejněny nejméně pět pracov-

ních dnů před konáním obhajoby. Záznam o průběhu obhajoby a její 

výsledek musí být zveřejněny nejpozději tři týdny po datu konání ob-

hajoby. 

(6) Odevzdáním závěrečné práce k obhajobě vyslovuje autor souhlas  

s jejím zveřejněním podle odstavce 1, a to bez ohledu na výsledek ob-

hajoby. 

(7) Fakulta je povinna zaslat bez zbytečného odkladu po obhájení závě-

rečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle odstavce 1, jeden vý-

tisk práce k uchování ministerstvu. Náklady na pořízení výtisku a jeho 

zaslání hradí fakulta. 

Článek 41 

Revize hodnocení 

(1) Student má právo požádat o revizi hodnocení ukončení předmětu ane-

bo o revizi hodnocení státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby 

disertační práce do 30 dnů od záznamu hodnocení v IS MU. Podnět 

k revizi hodnocení může podat i kterýkoli akademický pracovník. 

(2) Děkan na základě žádosti podle odstavce 1 zruší napadené hodnocení 

ukončení předmětu nebo výsledek státní zkoušky nebo její součásti ne-

bo obhajoby disertační práce, jestliže při jeho stanovení nebo 

v průběhu kontroly studia, státní zkoušky nebo její součásti nebo obha-

joby disertační práce byl porušen některý právní předpis, popřípadě 

vnitřní předpis MU nebo fakulty anebo jestliže bylo hodnocení stano-



 89 

veno svévolně. V takovém případě učiní děkan opatření nezbytná pro 

obnovení porušených práv studenta.  

(3) Bylo-li hodnocení ukončení předmětu zrušeno, koná se nové ukončení 

předmětu před tříčlennou komisí, kterou jmenuje děkan. Pro jednání a 

usnášení se komise platí ustanovení čl. 25 odst. 2. Byl-li zrušen výsle-

dek státní zkoušky nebo její součásti podle odstavce 2 nebo výsledek 

obhajoby disertační práce, konají se tyto znovu před jinou komisí pro 

státní zkoušky. 

(4) Na žádost studenta se jednání komise uvedené v odstavci 3 může zú-

častnit důvěrník studenta, kterého si student zvolí z řad členů akade-

mické obce MU. Důvěrník studenta není členem komise. 

Článek 42 

Rozhodování o právech a povinnostech studentů 

(1) Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se vztahují přísluš-

ná ustanovení zákona, tohoto Řádu, vnitřních předpisů MU, vnitřních 

předpisů fakult a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

(2) Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 

oznámení k orgánu, který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má 

vždy odkladný účinek. Rektor přezkoumává soulad napadeného roz-

hodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními 

předpisy a vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty. 

Článek 43 

Mimořádné prostředky 

Děkan je oprávněn udělit studentovi na základě jeho písemné a řádně odů-

vodněné žádosti výjimku z ustanovení tohoto Řádu.  

Článek 44 

Zvláštní ustanovení o studiu osob se zvláštními nároky 

Směrnice rektora stanoví, za jakých podmínek a jakým postupem se pro-

střednictvím mimořádných opatření podle tohoto Řádu upraví výkon práv  

a povinností vyplývajících z tohoto Řádu, pokud jde o studenty se zvláštními 

nároky vyplývajícími z pohybového nebo smyslového postižení. 
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Článek 45 

Zvláštní ustanovení o studiu osob pečujících o děti 

(1) V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na pro-

dloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění 

podmínek pro postup do dalšího semestru, o dobu, po kterou by jinak 

trvalo čerpání mateřské dovolené (§ 195, 197 a 198 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), a to za 

podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

(2) Bližší podmínky studia osob pečujících o děti stanoví prorektor,  

do jehož kompetence problematika spadá. 

Článek 46 

Řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti 

nebo obhajoby disertační práce 

(1)  V řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky 

nebo její součásti, státní rigorózní zkoušky nebo její součásti, státní 

doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce rozhoduje rektor. 

(2) Na výše uvedená řízení se aplikují ustanovení § 47c až 47e zákona. 

Článek 47 

Přechodná ustanovení 

(1) Ustanovení čl. 30 odst. 1 písm. d) se nevztahuje na studia 

v doktorském programu zahájená před jarním semestrem 2012. Maxi-

mální doba od zápisu ke studiu v doktorském programu do řádného 

ukončení studia je pro studia započatá před jarním semestrem 2012 

sedm let. 

(2) Hovoří-li Řád o charakteristice programu nebo předmětu, rozumí  

se tím i požadavky programu, oboru nebo předmětu vyplývající z ak-

reditace udělené před 1. 9. 2016 obdobně. 

(3) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017 s výjimkou: 

a) ustanovení čl. 11 odst. 2, které bude poprvé použito na registraci 

předmětů v jarním semestru 2018; 

b) ustanovení čl. 13 odst. 3 věty třetí, které se poprvé použije na studia 

započatá v jarním semestru 2012; 

c) ustanovení čl. 26 odst. 4 písm. f) a g), které bude poprvé použito na 

studia započatá v podzimním semestru 2017; 
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d) ustanovení čl. 14 odst. 8, které bude poprvé použito od podzimního 

semestru 2018 

e) ustanovení čl. 21, které bude poprvé použito od jarního semestru 

2018. 

(4) Předměty poprvé zapsané nejpozději v podzimním semestru akade-

mického roku 2017/2018 se ukončují klasifikovaným zápočtem, je-li to 

stanoveno v charakteristice předmětu. Pro ukončování předmětů tímto 

způsobem se použijí ustanovení čl. 17 odst. 1 a čl. 18 obdobně.  

Článek 48 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity registrovaný 

ministerstvem dne 13. dubna 2006 pod čj. 8 096/2006-30, ve znění 

pozdějších změn.  

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto Řádu jsou pověřeni prorek-

toři, jejichž svěřenými oblastmi činnosti jsou studijní záležitosti 

v příslušných typech studia. 

(3) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Aka-

demickým senátem MU dne 5. června 2017. 

(4) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(5) Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části interne-

tových stránek MU, nejdříve však 1. 9. 2017. 

 

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. v. r. 

rektor 
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Opatření děkana Lékařské fakulty č. 9/2017 

ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity 

a k organizaci studia  

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisu (dále jen 

„zákon o vysokých školách"), vydávám toto opatření. 

 

Část první 

Čl. I. 

úvodní ustanovení 

(1) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ve znění účinném od 1. 9. 2017 

upravuje pravidla studia ve studijních programech akreditovaných na Masarykově 

univerzitě, uskutečňovaných jejími fakultami. 

(2) Toto opatření vydává děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen 

LF MU) za účelem realizace ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy 

univerzity a k organizaci studia. 

(3) Ustanovení tohoto opatření navazují zejména na Studijní a zkušební řád Masary-

kovy univerzity a zákon o vysokých školách.  

(4) Při aplikaci této směrnice nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejmé-

na z hlediska pohlaví, věku, rasy, jazyka, puvodu, národnosti, náboženství nebo 

smýšlení. 

 

Část druhá 

Studijní zkušební řád 

Čl. lI. 

Ukončení předmětu 

(k článku 16 a násl. SZŘ) 

(1) Ukončením předmětu se dle studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity 

rozumí splnění jeho požadavku jedním z těchto způsobu: 

a) zápočtem, 

b) kolokviem, 

c) zkouškou, 

d) klasifikovaným zápočtem. 

(2) O výsledku ukončení předmětu ukončených zápočtem, a klasifikovaným zápoč-

tem jsou oprávněni rozhodovat akademičtí pracovníci LF MU pověřeni garantem 

předmětu. 

(3) O výsledku ukončení předmětu ukončených kolokviem a zkouškou jsou opráv-

něni rozhodovat habilitovaní akademičtí pracovníci LF MU, výjimku povoluje dě-

kan. Nehabilitovaní zaměstnanci LF MU mohou zkoušet pouze na základě výjimky 

schválené děkanem na návrh garanta předmětu. 
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(4) Podmínkou přihlášky ke kolokviu nebo zkoušce muže být splnění zápočtu nebo 

jiných požadavku. Výsledky hodnocení těchto požadavku mohou být zahrnuty do 

hodnocení kolokvia nebo zkoušky. 

(S) Zkouška probíhá písemnou nebo ústní formou a muže se skládat z teoretické a 

praktické části. Všechny části zkoušky se konají zpravidla v jednom dni, v opačném 

případě musí být termíny všech částí zkoušky předem zveřejněny. 

(6) V případě ústní formy zkoušky si student volí otázky losem ze souboru otázek 

rovnoměrně pokrývající celý rozsah požadovaných znalostí. 

(7) Neuspěje-li student v řádném termínu u kolokvia nebo zkoušky, muže je opako-

vat v opravném termínu podle ustanovení čl. 16 odst. 4 studijního a zkušebního řádu 

a to nejvýše dvakrát v případě předmětu zapsaného poprvé, nejvýše jednou v případě 

opakovaného předmětu. 

(8) Druhý opravný termín zkoušky u prvního zápisu předmětu a první opravný ter-

mín v případě opakovaného zápisu se koná před dvoučlennou komisí, ve které je 

kromě zkoušejícího přítomen ještě jeden učitel stejné odbornosti. 

(9) v případě písemné formy zkoušky je studentum zakázáno pořizovat v pruběhu 

zkoušky kopie zadání zkoušky a to jakoukoli formou, zejména pak opisem nebo 

fotografiemi. Při porušení tohoto ustanovení bude: 

a) student pro daný termín hodnocen klasifikačním stupněm nevyhovující (F) a se 

studentem bude zahájeno disciplinární řízení dle platného a účinného Disciplinární-

ho řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a to v případě, kdy bude porušení 

zjištěno v pruběhu vykonávání zkoušky; 

b) se studentem zahájeno disciplinární řízení dle platného a účinného Disciplinární-

ho řádu Lékařské fakulty Masarykovy a to v případě, kdy bude porušení zjištěno po 

vykonání zkoušky. 

( 10) Studentům je v průběhu zkoušky zakázáno používat nedovolené písemné pod-

klady, jakákoliv elektronická zařízení nebo informační zdroje vyjma výslovně povo-

lených na pokyn zkoušejícího. V případě porušení tohoto ustanovení bude student 

hodnocen klasifikačním stupněm nevyhovující (F) a se studentem bude zahájeno 

disciplinární řízení dle platného a účinného Disciplinárního řádu Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity. 

(11) V průběhu vykonávání písemné formy zkoušky má osoba provádějící dohled na 

průběh zkoušky právo při duvodném podezření na jakoukoliv formu podvádění 

u zkoušky, používání nápovědy či elektronických zařízení provést kontrolu studenta 

a jeho osobních věcí. To vše pouze v rozsahu relevantním pro potřeby zajištění prů-

běhu písemné zkoušky v souladu s uvedenými předpisy, přičemž student má povin-

nost poskytnou veškerou potřebnou součinnost. 

(12) Osoba provádějící kontrolu dle předchozího odstavce je povinna dbát na zacho-

vávání důstojnosti studenta. Student má právo požadovat, aby kontrola probíhala za 

přítomnosti svědka ze studentské obce. V případě, že se student odmítne podrobit 

kontrole, jeho zkouška bude ukončena. Zkušební termín nebude hodnocen a nebude 

započítán do maximálního počtu pokusů (opravných termínu) pro vykonání zkouš-

ky, zápočtu či kolokvia. 

 

Čl. Ill. 

Státní zkouška 
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(K článku 22 a násl. SZŘ) 

(1) Státní rigorózní zkouška (dále jen SRZ) v magisterském studijním programu 

oboru Všeobecné lékařství se skládá z pěti klasifikovaných součástí a v magister-

ském studijním programu Zubní lékařství se SRZ skládá ze tří klasifikovaných sou-

částí. 

(2) Jednotlivé součásti SRZ probíhají dle standardních studijních plánu. 

(3) Dílčí součást SRZ z předmětu Zdraví, prevence, zdravotnictví v oboru Všeobec-

né lékařství muže být vykonána na konci semestru, v němž byly splněny všechny 

požadavky. Ostatní dílčí součásti SRZ v oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékař-

ství jsou rozloženy do následujících dvou semestru. 

( 4) Podmínkou nástupu k před promoční praxi a přístupu k SRZ v oborech Všeo-

becné lékařství a Zubní lékařství je získání všech kreditu za absolvování povinných 

a povinně volitelných předmětu ve skladbě předepsané standardním studijním plá-

nem. 

(5) Na předměty SRZ, které mají předepsanou předpromoční praxi se student nepři-

hlašuje, ale termín SRZ je mu stanoven fakultou. Na předměty, u kterých není pře-

depsána předpromoční praxe se student přihlašuje prostřednictvím IS. 

(6) SRZ má zpravidla praktickou a ústní teoretickou část. Student, jehož výsledek je 

u některé součásti SRZ v řádném termínu hodnocen slovy „nevyhovující", muže 

zkoušku opakovat v opravném termínu. Každou součást SRZ lze opakovat nejvýše 

dvakrát. Termíny pro opakování součástí SRZ stanoví na základě návrhu zkušební 

komise děkan. 

(7) Pro konání státní závěreční zkoušky (dále jen SZZ) v bakalářských a navazují-

cích magisterských studijních programech platí v plném rozsahu ustanovení čl. 22 

shora uvedeného studijního řádu. Termíny pro opakování součástí SZZ stanoví na 

návrh zkušební komise děkan. 

(8) Na použití nedovolených písemných podkladu, elektronických zařízení, infor-

mačních zdroju se vztahují pravidla analogická ustanovením čl. II, vč. práva na 

provedení kontroly studenta v případě důvodného podezření na jakoukoliv formu 

podvádění. 
 

Čl. IV. 

Závěrečná práce 

(K článku 22 a násl. SZŘ) 

(1) Vedením závěrečných prací v bakalářských a navazujících magisterských obo-

rech jsou akademičtí pracovníci LF MU pověření vedoucím příslušné katedry. Ve-

dením závěrečných prací mohou být pověřeni také odborníci mimo akademickou 

obec LF MU, které na základě návrhu vedoucího příslušné katedry schválí vědecká 

rada LF MU. 

(2) Student muže předložit bakalářskou nebo diplomovou práci ve slovenštině. 
  

Část druhá 

Některá ustanovení o organizaci studia 

Čl. V. 

Pozdní zápis studentů samoplátců 
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(1) Studenti - samoplátci studující v anglickém jazyce, kteří splnili všechny podmín-

ky pro zápis do příslušného semestru, avšak 

a) neprokázali úhradu poplatku za studium (školné), 

b) nedoložili potvrzení o uznání (nostrifikaci) středoškolského vzdělání, pokud 

ukončili střední školu v zahraničí mohou být se souhlasem děkana zapsáni ke studiu 

v pozdějším termínu, nejpozději však do 30. 10. resp. 31. 3. 

(2) Student dle odst. 1 je oprávněn zúčastňovat se výuky, nemůže mu však být udě-

len zápočet a nemůže vykonávat zkoušky. Studijní povinnosti (např. docházka) 

splněné v období do pozdního zápisu budou po provedení zápisu považovány za 

povinnosti splněné v příslušném semestru. 

 

Čl. VI. 

Individuální studijní plán studijního programu zubní lékařství 

(1) Absolventi programu Všeobecné lékařství, jež jsou přijati do studijního progra-

mu Zubní lékařství, mohou požádat děkana LF o individuální studijní plán a o uzná-

ní vybraných předmětu, které byly absolvovány v předchozím, úspěšně ukončeném 

studiu. Studenti mohou požádat také o uznání skupiny předmětu v souladu s člán-

kem 14 odst. (1) Studijního a zkušebního řádu MU. 

(2) Pravidla studia studentu dle předchozího odstavce se řídí Studijním a zkušebním 

řádem MU. 

 

Část třetí 

Závěrečná ustanovení 

Čl. VII. 

Platnost a účinnost 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření a aktualizací tohoto opatření 

je pověřeno Studijní oddělení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 

(2) Kontrolu dodržování tohoto opatření provádějí proděkan pro výuku v klinických 

oborech, proděkan pro výuku v preklinických oborech, proděkan pro zubní lékařství 

a proděkan pro nelékařské obory. 

(3) Toto opatření ruší a nahrazuje opatření děkana LF MU 4/2016 „ke Studijnímu a 

zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a k organizaci studia". 

( 4) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 

(S) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 16. 10. 2017. 

 

V Brně 

Dne 10. října 2017 

 

prof. MUDr. Jiří Mayer CSc., v. r. 

děkan 
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Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

č. 3/2018 

o Uznávání předmětů na LF MU 
 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám tuto směrnici. 

 

Čl. I.  Úvodní ustanovení 

1. Ustanovení této směrnice navazují zejména na Studijní a zkušební řád Masary-

kovy univerzity a jeho článek 14 a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

2. Tato směrnice určuje v návaznosti na článek 14 Studijního a zkušebního řádu 

Masarykovy univerzity (dále jen „SZŘ MU“) pravidla pro uznávání předmětů  

na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (Dále jen „LF MU“). 

 

Čl. II. Uznávání předmětů 

 

1. Ustanovení této směrnice se vztahují na uznávání předmětů ve všech stupních 

studia, včetně doktorských studijních programů. 

 

Čl. III. Žádosti  

 

1. Žádost o uznání předmětu může podat aktivní student LF MU, student 

s přerušeným studiem, nebo uchazeč, který byl přijat do studia, ale nebyl ještě 

zapsán. 

2. Student ve své žádosti může požádat o uznání předmětů, které absolvoval: 

a. v předchozím nebo souběžném studiu na MU, 

b. v předchozím nebo souběžném studiu na jiné vysoké škole v 

České republice, nebo v zahraničí, popřípadě během studia na 

jiné vysoké škole v České republice, nebo v zahraničí, 

c. v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdě-

lávacím programu na vyšší odborné škole v České republice 

nebo v zahraničí, 

d. v předchozím nebo souběžném studiu v rámci celoživotního 

vzdělávání.  

3. Žádosti o uznání předmětů se zpravidla podávají v období před zahájením se-

mestrální výuky. 

4. Žádosti o uznání předmětu absolvovaného v rámci LF nebo jiných fakult MU 

se podávají výhradně elektronicky. Žádosti o uznání předmětů z jiné VŠ v ČR 
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nebo zahraničí se podávají v listinné formě, s náležitostmi vyplývajícími ze 

Čl.14, odst. 2 SZŘ MU. 

 

 

Čl. IV.  Pravidla uznávání předmětů 

 

1. Lze žádat pouze o uznání povinných a povinně volitelných předmětů studijního 

oboru, v němž je student zapsán. Obsahová náplň a způsob ukončení musí být 

shodný s předmětem, jehož uznání je požadováno. Volitelné předměty nebo 

povinně volitelné předměty nebudou uznány. 

2. Předměty, složené z více částí (typicky seminářů, cvičení a přednášek), které 

mají jako závěrečné ukončení zkoušku nebo kolokvium (dále jen „konečná 

zkouška“), se uznávají dle čl. V této směrnice. Předměty, na které čl. V. nedo-

padá se uznávají pouze pokud byla tato konečná zkouška, nebo kolokvium, 

v předchozím studiu úspěšně vykonána/vykonáno. Předměty z takovéto skupi-

ny (dále jen dílčí předměty) lze výjimečně uznat, aniž by student absolvoval 

konečnou zkoušku či kolokvium, pokud jsou současně splněny tyto podmínky 

a. výuka skupiny předmětů byla rozložena do vícero ročníků  

b. student v semestru, ve kterém dílčí předmět absolvoval, splnil 

předpoklady pro zápis do následujícího semestru 

c. neuznáním dílčího předmětu by byl zásadním způsobem 

zpomalen řádný průběh studia  

3. Předměty, které nemají více částí a jsou ukončeny zápočtem, se uznávají, po-

kud byl v předchozím studiu zápočet získán.  

4. Předměty jsou uznávány s klasifikací získanou při předchozím studiu. Studen-

tovi může být s předmětem uznána i kreditová hodnota předmětu ve výši počtu 

kreditů v jeho aktuálním studiu. 

5. Jednotlivé předměty z předchozího studia lze uznat, pokud od ukončení před-

chozího studia, v němž student předmět úspěšně ukončil, neuplynuly více než 

tři roky. Soubor dílčích předmětů lze uznat, pokud od poslední neúspěšné 

zkoušky v příslušném studiu neuplynuly více než tři roky.  

 

 

Čl. V. Uznávání předmětů absolvovaných na Masarykově univerzitě 

 

(1) S výjimkou předmětů uvedených v příloze č. 1 této směrnice, jsou do studia 

za účelem posouzení splnění podmínek studia automaticky zaznamenány 

všechny ve vztahu k danému studiu povinné a povinně volitelné předměty 

(absolvované na MU z předchozích neúspěšných studií včetně jejich kredi-

tové hodnoty), od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do da-

ného studia více než tři roky. U předmětů uvedených v příloze č. 1 budou 

studentovi předměty absolvované v uplynulých třech letech vždy uznány, 
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pokud o jejich uznání požádá. Student může požádat o uznání všech absol-

vovaných předmětů, nebo pouze některých předmětů. 

(2) Za předpokladu splnění požadavků Článku IV lze zejména uznat: 

a. předměty absolvované v dřívějším studiu shodného studijního obo-

ru na LF MU nebo při studiu shodného studijního oboru v rámci 

programu celoživotního vzdělávání 

b. předměty absolvované při dřívějším studiu nelékařského studijního 

oboru na LF MU pro aktuálně studovaný jiný nelékařský studijní 

obor 

c. předměty uvedené v příloze 1 absolvované v oboru Všeobecné lé-

kařství pro obor Zubní lékařství 

d. předměty uvedené v příloze 2 absolvované v oboru Zubní lékařství 

pro obor Všeobecné lékařství 

(3) Předměty absolvované v oboru Všeobecné lékařství, Zubní lékařství nebo 

Stomatologie mohou být v nelékařských studijních oborech uznány na zá-

kladě vyjádření garanta předmětu za předpokladu platnosti podmínek od-

stavců 1-5 tohoto článku. 

(4) U předmětů předchozího studia na LF MU ukončených kolokviem, kterých 

ekvivalent má být v aktivním studijním oboru ukončen zkouškou, je možné 

se souhlasem garanta předmětu uznat výuku předmětu a umožnit studentovi 

vykonat pouze zkoušku.  

(5) U předmětů předchozího studia na LF MU ukončených zkouškou, kterých 

ekvivalent má být v aktivním studijním oboru ukončen kolokviem, je možné 

se souhlasem garanta předmětu předmět uznat.  

 

Čl. VI.  Uznávání předmětů absolvovaných na jiných vysokých školách 

 

(1) Předměty absolvované při dřívějším nebo souběžném studiu shodného nebo 

podobného studijního oboru na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí 

mohou být uznány za předpokladu splnění podmínek dle Článku 3  

a kladného vyjádření garanta předmětu.  

(2) K žádosti o uznání student musí doložit  

a. úplný výpis ze studijní evidence, tj. úřední potvrzení o úspěšném 

absolvování každého předmětu včetně případné klasifikace, počtu 

kreditů a počtu případných neúspěšných ukončení předmětu a  

b. úředně potvrzenou osnovu každého předmětu s případným popi-

sem jeho začlenění do programu, oboru nebo směru, v jehož rámci 

byl absolvován.  

(3) Nelze-li na základě předložených dokumentů posoudit úroveň absolvova-

ného předmětu, může garant navrhnout, aby o uznání předmětu bylo roz-

hodnuto na základě pohovoru se studentem. Pohovor probíhá před tříčlen-

nou komisí, kterou jmenuje příslušný proděkan pro výuku. 
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Čl. VII. Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.  

(2) Otázky neupravené touto směrnicí se řídí SZŘ MU. 

(3) Výkladem směrnice pověřuji proděkana pro výuku v preklinických obo-

rech. 

(4) Děkan LF může v mimořádných a písemně odůvodněných případech udělit 

výjimku z ustanovení této směrnice.  

(5) Tato směrnice dnem své účinnosti ruší směrnici děkana Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity č. 2/2016 o Uznávání předmětů na LF MU. 

(6) Nedílnou součástí směrnice je příloha č. 1 – seznam předmětů automaticky 

uznávaných na žádost. 

(7) Tato směrnice nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

V Brně  

Dne 3, 10. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Seznam předmětů uznávaných automaticky na základě žádosti 

 

Tato příloha ke směrnici Lékařské fakulty Masarykovy univerzity o Uznávání před-

mětů na LF MU má za cíl stanovit předměty, které budou studentům LF MU vždy, 

tzv. automaticky uznány, pokud si student o uznání těchto předmětů požádá. Účelem 

je umožnit studentům zápis praktických cvičení a seminářů v případech, kdy semi-

náře sice úspěšně absolvovali, ale neuspěli u závěrečné zkoušky. V případě, že si 

student o uznání předmětu požádá, bude tento předmět uznán bez dalších podmínek.  
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Předměty v rámci studijního oboru Zubní lékařství 

 

předměty 1. - 4. semestru 

  neuznávat automaticky 

 1. semestr 

 ZLAN0131s Anatomie I – seminář 

ZLBF011c Lék. fyzika a informatika  – cvičení 

ZLLC011s Lék. chemie – seminář 

ZLLC011c Lék. chemie – cvičení 

ZLBI0121c Biologie I cvičení 

  2. semestr 

 ZLAN0232s Anatomie II – seminář 

ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení 

ZLBI0222c Biologie II – cvičení 

ZLBC0221s Biochemie I – seminář 

ZLPR0232c Preklinické zub. lék. II – cvičení 

  3. semestr 

 ZLAN0333s  Anatomie III – seminář 

 ZLAN0333c  Anatomie III –  pitvy 

 ZLHE0322c  Histologie a embryologie II – cvičení 

 ZLFY0321c  Fyziologie I – cvičení 

 ZLFY0321s  Fyziologie I – seminář 

 ZLPR0333s  Preklinické z.l. III –  cvičení 

 ZLZM0311c  Zobrazovací metody v z.l. – cvičení 

  4. semestr 

 ZLLM0421c Lék. orální mikrobiologie I –  cvičení 

ZLBC041c Biochemie II – cvičení 

ZLBC041s Biochemie II – seminář 

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení 
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ZLFY0422s Fyziologie II – seminář 

ZLOH041c Orální histolog. a embryolog. – cvič. 

ZLKK041c Konzervační z.l. - kariologie – cvič 

ZLOC0451c Orální chirurgie I – cvičení 

ZLPL0451c Protetické zubní lékařství I – cvičení 

  1. - 4. semestr 

 VSAJ0121 Angličtina I – cvičení 

VSAJ0222 Angličtina II – cvičení  

 

Předměty v rámci studijního oboru Zubní lékařství vyučovaného v anglickém 

jazyce - Dentistry 

 

předměty 1. - 6. semestru 

  neuznávat automaticky 

 1. semestr 

 aZLAN0131s Anatomy I - seminar 

aZLBF011c Medical Physics and Informatics - practice 

aZLLC011s Medical Chemistry - seminar 

aZLLC011c Medical Chemistry - practice 

aZLBI0121c Biology I - practice 

  2. semestr 

 aZLAN0232s Anatomy II - seminar 

aZLHE0221c Histology and Embryology I - practice 

aZLBI0222c Biology II - practice 

aZLBC0221s Biochemistry I - seminar 

aZLPR0232c Preclinical Dentistry II - practice 

  3. semestr 

 aZLAN0333s Anatomy III - seminar 

aZLAN0333c Anatomy III - dissection 

aZLHE0322c Histology and Embryology II - practice 
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aZLFY0321c Physiology I - practice 

aZLFY0321s Physiology I - seminar 

aZLPR0333s Preclinical Dentistry III - practice 

aZLZM0311c Diagnostic Imaging in Dentistry - practice 

  4. semestr 

 aZLLM0421c Medical Oral Microbiology I - practice 

aZLBC041c Biochemistry II -practice 

aZLBC041s Biochemistry II - seminar 

aZLFY0422c Physiology II - practice 

aZLFY0422s Physiology II - seminar 

aZLOH041c Oral Histology and Embryology - practice 

aZLKK041c Restorative Dentistry - Cariology - practice 

aZLOC0451c Oral Surgery I - practice 

ZLPL0451c Prosthetic Dentistry I - practice 

  1. - 4. semestr 

 VSAJ0121 English Language 1 I - practice 

VSAJ0222 English Language 1 II - practice 

  5. semestr 

 aZLCP051c Clinical Introduction to Surgery - practice 

aZLPA0521c Pathology I - practice 

aZLPF0521c Pathological Physiology I - practice 

aZLKZ051c Restorative Dentistry - Dental Caries Treatment - practice 

aZLPL0562c Prosthetic Dentistry II - practice 

aZLOC0552c Oral Surgery II - practice 

  6. semestr 

 aZLPA0622c Pathology II - practice 

aZLPF0622c Pathological Physiology II - practice 

aZLFA0621c Pharmacology I - practice 

aZLED061c Restorative Dentistry - Endodontics I - practice 

aZLPL0663c Prosthetic Dentistry III - practice 
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aZLOC0653c Oral Surgery III - practice 

aZLOR0641c Orthodontics I - practice 

aZLPD0631c Periodontology I - practice 

aZLIP061c Clinical Intruduction to Internal Medicine 

aZLCH0631c Surgery I - practice 

 

Předměty v rámci studijního oboru Všeobecné lékařství vyučovaného 

v anglickém jazyce – General Medicine 

 

Předměty 1. - 4. semestr 

  
nepovolit automatické uznání 

  
1. semestr 

 
 VLAN0121s  Anatomie I – seminář 

 VLAN0121c  Anatomie I – pitvy 

 VLBF011c  Biofyzika – cvičení 

 VLBI0121c  Biologie I – cvičení 

 VLBI0121s  Biologie I - seminář 

  
2. semestr 

 
 VLAN0222c Anatomie II – pitvy 

VLAN0222s Anatomie II – seminář 

VLBI0222c Biologie II – cvičení 

  
3. semestr 

 
 VLBC0321c  Biochemie I - cvičení  

 VLBC0321s  Biochemie I - seminář 

 VLFY0321c  Fyziologie I – cvičení 

 VLFY0321s  Fyziologie I – seminář 

 VLHE0322c  Histologie a embryologie II – cvičení 
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4. semestr 

 
VLBC0422c Biochemie II –  cvičení 

VLBC0422s Biochemie II –  seminář 

VLFY0422c Fyziologie II – cvičení 

VLFY0422s Fyziologie II –  seminář 

 

 

Předměty v rámci studijního oboru Všeobecné lékařství 

 

 

předměty 1. - 6. semestru 

  neuznávat automaticky 

 

1. semestr 

 aVLAN0121s Anatomy I - seminar 

aVLAN0121c Anatomy I - dissection 

aVLBF011c Biophysics - practice 

aVLBI0121c Biology I - practice 

aVLBI0121s Biology I - seminar 

  2. semestr 

 aVLAN0222c Anatomy II - dissection 

aVLAN0222s Anatomy II - seminar 

aVLBI0222c Biology II - practice 

  3. semestr 

 aVLBC0321c Biochemistry I - practice  

aVLBC0321s Biochemistry I - seminar 

aVLFY0321c Physiology I - practice 

aVLFY0321s Physiology I - seminar 

aVLHE0322c Histology and Embryology II – practice 

  



 105 

4. semestr 

 aVLBC0422c Biochemistry II – practice 

aVLBC0422s Biochemistry II -seminar 

aVLFY0422c Physiology II - practice 

aVLFY0422s Physiology II - seminar 

  5. semestr 

 aVLLP0532c Clinical Introduction II - practice 

aVLIM051c Immunology - practice 

aVLLM0522c Medical Microbiology II - practice 

aVLPA0521c Pathology  I - practice 

aVLPF0521c Pathological Physiology I- practice 

  6. semestr 

 aVLPA0622c Pathology II - practice 

aVLPF0622c Pathological Physiology II - practice 

 

Předměty v rámci bakalářských studijních oborů  

 

 
1. semestr 

kód předmětu název předmětu obor/program 

BFFI0121p 

Biofyzika, Informatika I – přednáš-

ka FYZI 

BTFI0121p 

Biofyzika, informatika I – přednáš-

ka ORTO 

BKFY0121c Fyziologie I – cvičení FYZI, NUT, VS, PA 

BOFY0121c Fyziologie I – cvičení OPOP, ORTO 

BLFY0121c Fyziologie I – cvičení ZDRL 

BLKFY0121c Fyziologie I – cvičení ZDRL-K 

BRFL0111c Fyziologie – cvičení RA 

BDFY0121 Fyziologie I  VSK 

BZFY0121c Fyziologie I - cvičení ZACH 

BKHI021c Histologie – cvičení FYZI 

BVLC011c Lékařská chemie – cvičení NUT 

BVLC011s Lékařská chemie – seminář NUT 

BLLC0111c Lékařská chemie – cvičení ZDRL 
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BLLC0111s Lékařská chemie – seminář ZDRL 

BLKLC011s Lékařská chemie – seminář ZDRL-K 

BOFZ0121 Fyzika - cvičení OPOP  

BSLF011c Lékařská biofyzika - cvičení VS 

BZLB011c Lékařská biofyzika - cvičení ZACH 

BPLF011c Lékařská biofyzika - cvičení PA 

BZBC011c Biochemie a hematologie - cvičení ZACH 

BPBC011c Biochemie a hematologie - cvičení PA 

BZAN011c Anatomie - cvičení ZACH 

BPAN011c Anatomie - cvičení PA 

   

 
2. semestr 

 kód předmětu název předmětu obor/program 

BFFI0222c Biofyzika, Informatika II – cvičení FYZI 

BKFY0222c Fyziologie II – cvičení FYZI,NUT,VS,PA 

BZFY0222c Fyziologie II – cvičení ZACH 

BOFZ0222c Fyzika II - cvičení OPOP 

BVBC0221s Biochemie I – seminář NUT 

BLBC0211s Biochemie-seminář ZDRL 

BLBC0211c Biochemie-cvičení ZDRL 

BLKBC0211s Biochemie - seminář ZDRL-K 

BLKBC0211c Biochemie - cvičení ZDRL-K 

BRFY0211c Fyzika - cvičení RA 

BSKM021c 

Mikrobiologie a imunologie - cvi-

čení VS,PA 

BZMI021c 
Mikrobiologie a imunologie - cvi-

čení ZACH 
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Příkaz děkana č.  5/2005 
 

K povinnému očkování proti virové hepatitidě B 
V souladu s čl. 6, §11 Vyhlášky MZ ČR č.439/2000Sb. vydávám tento příkaz 

k povinnému ochrannému očkování proti virové hepatitidě B: 
 

1. Jako povinnou náležitost pro zápis studenta do 3. semestru všech studijních oborů 

na LF MU stanovuji  předložení potvrzení o ukončené vakcinaci proti virové hepati-

tidě B nebo vyšetření titru protilátek proti HBsAg s výsledkem přesahujícím 10 

IU/litr. 
 

2. Povinné ochranné očkování proti virové hepatitidě B je považováno za kompletní 

po ukončené aplikaci 3. dávky 

 

3. Potvrzení o ochranném očkování nebo vyšetření titru protilátek proti HBsAg 

s výsledkem přesahujícím 10IU/litr může student doložit jednou z následujících 

variant: 

Písemným potvrzením příslušného zdravotnického pracoviště na formuláři „Potvr-

zení o očkování“  

Fotokopií Očkovacího průkazu ověřenou dle originálu studijním oddělením fakulty 

Potvrzením (tj.razítko, podpis a datum ukončení vakcinace nebo vyšetření titru pro-

tilátek proti HBsAg s výsledkem přesahujícím 10IU/litr příslušného zdravotnického 

pracoviště přímo do indexu studenta v části „Úřední záznam“. 
 

4. Pokud student nesplní tuto povinnost, nebude mu umožněno plnění studijních 

povinností a nebude zapsán do 3. semestru studia na LF MU. 
 

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana. 

Za aktualizaci tohoto příkazu odpovídá příslušný proděkan pro výuku. 

 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., v.r. 

děkan  
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HARMONOGRAM STUDIJNÍHO ROKU 2018/2019 

 

Začátek akademického roku: 1. září 2018 

Konec akademického roku: 31.8. 2019 

Imatrikulace I. ročníku 17. října 2018  

Promoce 24. až 28. června 2019 a 18. října 2019 

(KS) 

 

Podzimní semestr:  

 

Nástup do kolejí 17. září 2018 

Zahájení výuky pro I.–VI. ročník 17. září 2018 

Výuka pro I.– III. ročník 17. září 2018            do 21. prosince 2018 

Výuka pro IV. ročník  17. září 2018             do 4. ledna 2019* 

Výuka pro V. ročník  17. září 2018             do 11. ledna 2019* 

Zimní prázdniny 22. prosince 2018     do 11. ledna 2019 

Zkouškové období  2. ledna 2019            do 15. února 2019 

 

Jarní semestr: 

 

Výuka pro I. - III. ročník 18. února 2019         do 2. června 2019 

Výuka pro IV. ročník 18. února 2019         do 7. června 2019* 

Výuka pro V. ročník 18. února 2019         do 14. června 2019* 

Zkouškové období 3. června 2019          do  14. července 2019 

Prodloužené zkouškové období 26. srpna 2019          do  8. září 2019 

Hlavní prázdniny 15. července 2019    do 25. srpna 2019 

 

*rozšíření semestru pro umístění výuky všech studijních skupin 

 

 

Úřední hodiny studijního oddělení: 

 

Po:   12.00 – 14.30 hod.   

Út:      9.30 – 11.30 hod.  

St a Čt:    12.30 – 14.30 hod. 

Pá:      9.00 – 11.00 hod. 

Úřední hodiny v červenci a srpnu:  

středa  9:30 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod. 

 

Úřední hodiny proděkanů pro výuku: 

pro I.–III. ročník Všeobecné lékařství pondělí    12.00 – 12:50 hod. 

pro IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství pondělí    12:30 – 12:50 hod. 

pro I.- V. ročník Zubního lékařství   pondělí    12:00 – 12:50 hod. 

pro bakalářské a navazující   pondělí    12:15 – 12:45 hod. 

magisterské obory    
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VÝUKA CELOUNIVERZITNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY  

NA MU – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

POVINNÁ FORMA VÝUKY 
 

 Výuku tělesné výchovy studentů prezenčního studia na Masarykově univerzitě 

zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií 

(FSpS). 

 Všichni studenti prezenčního studia (mimo studenty učitelství MŠ na PDF  

a studenty FSpS) mají povinnost během bakalářského studia, popř. během 

dlouhých magisterských studijních programů splnit podmínky pro udělení dvou 

zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů tělesné výchovy vypisovaných FSpS 

pod kódy P9... 

 Student si vybírá z nabídky předmětů sportovních aktivit podle svého 

sportovního zaměření, zájmu a časových možností. Nabídka je zveřejněna v IS 

a na webových stránkách FSpS (viz Harmonogram výuky, který je zveřejněn 

na www.fsps.muni.cz/cus/). Studenti si mohou zapisovat stejný předmět 

opakovaně. 

 Během jednoho semestru lze registrovat jeden předmět sportovních aktivit 

(P9…) + výcvikový kurz (v podzimním semestru P996 – Zimní výcvikový 

kurz a v jarním semetru P997 – Letní výcvikový kurz). 

 Výuku lze absolvovat v libovolném semestru studia. 

 Po splnění 2 zápočtů z předmětů P9…, lze registrovat pouze předměty 

C9…(viz. níže). 

 Žádost o osvobození od docházky si mohou podávat pouze studenti na základě 

lékařského doporučení nebo sportovci, kteří se pravidelně účastní tréninků 

vrcholového a výkonnostního sportu a studenti, kteří chtějí uznat TV z jiného 

studia. Informace najdete na www.fsps.muni.cz/cus/. 

 Všechny informace týkající se nabídky sportovních aktivit, výcvikových kurzů, 

kontaktů na učitele CUS, informace k výuce, formuláře k žádostem 

sportovního a zdravotního osvobození, termíny akcí pořádaných pro studenty 

jsou zveřejněny na http://www.fsps.muni.cz/cus/. 

 http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575791144 
 Dotazy zasílejte na cus@fsps.muni.cz 

 
 

PLACENÁ FORMA VÝUKY 
 

 Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií ve spolupráci  

s Centrem celoživotního vzdělávání na fakultě  nabízí placenou formu 

sportovních aktivit. Předměty jsou  vypisovány pod kódy C9.... Po splnění 

podmínek získává student zápočet (1 zápočet = 1 kredit). Tato nabídka je 

určena studentům MU ve všech typech studií a není ničím omezena. 

 Do seminárních skupin se student nehlásí přes IS MU, ale přes Obchodní 

centrum MU. V IS MU jsou seminární skupiny zveřejňovány pouze pro 

blokaci tělocvičen. 

 POZOR!!! – Zápočet z předmětu C9… nenahrazuje povinnost splnění 

http://www.fsps.muni.cz/cus/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575791144
mailto:cus@fsps.muni.cz
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2 zápočtů z předmětů P9… 

 Mimo pravidelné semestrální výuky pořádá CUS FSpS prostřednictvím 

Centra celoživotního vzdělávání jednorázové komerční akce určené 

studentům i ostatním zájemcům. Jejich nabídka bývá aktuálně zveřejňována 

na adresách:  

 http://www.fsps.muni.cz/cus/kalendar_akci.php, 

http://www.fsps.muni.cz/czv/ 

 

Sportovní aktivity – další možnosti 
 CUS FSpS organizuje pro studenty během akademického roku řadu akcí a 

soutěží. Jejich aktuální nabídku najdete na: http://www.fsps.muni.cz/cus/  >  

akce. 
 

Časový harmonogram platné pro výuku celouniverzitní  

Tělesné výchovy v akademickém roce 2018/2019 

 
 

PODZIMNÍ SEMESTR 2018/2019  

REGISTRACE PRO PODZIMNÍ SEMESTR 2018 1.6.2018 - 31.8.2018 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZVRHU  27.8.2018 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PLACENÉ FORMY 

VÝUKY v průběhu září 2018 

PŘES OBCHODNÍ CENTRUM MU Od 1.9.2018, 17:00 

ZÁPIS DO SEMINÁRNÍCH SKUPIN POVINNÉ 

VÝUKY 1.9.2018, 17:00 – 1.10.2018 

ZAHÁJENÍ VÝUKY 17.9. 2018 

KONEC ZMĚN V REGISTRACÍCH A ZÁPISU 

PŘEDMĚTŮ 30.9.2018 

KONEC SEMESTRÁLNÍ VÝUKY 9.12.2018 

  

JARNÍ SEMESTR 2018/2019  

REGISTRACE PRO JARNÍ SEMESTR 2019 17.12.2018 - 31.1.2019 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZVRHU  28.1.2019 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PLACENÉ FORMY 

VÝUKY V průběhu února 2019 

PŘES OBCHODNÍ CENTRUM MU Od 1.2.2019, 17:00 

ZÁPIS DO SEMINÁRNÍCH SKUPIN POVINNÉ 

VÝUKY 1.2.2019, 17:00 - 4.3.2019 

ZAHÁJENÍ VÝUKY 18.2.2019 

KONEC ZMĚN V REGISTRACÍCH A ZÁPISU 

PŘEDMĚTŮ 3.3. 2019 

KONEC SEMESTRÁLNÍ VÝUKY 19.5.2019 

http://www.fsps.muni.cz/czv/
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Volitelné předměty zajišťované Knihovnou univerzitního kampusu 
 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. týdně 

 VLLL021  Vyhledávání lékařské literatury  

 a základy psaní odborného textu 

3  podzim 2018 

 jaro 2019 

z  e-learningový   

 kurz 

 
Volitelný předmět zajišťovaný Centrem jazykového vzdělávání 

 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 
Hod. týdně 

 aVLTA01  Jazykový tandem 2  podzim 2018 

 jaro 2019 

z  flexibilní   

setkání tande-

mových skupin 

 

 

Výuka jazyků 

     Podmínkou úspěšného dokončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni 

B2 Společného evropského referenčního rámce (ERR) ověřená zkouškou. Výuka 

anglického jazyk na LF MU je v rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě 

následujících semestrů, přičemž účast ve výce je povinná.. Nově nastupující studenti 

1. ročníku studia si zapíší povinnou výuku anglického jazyka ideálně ihned  

v 1. semestru studia. Výjimečně je možné si předmět zapsat ve 3. nebo nejdéle  

v 5. semestru studia. Zápis ve vyšších ročnících však způsobuje kolizi v rozvrhu. 

Vstupní úroveň znalostí ve středoškolském rozsahu (kompetence B1) je zjišťována 

pomocí vstupního testu zveřejněného v Informačním systému MU na internetu. 

Studenti s nevyhovující znalostí jazyka si musí potřebné znalosti doplnit na požado-

vanou vstupní úroveň individuálně. Pokud má student již certifikát na úrovni kom-

petence B2 ERR (zákl. státní jazyk. zkouška, FCE a vyšší), má možnost doplnit si 

pouze znalost odborné terminologie, složit zkoušku dříve a po složení zkoušky je od 

další povinné výuky jazyka osvobozen, získá však příslušně nižší počet kreditů za 

předmět. Výuka dalších světových jazyků není na LF realizována. 
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PLÁN STUDIA V ROCE 2018/2019 
 

Studijní program: 

M 5 1 0 3  M - V L  V Š E O B E C N É  L É K A Ř S T V Í  

Pravidla studia 
 

     Pravidla studia jsou dána Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalář-

ských a magisterských studijních programů MU. Pro LF MU jsou tato pravidla do-

plněna Opatřením děkana. Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit  

a dodržovat je. 

 

Studijní obor: LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství 

Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové 

     Za korektní obsahovou i formální realizaci programu Všeobecné lékařství, řešení 

kolizních situací souvisejících se studiem, za koordinaci vypisování zkouškových 

termínů a asistenci v případě potřeby při sestavování studijních plánů zodpovídají 

příslušní proděkani pro výuku. 
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Seznam předmětů povinné výuky 

 pro studenty přijaté od akad. roku 2015/2016 

M 5 1 0 3  M - V L  V Š E O B E C N É  L É K A Ř S T V Í  

Studijní obor: LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství 

Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové 

Seznam předmětů povinné výuky 

Předmět 

Po-

čet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

Ukon

čení 

  1. Biofyzika 1 1 7 105 ZK 

  2. Biologie 2 1-2 4,5 135 ZK 

  3. Anatomie 2 1-2 7 210 ZK 

  4. Histologie a embryologie 2 2-3 5 150 ZK 

  5. Ochrana a podpora zdraví I-IV 4 1,6,9,11 2 120 K 

  6. Základy lékařské terminologie 2 1-2 2 60 ZK 

  7. Fyziologie 2 3-4 8,5 255 ZK 

  8. První pomoc 1 1 2 30 K 

  9. Angličtina  2 1..6 2 60 ZK 

10. Biochemie 2 3-4 7,5 225 ZK 

11. Základy ošetřovatelství 1 3..4 1 15 z 

12. Imunologie 1 5 3 45 ZK 

13. Lékařská mikrobiologie 2 4-5 4 120 ZK 

14. Zacházení s chemickými látkami 1 3 1/sem. 2 z 

15. Propedeutika 3 4-6 5,9 264 ZK 

16. Teoretické zákl. klinické medicíny 4 4-7 2 120 ZK 

17. Patologie 2 5-6 7 210 ZK 

18. Patologická fyziologie 2 5-6 5 150 ZK 

19. Farmakologie 2 7-8 5 150 ZK 

20. Lékařská psychologie a psychosomatika 1 7..8 4 60 ZK 

21. Vnitřní lékařství  2 7..10 8,1 243 ZK 

22. Chirurgie 3 7,8..10 5,3 240 z 

23. Diagnostické zobrazovací metody 1 7..8 5 75 ZK 

24. Stomatologie 1 7..8 2 30 ZK 

25. Klinická genetika 1 7..8 2 30 K 

26. Dermatovenerologie 2 7..8 2,6 39 ZK 

27. Oční lékařství 1 7..8 3 45 ZK 

28. Ortopedie 1 7..8 2 30 z 

29. Otorinolaryngologie 1 7..8 4 60 ZK 

30. Lékařská etika 1 7..8 2 30 K 
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Předmět 

Po-

čet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

Ukon

čení 

31. Infekční nemoci 2 9..10 2 60 ZK 

32. Soudní lékařství 1 7..8 3,4 51 ZK 

33. Porodnictví a gynekologie  2 7..10 4,5 135 z 

34. Pediatrie  3 7..10 3 135 ZK 

35. Psychiatrie  1 9..10 5 75 ZK 

36. Intenzivní medicína  1 9..10 4 60 ZK 

37. Klinická onkologie  1 9..10 5 75 ZK 

38. Neurologie  1 9..10 8 120 ZK 

39. Diferenciální diagnostika II  2 9…12 39 78 ZK 

Povinně volitelné předměty 
 

40. Klinická biochemie 1 7..10 2 30 K 

41. Právní aspekty v medicíně 1 7..10 2 30 K 

42. Paliativní medicína 1 7..10 2 30 K 

43. Novinky v oftalmologii 1 7..10 2 30 K 

44. Vybranné kapitoly z klin. farmakologie 1 9..10 2 30 K 

45. Anesteziologie a léčba bolesti 1 7..10 2 30 K 

46. Klinické imunologie a alergologie   1 7..10 2 30 K 

47. Tělovýchovné lékařství 1 7..10 2 30 K 

48. Základy antimikrobiální terapie  1 7..10 2 30 K 

49. Tělesná výchova 2 1-6 2 60 z 

Předpromoční stáže v 11. a 12. semestru 

Předmět Semestr Týdnů Hodin 

celkem 

Ukončení 

1. Vnitřní lékařství 11..12 7 210 SRZ 

2. Pediatrie 11..12 3 90 SRZ 

3. Chirurgie 11..12 5 150 SRZ 

4. Praktické lékařství, geriatrie 11..12 17 dní 102 K 

5. Paliativní péče 11..12 3 dny 18 z 

Státní rigorózní zkoušky 

Předmět Semestr 

Zdraví, prevence, zdravotnictví 11..12 

Pediatrie 11..12 

Porodnictví a gynekologie 11..12 

Vnitřní lékařství 11..12 

Chirurgie 11..12 



 115 

Nabídka studia všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou 

  
Program, označený zkratkou P-PooL, si klade za cíl umožnit nejlepším studentům 

LF MU Brno připravovat se na své povolání ve speciálním studijním modulu, který 

kromě obvyklého pregraduálního programu všeobecného lékařství nabízí možnost 

rozšířené vědecké přípravy. Cílem jejich vědecké práce je vypracování Diplomové 

práce, jejíž součástí by měla být i zahraniční impaktovaná publikace studenta. Di-

plomová práce může pak sloužit jako základ pro budoucí disertační práci, vypraco-

vávanou při pokračování studia v rámci existujících Ph.D. programů na LF MU. 

 Studenti se k zařazení do tohoto modulu přihlásí po svém zápisu ke studiu Všeo-

becného lékařství motivačním dopisem, ve kterém zdůvodní svůj zájem a předpo-

klady pro zařazení do daného modulu. Dle zájmu a úrovně uchazečů se předpokládá 

přijetí 10-20 studentů. 

 

Celouniverzitní tělesná výchova – viz str. 109 

 

Pediatrická specializace 
 

Od čtvrtého ročníku jsou vždy dvě studijní skupiny vyčleněny pro pediatrickou 

specializaci. Obsazení těchto skupin bude výběrové, studenti se přihlašují na konci 

třetího ročníku na studijní oddělení. Potvrzení výběru a zápis bude probíhat v rámci 

řádných termínů zápisu pro čtvrtý ročník. 

Ve výuce specializované na pediatrii bude převážná většina stáží absolvována  na 

pracovištích dětské nemocnice. Bližší informace na studijním oddělení. 

 

Praxe ve zdravotnictví 
 

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti další zdravot-

nické praxe, a to v krajských nemocnicích a terénních pracovištích v období letních 

prázdnin: 

 následujících po 4. semestru 2 týdny praxe (na obecně interním nebo chirurgickém 

oddělení). 

 následujících po 6. semestru 1 týden praxe z primární péče. 

 následujících po 8. semestru 2 týdny interny a 2 týdny chirurgie. 

 

Nepovinná výuka 

 
Kromě povinných předmětů je studentům nabízena též výuka nepovinná. Zahrnuje 

volitelné předměty, volitelné přednášky a výběrové klinické stáže. Informace o na-

bídce volitelné výuky na LF jsou uváděny u rozpisů výuky pro jednotlivé ročníky. 

Volitelné předměty jsou dále všechny předměty, které jsou v daném období vyučo-

vány na fakultách Masarykovy univerzity a jejichž zápis je pro studenty daného 

programu povolen. 
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Samostatná práce studenta 
 

Povinnou součástí studijního plánu posluchačů zapsaných ke studiu Všeobecného 

lékařství je vypracování Samostatné práce, která zahrnuje: 

a) Shromáždění literaturyposkytující dosavadní znalosti o zadaném tématu 

 a zpracování údajů formou přehledové práce. 

nebo 

b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, 

formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace 

nebo 

c) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, 

zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.  

Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ  

a přednesená na konferenci SVOČ 

Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení  

na příslušném pracovišti. Student si zapisuje samostatnou práci jednou během svého 

studia, nejdříve ve 3. ročníku studia. Práce je hodnocena 5 kredity. 

Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně 

seznamy témat, na jejichž řešení se studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisová-

na v Rozpisech témat v IS MUNI, pod nadpisem Projekty: Samostatné práce - Vše-

obecné lékařství (Individual project - General Medicine). Každá práce je garantová-

na vedoucím práce, který je v seznamu jmenovitě uveden. 

Postup při přihlašování : 

 Studenti se přihlašují k tématům vybraným v Balíku Samostatná práce. 

Možné je také domluvit se na tématu s akademickým pracovníkem a požá-

dat ho o vypsání nového tématu samostatné práce. Je-li výběr tématu 

podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá student o souhlas. 

 Nejpozději na počátku výuky daného semestru kontaktuje student vedou-

cího zvolené práce a zahájí práci dle jeho pokynů. Práce na tématu trvá 

nejméně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.  

 Na počátku semestru, v němž student hodlá práci ukončit, si student zapíše 

v IS MUNI předmět VLSP03X – Samostatné práce. Podmínkou udělení 

zápočtu a příslušného počtu kreditů z tohoto předmětu je odevzdání práce 

vedoucímu a její obhajoba. 

Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování 

volitelného předmětu podzimního semestru: Vyhledávání lékařské literatury a práce 

s odborným textem. 

  
 

 

 

https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1411;obdobi=7203;studium=217818;balik=7151
https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1411;obdobi=7203;studium=217818;balik=7151
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VÝUKA V 1. SEMESTRU 

 

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. V průběhu 1. - 

6. semestru dále povinně zapisuje dvousemestrální kurz anglického jazyka a kurzy 

tělesné výchovy v rozsahu 1 kredit/semestr (celkem 2 semestry TV) znabídky FSpS. 

Rozvrh a režim studia v 1. – 6. semestru studia  

Po zápisu jsou studenti administrativně sestaveni do studijních skupin, které jsou 

rozvrhem rozděleny do cvičení a seminářů. Přednášky jsou společné pro všechny 

posluchače. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného 

předmětu pouze ve zkouškovém období. Přihlášení ke zkoušce je podmíněno získá-

ním zápočtů ze související výuky předmětu v daném semestru (semináře, cvičení).  

 

Povinné předměty v 1. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod.  
týdně 

 VLAN0121s  Anatomie I – seminář 3 podzim 2018 z 2 

 VLAN0121p  Anatomie I – přednáška* 0 podzim 2018 z 2 

 VLAN0121c  Anatomie I – pitvy 3 podzim 2018 z 1,3 

 VLBF011c  Biofyzika – cvičení 3 podzim 2018 z 4 

 VLBF011p  Biofyzika – přednáška 6 podzim 2018 ZK 3 

 VLBI0121c  Biologie I – cvičení 3 podzim 2018 z 3 

 VLBI0121s  Biologie I – seminář 3 podzim 2018 z 1 

 VLBI0121p  Biologie I – přednáška* 0 podzim 2018 z 1 

VLOZ0141c  Ochrana a podpora zdraví I – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

VLOZ0141p  Ochrana a podpora zdraví I – přednáška 2 podzim 2018 K 0,5 

 VLPO011c  První pomoc – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 VLPO011p  První pomoc – přednáška 2 podzim 2018 K 1 

 VLLT0121c  Zákl. lék. terminologie I – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 VLLT0121s  Zákl. lék. terminologie I – seminář 1 podzim 2018 z 1 

 VLAJ0121  Angličtina I – cvičení ** 1 podzim 2018 z 2 

 CJVAT01  Angličtina – vstupní test* 0 podzim 2018 -  

Předměty označené * student nezapisuje do indexu 

** Student si zapíše v 1., 3. nebo 5. sem.  

 

Povinné předměty 1. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-čení Hod. 

týdně 

 VLVP01121  Vědecká příprava I 5 podzim 2018 z 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 
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Volitelné předměty 1. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 

* e-learningový kurz pořádaný každý semestr 

** Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

 

VÝUKA VE 2. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 2. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru  

1. Zapsání všech pokračujících kurzů je podmíněno získáním zápočtů z podzimního 

semestru (viz prerekvizity). Pokud student ve zkouškovém období 1. semestru ne-

složil zkoušku z  Biofyziky a nevyčerpal opravné termíny, může skládat chybějící 

zkoušky ve zkouškovém období jarního semestru. Pokud zkoušku udělá, kredity 

budou připsány do 1. semestru.  

 

Povinné předměty ve 2. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLAN0222c Anatomie II – pitvy 3 jaro 2019 z 2,7 

VLAN0222s Anatomie II – seminář 4 jaro 2019 z 3 

VLAN0222p Anatomie II – přednáška 7 jaro 2019 ZK 3 

VLBI0222c Biologie II – cvičení 3 jaro 2019 z 3 

VLBI0222p Biologie II – přednáška 4 jaro 2019 ZK 1 

VLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení 3 jaro 2019 z 3 

VLHE0221p Histologie a embryologie I – přednáška* 0 jaro 2019 z 2 

VLLT0222c Základy lékařské terminologie II – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

VLLT0222s Základy lékařské terminologie II – seminář 2 jaro 2019 ZK 1 

VLAJ0222 Angličtina II – cvičení ** 3 jaro 2019 ZK 2 

** Student si zapíše ve 2., 4. nebo 6. sem.  

Předměty označené * student nezapisuje do indexu. 

 

Povinné předměty ve 2. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-čení Hod.  

týdně 

 VLLL021  Vyhledávání lékařské literatury a   

 základy psaní odborného textu 

3 podzim 2018 z * 

 aVLTA01  Jazykový tandem 2 podzim 2018 z ** 

Kód  Název předmětu Prerekvizity 

 VLAN0222c  Anatomie II – pitvy VLAN0121s Anatomie I – seminář, 

VLAN0121c Anatomie I – pitvy  

 VLAN0222s  Anatomie II – seminář VLAN0121s Anatomie I – seminář,  

VLAN0121c Anatomie I – pitvy  

 VLAN0222p  Anatomie II – přednáška VLAN0121s Anatomie I – seminář,  

VLAN0121c Anatomie I – pitvy  
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Povinné předměty 2. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kre-

dity 

Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLVP02122p  Vědecká příprava II – přednáška 0 jaro 2019 z 2 

 VLVP02122c  Vědecká příprava II – cvičení 5 jaro 2019 - 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Volitelné předměty ve 2. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 

   * e-learningový kurz 

** seminář je možné si zapsat pouze při souběžném zapsání přednášky VLHZ021p nebo při 

předchozím absolvování přednášky VLHZ021p 

   *** Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VLBI0222c  Biologie II – cvičení VLBI0121c Biologie I – cvičení,  

VLBI0121s Biologie I – seminář 

 VLBI0222p  Biologie II – přednáška VLBI0121c Biologie I – cvičení, 

VLBI0121s Biologie I – seminář 

 VLHE0221c  Histologie a embryologie I – cvičení VLAN0121s Anatomie I – seminář,  

VLBI0121c Biologie I – cvičení 

 VLLT0222c  Základy lékařské terminologie II –   

 cvičení 

VLLT0121c Základy lékařské termi-

nologie I – cvičení 

 VLLT0222s  Základy lékařské terminologie II –  

 seminář 

VLLT0121c Základy lékařské termi-

nologie I – cvičení 

 VLAJ0222  Angličtina II – cvičení VLAJ0121 Angličtina I – cvičení 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 VLLF111  Pokročilé praktikum z lékařské fyziky 3 jaro 2019 z 2 

 VLLL021  Vyhledávání lékařské literatury a základy   

 psaní odborného testu 

3 jaro 2019 z * 

 VLIZB021  Ionizující záření v biologii a v medicíně 3 jaro 2019 z 2 

 VLHZ021p  Humanitní základy medicíny – přednáška  2 jaro 2019 K 2 

 VLHZ021s  Humanitní základy medicíny – seminář ** 2 jaro 2019 z 2 

 aVLTA02  Jazykový tandem II 2 jaro 2019 z *** 
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VÝUKA VE 3. SEMESTRU 
 

Podmínkou zápisu do 3. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 2 

(nebo získání 45 kreditů v semestrech 1 a 2). Zapsání kursů je podmíněno splněním 

prerekvizit. Nevyčerpané opravné termíny zkoušek z předmětů, které nejsou opako-

vanými, mohou být převedeny do zkouškového období 3. semestru. Pokud student 

zkoušku udělá, kredity budou připsány do 2. semestru. Opakovaně se zapisují 

předměty 1. semestru, z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného 

předmětu je třeba vykonat ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný 

předmět zapsán. 

 

Povinné předměty ve 3. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 VLBC0321p  Biochemie I – přednáška* 0 podzim 2018 z 3 

 VLBC0321c  Biochemie I – cvičení  3 podzim 2018 z 2 

 VLBC0321s  Biochemie I – seminář 4 podzim 2018 z 2 

 VLFY0321c  Fyziologie I – cvičení 5 podzim 2018 z 3 

 VLFY0321p  Fyziologie I – přednáška* 0 podzim 2018 z 3 

 VLFY0321s  Fyziologie I – seminář 3 podzim 2018 z 1 

 VLHE0322c  Histologie a embryologie II – cvičení 5 podzim 2018 z 3 

 VLHE0322p  Histologie a embryologie II – přednáška 7 podzim 2018 ZK 2 

 VLPP3X1  Základy ošetřovatelství – cvičení 3 ---------------- z 1 

 VLAJ0121  Angličtina I – cvičení ** 2 podzim 2018 z 2 

Předměty označené * student nezapisuje do indexu. 

** Student si zapíše ve 3. nebo 5. sem., v případě, že výuku neabsolvoval v 1. sem. 

------------- Je-li období vyznačeno tímto znakem, předmět může být zapisován v podzimním  

i jarním semestru, studenti jsou do předmětu zařazeni rozpisem studijního oddělení. 

 

Povinné předměty ve 3. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLBC0321c  Biochemie I – cvičení   VLBI0222c Biologie II – cvičení,   

 VLBF011c Biofyzika – cvičení 

 VLBC0321s  Biochemie I – seminář  VLBI0222c Biologie II – cvičení,  

 VLBF011c  Biofyzika – cvičení 

 VLFY0321c  Fyziologie I – cvičení  VLBI0222p Biologie II – přednáška 

 VLBF011c Biofyzika – cvičení,   

 VLBF011p Biofyzika – přednáška,    

 VLAN0222s Anatomie II – seminář 

 VLFY0321s  Fyziologie I – seminář  VLBI0222p Biologie II – přednáška  

 VLBF011c Biofyzika – cvičení, 

 VLBF011p Biofyzika – přednáška,   

 VLAN0222s Anatomie II – seminář 

 VLHE0322c  Histologie a embryologie II – cvičení  VLHE0221c Histologie a embryo- 

 logie I – cvičení, VLBI0222c Bio- 
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Povinné předměty 3. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 VLVP03123p  Vědecká příprava III – přednáška 0 podzim 2018 - 2 

 VLVP03123c  Vědecká příprava III – cvičení 5 podzim 2018 z 2 

 BMAK051   Analýza klinických dat 1 ---------------- zk 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

------------- Je-li období vyznačeno tímto znakem, předmět může být zapisován v podzimním  

i jarním semestru, studenti jsou do předmětu zařazeni rozpisem studijního oddělení. 

 

Volitelné předměty ve 3. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLET0311p  Výběrové přednášky z embryologie a  

 teratologie 

3 podzim 2018 z 1 

 VLMB011  Moderní zobrazovací a analytické metody 

 v buněčné biologii 

3 podzim 2018 z 1 

 VLLL021  Vyhledávání lékařské literatury a základy 

 psaní odborného textu 

3 podzim 2018 z * 

 aVLTA01  Jazykový tandem I 2 podzim 2018 z ** 

* e-learningový kurz 

** Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

 

VÝUKA VE 4. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 4. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru  

3. (nebo 45 kreditů v semestrech 2. a 3.) a vykonání zkoušek z opakovaných před-

mětů. Zapsání kursů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné ter-

míny zkoušek z předmětů 3. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převe-

deny do zkouškového období 4. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredity 

budou připsány do 3. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 2. semestru, z nichž 

student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat ve 

zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

 

 

 logie II – cvičení 

 VLHE0322p  Histologie a embryologie II – přednáška  VLHE0221c Histologie a embryo- 

 logie I – cvičení, VLBI0222c Bio- 

 logie II – cvičení 

 VLPP3X1  Základy ošetřovatelství  – cvičení  VLPO011p První pomoc – přednáška 
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Povinné předměty ve 4. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I – cvičení 4 jaro 2019 z 3 

VLLM0421p Lékařská mikrobiologie I – předn.* 0 jaro 2019 z  1 

VLBC0422c Biochemie II –  cvičení 2 jaro 2019 z 3 

VLBC0422p Biochemie II – přednáška 7 jaro 2019 ZK 2 

VLBC0422s Biochemie II –  seminář 2 jaro 2019 z 3 

VLFY0422c Fyziologie II – cvičení 2 jaro 2019 z 3 

VLFY0422p Fyziologie II – přednáška 7 jaro 2019 ZK 4 

VLFY0422s Fyziologie II –  seminář 1 jaro 2019 z 1,5 

VLLP0431c Propedeutika I – cvičení 3 jaro 2019 z 1,3 

VLLP0431p Propedeutika I – přednáška*  0 jaro 2019 z 2,3 

VLTZ0451c Teoretické základy klinické medicíny I - 

cvičení 

2 jaro 2019 z 1,5 

VLPP3X1 Základy ošetřovatelství  – cvičení 3 ------------ z 1 

ZC041 Zacházení s chemickými látkami ** 0 jaro 2019 z ** 

VLAJ0222 Angličtina II – cvičení *** 2 jaro 2019 ZK 2 

VLPX042t Prázdninová praxe1) 1 jaro 2019 z 60 

Předměty označené * student nezapisuje do indexu.  

** Předmět je povinný pro všechny studenty 2. ročníku. Zápočet student získá na základě 

    absolvování testu na IS MUNI, rozsah výuky – 2 hod. za semestr 

*** Student si zapíše ve 4. nebo 6.sem., v případě, že výuku neabsolvoval ve 2. sem. 

------------- Je-li období vyznačeno tímto znakem, předmět může být zapisován v podzimním i 

jarním semestru a studenti jsou do předmětu zařazeni rozpisem studijního oddělení. 

1) Prázdninová praxe probíhá v krajských nemocnicích a terénních pracovištích a zahrnuje 2 

týdny na interním nebo chirurgickém oddělení. Student se seznamuje s prací středně zdravot-

nického pracovníka.  

 

Povinné předměty ve 4. semestru – prerekvizity 

VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I – cvičení VLBI0222p Biologie II – přednáška, 

VLBF011p Biofyzika – přednáška 

VLBC0422c Biochemie II – cvičení VLBI0222p Biologie II – přednáška, 

VLBF011p Biofyzika – přednáška, 

VLBC0321s Biochemie I – seminář, 

VLBC0321c Biochemie I – cvičení, 

VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář 

VLBC0422p Biochemie II – přednáška VLBI0222p Biologie II – přednáška, 

VLBF011p Biofyzika – přednáška, 

VLBC0321s Biochemie I – seminář, 

VLBC0321c Biochemie I – cvičení, 

VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář 



 123 

VLBC0422s Biochemie II – seminář VLBI0222p Biologie II – přednáška, 

VLBF011p Biofyzika – přednáška, 

VLBC0321s Biochemie I – seminář, 

VLBC0321c Biochemie I – cvičení, 

VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář 

VLFY0422c Fyziologie II – cvičení  VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

VLFY0422p Fyziologie II – přednáška VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

VLFY0422s Fyziologie II – seminář VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář 

VLLP0431c Propedeutika I – cvičení VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

VLBC0321s Biochemie I – seminář, 

VLBC0321c Biochemie I – cvičení, 

VLAN0222c Anatomie II – cvičení, 

VLAN0222s Anatomie II – seminář 

VLLP0431p Propedeutika I – přednáška VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

VLBC0321s Biochemie I – seminář, 

VLBC0321c Biochemie I – cvičení, 

VLAN0222c Anatomie II – cvičení, 

VLAN0222s Anatomie II - seminář 

VLTZ0451c Teoretické základy klinické medicíny  

I - cvičení 

VLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

VLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

VLBC0321s Biochemie I – seminář, 

VLBC0321c Biochemie I – cvičení, 

VLBI022p Biologie II – přednáška, 

VLAN0222c Anatomie II –cvičení, 

VLAN0222s Anatomie II – seminář  

VLPP3X1 Základy ošetřovatelství – cvičení VLPO011p První pomoc – přednáška  

VLPX042t Prázdninová praxe VLBF011p Biofyzika – přednáška, 

VLPO011p První pomoc – přednáška,  

VLLT0222s Základy lékařské termi-

nologie II – seminář 

VLAJ0222 Angličtina II – cvičení VLAJ0121 Angličtina I – cvičení 

 

Povinné předměty 4. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLVP04124p  Vědecká příprava IV - přednáška 0 jaro 2019 - 2 

 VLVP04124c  Vědecká příprava IV - cvičení 5 jaro 2019 z 2 

 BMAK051   Analýza klinických dat 1 ------------- ZK 2 

https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?studium=683817;vysl=399492;uco=435452;vyber=1;zobrpr=1;fakulta=1411;obdobi=6523;predmet=876874;vybpr_hledej=1
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* Studenti programu všeobecného lékařství s rošířenou vedeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Volitelné předměty ve 4. semestru 

     Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat.  
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLLF111  Pokročilé praktikum z lékařské fyziky 3 jaro 2019 z 2 

 VLFZ041  Vybrané kapitoly z fyziologie 3 jaro 2019 z 2 

 VLHZ021s  Humanitní základy medicíny – seminář 2 jaro 2019 z 2 

 VLHZ021p  Humanitní základy medicíny – přednáška 3 jaro 2019 K 2 

 aVLTA02  Jazykový tandem II 2 jaro 2019 z * 

*  Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

 

VÝUKA V 5. SEMESTRU 

 
 Podmínkou zápisu do 5. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru  

4. (nebo získání 45 kreditů v semestrech 3. a 4.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kursů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 4. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 5. semestru. Pokud zkoušku udělá, kredity budou 

připsány do 4. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 3. semestru, z nichž stu-

dent nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat ve zkouš-

kovém období semestru, vněmž byl opakovaný předmět zapsán. 

 

Povinné předměty v 5. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLLP0532c  Propedeutika II – cvičení 5 podzim 2018 z 7 

 VLIM051c  Imunologie – cvičení 3 podzim 2018 z 2 

 VLIM051p  Imunologie – přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 

 VLLM0522c  Lékařská mikrobiologie II –  cvičení 3 podzim 2018 z 3 

 VLLM0522p  Lékařská mikrobiologie II – předn. 4 podzim 2018 ZK 1 

 VLPA0521c  Patologie I –  cvičení 5 podzim 2018 z 4 

 VLPA0521p  Patologie I – přednáška* 0 podzim 2018 z 3 

 VLPF0521c  Patologická fyziologie I – cvičení 4 podzim 2018 z 3 

 VLPF0521p  Patologická fyziologie I – přednáška* 0 podzim 2018 z 2 

 VLTZ0552  Teoretické základy klinické medicíny  

 II – cvičení 

3 podzim 2018 z 1,5 

 VLAJ0121  Angličtina I –  cvičení ** 2 podzim 2018 z 2 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

** Student zapisuje v 5. sem., v případě, že výuku neabsolvoval  v 1. nebo 3. semestru. 
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Povinné předměty v 5. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLLP0532c  Propedeutika II – cvičení  VLLP0431c Propedeutika I – cvičení, 

 VLAN0222p Anatomie II – přednáška, 

 VLBC0422c Biochemie II – cvičení,  

 VLFY0422c Fyziologie II – cvičení,  

 VLHE0322c Histologie a embryologie  

 II – cvičení 

 VLIM051c  Imunologie – cvičení  VLBC0422p Biochemie II – přednáška,   

 VLFY0422p Fyziologie II – přednáška  

 VLIM051p  Imunologie – přednáška  VLBC0422p Biochemie II – přednáška,   

 VLFY0422p Fyziologie II – přednáška  

 VLLM0522c  Lékařská mikrobiologie II – cvičení  VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I 

– cvičení, VLBC0422c Biochemie II –  

 cvičení, VLBC0422s – Biochemie II –  

 seminář 

 VLLM0522p  Lékařská mikrobiologie II – přednáš 

 ka 

 VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I  

 – cvičení, VLBC0422p Biochemie II –   

 přednáška  

 VLPA0521c  Patologie I – cvičení  VLFY0422p Fyziologie II – přednáška,   

 VLBC0422p Biochemie II – přednáška,   

 VLAN0222p Anatomie II – přednáška,   

 VLHE0322p Histologie a embryologie  

 II – přednáška, VLLM0421c Lékařská   

 mikrobiologie I – cvičení 

 VLPF0521c  Patologická fyziologie I – cvičení  VLFY0422p Fyziologie II – přednáška,   

 VLBC0422p Biochemie II – přednáška,  

 VLAN0222p Anatomie II – přednáška,  

 VLHE0322p Histologie a embryologie  

 II – přednáška,VLLM0421c Lékařská  

 mikrobiologie I – cvičení 

 VLTZ0552  Teoretické základy klinické medicíny  

 II – cvičení 

 VLTZ0451 Teoretické základy klinické   

 medicíny I – cvičení, VLAN0222p  

 Anatomie II - přednáška 

 

Povinné předměty 5. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 VLVP05125p  Vědecká příprava V – přednáška 0 podzim 2018 - 2 

 VLVP05125c  Vědecká příprava V – cvičení 5 podzim 2018 z 2 

 VLAW051  Academic Writing 4 podzim 2018 z 2 

https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?studium=683817;vysl=399492;uco=435452;vyber=1;zobrpr=1;fakulta=1411;obdobi=6623;predmet=899250;vybpr_hledej=1
https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?studium=683817;vysl=399492;uco=435452;vyber=1;zobrpr=1;fakulta=1411;obdobi=6623;predmet=899250;vybpr_hledej=1
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* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. Ředmět Academic 

Writing má jako povinnou prerekvizitu zkoušku z předmětu VLAJ0222. 

 

Volitelné předměty v 5. semestru 

 Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat.  
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 
Hod. 
týdně 

 VLDE051 Vybrané kapitoly z dějin medicíny 3 podzim 2018 z 6 

 VLSB051 Sebezkušenostní a rozvojová skupina 3 podzim 2018 z 2 

 aVLTA01 Jazykový tandem 2 podzim 2018 z * 

 VLTP05X   Preklinická praxe ** 5 ---------------- z 75 hod. 

*Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

** Organizují teoretické ústavy. Student může předmět zapsat pouze po předchozí domluvě 

na příslušném ústavu, na základě souhlasu přednosty ústavu. Student absolvuje 75 hod. 

v provozu laboratoře teoretického pracoviště. 

 

VÝUKA V 6. SEMESTRU 

 
Podmínkou zápisu do 6. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 5. (nebo 

získání 45 kreditů ze semestrů 4. a 5.) a složení zkoušek z opakovaných předmětů. 

Zapsání kursů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné termíny 

zkoušek z předmětů 5. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny 

do zkouškového období 6. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredity budou 

připsány do 5. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 4. semestru, z nichž stu-

dent nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat ve zkouš-

kovém období semestru, v něž byl opakovaný předmět zapsán. 

 

Povinné předměty v 6. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLLP0633c  Propedeutika III – cvičení 5 jaro 2019 ZK 7 

 VLPA0622c  Patologie II – cvičení 4 jaro 2019 z 4 

 VLPA0622p  Patologie II – přednáška 6 jaro 2019 ZK 3 

 VLPF0622c  Patologická fyziologie II – cvičení 3 jaro 2019 z 3 

 VLPF0622p  Patologická fyziologie II – přednáška 5 jaro 2019 ZK 2 

 VLOZ0642c  Ochrana a podpora zdraví II – cvičení 1 jaro 2019 z 2 

 VLOZ0642p  Ochrana a podpora zdraví II – přednáška 2 jaro 2019 K 0,5 

 VLTZ0653  Teoretické základy klinické medicíny III – 

 cvič. 

3 jaro 2019 z 2,5 

 VLAJ0222  Angličtina II – cvičení ** 2 jaro 2019 ZK 2 

 VLPX061t  Prázdninová praxe 1) 1 jaro 2019 z 30 

** Student si zapíše v 6. sem., v případě, že výuku neabsolvoval ve 2. nebo 4. sem. 
1) Prázdninová praxe zahrnuje 1 týden praxe z primární péče. 
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Povinné předměty v 6. semestru – prerekvizity 

 

Povinné předměty 6. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLVP06126p  Vědecká příprava VI – přednáška 0 jaro 2019 - 2 

 VLVP06126c  Vědecká příprava VI – cvičení 5 jaro 2019 z 2 

 VLBS0621  Biostatistika 4 jaro 2019 z 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Volitelné předměty v 6. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat.  
Kód Název předmětu Kredity Období Ukončení Hod. 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLLP0633c  Propedeutika III – cvičení 

 

 VLLP0532c – Propedeutika II – cvičení, 

 VLFY0422p – Fyziologie II – přednáška,   

 VLBC0422p – Biochemie II – přednáška,  

 VLHE0322p – Histologie a embryologie  

 II – přednáška, VLAN0222p Anatomie II  

 – přednáška 

 VLPA0622c  Patologie II – cvičení  VLPA0521c Patologie I – cvičení 

 VLPA0622p  Patologie II – přednáška  VLPA0521c Patologie I – cvičení 

 VLPF0622c  Patologická fyziologie II – cvičení  VLPF0521c Patologická fyziologie I –  

 cvičení 

 VLPF0622p  Patologická fyziologie II – přednáš- 

 ka 

 VLPF0521c Patologická fyziologie I –  

 cvičení 

 VLOZ0642c  Ochrana a podpora zdraví II – cvi- 

 čení 

 VLOZ0141c (VLOZ0241c)  Ochrana a  

 podpora zdraví I – cvičeni, VLBC0422p    

 – Biochemie II – přednáška, VLLM0522c  

 Lékařská mikrobiologie II – cvičení,  

 VLLM0522p – Lékařská mikrobiologie II  

 – přednáška 

 VLOZ0642p  Ochrana a podpora zdraví II – před- 

 náška 

 VLOZ0141p (VLOZ0241p)  Ochrana a  

 podpora zdraví I – přednáška,   

 VLBC0422p – Biochemie II – přednáška  

 VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II –  

 cvičení, VLLM0522p – Lékařská mikro 

 biologie II – přednáška 

 VLTZ0653   Teoretické základy klinické medicí- 

 ny III – cvičení 

 VLTZ0552 Teoretické základy klinické  

 medicíny II – cvičení 

 VLPX061t  Prázdninová praxe  VLPX042t Prázdninová praxe,  

 VLPP3X1 Základy ošetřovatelství 

 VLAJ0222  Angličtina II – cvičení  VLAJ0121 Angličtina I – cvičení 

https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?studium=683817;vysl=399492;uco=435452;vyber=1;zobrpr=1;fakulta=1411;obdobi=6623;predmet=899250;vybpr_hledej=1
https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?studium=683817;vysl=399492;uco=435452;vyber=1;zobrpr=1;fakulta=1411;obdobi=6623;predmet=899250;vybpr_hledej=1
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týdně 

 VLKP061 Vybrané kapitoly z patofyziologie 3 jaro 2019 z 7x 2h 

 aVLTA01 Jazykový tandem 2 jaro 2019 z * 

*Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

 

VÝUKA V 7. A 8. SEMESTRU 

Rozvrh a režim studia.  

Od 7. semestru je praktická a seminární výuka organizována blokově, ve studijních 

skupinách po 20-25 studentech. Bloky praktické a seminární výuky jsou situovány 

do šestihodinových dopoledních celků a jsou rovnoměrně rozděleny do obou se-

mestrů. Z organizačních a ekonomických důvodů souvisejících s provozem ve Fa-

kultních nemocnicích jsou studenti na stáže vypisováni studijním oddělením. 

Pediatrická specializace 

Od čtvrtého ročníku jsou vždy dvě studijní skupiny vyčleněny pro pediatrickou 

specializaci. Obsazení těchto skupin bude výběrové, studenti se přihlašují na konci 

třetího ročníku na studijním oddělení. Potvrzení výběru a zápis bude probíhat  

v rámci řádných termínů zápisu pro čtvrtý ročník.Ve výuce specializované na pedi-

atrii bude převážná většina stáží absolvována na pracovištích dětské nemocnice. 

Bližší informace na studijním oddělení nebo u proděkana LF pro pediatrický směr. 

Přednášky z povinných předmětů studijního plánu jsou zařazovány do rozvrhu  

od 13.30 hodin, nepovinné přednášky v pozdním odpoledni nebo i večer.  

U jednosemestrových předmětů budou přednášky probíhat jen v podzimním 

semestru. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného 

předmětu i v průběhu semestru.  

Podmínkou zápisu do 7. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru  

6. (nebo získání 45 kreditů ze semestrů 5. a 6.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 6. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 7. semestru. Pokud zkoušku udělá, kredity se 

budou zapisovat do 6. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 5. semestru,  

z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat 

v semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

Podmínkou zápisu do 8. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru  

7. (nebo získání 45 kreditů ze semestrů 6. a 7.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 7. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do 8. semestru. Pokud zkoušku udělá, kredity se budou zapisovat do 7. 

semestru. Opakovaně se zapisují předměty 6. semestru, z nichž student nesložil 

zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat v semestru, v němž byl 

opakovaný předmět zapsán. 
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Povinné předměty v 7. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLFA07212c Farmakologie I – cvičení 2 podzim 2018 z 3 

 VLFA07212p Farmakologie I – přednáška 1 podzim 2018 K 2 

 VLCH0731c Chirurgie I – cvičení 4 podzim 2018 z 4 

 VLCH0731p Chirurgie I – přednáška 0 podzim 2018 z 1 

 VLTZ0754 Teoret. zákl.klinické medicíny IV  4 podzim 2018 ZK 2,5 

 

Povinné předměty 7. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLVP07127p  Vědecká příprava VII – přednáška 0 podzim 2018 - 2 

 VLVP07127p  Vědecká příprava VII – cvičení 5 podzim 2018 z 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vedeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Povinné předměty v 8. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 VLCH0832c  Chirurgie II – cvičení 4 jaro 2019 z 4 

 VLCH0832p  Chirurgie II – přednáška 0 jaro 2019 z 1 

 VLFA08222c  Farmakologie II – cvičení 3 jaro 2019 z 3 

 VLFA08222p  Farmakologie II – přednáška 4 jaro 2019 ZK 2 

 VLPX084t  Prázdninová praxe 1) 1 jaro 2019 z 120 
1) Prázdninová praxe zahrnuje 2 týdny interny a 2 týdny chirurgie. 

 

Povinné předměty 8. semestru při studiu P-PooL * 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLVP08128p  Vědecká příprava VIII – přednáška 0 jaro 2019 - 2 

 VLVP08128c  Vědecká příprava VIII – cvičení 5 jaro 2019 z 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Povinné předměty zapisované v 7. nebo 8. semestru 

Předměty jsou studentům zapsány v podzimním nebo jarním semestru na základě 

rozpisu studijního oddělení. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLDI7X1c  Diagnostické zobrazovací metody – cv. 2 ---------------- z 4 

 VLDI7X1p  Diagnostické zobrazovací metody –  

 přednáška 

3 ---------------- ZK 1 
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 VLIN7X21c  Infekční nemoci I – cvičení 2 ---------------- z 2 

 VLKG7X1c  Klinická genetika – cvičení 1 ---------------- z 1 

 VLKG7X1p  Klinická genetika – přednáška 1 ---------------- K  1 

 VLOR7X1c  Ortopedie a rehabilitace – cvičení 2 ---------------- z 2 

 VLPD7X31c  Pediatrie I – cvičení 2 ---------------- z 3 

 VLPD7X31p  Pediatrie I – přednáška 0 ---------------- z 1 

 VLSD7X1c  Soudní lékařství – cvičení 1 ---------------- z 2 

 VLSD7X1p  Soudní lékařství – přednáška 2 ---------------- ZK 1,4 

 VLST7X1c  Stomatologie – cvičení 1 ---------------- z 1 

 VLST7X1p  Stomatologie – přednáška 2 ---------------- ZK 1 

 VLVL7X61  Vnitřní lékařství blok 1 – cvičení 3 ---------------- z 4 

 VLDV7X1c  Dermatovenerologie  – cvičení 1 ---------------- z 2,3 

 VLDV7X1p  Dermatovenerologie – přednáška 2 ---------------- ZK 0,3 

 VLLE7X1s  Lékařská etika  – seminář 1 ---------------- K  2 

 VLLP7X1c  Lékařská psychologie a psychosomatika  

 – cvičení  

2 ---------------- z 2 

 VLLP7X1  Lékařská psychologie a psychosomatika  2 ---------------- ZK 2 

 VLOL7X1c  Oční lékařství – cvičení 2 ---------------- z 3 

 VLOL7X1  Oční lékařství  2 ---------------- ZK - 

 VLOT7X1c  Otorinolaryngologie – cvičení 2 ---------------- z 3 

 VLOT7X1p  Otorinolaryngologie – přednáška 2 ---------------- ZK 1 

 

Povinné předměty v 7. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLFA07212c  Farmakologie I – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –   

 přednáška, VLPA0622c Patologie II – cv. 

 VLFA07212p  Farmakologie I – přednáška  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622c Patologie II – cv. 

 VLCH0731c  Chirurgie I – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLP0633c Propedeutika III 

– cvičení 

 VLTZ0754 Teoretické základy klinické me- 

dicíny IV 

 VLTZ0653 Terotické základy klinické  

 medicíny III  

 

Povinné předměty v 8. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLCH0832c  Chirurgie II – cvičení  VLCH0731c Chirurgie I – cvičení 

 VLCH0832p  Chirurgie II – přednáška  VLCH0731c Chirurgie I – cvičení 

 VLFA08222c  Farmakologie II – cvičení  VLFA07212p Farmakologie I – přednáška 

 VLFA08222p  Farmakologie II – přednáška  VLFA07212p Farmakologie I – přednáška 

 VLPX084t  Prázdninová praxe  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLP0633c Propedeutika III –  

 cvičení, VLPX061t Prázdninová praxe 
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Povinné předměty zapisované v 7. nebo 8. semestru – prerekvizity  

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLDI7X1c  Diagnostické zobrazovací metody  

 – cvičení 

 VLPF0622c Patologická fyziologie II –  

 cvičení, VLPA0622c Patologie II – cvičení,  

 VLLP0633c Propedeutika III - cvičení 

 VLDI7X1p  Diagnostické zobrazovací metody  

 – přednáška 

 VLPF0622c Patologická fyziologie II –   

 cvičení, VLPA0622c Patologie II – cvičení,  

 VLLP0633c Propedeutika III - cvičení 

 VLIN7X21c  Infekční nemoci I – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika  

 III - cvičení 

 VLKG7X1c  Klinická genetika – cvičení  VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II –  

 přednáška, VLIM051p Imunologie – před- 

 náška, VLLP0633c Propedeutika III –  

 cvičení, VLPA0622p Patologie II – před 

 náška 

 VLKG7X1p  Klinická genetika – přednáška  VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II –  

 přednáška, VLIM051p Imunologie – před- 

 náška, VLLP0633c Propedeutika III –  

 cvičení, VLPA0622p Patologie II – před- 

 náška 

 VLOR7X1c  Ortopedie a rehabilitace – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLP0633c Propedeutika III –  

 cvičení 

 VLPD7X31c  Pediatrie I – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II – 

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –   

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška,VLLP0633c Propedeutika  

 III - cvičení 

 VLSD7X1c  Soudní lékařství – cvičení  VLPA0622p Patologie II – přednáška 

 VLSD7X1p  Soudní lékařství – přednáška  VLPA0622p Patologie II – přednáška 

 VLST7X1c  Stomatologie – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo-   

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika  

 III - cvičení 

 VLST7X1p  Stomatologie – přednáška  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika   

 III - cvičení 

 VLVL7X61  Vnitřní lékařství blok 1 – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –    
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 přednáška, VLPA0622p Patologie  II- 

 přednáška,  VLLP0633c Propedeutika III -   

 cvičení,  VLTZ0653 Teoretické základy  

 klinické medicíny III 

 VLDV7X1c  Dermatovenerologie  – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLLP0633c Prope- 

 deutika III - cvičení 

 VLDV7X1p  Dermatovenerologie – přednáška  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLLP0633c Prope- 

 deutika III - cvičení 

 VLLE7X1s  Lékařská etika  – seminář  VLLP0633c Propedeutika III - cvičení 

 VLLP7X1c  Lékařská psychologie a psychoso- 

 matika – cvičení  

 VLPF0622c Patologická fyziologie II –  

 cvičení, VLLP0633c Propedeutika III –  

 cvičení 

 VLLP7X1  Lékařská psychologie a psychoso-  

 matika  

 VLPF0622c Patologická fyziologie II –  

 cvičení, VLLP0633c Propedeutika III – cv. 

 VLOL7X1c  Oční lékařství – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika  

 III – cvičení 

 VLOL7X1  Oční lékařství   VLPF0622p Patologická fyziologie II –   

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika   

 III – cvičení 

 VLOT7X1c  Otorinolaryngologie – cvičení  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika  

 III – cvičení 

 VLOT7X1p  Otorinolaryngologie – přednáška  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška, VLLM0522p Lékařská mikrobi- 

 ologie II – přednáška, VLIM051p Imunolo- 

 gie – přednáška, VLLP0633c Propedeutika  

 III – cvičení 

 

Povinně volitelné předměty v 7. až 10. semestru  

Kód Název předmětu 

 

Kredity Období   Ukon-

čení 

Hod. 

týd-
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ně 

VLNO071 Novinky v oftalmologii 3 podzim 2018 K 2 

VLPM071 Právní aspekty v medicíně 3 podzim 2018 K 2 

VLKB091 Klinická biochemie 3 podzim 2018 K 2 

VLKF091 Vybrané kapitoly z klinické farmako-

logie* 

3 podzim 2018 K 2 

VLADV071 Vybrané kapitoly anatomie dětského 

věku 

3 podzim 2018 K 12h/

sem 

VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I 3 jaro 2019 K 2 

VLIA081 Klin. imunologie a alergologie 3 jaro 2019 K 2 

VLPM081 Paliativní medicína 3 jaro 2019 K 2 

VLTL081 Tělovýchovné lékařství 3 jaro 2019 K 2 

VLAT081 Základy antimikrobiální terapie 3 jaro 2019 K 2 

VLRL081 Léčivé rostliny 3 jaro 2019 K 2 

Za celé studium si student vybere nejméně 3 povinně volitelné předměty. 

*Možno zapsat až v 9. semestru. 

 

Povinně volitelné předměty v 7. až 10. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLNO071  Novinky v oftalmologii  VLOL7X1c Oční lékařství – cvičení 

 VLPM071  Právní aspekty v medicíně  VLOZ0642c Ochrana a podpora zdraví II   

 – cvičení 

 VLKB091  Klinická biochemie  VLFA8222c Farmakolocie  II – cvičení 

 VLKF091   Vybrané kapitoly z klinické far- 

 makologie 
 VLFA08222p Farmakologie II –  před.  

 VLAL081  Anesteziologie a léčba bolesti I  VLFA0721c Farmakologie I – cvičení   

 VLIA081  Klinická imunologie a alergologie  VLIM051p Imunologie – přednáška,   

 VLPF0622c Patologická fyziologie II –  

 cvičení, VLPA0622c Patologie  II – cv. 

 VLPM081  Paliativní medicína  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška,VLFA07212c Farmakologie I  

 – cvičení 

 VLTL081  Tělovýchovné lékařství  VLPF0622p Patologická fyziologie II –  

 přednáška, VLPA0622p Patologie II –  

 přednáška 

 VLAT081  Základy antimikrobiální terapie  VLLM0522c  Lékařská mikrobiologie II  

 – cvičení 

 VLRL081  Léčivé rostliny  VLFA07212p  Farmakologie I – přednáš- 

 ka 

 

Volitelné předměty ve 7. až 12. semestru 

Volitelné předměty si studenti zapisují podle svého zájmu a podle kapacity ústavů a 

klinik. Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat.  

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon- Rozsah 
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čení 

 VLPS071  Posudkové lékařství 3 podzim 2018 z 2 hod. 

týdně 

 BMBS051  Biostatistika 3 podzim 2018 z 2 hod. 

týdně 

 VLDL071  Diagnostika a léčba v ortopedii 3 podzim 2018 z 2 hod. 

týdně. 

 VLGE091  Geriatrie 3 podzim 2018 z e-

learning 

 VLKA091  Klinická anatomie 3 podzim 2018 z 2 hod. 

týdně 

 VSMB081  Molekulárně biologické metody v mi- 

 krobiologii 

3 jaro 2019 z 3x 2 h 

 AEM081  Advanced English in Medical Ethics  

 Cases 

3 jaro 2019 z 2 

hod.týd

ně 

 VLAL082  Anesteziologie a léčba bolesti II 3 jaro 2019 z 2 

 VLKP07X  Klinická praxe * 5 ---------------- z 75 hod. 

 VLTP05X   Preklinická praxe ** 5 ---------------- z 75 hod. 

 aVLTA01  Jazykový tandem 2 ---------------- z *** 

 VLSP03X  Samostatná práce 5 ---------------- z - 

* Organizují všechny kliniky s nepřetržitým provozem. Student může předmět zapsat pouze 

po předchozí domluvě na příslušné klinice, na základě souhlasu přednosty kliniky. Student 

stážuje na klinice po dobu 75 hod., typicky  během provozu v odpoledních nebo nočních 

hodinách. 

** Organizují teoretické ústavy. Student může předmět zapsat pouze po předchozí domluvě 

na příslušném ústavu, na základě souhlasu přednosty ústavu. Student absolvuje 75 hod. 

v provozu laboratoře teoretického pracoviště. 

*** Setkání nudou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

Výběrové přednášky a semináře  bez kreditů pro 7. – 12. semestr 

Tyto přednášky a semináře se nezapisují do indexu. Studenti se k účasti registrují 

přímo na příslušných ústavech nejpozději týden po zahájení příslušného semestru. 

Dobu a místo konání zveřejní ústavy a kliniky. 

 
Téma Přednášející Typ Obdpbí Rozsah 

Vnitřní lékařství     

Srdeční arytmie Zeman, 

Šumbera, 

Novák 

S podzim 2018 2 x 2 h 

Metody intervenční kardiologie Groch, 

Hlinomaz 

S podzim 2018 2 x 2 h 

Akutní kardiologie Fischerová, 

Hlinomaz 

S podzim 2018 2 x 2 h 

Novinky v kardiovaskulární farmakologii Vítovec S jaro 2019 2 x 2 h 

Echokardiografie Meluzín, 

Špinarová 

S podzim 2018 2 x 2 h 
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Srdeční selhání diagnostika a léčba Vítovec, 

Špinarová 

S jaro 2019 2 x 2 h 

Infekční lékařství     

Klinický obraz herpetických infekcí novoro-

zenců, starších dětí a gravidních. Terapie. 

Bartošová P  2 h 

Vybrané kapitoly z dětských infekč. nemocí Bartošová  P  12 h 

Neurologie 

Spondylogenní cervikální myelopatie Kadaňka S jaro 2019 2h 

Neurologické komplikace bederní spondylózy Bednařík S jaro 2019 2h 

Cytologie a imunohistologie likvoru Šťourač S jaro 2019 2h 

Pediatrie 

Homeostáza vody a elektrolytů u dětí Doležel P podzim 2018 2 x 2 h 

Uzlové body vývoje dítěte Doležel P podzim 2018 3 x 2 h 

Výživa – skladba výživy, onemocnění z jejího 

nadbytku a nedostatku 

Hrstková P podzim 2018 2 x 2h 

Výživa a zdraví dítěte Bajer P podzim 2018 2h 

Potravinové alergie Bajer P podzim 2018 2h 

Prevence kardiovaskul. chorob Hrstková P podzim 2018 3 x 2h 

Zvětšené lymf. uzliny – diff. dg. Hrstková P jaro 2019 2h 

Vývoj dítěte po terapii zhoubného nádoru Hrstková P jaro 2019 2h 

Vakcinace a buněčná imunologie nádorů Michálek P jaro 2019 2h 

Poruchy metabolizmu lipidů u dětí Kopečná P jaro 2019 2h 

Dědičné poruchy metabolizmu Procházková S podzim 2018 2 x 2h 

Gynekologie a porodnictví 

Prevence onkogynekologických onemocnění Chovanec S podzim 2018 2x 2 h 

Kouření a reprodukce Crha P jaro 2019 2 h 

Novinky prenetální diagnostiky Gerychová P jaro 2019 2 h 

Nové metody asistované reprodukce Ventruba S podzim 2018 2x 2 h 

Otorinolaryngologie 

Vybrané kapitoly z otorinolaryngologie Kostřica P  8x 2 h 

Radiologie 

Topografická anatomie v klinické radiologii Válek P jaro 2019 5x 2 h 

Zákl. kurz virtuální radiologie a telemedicíny Mechl P jaro 2019 5x 2 h 

Zákl.minimálně invazivní terapie postižení cév Boudný P jaro 2019 5x 2 h 

Základy minimálně invazivní terapie u onko-

logických nemocných 

Válek P jaro 2019 5x 2 h 

Anatomie 

Vybrané kapitoly z anatomie novorozence  

a dětí  

Páč 

Hrstková 

P jaro 2019 10 h  

Dermatovenerologie 

Novinky v etiopatogeneze a terapii psoriázy Vašků P podzim 2018 2x 2 h 

Maligní melanom Jedličková P jaro 2019 2 hod. 

Psychiatrie     

Klinické aspekty neurověd Kašpárek, 

Barteček 

P podzim 2018 2 h 

Nové trendy v psychofarmakologii Ustohal P podzim 2018 4 h 
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Neurochirurgie 

Neurochirurgie před SRZ z chirurgie Brichtová 

Chrastina 

Jančálek 

S  10x 2 h 

Psychologie     

Sexuální psychologie Kratochvíl P 8.sem. 8 hod. 

Psychosomatika a aplikovaná psychoterapie Bendová P 7. – 8. sem. 2 hod. 

Vývojová psychologie, psychodiagnostika dětí Jahnová K 7. – 8. sem. 15 hod. 

Úzkost, deprese, panické poruchy a krizová 

intervence 

Mihulová K 7. sem. 15 hod. 

Dítě s psychickými poruchami Blažek K 7. sem. 32 hod. 

Psychologická ambulance pro studenty Bendová 

Peterková 

  32 hod. 
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Seznam předmětů povinné výuky 

 pro studenty přijaté do akad.roku 2014/2015 

M 5 1 0 3  M - V L  V Š E O B E C N É  L É K A Ř S T V Í  

Studijní obor: LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství 

Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové 

 

Za korektní obsahovou i formální realizaci programu Všeobecné lékařství, řešení 

kolizních situací souvisejících se studiem, za koordinaci vypisování zkouškových 

termínů a asistenci v případě potřeby při sestavování studijních plánů zodpovídají 

příslušní proděkani pro výuku. 

 

Seznam předmětů povinné výuky  

Předmět 

Po-

čet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

Ukon-

čení 

1.   Biofyzika 1 1 7 105 ZK 

2.   Biologie 2 1-2 5,75 172,5 ZK 

3.   Anatomie 3 1-3 5,3 240 ZK 

4.   Histologie a embryologie 2 2-3 5 150 ZK 

5.   Lékařská chemie  1 1 5 75 ZK 

6.   Biochemie I 1 2 4 60 ZK 

7.   Biochemie II 1 4 6 90 ZK 

8.   Komunikace a sebezkušenost  1 3 2   30 K 

9.   Fyziologie 2 3-4 7,75 232,5 ZK 

10. Neurovědy 1 4 5,5   82,5 ZK 

11. Lékařská etika I 1 2 1,5   22,5 K 

12. První pomoc 1 1 2   30 K 

13. Základy lékařské terminologie 2 1-2 2   60 ZK 

14. Angličtina *) 2 1..6 2   60 ZK 

16. Lékařská mikrobiologie 2 4-5 4 120 ZK 

17. Základy ošetřovatelství 1 3..4 1   15 z 

18. Patologie 2 5-6 7 210 ZK 

19. Interní propedeutika 2 5-6 2,5   75 ZK 

20. Chirurgická propedeutika  2 5-6 4 120 ZK 

21. Imunologie  1 5 3   45 ZK 

22. Sociální lékařství  1 5 3   45 ZK 

23. Lékařská psychologie a psychosomatika 1 7..8 2   30 ZK 

24. Patologická fyziologie 2 5-6 5 150 ZK 

25. Farmakologie 2            6-7 5 150 ZK 

26. Vnitřní lékařství **) 3 7..10 3 270 z 

27. Chirurgie ***)  3 7..10 4,7 210 z 

28. Diagnostické zobrazovací metody 1 7..8 5   75 ZK 

29. Stomatologie 1 7..8 2   30 ZK 

30. Epidemiologie infekčních nemocí 1  7..8 2   30 K 

31. Klinická genetika 1 7..8 2   30 K 
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32. Propedeutika v neurologii  1 8 1,1   16,5  z 

33. Porodnictví a gynekologie 2 9-10 4,5 135 z 

34. Pediatrie 3 7..10 2,3 105 z 

35. Dermatovenerologie 2 7..10 1,5   45 ZK 

36. Infekční nemoci 2 7..10 2   60 ZK 

37. Oční lékařství 1 7..8 3   45 ZK 

38. Otorinolaryngologie 1 7..8 4   60 ZK 

39. Ortopedie  1 7..8 2   30 z 

40. Lékařská etika II 1 7..8 2,5   37,5 K 

41. Neurologie 1 9..10 5   75 ZK 

42. Psychiatrie  1 9..10 5   75 ZK 

43. Intenzivní medicína 1 9..10 4   60 ZK 

44. Preventivní lékařství 1 9..10 5   75 K 

45. Soudní lékařství 1 7..8 2,7   40,5 ZK 

46. Veřejné zdravotnictví 1 10 3   45 z 

47. Klinická onkologie  1 9 2   60 ZK 

48. Základy antimikrobiální terapie 1 7..10 2   30 K 

49. Vybrané kapitoly z klin.farmakologie 1 7..10 2   20 K 

50. Klinická biochemie 1 7..10 2   30 K 

51. Léčivé rostliny 1 7..10 2   30 K 

52. Fyziologie a patologie novoroz. období 1 7..10 2   30 K 

53. Právní aspekty v medicíně 1 7..10 2   30 K 

54. Paliativní medicína 1 7..10 2   30 K 

55. Klinická imunologie a alergologie 1 7..10 2   30 K 

56. Posudkové lékařství 1 7..10 2   30 K 

57. Anesteziologie a léčba v bolesti 1 7..10 2   30 K 

58. Tělovýchovné lékařství 1 7..10 2   30 K 

59. Tělesná výchova 2 1-6 2   60 z 

Předpromoční stáže v 11. a 12. semestru 

Předmět Semestr Týdnů 
Hodin 

celkem 

Ukon-

čení 

1. Rodinné lékařství a geriatrie 11..12 4 120 K 

2. Vnitřní lékařství 11..12 7 210 SRZ 

3. Pediatrie 11..12 2 60 SRZ 

4. Chirurgie 11..12 5 150 SRZ 

z = zápočet, ZK = zkouška, K = kolokvium, SRZ = státní rigorózní zkouška 

*)     viz komentář k výuce jazyků 

**)   viz komentář k výuce Vnitřního lékařství 

***) viz komentář k výuce Chirurgie 

 

Státní rigorózní zkoušky 

 

Předmět Semestr 

Zdraví, prevence, zdravotnictví 11..12 

Pediatrie 11..12 

Porodnictví a gynekologie 11..12 

Vnitřní lékařství 11..12 

Chirurgie 11..12 

 

KOMENTÁŘ 
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Výuka jazyků 

     Podmínkou úspěšného dokončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni 

B2 Společného evropského referenčního rámce (ERR) ověřená zkouškou. Výuka 

anglického jazyk na LF MU je v rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě 

následujících semestrů. Účast ve výce je povinná.. Nově nastupující studenti 1. roč-

níku studia si zapíší povinnou výuku anglického jazyka ideálně ihned v 1. semestru 

studia. Výjimečně je možné si předmět zapsat ve 3. nebo nejdéle v 5. semestru stu-

dia. Zápis ve vyšších ročnících však způsobuje kolizi v rozvrhu. Vstupní úroveň 

znalostí ve středoškolském rozsahu (kompetence B1) je zjišťována pomocí vstupní-

ho testu zveřejněného v Informačním systému MU na internetu. Studenti s nevyho-

vující znalostí jazyka si musí potřebné znalosti doplnit na požadovanou vstupní 

úroveň individuálně. Pokud má student již certifikát na úrovni kompetence B2 ERR 

(zákl. státní jazyk. zkouška, FCE a vyšší), má možnost doplnit si pouze znalost od-

borné terminologie, složit zkoušku dříve a po složení zkoušky je od další povinné 

výuky jazyka osvobozen, získá však příslušně nižší počet kreditů za předmět. Výuka 

dalších světových jazyků není na LF realizována. 
 

Vnitřní lékařství 

Výuka probíhá v 6 samostatných blocích: 

Blok 1 – pneumologie, 30 hod tj. 6 hodin přednášek, 12 hodin seminářů a 12 hodin 

cvičení, klinika TRN, FN Bohunice 

Blok 2 – kardiologie a angiologie, 60 hod tj. 12 hodin přednášek, 24 hodin seminářů 

a 24 cvičení, I. interní kardioangiologická klinika, FN USA a Interní kardiologická 

klinika, FN Bohunice  

Blok 3 – nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie, 60 hod tj. 12 ho-

din přednášek, 24 hodin seminářů a 24 cvičení., II. interní klinika, FN USA  

Blok 4 – gastroenterologie a hematologie, 60 hod tj. 12 hodin přednášek, 24 hodin 

seminářů a 24 cvičení, Interní hematoonkologická klinika a Interní gastroenterolo-

gická klinika, FN Bohunice 

Blok 5 – zátěžová funkční diagnostika a základy rehabilitace, 30 hod. tj. 6 hodin 

přednášek, 12 hodin seminářů a 12 hodin cvičení, Klinika funkční diagnostiky 

a rehabilitace, FN USA 

Blok 6 – pracovní lékařství, 30 hod. tj. 6 hodin přednášek, 12 hodin seminářů a 12 

hodin cvičení, Klinika pracovního lékařství, FN USA, blok 6 je ukončen kolokviem  

 

Chirurgie 

 
Součástí výuky Chirurgie je urologie, plastická chirurgie, neurochirurgie, chirurgie dětského 

věku, anesteziologie s resuscitací a kardiochirurgie. 

 

Celouniverzitní tělesná výchova – viz str. 109 
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Pediatrická specializace 

 

Od čtvrtého ročníku jsou vždy dvě studijní skupiny vyčleněny pro pediatrickou 

specializaci. Obsazení těchto skupin bude výběrové, studenti se přihlašují na konci 

třetího ročníku na studijní oddělení. Potvrzení výběru a zápis bude probíhat v rámci 

řádných termínů zápisu pro čtvrtý ročník. 

Ve výuce specializované na pediatrii bude převážná většina stáží absolvována na 

pracovištích dětské nemocnice. Bližší informace na studijním oddělení.  
 

Praxe ve zdravotnictví 

 

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti další zdravot-

nické praxe, a to: 

1) Prázdninové praxe v krajských nemocnicích a terénních pracovištích: 

 V letních prázdninách následujících po 4. semestru 2 týdny praxe (2 týdny interna 

nebo 2 týdny chirurgie). 

 V letních prázdninách následujících po 6. semestru 1 týden praxe z primární péče. 

 V letních prázdninách následujících po 8. semestru 2 týdny interny a 2 týdny chi-

rurgie. 

 V letních prázdninách následujících po 10. semestru 2 týdny porodnictví a gyneko-

logie. 

 

2) Předpromoční praxe v 11. a 12. semestru. 

V rámci předmětů Chirurgie, Porod.a gynekol., Vnitřní lékařství 2-4 v 5. ročníku  

a předpromoční praxe v Pediatrii, Chirurgii a Vnitřním lékařství v 6. ročníku bude 

možno absolvovat 1 týden formou výběrové klinické praxe v terénních nemocnicích. 

Bližší informace poskytne studijní oddělení nebo proděkan LF pro klinickou praxi. 

 

Nepovinná výuka 

 

Kromě povinných předmětů je studentům nabízena též výuka nepovinná. Zahrnuje 

volitelné předměty, volitelné přednášky a výběrové klinické stáže. Informace o na-

bídce volitelné výuky na LF jsou uváděny u rozpisů výuky pro jednotlivé ročníky. 

Volitelné předměty jsou dále všechny předměty, které jsou v daném období vyučo-

vány na fakultách Masarykovy univerzity a jejichž zápis je pro studenty daného 

programu povolen. 
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Samostatná práce studenta 
 

Povinnou součástí studijního plánu posluchačů zapsaných ke studiu Všeobecného 

lékařství je vypracování Samostatné práce, která zahrnuje: 

d) Shromáždění literaturyposkytující dosavadní znalosti o zadaném tématu 

 a zpracování údajů formou přehledové práce. 

nebo 

e) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, 

formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace 

nebo 

f) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, 

zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.  

Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ  

a přednesená na konferenci SVOČ 

Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení  

na příslušném pracovišti. Student si zapisuje samostatnou práci jednou během svého 

studia, nejdříve ve 3. ročníku studia. Práce je hodnocena 5 kredity. 

Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně 

seznamy témat, na jejichž řešení se studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisová-

na v Rozpisech témat v IS MUNI, pod nadpisem Projekty: Samostatné práce - Vše-

obecné lékařství (Individual project - General Medicine). Každá práce je garantová-

na vedoucím práce, který je v seznamu jmenovitě uveden. 

Postup při přihlašování : 

 Studenti se přihlašují k tématům vybraným v Balíku Samostatná práce. 

Možné je také domluvit se na tématu s akademickým pracovníkem a požá-

dat ho o vypsání nového tématu samostatné práce. Je-li výběr tématu 

podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá student o souhlas. 

 Nejpozději na počátku výuky daného semestru kontaktuje student vedou-

cího zvolené práce a zahájí práci dle jeho pokynů. Práce na tématu trvá 

nejméně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.  

 Na počátku semestru, v němž student hodlá práci ukončit, si student zapíše 

v IS MUNI předmět VLSP03X – Samostatné práce. Podmínkou udělení 

zápočtu a příslušného počtu kreditů z tohoto předmětu je odevzdání práce 

vedoucímu a její obhajoba. 

Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování 

volitelného předmětu podzimního semestru: Vyhledávání lékařské literatury a práce 

s odborným textem. 

https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1411;obdobi=7203;studium=217818;balik=7151
https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1411;obdobi=7203;studium=217818;balik=7151
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VÝUKA V 9. A 10. SEMESTRU 
 

Rozvrh a režim studia 

Praktická a seminární výuka je organizována blokově, ve studijních skupinách po 

15-20 studentech. Bloky výuky jsou situovány do šestihodinových dopoledních 

celků a jsou rovnoměrně rozděleny do obou semestrů. Z organizačních a ekonomic-

kých důvodů souvisejících s provozem ve Fakultních nemocnicích jsou studenti  

na stáže vypisováni studijním oddělením. 

Pediatrická specializace 

V pátém ročníku jsou vždy dvě studijní skupiny vyčleněny pro pediatrickou specia-

lizaci, která navazuje na  čtvrtý ročník. 

Ve výuce specializované na pediatrii bude převážná většina stáží absolvována na 

pracovištích dětské nemocnice.  Bližší informace na studijním oddělení nebo u pro-

děkana LF pro pediatrický směr. 

Přednášky z povinných předmětů studijního plánu jsou zařazeny do rozvrhu do 

prvního výukového týdne v obou semestrech, nepovinné přednášky v pozdním od-

poledni nebo i večer během celého semestru.  Zkoušky je možno konat 

po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu i v průběhu semestru. 

Podmínkou zápisu do 9. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 8. 

(nebo získání 45 kreditů ze semestrů 7. a 8.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kursů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 8. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do 9. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredity se budou zapisovat 

do 8. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 7. semestru, z nichž student nesložil 

zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat v semestru, v němž byl 

opakovaný předmět zapsán. 

Podmínkou zápisu do 10. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 9 

(nebo získání 45 kreditů ze semestrů 8. a 9.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kursů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 9. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do 10. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredity se budou zapiso-

vat do 9. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 8. semestru, z nichž student 

nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat v semestru,  

v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

Výběrová klinická praxe 
V rámci předmětů Chirurgie, Porod.a gynekol., Vnitřní lékařství 2-4 je možno ab-

solvovat 1 týden formou výběrové klinické praxe v terenních nemocnicích. Bližší 

informace poskytne studijní oddělení nebo proděkan LF pro klinickou praxi. 
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Povinné předměty v 9. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLPD0932c  Pediatrie II – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 VLPD0932p  Pediatrie II – přednáška* 0 podzim 2018 – 1 

 VLPG0921c  Porodnioctví a gynekol. I – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 VLPG0921p  Porodnictví a gynekol. I – přednáška* 0 podzim 2018 – 2 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

 

Povinné předměty 9. semestru při studiu P-PooL * 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLVP09129p  Vědecká příprava IX – přednáška 0 podzim 2018 - 2 

 VLVP09129c  Vědecká příprava IX – přednáška 5 podzim 2018 z 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Povinné předměty v 10. semestru 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

VLPD1033c Pediatrie III – cvičení 1 jaro 2019 z 2 

VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II – cvič. 2 jaro 2019 z 4 

VLPG1022p Porodnictví a gynekologie II – přednáš-

ka* 

0 jaro 2019 –  1 

VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

VLVZ9X1p Veřejné zdravotnictví – přednáška* 0 jaro 2019 –  1 

VLVL101p Vnitřní lékařství – přednáška* 0 jaro 2019 – cel.48 

VLPX102t Prázdninová praxe1) 1 jaro 2019 z 2 týdny 
1) Prázdninová praxe o letních prázdninách zahrnuje 2 týdny porodnictví a gynekologie. 
Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

 

Povinné předměty 10. semestru při studiu P-PooL * 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 
Hod. 
týdně 

VLVP101210p  Vědecká příprava X – přednáška 0 jaro 2019 - 2 

VLVP101210c  Vědecká příprava X – cvičení 5 jaro 2019 z 2 

* Studenti programu Všeobecného lékařství s rošířenou vědeckou průpravou, tzv. P-PooL, si 

zapisují k povinným předmětům také povinně předměty vědecké přípravy. 

 

Povinné předměty zapisované v 9. nebo 10. semestru 
     Předměty jsou studentům zapsány v podzimním nebo jarním semestru na základě 

rozpisu studijního oddělení. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 VLAM9X1c  Intenzivní medicína – cvičení 2 ---------------- z 2 
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 VLAM9X1p  Intenzivní medicína – přednáška 3 ---------------- ZK 2 

 VLCH9X33c   Chirurgie III – cvičení 3 ---------------- z 3 

 VLCH9X33p  Chirurgie III – přednáška* 0 ---------------- – 1 

 VLIN9X22a  Infekční nemoci II – cvičení 1 ---------------- z 2 

 VLIN9X22  Infekční nemoci II – přednáška 1 ---------------- ZK  

 VLNE9X1c  Neurologie – cvičení 2 ---------------- z 4 

 VLNE9X1p  Neurologie  –  přednáška 4 ---------------- ZK 1 

 VLPL9X1a  Preventivní lékařství – cvičení 2 ---------------- z 5 

 VLPL9X1  Preventivní lékařství – přednáška 3 ---------------- K  

 VLON091c  Klinická onkologie – cvičení 1 ---------------- z 2 

 VLON091  Klinická onkologie – přednáška 2 ---------------- ZK 2 

 VLVL9X61c  Vnitřní lékařství blok 1 – cvičení 2 ---------------- z cel. 24 

 VLVL9X62c  Vnitřní lékařství blok 2 – cvičení 4 ---------------- z cel. 48 

 VLVL9X63c  Vnitřní lékařství blok 3 – cvičení 4 ---------------- z cel. 48 

 VLVL9X64c  Vnitřní lékařství blok 4 – cvičení 4 ---------------- z cel. 48 

 VLVL9X66c  Vnitřní lékařství blok 6 – cvičení 2 ---------------- K cel. 24 

 VSDV9X22c  Dermatovenerologie II – cvičení 1 ---------------- z 1,6 

 VSDV9X22p  Dermatovenerologie II – přednáška 2 ---------------- ZK  

 VLPY9X1c  Psychiatrie – cvičení 2 ---------------- z 4 

 VLPY9X1p  Psychiatrie – přednáška 4 ---------------- ZK 1 

 VLZP11XX  Zdraví, prevence, zdravotnictví **  8 ---------------- SRZ 
a) 

 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

** V rámci přípravy na SRZ ze „Zdraví, prevence, zdravotnictví“ je možno si domluvit semi-

náře a konzultace na Ústavu ochrany a podpory zdraví, které budou probíhat vždy dva týdny 

před termínem SRZ. 
a) SRZ je možno vykonat od 10. semestru 

--------Je-li období vyznačeno tímto znakem, předmět je zapisován v podzimním i jarním 

semestru 

 

Povinné předměty v 9. semestru – prerekvizity 
Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLPD0932c  Pediatrie II – cvičení  VLFA0722p Farmakologie II – přednáš- 

 ka, VLPD7X31c Pediatrie I – cvičení, 

 VSOT7X1c Otorinolaryngologie – cviče-  

 ní, VLDM7X1c Diagnostické zobrazova- 

 cí metody – cvičení,  VSIP0622p Interní  

 propedeutika II – přednáška, VLCP0622p  

 Chirurgická propedeutika II – přednáška,  

 VLKG7X1c Klinická genetika - cvičení 

 VLPG0921c  Porodnictví a gynekologie I – cvi 

 čení 

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáš- 

 ka, VLCH0832c Chirurgie II – cvičení,   

 VLDM7X1c Diagnostické zobrazovací   

 metody – cvičení, VSIP0622p Interní  

 propedeutika II – přednáška, VLCP0622p  

 Chirurgická propedeutika II – přednáška  
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Povinné předměty v 10. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLPD1033c  Pediatrie III – cvičení  VLPD0932c Pediatrie II – cvičení 

 VLPG1022c  Porodnictví a gynekologie II –  

 cvičení 

 VLPG0921c Porodnictví a gynekologie   

 I – cvičení 

 VLVZ9X1c  Veřejné zdravotnictví – cvičení  VLFA0722p Farmakologie II – před 

 náška, VSSL051p Sociální lékařství –  

 přednáška 

 VLPX102t  Prázdninová praxe  VLPX084t Prázdninová praxe 

 

Povinné předměty v 9. nebo 10. semestru – prerekvizity  

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLON091c  Klinická onkologie – cvičení  VLFA722c Farmakologie II – cvičení,   

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VLCP0622p Chirurgická  

 propedeutika II – přednáška, VLCH0832c  

 Chirurgie II – cvičení,  VSOT7X1c Oto- 

 rinolaryngologie – cvičení 

 VLON091  Klinická onkologie – přednáška   VLFA0722c Farmakologie II – cvičení,  

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VLCP0622p Chirurgická  

 propedeutika II – přednáška, VLCH0832c  

 Chirurgie II – cvičení, VSOT7X1c Otori- 

 nolaryngologie – cvičení  

 VLAM9X1c  Intenzivní medicína – cvičení  VLFA0722c Farmakologie II – cvičení,  

 VLCH0832c Chirurgie II – cvičení,   

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VLCP0622p Chirurgická  

 propedeutika II – přednáška, VLDM7X1c  

 Diagnostické zobrazovací metody – cvi- 

 čení, VSOT7X1c Otorinolaryngologie –  

 cvičení, VLIN7X21 Infekční nemoci I –  

 cvičení 

 

 VLAM9X1p  Intenzivní medicína – přednáška  VLFA0722c Farmakologie II – cvičení,   

 VLCH0832c Chirurgie II – cvičení,   

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VLCP0622p Chirurgická  

 propedeutika II – přednáška, VLDM7X1c  

 Diagnostické zobrazovací metody – cvi- 

 čení, VSOT7X1c Otorinolaryngologie –  

 cvičení , VLIN7X21 Infekční nemoci I –  

 cvičení 

 VLCH9X33c  Chirurgie III – cvičení  VLFA0722p Farmakologie II – přednáška  

 VLCH0832c Chirurgie II – cvičení,  
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 VLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace –  

 cvičení 

 VLIN9X22a  Infekční nemoci II – cvičení  VLIN7X21 Infekční nemoci I – cvičení,  

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie  

 infekčních nemocí  

 VLIN9X22  Infekční nemoci II   VLIN7X21 Infekční nemoci I – cvičení,  

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie  

 infekčních nemocí  

 VLNE9X1c  Neurologie – cvičení  VLFA0722p Farmakologie II – přednáš- 

 ka, VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VLDM7X1c Diagnostické  

 zobrazovací metody – cvičení,   

 VLOL7X1a Oční lékařství – cvičení,   

 VLCH0832c Chirurgie II – cvičení  

 VLNP081c Propedeutika v neurologii –  

 cvičení 

 VLNE9X1p  Neurologie – přednáška  VLFA0722p Farmakologie II – přednáška    

 VSIP0622p Interní propedeutika II –  

 přednáška, VLDM7X1c Diagnostické  

 zobrazovací metody – cvičení,  

 VLOL7X1a Oční lékařství – cvičení,  

 VLCH0832c Chirurgie II – cvičení  

 VLNP081c Propedeutika v neurologii –  

 cvičení 

 VLPL9X1a  Preventivní lékařství – cvičení  VSIP0622c Interní propedeutika II –  

 cvičení, VLCP0622c Chirurgická prope- 

 deutika II – cvičení VLLM0522p Lékař- 

 ská mikrobiologie II – přednáška,  

 VLIM051p Imunologie – přednáška,   

 VSEI7X1 Epidemiologie infekčních  

 nemocí, VLDM7X1c Diagnostické zob- 

 razovací metody – cvičení 

 VLPL9X1  Preventivní lékařství   VSIP0622c Interní propedeutika II –  

 cvičení, VLCP0622c Chirurgická prope- 

 deutika II – cvičení VLLM0522p Lékař 

 ská mikrobiologie II – přednáška,    

 VLIM051p Imunologie – přednáška,  

 VSEI7X1 Epidemiologie infekčních  

 nemocí, VLDM7X1c Diagnostické zob-  

 razovací metody – cvičení 

 VLPY9X1c  Psychiatrie – cvičení  VLFA0722p Farmakologie II – přednáš- 

 ka, VLNP081c  Propedeutika v neurologii  

 - cvičení 

 VLPY9X1p  Psychiatrie – přednáška  VLFA0722p Farmakologie II – přednáš- 

 ka, VLNP081c  Propedeutika v neurologii  

 - cvičení 

 VLVL9X61c  Vnitřní lékařství blok 1  VLCH0832c Chirurgie II cvičení,  

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška  
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 VLVL9X62c  Vnitřní lékařství blok 2 – cvičení   VLCH0832c Chirurgie II cvičení,  

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška 

 VLVL9X63c  Vnitřní lékařství blok 3 – cvičení  VLCH0832c Chirurgie II cvičení,  

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška 

 VLVL9X64c  Vnitřní lékařství blok 4 – cvičení  VLCH0832c Chirurgie II cvičení,  

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška 

 VLVL9X66c  Vnitřní lékařství blok 6 – cvičení  VLCH0832c Chirurgie II cvičení,  

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška 

 VSDV9X22c  Dermatovenerologie II – cvičení  VSDV7X21c Dermatovenerologie I –  

 cvičení 

 VSDV9X22p  Dermatovenerologie II – přednáška  VSDV7X21c Dermatovenerologie I –   

 cvičení 

 VLZP11XX  Zdraví, prevence, zdravotnictví – 

 SRZ  

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáš- 

 ka, VLNE9X1p Neurologie – přednáška,   

 VLPY9X1p Psychiatrie – přednáška,  

 VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví –  

 cvičení, VSDV9X22p Dermatovenerolo- 

 gie II – přednáška, VLAM9X1p Intenzív-  

 ní medicína –přednáška, VLVL9X66c  

 Vnitřní lékařství blok 6 – cvičení,   

 VLIN9X22 Infekční nemoci II,  

 VSAJ0222, VLSD7X1p Soudní lékařství  

 – přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie  

 infekčních nemocí, VLOL7X1 Oční  

 lékařství, VSOT7X1p Otorinolaryngolo- 

 gie – přednáška, VSLP7X1 Lékařská  

 psychologie a psychosomatika, VLPL9X1  

 Preventivní lékařství, VLON091 Onkolo- 

 gie, VLST7X1p Stomatologie – přednáš- 

 ka, VSLE7X1p Lékařská etika II – před-  

 náška, VLPG1022c Por. gynekologie –  

 cvičení, 3 z povinně-volitelných předmětů 
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VÝUKA 11. A 12. SEMESTRU 

 
 Podmínkou zápisu do 11. semestru je získání 20 kreditů v semestru 10. (nebo 

získání 45 kreditů v semestrech 9. a 10.) a složení zkoušek z opakovaných předmětů. 

Podáním přihlášky k SRZ a vstupem do státnicového období se kredity pro postup 

do 12. semestru nepočítají.  

Předpromoční praxe jsou absolvovány v souvislých blocích o předepsaném počtu 

týdnů (30 hodin týdně). Studenti jsou vypsáni na předpromoční praxe dle termínů  

a pracovišť. Rozpis je vyvěšený na webu www.med.muni.cz. Na předpromoční 

praxi a k SRZ se může student zapsat v 11. semestru, po absolvování celé povinné 

výuky 1. – 10. semestru. V rámci předpromočních praxí z Chirurgie, Pediatrie nebo 

Vnitřního lékařství je nutné absolvovat jeden týden praxe v Nemocnici Jihlava, který 

je organizovaný LF MU. 

Státní rigorózní zkoušky z Chirurgie a Vnitřního lékařství skládá student vždy u té 

komise, u níž stážoval. Ostatní předměty SRZ mají komisi jednu. Pokud v průběhu 

11. a 12. semestru nesloží student všechny součásti SRZ nebo neabsolvuje všechny 

předpromoční praxe, může si je zapsat v semestru 13.  

 

 

Povinné předměty ve 11. a 12. semestru  
Předměty jsou vypisovány v podzimním i jarním období. 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Rozsah 

 VLRL11Xpp Rodinné lékařství a geriatrie –  

předpromoční praxe * 

12 ------- z 4 týdny 

 VLRL11XX Rodinné lékařství a geriatrie   3 ------- K  

 VLCH11Xpp Chirurgie – předpromoční praxe 16 ------- z 5 týdnů 

 VLCH11XX Chirurgie – SRZ - ------- SRZ  

 VLPD11Xpp Pediatrie – předpromoční praxe 7 ------- z 2 týdny 

 VLPD11XX Pediatrie – SRZ - ------- SRZ  

 VLVL11Xpp Vnitřní lékařství – předpr. praxe ** 22 ------- z 7 týdnů 

 VLVL11XX   Vnitřní lékařství – SRZ - ------- SRZ  

 VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví – SRZ *** - ------- SRZ  

 VLPG11XX Porodnictví a gynekologie – SRZ -  ------- SRZ  

* Výuka Rodinného lékařství a ukončení kolokviem musí být absolvováno před poslední 

SRZ. Výuka zahrnuje 2 týdny u praktického lékaře pro dospělé, 1 týden u praktického lékaře 

pro děti a dorost a 1 týden v geriatrickém zařízení.  

** U Vnitřního lékařství si mohou studenti domluvit 1 týden praxe na jiné interní klinice 

*** SRZ Zdraví, prevence, zdravotnictví může student zapsat a složit již v 10. semestru, 

avšak po splnění všech povinných zkoušek a kolokvií 1. - 10. semestru. Termíny jsou vypiso-

vány obvykle na začátek září. 

 

 

 

http://www.med.muni.cz/
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   Povinné předměty 11. a 12. semestr - prerekvizity  

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 VLCH11XX  Chirurgie – SRZ  VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNE9X1p  

 Neurologie – přednáška, VLPY9X1p Psychiatrie – před- 

 náška, VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví – cvičení,   

 VSDV9X22p Dermatovenerologie II – přednáška,   

 VLAM9X1p Intenzívní medicína – přednáška,  

 VLVL9X61c-66c Vnitřní lékařství blok 1-6 – cvičení,  

 VLPD1033c Pediatrie III – cvičení, VLIN9X22 Infekční  

 nemoci II, VSAJ0622 Angličtina, VLSD7X1p Soudní   

 lékařství – přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie infekč- 

 ních nemocí, VLOL7X1 Oční lékařství, VSOT7X1p   

 Otorinolaryngologie – přednáška, VSLP7X1 Lékařská  

 psychologie, VLPL9X1 Preventivní lékařství, VLON091  

 Klin. onkologie, VLST7X1p Stomatologie – přednáš- 

 ka,VSLE7X1p Lékařská etika 2 – před., VLPG1022c Por.  

 gyn. II. – cvičení, VLPX102t Prázdninová praxe,  

 VLCH9X33c Chirurgie III – cvičení, tři předměty  

 z povinně volitelných předmětů 7. – 10. semestru,   

 VSSP03X  Samostatná práce 

 VLPD11XX  Pediatrie – SRZ  VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNE9X1p  

 Neurologie – přednáška, VLPY9X1p Psychiatrie – před- 

 náška, VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví – cvičení,  

 VSDV9X22p Dermatovenerologie II – přednáška,  

 VLAM9X1p Intenzívní medicína – přednáška, 

 VLVL9X61c-66c Vnitřní lékařství blok 1- 6 – cvičení,   

 VLPD1033c Pediatrie III – cvičení, VLIN9X22 Infekční  

 nemoci II, VSAJ0622 Angličtina, VLSD7X1p Soudní  

 lékařství – přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie infekč- 

 ních nemocí, VLOL7X1 Oční lékařství, VSOT7X1p  

 Otorinolaryngologie – přednáška, VSLP7X1 Lékařská  

 psychologie, VLPL9X1 Preventivní lékařství, VLON091  

 Kl.onkologie, VLST7X1p Stomatologie – přednáška,  

 VSLE7X1p Lékařská etika 2 – předn., VLPG1022c Por.   

 gynekol. - cvičení,  VLPX102t Prázdninová praxe,  

 VLCH9X33c Chirurgie III. – cvičení, tři předměty  

 z povinně volitelných předmětů 7. – 10. semestru,  

 VSSP03X Samostatná práce 

 VLZP11XX  Zdraví, prevence,      

 zdravotnictví – SRZ 

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNE9X1p  

 Neurologie – přednáška, VLPY9X1p Psychiatrie,   

 VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví – cvičení, 

 VSDV9X22p Dermatovenerologie II – přednáška,  

 VLAM9X1p Intenzívní medicína – přednáška,   

 VLVL9X61c - 66c Vnitřní lékařství blok 1-6 – cvičení,  

 VLPD1033c Pediatrie III-cvičení,VLIN9X22 Infekční  

 nemoci II, VSAJ0622 Angličtina, VLSD7X1p Soudní   

 lékařství – přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie infekč- 

 ních nemocí, VLOL7X1 Oční lékařství, VSOT7X1p  

 Otorinolaryngologie – přednáška, VSLP7X1Lékařská  

 psychologie, VLPL9X1 Preventivní lékařství, VLON091  
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 Klin.onkologie, VLST7X1p Stomatologie – přednáška,  

 VSLE7X1p Lékařská etika 2 před., VLPG1022c  

 Por.gyn.II - cvičení, tři předměty z povinně volitelných  

 předmětů 7. – 10. semestru, VSSP03X Samostatná práce  

  

 VLRL11XX 

 Rodinné lékařství 

 a geriatrie – K 

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNE9X1p   

 Neurologie – přednáška, VLPY9X1p Psychiatrie,   

 VSDV9X22p Dermatovenerologie II – přednáška,  

 VLAM9X1p Intenzívní medicína – přednáška,   

 VLVL9X61c - 66c Vnitřní lékařství blok 1-6 – cvičení,   

 VLIN9X22 Infekční nemoci II, VSAJ0622 Angličtina,   

 VLPL9X1 Preventivní lékařství, VLON091 Klin. onko- 

 logie, VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení, tři předměty  

 z povinně volitelných předmětů 7. – 10. semestru     

 VLPG11XX  Porodnictví a gyne   

 kologie – SRZ 

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNE9X1p  

 Neurologie – přednáška, VLPY9X1p Psychiatrie – před- 

 náška, VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví – cvičení,  

 VSDV9X22p Dermatovenerologie II – přednáška,  

 VLAM9X1p Intenzívní medicína – přednáška,  

 VLVL9X61c-66c Vnitřní lékařství blok 1-6 – cvičení,  

 VLPD1033c Pediatrie III cvičení, VLIN9X22 Infekční  

 nemoci II, VSAJ0622 Angličtina, VLSD7X1p Soudní  

 lékařství – přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie infekč- 

 ních nemocí, VLOL7X1 Oční lékařství, VSOT7X1p  

 Otorinolaryngologie – přednáška, VSLP7X1 Lékařská  

 psychologie, VLPL9X1 Preventivní lékařství, VLON091  

 Klin. onkologie, VLST7X1p Stomatologie – přednáška, ,  

 VSLE7X1p Lékařská etika 2 předn., VLPG1022c Por.  

 gynekol.II – cvičení, VLPX102t Prázdninová praxe,  

 VLCH9X33c Chirurgie III – cvičení, tři předměty  

 z povinně volitelných předmětů 7. – 10. semestru,  

 VSSP03X Samostatná práce    

 VLVL11XX  Vnitřní lékařství –   

 SRZ 

 VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNE9X1p  

 Neurologie – přednáška, VLPY9X1p Psychiatrie – před-  

 náška, VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví – cvičení,  

 VSDV9X22p Dermatovenerologie II – přednáška,  

 VLAM9X1p Intenzívní medicína – přednáška,  

 VLVL9X61c-66c Vnitřní lékařství blok 1-6 – cvičení,  

 VLPD1033c Pediatrie III cvičení, VLIN9X22 Infekční  

 nemoci II, VSAJ0622 Angličtina, VLSD7X1p Soudní  

 lékařství – přednáška, VSEI7X1 Epidemiologie infekč- 

 ních nemocí, VLOL7X1 Oční lékařství, VSOT7X1p  

 Otorinolaryngologie – přednáška, VSLP7X1 Lékařská  

 psychologie, VLPL9X1 Preventivní lékařství, VLON091  

 Klin. onkologie, VLST7X1p Stomatologie – přednáška,  

 VSLE7X1p  Lékařská etika, VLPG1022c Por. gyn. II.-  

 cvičení, VLPX102t Prázdninová praxe, VLCH9X33  

 Chirurgie III – cvičení, tři předměty z povinně  

 předmětů 7. – 10. semestru, VSSP03X Samostatná práce 
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PLÁN STUDIA V ROCE 2018/2019 
 

Studijní program: 

 

M 5 1 1 1  M - Z L  Z U B N Í   L É K A Ř S T V Í 

Pravidla studia 

Pravidla studia jsou dána Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských  

a magisterských studijních programů MU. Pro LF MU jsou tato pravidla doplněna 

Opatřením děkana. Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat 

je. 

 

Studijní obor: LF 5104T003 ZL Zubní lékařství 

Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové  
 

Za korektní obsahovou i formální realizaci programu Zubní lékařství, řešení koliz-

ních situací souvisejících se studiem, za koordinaci vypisování zkouškových termínů 

a asistenci v případě potřeby při sestavování studijních plánů zodpovídá příslušný 

proděkan pro výuku Zubního lékařství. 

K bezplatnému studiu zubního lékařství přistupuje v jednotlivých odbornostech  

v souladu se vzdělávacími požadavky ČSK a dentálních škol EU nezbytný praktický 

výcvik od 1. ročníku po celé studium. Vyžaduje to nákup speciálního nástrojového  

a materiálového vybavení, které si v některých částech na doporučení studenti hradí 

sami. Toto vybavení zůstává majetkem studenta. 
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Seznam předmětů povinné výuky 

 Předmět Počet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

Zkouš

ky 

1. Lékařská fyzika a informatika 1 1 6 90 ZK 

2. Biologie I.,II. 2 1-2 3 90 ZK 

3. Anatomie I.,II.,III. 3 1-3 4,5 205 ZK 

4. Lékařská chemie 1 1 3 45 ZK 

5. Biochemie I 1 2 4 60 ZK 

6. Histologie a embryologie I.,II. 2 2-3 3,5 105 ZK 

7. Biochemie II 1 4 4 60 ZK 

8. Fyziologie I.,II. 2 3-4 4,5 135 ZK 

9. První pomoc 1 1 1,5 22,5 K 

10. Etika v zubním lékařství 1 2 1 15 K 

11. Preklinické zubní lékařství  I.,II.,III. 3 1-3 7,6 345 ZK 

12. Zacházení s chemickými látkami 2 1,4 1/sem. 2 z 

13. Komunikace a sebezkušenost  1 3 2 30 K 

14. Anglický jazyk  I. * 2 1,3,5 2 30 Z 

15. Anglický jazyk  II. * 2 2,4,6 2 30 ZK 

16. Protetická technologie–materiály I.,II 2 2-3 1,5 45 K 

17. Základy lékařské terminologie I.,II.  2 1-2 2 60 ZK 

18. Gnatologie 1 3 1 15 K 

19. Veřejné zdravotnictví v z.l. I. 1 4 1 15 K 

20. Zobrazovací metody v z.l. 1 3 2 30 K 

21. Neurovědy 1 4 2 30 K 

22. Lékařská orální mikrobiologie I. 1 4 2 30 Z 

23. Preventivní z.l. 1 4 4 60 ZK 

24. Orální histologie a embryologie  1 4 2 30 ZK 

25. Konzervační z.l. – kariologie  1 4 1 15 Z 

26. Orální chirurgie I.,II.,III.,IV.,V. 5 4-9 2,5 225 ZK 

27. Protetické z.l. I.,II.,III.,IV.,V.,VI.  6 4-9 2,8 255 ZK 

28. Tělesná výchova I.,II.,III. 2 2,4,6 2 60 z 

29. Patologie I.,II. 2 5-6 4 120 ZK 

30. Patologická fyziologie I.,II. 2 5-6 4 120 ZK 

31. Lékařská orální mikrobiologie II. 1 5 3 45 ZK 

32. Chirurgická propedeutika 1 5 1 15  z 

33. Interní propedeutika 1 6 1 15 ZK 

34. Farmakologie I.,II. 2 6-7 3 90 ZK 

35. Orální patologie I.,II. 2 5-6 1,5 45 ZK 

36. Klinická anatomie, hlava-krk 1 5 1 15 K 

37. Imunologie v z.l.  1  5 1 15 ZK 

38. Konzerv. z.l.– léčba zub. kazu 1 5 3 45 ZK 

39. Genetika v z.l. 1 6 1 15 K 

40. Konzerv. z.l. –základy endodoncie I. 1 6 3 45 ZK 

41. Ortodoncie I.,II.,III.,IV. 4 6-9 2,5 150 ZK 

42. Lékařská psychologie a psychosomatika v 

zubním lékařství 

 1 5 1 30 K 
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43. Chirurgie I.,II.,III. 3 6-8 2,3 105 ZK 

44. Neurologie I 1 7 1 15 z 

45. Vnitřní lékařství **  2 7-8 3,5 105 ZK 

46. Dermatovenerologie 1 7 2 60 ZK 

47. Otorinolaryngologie 1 7 2 60 ZK 

48. Konzervační z.l. – estetika 1 7 3 45 ZK 

49. Hygiena, prevent.lék., epidemiologie 1 7 3 45 ZK 

50. Parodontologie I.,II.,III. 3 6-8 2 90 ZK 

51. Konzerv. z.l. – rekonstrukce korunky 1 8 3 45 z 

52. Konzerv. z.l. – endodoncie II. 1 8 3 45 ZK 

53. Soudní lékařství v z. l.  1 8 1 15 K 

54. Fyzioterapie a a léčebná rehabilitace 1 8 1 15 z 

55. Pediatrie 1 9 2 30 ZK 

56. Neurologie II 1 8 2 30 ZK 

67. Oční lékařství 1 8 1 15 Z 

58. Dětské z. l. I.,II. 2 8-9 2 60 ZK 

59. Orální medicína 1 9 2 30 K 

60. Dentální implantologie 1 9 0,5 7,5 K 

61. Management z.l. 1 9 1 15 K 

62. Veřejné zdravotnictví v z. l. II. 1 9 1 15 ZK 

63. Konzervační z.l. dif.dg.  1 9 2 30 ZK 

64 Psychiatrie 1 9 2 30 ZK 

65. Intenzivní medicína 1 9 1 15 K 

66. Gynekologie a porodnictví 1 9 1 15 K 

67. Základy klinické genetiky 1 9 1 15 K 

68. Maxilofaciální chirurgie 1 9 1 15 K 

69. Konzervační, dětské zubní lékařství, 

parodontologie 

1 10 30 150 SRZ 

70. Protetické zubní lékařství, ortodoncie 1 10 30 150 SRZ 

71. Orální a maxilofaciální chirurgie 1 10 30 150 SRZ 

z – zápočet, ZK – zkouška, K – kolokvium, SRZ – státní rigorózní zkouška 

*) viz Komentář k výuce jazyků 

**) viz Komentář k výuce Vnitřního lékařství 
 

Povinně volitelné předměty  
Kód Předmět Počet 

sem. 
Zápis 
v sem. 

Hodin 
týdně 

Hodin 
celkem 

ZLPO021 Využití počítačů v z. l. 1 2 1 15 

ZLZN041 Speciální zubní náhrady 1 4 1 15 

ZLMT051 Materiály a technologie v PL 1 5 0,5 7,5 

ZLSP081 Speciální léčebné postupy v z. l. 1 8 1 15 

ZLRI091 Tkáňová regenerace, tkáňové inženýrství 1 9 0,5 7,5 

Posluchač musí absolvovat během studia 3 povinně volitelné předměty. Samostatná 

práce je hodnocena 5 kredity. Ostatní povinně volitelné předměty jsou za 1 kredit. 
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Volitelné předměty bez kreditů zapisované v 3.-8. semestru 

Předmět Přednášející Typ 

výuky 

Rozsah 

výuky v hod. 

Zubní lékařství 

Korekce čelistních anomálií  Bulik P 2 

Prevence v dětské stomatologii  Kukletová,  

Bartošová 

P 2 

Preventivní opatření při protetickém ošetření Bartáková P 2 

Ošetření frontálního úseku chrupu metodou 

anatomické stratifikace 

Roubalíková P 2 

 

KOMENTÁŘ 

Výuka jazyků 

 

Podmínkou úspěšného dokončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2 

Společného evropského referenčního rámce (ERR) ověřená zkouškou. Nově nastu-

pující studenti do 1. ročníku studia si zapíší povinnou výuku anglického jazyka v  

1., 3. nebo 5. semestru studia v rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě 

následujících semestrů. Důrazně studentům doporučujeme zápis předmětu hned v  

1. semestru studia, jelikož zápis ve vyšších ročnících může způsobit kolize v rozvrhu 

s povinnými cvičeními. Vstupní úroveň znalostí ve středoškolském rozsahu (kompe-

tence B1) bude zjišťována pomocí vstupního testu zveřejněného v Informačním 

systému MU na internetu. Studenti s nevyhovující znalostí jazyka si musí potřebné 

znalosti doplnit na požadovanou vstupní úroveň individuálně a zapsat si jazyk 

nejpozději v 5. semestru studia. Pokud má student již certifikát na úrovni kompeten-

ce B2 ERR (TOEFL, zákl. státní jazyk. zkouška, FCE a vyšší), má možnost doplnit 

si pouze znalost odborné terminologie, složit zkoušku dříve a po složení zkoušky je 

od další povinné výuky jazyka osvobozen, získá však příslušně nižší počet kreditů za 

předmět. Výuka dalších světových jazyků není na LF realizována. 

 

Výuka vnitřního lékařství  
Výuka probíhá v 6 samostatných blocích: 
Interna 1 – pneumologie 

Interna 2 – kardiologie a angiologie 

Interna 3 – nefrologie, diabetologie, reumatologie a endokrinologie 

Interna 4 – gastroenterologie a hematologie 

Interna 5 – zátěžová funkční diagnostika a základy rehabilitace 

Interna 6 – pracovní lékařství   

Zkouška z vnitřního lékařství je vypsána v 8. semestru a je možno ji složit až po 

odstážování bloku 1 až 6. 

 
Celouniverzitní tělesná výchova – viz str. 105 
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Nepovinná výuka 
 

Kromě povinných předmětů je studentům nabízena též výuka nepovinná. Volitelné 

předměty jsou všechny předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakul-

tách Masarykovy univerzity a jejich zápis je pro studenty daného předmětu povolen. 

 

Samostatná práce studenta 
 

 Povinnou součástí studijního plánu posluchačů Zubního lékařství je vypracování 

Samostatné práce.  

Samostatná práce zahrnuje: 

a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a 

zpracování údajů formou přehledové práce. 

nebo 

b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, for-

mulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace. 

nebo 

c) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, zpra-

cování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.  

nebo 

d) Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ a před-

nesená na konferenci SVOČ 

 

Student si zapisuje samostatnou práci 1 krát během svého studia, nejdříve  

ve 3. semestru studia. Práce je hodnocena 5 kredity. Samostatná práce musí být 

odevzdána nejpozději do konce 8. semestru. Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU 

vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na jejichž řešení se 

studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisována v Balíku Samostatná práce  

na IS MUNI.  
 

Každá práce je garantována vedoucím práce, který je v seznamu jmenovitě uveden. 

Postup při přihlašování : 

 Studenti se přihlašují k tématům v období Registrace do semestru. Student 

si vybere v Balíku Samostatná práce téma a zaeviduje se k němu v tomto 

balíku. Je-li výběr tématu podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá  

o souhlas.  

 Nejpozději na počátku výuky v semestru kontaktuje student vedoucího 

zvolené práce a zahájí práci dle jeho pokynů. Práce na tématu trvá nejmé-

ně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.  

 Na počátku semestru, v němž student hodlá práci ukončit, zapíše v IS 

MUNI předmět ZLSP03X – Samostatné práce. Podmínkou udělení  

zápočtu a příslušného počtu kreditů ztohoto předmětu je odevzdání práce 

vedoucímu a její obhajoba. 
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Praxe ve zdravotnictví 

 

 Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti další zdravot-

nické praxe, a to: 

1. V letních prázdninách po 2. semestru praxi v zubní laboratoři (1 týden)  

a v ordinaci (1 týden) v rámci předmětu Preklinické zubní lékařství – celkem 

2 týdny. Praxe se koná na Stomatol. klinice nebo mimo kliniku. 

2. V letních prázdninách po 4. semestru, jako doplnění předmětu Preventivní 

zubní lékařství - 1 týden s náplní hygienistické praxe. Praxe se koná na Sto-

matol. klinice nebo po domluvě v ordinacích praktických zubních lékařů. 

3. V letních prázdninách po 6. semestru - 2 týdny odborné ordinační praxe z 

oboru Praktické zubní lékařství. Praxe se koná na Stomatol. klinice, 

KÚČOCH nebo po domluvě v ordinacích praktických zubních lékařů.  

4. V letních prázdninách po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z 

oboru praktické zubní lékařství. Praxe se koná na Stomatol. klinice , 

KÚČOCH nebo po domluvě v ordinacích praktických lékařů. 
 

 

VÝUKA V 1. SEMESTRU 

 

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. V průběhu 1.– 

6. semestru dále povinně zapisuje dvousemestrální kurz anglického jazyka a kurzy 

TV v rozsahu 1 kredit/semestr (celkem 2 semestry TV) z nabídky FSpS. 

Rozvrh a režim studia v 1.-4. semestru studia. Po zápisu jsou studenti administra-

tivně sestaveni do studijních skupin, které jsou rozvrhem rozděleny do cvičení  

a seminářů. Přednášky jsou společné pro všechny posluchače. Od 5. semestru začí-

ná bloková výuka. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky 

příslušného předmětu. Přihlášení ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtů ze 

související výuky předmětu v daném semestru (semináře, cvičení). 

 

Povinné předměty v 1. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

ZLAN0131s Anatomie I – seminář 3 podzim 2018 z 2 

ZLAN0131p Anatomie I – přednáška* 0 podzim 2018 - 2 

ZLBF011c Lék. fyzika a informatika  – cvičení 4 podzim 2018 z 4 

ZLBF011p Lék.fyzika a informatika – přednáška 3 podzim 2018 ZK 2 

ZLBI0121c Biologie I – cvičení 3 podzim 2018 z 2 

ZLBI0121p Biologie I – přednáška* 0 podzim 2018 - 1 

ZLLC011s Lék. chemie – seminář 1 podzim 2018 z 2 

ZLLC011p Lék. chemie – přednáška 2 podzim 2018 ZK 1 

ZLLC011c Lék. chemie – cvičení 1 podzim 2018 z 3x2h 

ZLPO011c První pomoc – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

ZLPO011p První pomoc – přednáška 1 podzim 2018 K 0,5 
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ZLLT0121c Zákl. lék. terminologie I – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

ZLLT0121s Zákl. lék. terminologie I – seminář 1 podzim 2018 z 1 

ZLPR0131c Preklinické zub.lék. I – cvičení 6 podzim 2018 z 5 

ZLPR0131p Preklinické zub. lék.I – přednáška * 0 podzim 2018 - 2 

ZC011 Zacházení s chemickými látkami * 0 podzim 2018 z ** 

VSAJ0121 Angličtina I – cvičení *** 2 podzim 2018 z 2 

CJVAT01 Angličtina - vstupní test * 0 podzim 2018 -  

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu 

** Předmět je povinný pro všechny studenty 1. ročníku. Zápočet student získá na základě 

    absolvování testu na IS MUNI, rozsah výuky - 2 hod. za semestr. 

*** Student si zapíše v 1., 3. nebo 5.sem.  
 

 

 

VÝUKA VE 2. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 2. semestru je získání nejméně 20 kreditů v 1. semestru. 

Zapsání všech pokračujících kurzů je podmíněno získáním zápočtů z podzimního 

semestru (viz prerekvizity). Pokud student ve zkouškovém období 1. semestru ne-

složil zkoušky z Lékařské chemie a Lékařské fyziky a informatiky a nevyčerpal 

všechny opravné termíny, může skládat chybějící zkoušky ve zkouškovém období 

jarního semestru. Pokud zkoušku udělá, kredity budou připsány do 1. semestru. 

 

Povinné předměty ve 2. semestru 

Kód Název předmětu Kredi-
ty 

Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

ZLAN0232s Anatomie II – seminář 2 jaro 2019 z 2 

ZLAN0232p Anatomie II – přednáška* 0 jaro 2019 - 2 

ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení 3 jaro 2019 z 2 

ZLHE0221p Histologie a embryologie I  – přednáš-

ka* 

0 jaro 2019 - 1 

ZLBI0222c Biologie II – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

ZLBI0222p Biologie II – přednáška 3 jaro 2019 ZK 1 

ZLET021c Etika v zubním lékařství – cvičení 1 jaro 2019 z 0,5 

ZLET021p Etika v zubním lékařství – přednáška 1 jaro 2019 K 0,5 

ZLBC0221s Biochemie I – seminář 2 jaro 2019 z 2 

ZLBC0221p Biochemie I – přednáška 3 jaro 2019 ZK 2 

ZLLT0222c Zákl. lék. terminologie II – cvičení 2 jaro 2019 z 1 

ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II – seminář 2 jaro 2019 ZK 1 

ZLPR0232c Preklinické zub. lék. II – cvičení 6 jaro 2019 z 6 

ZLPR0232p Preklinické zub. lék.. II – přednáška 0 jaro 2019 - 2 

ZLPT0221 Protetická technologie – materiály I 1 jaro 2019 z l 

ZLPP0241 Prázdninová praxe 1) 1 jaro 2019 z 2 týdny 

VSAJ0222 Angličtina II – cvičení ** 4 jaro 2019 ZK 2 
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Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

** Student si zapíše v 2.,4. nebo 6.sem.  
l) Prázdninová praxe zahrnuje 1 týden praxe v zubní laboratoři a 1 týden v ordinaci v rámci 

předmětu preklinické zubní lékařství - celkem 2 týdny. Praxe se koná na Stomatologické 

klinice, výjimečně mimo kliniku. 

 

Povinně volitelné předměty ve 2. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

ZLPO021 Využití počítačů v zubním lékařství 3 jaro 2019 z 1 

 

Povinné předměty ve 2. semestru - prerekvizity 

Kód  Název předmětu Prerekvizity 

 ZLAN0232s  Anatomie II – seminář  ZLAN0131s Anatomie I – seminář,  

 ZC011 – Zach. s chemickými látkami 

 ZLBI0222c  Biologie II – cvičení  ZLBI0121c Biologie I – cvičení,  

 ZC011 – Zach. s chemickými látkami 

 ZLBI0222p  Biologie II – přednáška  ZLBI0121c Biologie I – cvičení, ZC011 –  

 Zach. s chemickými látkami 

 ZLHE0221c  Histol.a embryologie I – cvičení  ZLAN0131s Anatomie I – seminář,  

 ZC011 – Zach. s chemickými látkami 

 ZLBC0221s  Biochemie I – seminář  ZLLC011s Lékařská chem. – seminář,    

 ZC011 – Zach. s chemickými látkami 

 ZLBC0221p  Biochemie I – přednáška  ZLLC011s Lék. chemie – seminář,  

 ZLLC011p Lékařská chemie – před. 

 ZLPR0232c  Preklinické zub. lék.II – cvičení  ZLPR0131c Preklinické z. l. I – cv. 

 ZC011– Zach. s chemickými látkami 

 ZLLT0222c  Zákl.lék.terminol.II – cvičení  ZLLT0121c Zákl. lék. terminologie I –  

 cv., ZC011 – Zach. s chemickými látkami 

 ZLLT0222s  Zákl.lék.terminol.II – seminář  ZLLT0121c Zákl. lék. terminologie I –   

 cv., ZC011 – Zacházení s chem. látkami 

 VSAJ0222  Angličtina II – cvičení VSAJ0121 Angličtina I – cvičení,  

  
 

 

VÝUKA VE 3. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 3. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 2. 

(nebo získání 45 kreditů v semestrech 1. a 2.) Zapsání kurzů je podmíněno splněním 

prerekvizit. Nevyčerpané opravné termíny zkoušek z předmětů, které nejsou opako-

vanými, mohou být převedeny do zkouškového období 3. semestru. Pokud student 

zkoušku udělá, kredity budou připsány do 2. semestru. Opakovaně se zapisují před-

měty 1. semestru, z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného před-

mětu je třeba vykonat ve zkouškovém období semestru, v něž byl opakovaný před-

mět zapsán. 
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Povinné předměty ve 3. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLAN0333s  Anatomie III – seminář 1 podzim 2018 z 1 

 ZLAN0333c  Anatomie III –  pitvy 1 podzim 2018 z *** 

 ZLAN0333p  Anatomie III – přednáška 4 podzim 2018 ZK 2 

 ZLHE0322c  Histologie a embryologie II – cvičení 3 podzim 2018 z 3 

 ZLHE0322p  Histologie a embryologie II – předn. 3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLFY0321c  Fyziologie I – cvičení 2 podzim 2018 z 1 

 ZLFY0321p  Fyziologie I – přednáška* 0 podzim 2018 - 2 

 ZLFY0321s  Fyziologie I – seminář 1 podzim 2018 z 1 

 ZLPR0333s  Preklinické z.l. III –  cvičení 6 podzim 2018 z 6 

 ZLPR0333p  Preklinické z.l. III –  přednáška 3 podzim 2018  ZK 2 

 ZLPT0322c  Protetická technologie II – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 ZLPT0322p  Protetická technologie II – přednáška 2 podzim 2018 K 1 

 ZLGN0311c  Gnatologie - zákl. protetiky – cvičení 1 podzim 2018 z 0,5 

 ZLGN0311p  Gnatologie - zákl.protetiky – předn. 1 podzim 2018 K 0,5 

 ZLZM0311c  Zobrazovací metody v z.l. – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 ZLZM0311p  Zobrazovací metody v z.l. – předn. 2 podzim 2018  K 1 

 ZLKM0311c  Komunikace a sebezkušenost – cvičení 2 podzim 2018 K 2 

 VSAJ0121  Angličtina I – cvičení ** 2 podzim 2018 z 2 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

** Student si zapíše ve 3. nebo 5. sem., v případě, že výuku neabsolvoval v 1. sem. 

*** bloková výuka 2 týdny - celkem 30 hod. 

 

Povinné předměty ve 3. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 ZLAN0333s  Anatomie III – seminář  ZLAN0232s Anatomie II – seminář, 

 ZLHE0221c Histologie a embryologie I –  

 cvičení, ZLLT0222s Základy lékařské termi- 

 nologie II – seminář 

 ZLAN0333c  Anatomie III – pitvy  ZLAN0232s Anatomie II – seminář,   

 ZLHE0221c Histologie a embryologie I –  

 cvičení, ZLLT0222s Základy lékařské termi- 

 nologie II – seminář 

  ZLAN0333p  Anatomie III – přednáška  ZLAN0232s Anatomie II – seminář,  

 ZLHE0221c Histologie a embryologie I –  

 cvičení, ZLLT0222s Základy lék. Terminolo 

 gie II – seminář 

 ZLFY0321c  Fyziologie I – cvičení 

 

 ZLLC011p Lékařská chemie - předn., 

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

 ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –   

 před.,  ZLBC0221s Biochemie I – seminář,  

 ZLAN232s Anatomie II-seminář 
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 ZLFY0321s  Fyziologie I – seminář 

 

 ZLLC011p  Lékařská chemie - předn., 

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

 ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika – 

 před., ZLBC0221s Biochemie I – seminář,  

 ZLAN232s Anatomie II-seminář 

 ZLHE0322c  Histologie a embryologie 

 II – cvičení 

 

 ZLHE0221c Histologie a embryologie I –  

 cvičení, ZLBI0222c Biologie II – cvičení,  

 ZLLT0222s Základy lék. terminologie II –  

 seminář 

 ZLHE0322p  Histologie a embryologie 

 II – přednáška 

 

 ZLHE0221c Histologie a embryologie I –   

 cvičení, ZLBI0222c Biologie II – cvičení,  

 ZLLT0222s Základy lék. terminologie II –  

 seminář 

 ZLPR0333s  Preklinické zub. lék. III –  

 cvičení 

 ZLPRO232c Preklinické zub.lék.II -  cvičení,  

 ZLAN0131s Anatomie I-seminář,  

 ZLAN0232s Anatomie II – seminář,  

 ZLPT0221 Protetická technologie - materiály   

 I, ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 před., ZLLC011p Lékařská chemie – přednáš 

 ka, ZLLT0222s Základy lék. terminologie II – 

seminář 

 ZLPR0333p  Preklinické zub. lék. III – 

 přednáška 

 

 ZLPRO232c Preklinické zub.lék.II -  cvičení,   

 ZLAN0131s Anatomie I-seminář, 

 ZLAN0232s Anatomie II – seminář,  

 ZLPT0221 Protetická technologie - materiály  

 I, ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 před., ZLLC011p Lékařská chemie – přednáš 

 ka, ZLLT0222s Základy lék. terminologie II –  

 seminář 

 ZLPT0322c  Protetická technologie,   

 materiály II – cvičení 

 ZLPT0221 Protetická technologie - materiály 

I,    

 ZLPR0232c Preklinické zub.lék.II – cvičení,   

 ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika – 

před. 

 ZLLC011p Lékařská chemie - předn., 

 ZLLT0222s Základy lék. terminologie II - 

seminář 

 ZLPT0322p  Protetická technologie –  

 materiály II – přednáška 

 ZLPT0221 Protetická technologie - materiály  

 I, ZLPR0232c Preklinické zub.lék.II – cviče- 

 ní, ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika  

 – před., ZLLC011p Lékařská chemie - předn., 

.ZLLT0222s Základy lék. terminologie II - 

seminář 

 ZLGN0311c  Gnatologie - základy 

 protetiky – cvičení 

 ZLPR0232c Preklinické zub.lék.II - cvičení, 

 ZLAN0131s Anatomie I - seminář, 

 ZLAN0232s Anatomie II - seminář,  

 ZLPT0221 Protetická technologie - materiály  

 I, ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 před., ZLLC011p Lékařská chemie – přednáš  

 ka, ZLLT0222s Základy lék. terminologie II - 
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seminář 

 ZLGN0311p  Gnatologie - základy 

 protetiky – přednáška 

 ZLPR0232c Preklinické zub.lék.II - cvičení,  

 ZLAN0131s Anatomie I - seminář, 

 ZLAN0232s Anatomie II - seminář,  

 ZLPT0221 Protetická technologie - materiály  

 I, ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 před., ZLLC011p Lékařská chemie – přednáš 

 ka, ZLLT0222s Základy lék.terminologie II - 

seminář 

 ZLZM0311c  Zobrazovací metody – 

 cvičení 

 ZLPR0232c Preklinické zub. lékařství – 

 cvičení, ZLBF011p Lékařská fyzika a infor 

 matika – před., ZLLC011p Lékařská chemie – 

přednáška 

 ZLZM0311p  Zobrazovací metody – 

 přednáška 

 ZLPR0232c Preklinické zub. lékařství II –  

 cvičení, ZLBF011p Lékařská fyzika a infor  

 matika – před, ZLLC011p Lékařská chemie -   

 přednáška 

 ZLKM0311c  Komunikace a sebezkuše-  

 nost – cvičení 

 ZLPO011p První pomoc – přednáška 

 ZLET021p Etika v ZL - přednáška 

 

Volitelné předměty ve 3. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukončení Hod. 

týdně 

 VLLL021  Vyhledávání lékařské literatury a  

 základy psaní odborného textu 

3 podzim 2018 z * 

 aVLTA01  Jazykový tandem I 2 podzim 2018 z ** 

 VLMB011  Moderní zobrazovací a analytické  

 metody v buněčné biologii  
3 Podzim 2018 z *** 

* e-learningový kurz 

** Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

*** Předmět poskytuje posluchači možnost rozšíření poznatků z moderních výzkumných 

technik buněčné a molekulární biologie, které jsou v současné době využívány v biologickém 

ústavu. 

 

Volitelné předměty bez kreditů zapisované v 3. - 8. semestru 

Předmět Přednášející Typ výuky Rozsah výuky v 

hod. 

Zubní lékařství 

Korekce čelistních anomálií  Bulik P 2 

Prevence v dětské stomatologii  Kukletová, 

Bartošová 

P 2 

Preventivní opatření při protetickém ošetření Bartáková P 2 

Ošetření frontálního úseku chrupu metodou 

anatomické stratifikace 

Roubalíková P 2 
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VÝUKA VE 4. SEMESTRU 
 

 

     Podmínkou zápisu do 4. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 3. 

(nebo 45 kreditů v semestrech 2. a 3.) a vykonání zkoušek z opakovaných předmětů. 

Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné termíny 

zkoušek z předmětů 3. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny 

do zkouškového období 4. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredity budou 

připsány do 3. semestru. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat ve 

zkouškovém období semestru, v něž byl opakovaný předmět zapsán. Opakovaně se 

zapisují předměty 2. semestru, z nichž student nesložil zkoušku. 

 

Povinné předměty ve 4. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

ZLLM0421c Lék. orální mikrobiologie I –  cvičení 2  jaro 2019 z 2 

ZLLM0421p Lék. orální mikrobiologie I – před.* 0 jaro 2019 –  1 

ZLBC041c Biochemie II – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška 2 jaro 2019 ZK 1 

ZLBC041s Biochemie II – seminář 2  jaro 2019 z 2 

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

ZLFY0422p Fyziologie II – přednáška 4 jaro 2019 ZK 2 

ZLFY0422s Fyziologie II – seminář 1 jaro 2019 z 1 

ZLNV041c Neurovědy –  cvičení 1  jaro 2019 z 0,5 

ZLNV041p Neurovědy –  přednáška 2 jaro 2019 K 1,5 

ZLPZ041c Preventivní zubní lékařství – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

ZLPZ041p Preventivní zubní lék. – přednáška 3 jaro 2019 ZK 2 

ZLVL0421p Veřejné zdravotnic. v z.l I – přednáška 2 jaro 2019 K 1 

ZLOH041c Orální histolog. a embryolog. – cvič. 1 jaro 2019 z 1 

ZLOH041p Orální histolog. a embryolog. – před. 2  jaro 2019 ZK 1 

ZLKK041c Konzervační z.l. - kariologie – cvič. 1 jaro 2019 z 1 

ZLOC0451c Orální chirurgie I – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

ZLOC0451p Orální chirurgie I – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

ZLPL0451c Protetické zubní lékařství I – cvičení 1  jaro 2019 z 1 

ZLPL0451p Protetické zubní lékařství I – před.* 0 jaro 2019 - 1 

ZC041 Zacházení s chemickými látkami** 0 jaro 2019 z ** 

ZLPP0442 Prázdninová praxe 1) 1 jaro 2019 z 1 týden 

VSAJ0222 Angličtina II – cvičení *** 4 jaro 2019 ZK 2 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

** Předmět je povinný pro všechny studenty 2. ročníku. Zápočet se získá na základě 
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absolvování testu na IS MUNI, rozsah výuky – 2 hod. za semestr 

*** Student si zapíše ve 4. nebo 6.sem., v případě, že výuku neabsolvoval ve 2. sem.  

1) Prázdninová praxe zahrnuje 1 týden, probíhá na Stomat.klinice nebo v ordinacích praktic- 

kých zubních lékařů. Má náplň orálně preventivní a hygienistické činnosti. 

 

Povinně volitelné předměty ve 4. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 ZLZN041  Speciální zubní náhrady 3 jaro 2019 z 1 

 

Povinné předměty ve 4. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 ZLLM0421c  Lékařská orální mikrobiologie I 

– cvičení 

 ZLLC011p Lékařská chemie – přednáška, 

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

 ZLBF011p Lék. fyzika a informatika –  

 přednáška 

 ZLLM0421p  Lékařská orální  mikrobi 

 ologie I – přednáška 

 ZLLC011p Lékařská chemie – přednáška, 

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

 ZLBF011p  – Lékařská fyzika a informatika  

 – přednáška 

 ZLBC041c  Biochemie II – cvičení  ZLLC011p Lékařská chemie – přednáška, 

 ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 přednáška, 

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

 ZLBC0221s Biochemie I – seminář,  

 ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení,  

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář 

 ZLBC041p  Biochemie II – přednáška  ZLLC011p Lékařská chemie – přednáška,  

 ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 Přednáška, 

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška,  

 ZLBC0221s Biochemie I – seminář,  

 ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení,  

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář 

 ZLBC041s  Biochemie II – seminář  ZLLC011p Lékařská chemie – přednáška, 

 ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika –  

 před.  

 ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

 ZLBC0221s Biochemie I – seminář, 

 ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář 

 ZLFY0422c  Fyziologie II – cvičení  ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

 ZLFY0422s  Fyziologie II – seminář  ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář, 

 ZLFY0422p  Fyziologie II – přednáška  

 

 ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář 
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 ZLNV041c  Neurovědy – cvičení  ZLAN0333s Anatomie III – seminář, 

 ZLAN0333c Anatomie III – pitvy, 

 ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení, 

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář 

 ZLNV041p  Neurovědy – přednáška  ZLAN0333p Anatomie III – přednáška, 

 ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení,   

 ZLFY0321s Fyziologie I – seminář 

 ZLPZ041c  Preventivní zub. lék. –  

 Cvičení 

 ZLPR0333p  Preklinické z.l. III – přednáš- 

 ka, ZLAN0333s Anatomie – seminář, 

 ZLAN0333c Anatomie – pitvy  

 ZLHE0322c Histologie a embryologie –  

 cvičení, ZLFY0321c Fyziologie I – cvičení 

 ZLPZ041p  Preventivní zub. lék. –  

 Přednáška 

 ZLPR0333p Preklinické z.l. III - přednáška,   

 ZLAN0333s Anatomie – seminář, 

 ZLAN0333c Anatomie – pitvy,  

 ZLHE0322c Histologie a embryologie –   

 cvičení, ZLFY0321c Fyziologie I –cvičení 

 ZLOH041c  Orální histologie a em- 

 briologie – cvičení 

 ZLHE0322c Histologie a embryologie II –  

 cvičení, ZLPR0333p Preklinické z.l. III – 

 přednáška 

 ZLOH041p  Orální histologie a em-briologie 

– přednáška 

 ZLHE0322c Histologie a embryologie II –   

 cvičení, ZLPR0333p Preklinické z.l. III –  

 přednáška 

 ZLKK041c  Konzervační z.l. kariolo- 

 gie – cvičení 

 ZLPR0333p  Preklinické z.l. III – přednáš-  

 ka, ZLFY0321c Fyziologie – cvičení 

 ZLVZ0411p  Veřejné  zdravotnictví  v  

 zub.lékařství 

 ZLPR0232c Preklinické zub.lék.II – cviče- 

 ní, ZLLT0222s  Základy lék. terminologie  

 II – seminář 

 ZLOC0451c  Orální chirurgie I – cvičení  ZLPR0333p Preklinické z.l. III – přednáška,  

 ZLFY0321c Fyziologie – cvičení 

 ZLPL0451c  Protetické zubní lék. I –  

 cvičení 

 ZLPR0333p  Preklinické z.l. III – přednáš- 

 ka, ZLGN0311p Gnatologie -základy prote- 

 tiky- před., ZLPT0322p Protetická techno-  

 logie II – přednáška, ZLFY0321c Fyziolo-  

 gie – cvičení 

 VSAJ0222  Angličtina 1 II – cvičení  VSAJ0121 Angličtina 1 I – cvičení 

 ZLPP0442  Prázdninová praxe II  ZLPR0333p Preklinické z.l. III – přednáška, 

 ZLPZ041c Preventivní zub.lék. – cvičení 

 

Povinně volitelné předměty ve 4. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 ZLZN041  Speciální zubní náhrady  ZLPR0333p Preklinické zubní lékařství III – před.,  

 ZLPT0322p Protetická technologie II – přednáška,  

 ZLGN0311p Gnatologie-základy protetiky – před. 
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Volitelné předměty ve 4. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 aVLTA02  Jazykový tandem II 2 jaro 2019 z * 

 ZLVP0411  Vědecká příprava pro Zubní lékařství 3 jaro 2019 k  

*Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 

 

 

VÝUKA V 5. SEMESTRU 

 
Rozvrh a režim studia.   
Od 5. semestru je praktická a seminární výuka organizována blokově, ve studijních 

skupinách po 15 – 20 studentech. Bloky praktické a seminární výuky jsou situovány 

do šestihodinových dopoledních celků a jsou rovnoměrně rozděleny do obou se-

mestrů. Z organizačních a ekonomických důvodů souvisejících s provozem ve Fa-

kultních nemocnicích jsou studenti na stáže vypisováni studijním oddělením. Před-

nášky z povinných předmětů studijního plánu jsou zařazovány do rozvrhu od 13.30 

hodin, nepovinné přednášky v pozdním odpoledni nebo i večer. U jednosemestro-

vých předmětů budou přednášky probíhat jen v podzimním semestru. Zkoušky 

je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu i v průběhu 

semestru. 

Podmínkou zápisu do 5. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 4. 

(nebo získání 45 kreditů ze semestrů 3. a 4.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kursů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 4. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 5. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredi-

ty  budou připsány do 4. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 3. semestru, 

z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat 

ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

 

Povinné předměty v 5. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 ZLCP051c  Chirurgická propedeutika – cvičení 1 podzim 2018 z 0,5 

 ZLLM0522c  Lékařská orální mikrobiologie II –  

 cvičení 

2 podzim 2018 z 2 

 ZLLM0522p  Lékařská orální  mikrobiologie II –  

 přednáška 

3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLZP051a   Lékařská psychologie a psychosomatika  

 v zub. lékařství – cvičení 

1 podzim 2018 z 1 

https://is.muni.cz/auth/predmet/1411/akreditace2018jaro/ZLVP0411
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 ZLZP051  Lékařská psychologie a psychosomatika  

 v zubním lékařství 

1 podzim 2018 K 1 

 ZLPA0521c  Patologie I – cvičení 3 podzim 2018 z 2 

 ZLPA0521p  Patologie I – přednáška* 0 podzim 2018 - 2 

 ZLPF0521c  Patologická fyziologie I – cvičení 3 podzim 2018 z 2 

 ZLPF0521p  Patologická fyziologie I – přednáška 0 podzim 2018 - 2 

 ZLOP0521p   Orální patologie I – přednáška* 0 podzim 2018 - 1 

 ZLPL0562c  Protetické zubní lékařství II – cvičení 4 podzim 2018 z 2 

 ZLPL0562p  Protetické zubní lékařství II – přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLTA051p  Klinická anatomie – hlava, krk – 

 přednáška 

2 podzim 2018 K 1 

 ZLKZ051c  Konzervační zubní lékařství, léčba   

 zubního kazu – cvičení 

2 podzim 2018 z 2 

 ZLKZ051p  Konzervační zubní lékařství,léčba  

 zubního kazu – přednáška 

2 podzim 2018 ZK 1 

 ZLOC0552c  Orální chirurgie II –  cvičení 2 podzim 2018 z 1 

 ZLOC0552p  Orální chirurgie II – přednáška* 0 podzim 2018 - 1 

 ZLIM051c  Imunologie v zub. lékařství – cvičení 2 podzim 2018 z 0,5 

 ZLIM051p  Imunologie v zub. lékařství – přednáška 2 podzim 2018 ZK 0,5 

 VSAJ0121  Angličtina 1 I – cvičení** 2 podzim 2018 z 2 

** Student si zapíše v 5. sem., v případě, že výuku neabsolvoval v 1. nebo 3. sem. 

 

Povinně volitelné předměty v 5. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukončení Hod. týdně 

 ZLMT051  Materiály a technologie v PL 3 podzim 2018 0,5 7,5 

 

Povinné předměty v 5. semestru -prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

ZLCP051c Chirurgická propedeutika - 

cvičení 

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení, 

ZLFY0422s Fyziologie II – seminář, 

ZLBC041c Biochemie II cvičení, 

ZLBC041s Biochemie II seminář, 

ZLAN0333p Anatomie III přednáška,  

ZLHE0322p Histologie a emb. II přednáš-

ka, ZLLT0222s  Základy lékařské termino-

logie II – seminář, ZLET021p Etika v zub. 

lékařství – přednáška, ZLPO011p První 

pomoc-přednáška 

ZC041 Zacházení s chem. látkami 

ZLLM0522c Lékařská orální mikrobio-

logie II – cvičení 

ZLLM0421c Lékařská orál. mikrobiologie I 

– cvičení, ZLBC0221p Biochemie I – 

přednáška,  ZLET021p Etika v zubním 

lékařství - přednáška, ZLLT0222s Základy 

lékařské terminologie II – seminář 

ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLLM0522p Lékařská orální mikrobio- ZLLM0421c Lékařská orál. mikrobiologie I 
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logie II - přednáška – cvičení, ZLBC0221p Biochemie I– před-

náška,  ZLET021p Etika v zubním lékařství 

– přednáška, ZLLT0222s Základy lékařské 

terminologie II – seminář 

ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLPA0521c Patologie I – cvičení ZLFY0422p Fyziologie II – přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLAN0333p Anatomie III – přednáška,  

ZLHE0322p Histologie a emb. II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lékařské termi-

nologie II – seminář,  ZLET021p Etika 

v zubním lékařství – přednáška 

ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLPF0521c Patologická fyziologie I – 

cvičení 

ZLFY0422p Fyziologie II – přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLAN0333p Anatomie III- přednáška, 

ZLHE0322p Histologie a emb.II – přednáš-

ka,  ZLLT0222s Základy lékařské termino-

logie – seminář, ZLET021p Etika v zubním 

lékařství – přednáška 

ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLPL0562c Protetické zubní lékařství II 

– cvičení 

ZLPL0451c Protetické zubní lékařství I – 

cvičení, ZLPZ041p Preventivní 

zub.lékařství – přednáška,  ZLLT0222s 

Základy lék. terminologie – seminář, 

ZLET021p Etika v zub.lékařství, ZC041 

Zacházení s chem. látkami 

 ZLPL0562p Protetické zubní lékařství II 

– přednáška 

ZLPL0451c Protetické zubní lékařství I – 

cvičení, ZLPZ041p Preventivní 

zub.lékařství – přednáška, ZLLT0222s 

Základy lék. terminologie – seminář, 

ZLET021p Etika v zub.lékařství, ZC041 

Zacházení s chem. látkami 

 ZLTA051p Klinická anatomie –

hlava,krk – přednáška 

ZLFY0422p Fyziologie – přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLAN0333p Anatomie III – přednáška, 

ZLHE0322p Histologie a emb. II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lék. terminolo-

gie – seminář, ZLET021p Etika v zub. 

lékařství – přednáška,  ZC041 Zacházení 

s chem. látkami 

 ZLKZ051c Konzervační zubní lékař-

ství, léčba zubního kazu – 

cvičení 

ZLPZ041p Preventivní zub. lékařství, 

ZLKK041c Konzervační zub. lékařství-

kariologie – cvičení, ZLFY0422p Fyziolo-

gie II – přednáška, ZLBC041p Biochemie 

II – přednáška, ZLAN0333p Anatomie III – 

přednáška, ZLHE0322p Histologie a emb. 

II – přednáška,  ZLLT0222s Základy lék. 

terminologie – seminář, ZLET021p Etika v 

zub. lékařství – přednáška, ZC041 Zachá-
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zení s chem. látkami 

 ZLKZ051p Konzervační zubní lékař-

ství,léčba zubního kazu – 

přednáška 

ZLPZ041p Preventivní zub. lékařství, 

ZLKK041c Konzervační zub. lékařství-

kariologie – cvičení, ZLFY0422p Fyziolo-

gie II – přednáška, ZLBC041p Biochemie 

II – přednáška, ZLAN0333p Anatomie III – 

přednáška, ZLHE0322p Histologie a emb. 

II – přednáška,  ZLLT0222s Základy lék. 

terminologie – seminář, ZLET021p Etika 

v zub. lékařství – přednáška, ZC041 Zachá-

zení s chem. látkami 

 ZLOC0552c Orální chirurgie II – cvičení ZLPZ041p Preventivní zub. lékařství – 

přednáška, ZLOC0451c Orální chirurgie I – 

cvičení, ZLFY0422p Fyziologie II – před-

náška, ZLBC041p Biochemie II – přednáš-

ka, ZLAN0333p Anatomie III – přednáška, 

ZLHE0322p Histologie a emb. II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lék. terminolo-

gie – seminář, ZLET021p Etika v zub. 

lékařství,  ZC041 Zacházení s chem. látka-

mi 

 ZLIM051c Imunologie v zub. lékařství  

– cvičení 

ZLBC0221p Biochemie I – přednáška, 

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení, 

ZLFY0422s Fyziologie – seminář, 

ZLLM0421c Lék. orál. mikrobiologie I - 

cvičení,  ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLIM051p Imunologie v zub. lékařství 

– přednáška 

  

ZLBC0221p Biochemie I – přednáška, 

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení, 

ZLFY0422s Fyziologie – seminář, 

ZLLM0421c Lék. orál. mikrobiologie I – 

cvičení, ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLZP051a Lékařská psychologie a 

psychosomatika v zubním 

lékařství – cvičení 

ZLNV041c Neurovědy – cvičení, ZC041 

Zacházení s chem. látkami  

 ZLZP051 Lékařská psychologie a 

psychosomatika v zubním 

lékařství – přednáška 

ZLNV041c Neurovědy – cvičení, ZC041 

Zacházení s chem. látkami 

 

Volitelné předměty v 5. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukončení Hod. 

týdně 

aVLTA01 Jazykový tandem 2 podzim 2018 z * 

*Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 

 



 169 

VÝUKA V 6. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 6. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 5. 

(nebo získání 45 kreditů ze semestru 4.a 5.) a složení zkoušek z opakovaných před-

mětů. Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 5. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 6. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredi-

ty  budou připsány do 5. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 4.semestru, z 

nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat 

ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

 

Práci u křesla smí student zahájit až po vykonané zkoušce z předmětu Prekli-

nické zubní lékařství III. 

 

Povinné předměty v 6. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLPA0622c Patologie II – cvičení 3 jaro 2019 z 2 

 ZLPA0622p Patologie II – přednáška  3 jaro 2019 ZK 2 

 ZLPF0622c Patologická fyziologie II – cvičení 3 jaro 2019 z 2 

 ZLPF0622p Patologická fyziologie II – přednáška 3 jaro 2019 ZK 2 

 ZLOP0622p Orální patologie II – přednáška 3 jaro 2019 ZK 2 

 ZLFA0621c Farmakologie I – cvičení  2 jaro 2019 z 2 

 ZLFA0621p Farmakologie I – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLGE061c Genetika v zubním lékařství – cvičení 1 jaro 2019 z 0,5 

 ZLGE061p Genetika v zubním lékařství – přednáš-

ka 

1 jaro 2019 K 0,5 

 ZLED061c Konzervační zubní lékařství – endodon-

cie I – cvičení 

2 jaro 2019 z 2 

 ZLED061p Konzervační zubní lékařství – endodon-

cie I – přednáška 

2 jaro 2019 ZK 1 

 ZLPL0663c Protetické zubní lékařství III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLPL0663p Protetické zubní lékařství III – přednáš-

ka* 

0 jaro 2019 - 1 

 ZLOC0653c Orální chirurgie III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLOC0653p Orální chirurgie III – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLOR0641c Ortodoncie I – cvičení 1 jaro 2019 z 2 

 ZLOR0641p Ortodoncie I – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLIP061c  Interní propedeutika – cvičení 1 jaro 2019 z 0,5 

 ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška 2 jaro 2019 ZK 0,5 

 ZLCH0631c Chirurgie I –  cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLCH0631p Chirurgie I – přednáška * 0 jaro 2019 0 1 

 VSAJ0222 Angličtina 1 II – cvičení ** 4 jaro 2019 ZK 2 

 ZLPP0643 Prázdninová praxe 1) 1 jaro 2019 z 2 

týd. 

** Student si zapíše v 6.sem., v případě, že výuku neabsolvoval ve 2. nebo 4. sem.  
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Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 
1) Prázdninová praxe zahrnuje 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékař-

ství. Praxe se koná na Stomat. klinice, KÚČOCH nebo v ordinacích praktických zubních 

lékařů. 

 

Povinné předměty v 6. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 ZLPA0622c Patologie II – cvičení ZLPA0521c Patologie I – cvičení 

  ZLPA0622p Patologie II – přednáška  ZLPA0521c Patologie – cvičení.  Zkouš-

ku z patologické anatomie lze zapsat po 

vykonání zkoušky z předmětu Neurovědy  

  ZLPF0622c Patologická fyziologie II – 

cvičení 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I –

cvičení   

  ZLPF0622p Patologická fyziologie II – 

přednáška 

ZLPF0521c Patologická  fyziologie  I – 

cvičení 

  ZLOP0622p Orální patologie II – přednáška ZLPA0521c Patologie I – cvičení 

  ZLFA0621c Farmakologie I – cvičení  ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická  fyziologie  I - 

cvičení, ZLCP051c Chir. propedeutika – 

cvičení 

  ZLGE061c Genetika v zubním lékařství – 

cvičení 

ZLLM0522p Lékařská orál. mikrobiolo-

gie II – přednáška, ZLIM051p Imunolo-

gie v zub.lékařství – přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I –

cvičení 

  ZLGE061p Genetika v zubním lékařství – 

přednáška 

ZLLM0522p Lékařská orál. mikrobiolo-

gie  II – přednáška, ZLIM051p Imunolo-

gie v zub.lékařství –přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I - 

cvičení 

  ZLED061c Konzervační zubní lékařství – 

endodoncie I –  cvičení 

ZLKZ051p Konzerv.zub.lék., léčba 

zub.kazu - přednáška, ZLPA0521c Pato-

logie I – cvičení, ZLPF0521c Patologická 

fyziologie I-cvičení 

  ZLED061p Konzervační zubní lékařství – 

endodoncie I –  přednáška 

ZLKZ051p Konzervační zub.lék., léčba 

zub. kazu – přednáška, ZLPL0562p Pro-

tetické zub.lék. II-přednáška, ZLPA0521c 

Patologie I – cvičení, ZLPF0521c Patolo-

gická fyziologie I – cvičení 

  ZLPL0663c Protetické zubní lékařství III – 

cvičení 

ZLPL0562p Protetické  zub.  lékařství II 

– přednáška, ZLPA0521c  Patologie I – 

cvičení, ZLPF0521c Patologická fyziolo-

gie I – cvičení, ZLCP051c Chirurgická 

propedeutika – cvičení 

  ZLOC0653c Orální chirurgie III – cvičení ZLOC0552c Orální chirurgie II – cvičení, 

ZLPL0562p Protetické zub. 

lékařství II – přednáška, ZLPA0521c 



 171 

Patologie I – cvičení, ZLPF0521c Patolo-

gická fyziologie I cvičení, ZLCP051c 

Chirurgická propedeutika – cvičení  

  ZLOR0641c Ortodoncie I –  cvičení ZLPR0232p Preklinické zubní lékařství 

III – přednáška, ZLGN0311p Gnatologie, 

základy protetiky – přednáška, 

ZLPL0562p Protetické zub. lékařství II 

přednáška, ZLOC0552c Orální chirurgie 

II – cvičení, ZLKZ051p – Konzervační 

zub.lék., léčba zub. kazu - přednáška, 

ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I - 

cvičení 

  ZLIP061c Interní propedeutika – cvičení ZLBC041s Biochemie II - seminář, 

ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I - 

cvičení 

  ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška ZLBC041s Biochemie II - seminář, 

ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I - 

cvičení 

  ZLCH0631c Chirurgie I  – cvičení  ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I – 

cvičení, ZLCP051 c – Chirurgická prope-

deutika -cvičení 

  VSAJ0222 Anglický jazyk 1 II – cvičení VSAJ0121 Angličtina 1 I – cvičení 

  ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení ZLKZ051p Konzervační zub.lék., léčba 

zub. kazu – přednáška, ZLPL0562p Pro-

tetické zub.lékařství II – přednáška, 

ZLOC0552c Orální chirurgie II cvičení, 

ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I - 

cvičení 

ZLPP0643 Prázdninová praxe ZLKK041c Konzerv. zubní lékařství – 

kariologie – cvičení, ZLKZ051p Kon-

zerv. zubní lékařství, léčba zub. kazu – 

přednáška,   ZLPL0562p  Protetické 

zubní lékařství – II přednáška, ZLPZ041p 

Preventivní zub.lékařství - přednáška, 

ZLED061c Konzervační zubní lékařství – 

endodoncie I - cvičení, ZLOC0653c 

Orální chirurgie III – cvičení, 

ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení  

Volitelné předměty v 6. semestru 

Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 
Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 aVLTA01  Jazykový tandem 2 jaro 2019 z * 

*Setkání budou probíhat dle flexibility tandemových skupin. 
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VÝUKA V 7. SEMESTRU 
Rozvrh a režim studia  
Praktická a seminární výuka je organizována blokově, ve studijních skupinách po 15 

– 20 studentech. Bloky praktické a seminární výuky jsou situovány do šestihodino-

vých dopoledních celků a jsou rovnoměrně rozděleny do obou semestrů. Z organi-

začních a ekonomických důvodů souvisejících s provozem ve Fakultních nemocni-

cích jsou studenti na stáže vypisováni studijním oddělením. Přednášky z povinných 

předmětů studijního plánu jsou zařazovány do rozvrhu od 13.30 hodin, nepovinné 

přednášky v pozdním odpoledni nebo i večer. U jednosemestrových předmětů 

budou přednášky probíhat jen v podzimním semestru. Zkoušky je možno konat 

po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu i v průběhu semestru. 

Podmínkou zápisu do 7. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 6. 

(nebo získání 45 kreditů ze semestrů 5. a 6.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 6. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 7. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredi-

ty  budou připsány do 6. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 3. semestru, 

z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat 

ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

Povinné předměty v 7. semestru 
Kód Název předmětu Kre-

dity 

Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLFA0722c  Farmakologie II – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 ZLFA0722p  Farmakologie II – přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLCH0732c  Chirurgie II – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 ZLCH0732p  Chirurgie II – přednáška* 0 podzim 2018 0 1 

 ZLDV0711c  Dermatovenerologie – cvičení 2 podzim 2018 z 1,3 

 ZLDV0711p  Dermatovenerologie – přednáška 2 podzim 2018 ZK 0,7 

 ZLOT0711c  Otorinolaryngologie – cvičení 2 podzim 2018 z 3 

 ZLOT0711p  Otorinolaryngologie – přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLOC0754c  Orální chirurgie IV – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 ZLOC0754p  Orální chirurgie IV – přednáška * 0 podzim 2018 - 2 

 ZLPL0764c  Protetické z. l. IV – cvičení 2 podzim 2018 z 1,5 

 ZLPL0764p  Protetické z.l. IV – přednáška * 0 podzim 2018 - 0,5 

 ZLOR0742c  Ortodoncie II – cvičení 1 podzim 2018 z 0,7 

 ZLOR0742p  Ortodoncie II – přednáška * 0 podzim 2018 - 0,3 

 ZLES0711c  Konzervační z.l. – estetika - cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 ZLES0711p  Konzervační z.l. – estetika-přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLHE0711c  Hygiena, preventivní lékařství, epidemi 

 ologie z.l. – cvičení 

2 podzim 2018 z 2 

 ZLHE0711p  Hygiena, preventivní lékařství, epidemi 

 ologie z.l. – přednáška  

3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLPD0732c  Parodontologie II – cvičení 2 podzim 2018 z 1,5 

 ZLPD0732p  Parodontologie II – přednáška * 0 podzim 2018 - 0,5 

Z ZLVL7X61    Vnitřní lékařství  blok 1 – cvičení 1 podzim 2018 z 1,5 
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Z ZLVL7X63 V Vnitřní lékařství  blok 3 – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

Z ZLVL7X66 V Vnitřní lékařství  blok 6 – cvičení 1 podzim 2018 z 1 
Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

Povinné předměty v 7. semestru -prerekvizity 
Kód Název předmětu Prerekvizity 

 ZLFA0722c Farmakologie II – 

cvičení 

ZLFA0621c Farmakologie I – cvičení, 

ZLPA0622c Patologie  II – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLOR0641c  

Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I 

– cvičení 

 ZLFA0722p Farmakologie II – 

přednáška 

ZLFA0621c Farmakologie I – cvičení, 

ZLPA0622c Patologie  II  – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II  – cvičení, ZLOR0641c  

Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I 

– cvičení 

 ZLCH0732c Chirurgie II – cvičení ZLCH0631c Chirurgie I – cvičení, 

ZLPA0622c Patologie II   – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLED061p Kon-

zervační z.l. – endodoncie I – přednáška, ZLPL0663c 

Protetické z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chi-

rurgie III - cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – 

cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení 

 ZLDV0711c Dermatovenerologie – 

cvičení 

ZLPA0622c Patologie II – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLLM0522p 

Lékařská orální mikrobiologie II – přednáška, 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c 

Parodontologie I – cvičení   

 ZLDVO711p Dermatovenerologie – 

přednáška 

ZLPA0622c Patologie II – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLLM0522p 

Lékařská orální mikrobiologie II – přednáška, 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c 

Parodontologie I – cvičení   

 ZLOT0711c Otorinolaryngologie – 

cvičení 

ZLPA0622c Patologie II - cvičení, ZLPF0622c Pato-

logická fyziologie II - cvičení, ZLM0522p Lékařská 

orální mikrobiologie II – přednáška, ZLIP061p Inter-

ní propedeutika - přednáška, ZLFA0621c Farmako-

logie I – cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – cviče-

ní, ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení   

 ZLOT0711p Otorinolaryngologie  

– přednáška 

ZLPA0622c Patologie II – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLLM0522p 

Lékařská orální mikrobiologie II – přednáška, 

ZLIP061p Interní propedeutika - přednáška, 

ZLFA0621c Farmakologie I – cvičení, ZLOR0641c  

Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I 

- cvičení   

ZLOC0754c Orální chirurgie IV 

- cvičení 

ZLOC0653c Orální chirurgie III – cvičení, 

ZLOP0622p, Orální patologie II  – přednáška, 
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ZLPA0622c Patologie  II –  cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLOR0641c  

Ortodoncie I. – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I 

– cvičení ,ZLED061p Konzervační zubní lékařství – 

přednáška, ZLPL0663c Protetické zubní lékařství III 

– cvičení                     

ZLPL0764c Protetické zubní 

lékařství IV – cvičení 

ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, 

ZLPA0622c Patologie II  – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLOP0622p 

Orální patologie II – přednáška, ZLED061p Konzer-

vační z.l. – endodoncie I – přednáška, ZLOC0653c 

Orální chirurgie III - cvičení, ZLOR0641c  Ortodon-

cie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I – cviče-

ní 

ZLOR0742c Ortodoncie II – cviče-

ní 

ZLOR0641c Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPA0622c Patologie II- cvičení, ZLPF0622c Pato-

logická fyziologie II - cvičení, ZLOP0622p Orální 

patologie II  - přednáška, ZLED061p Konzervační 

z.l.  – endodoncie I – přednáška, ZLPL0663c Prote-

tické z.l. III – cvičení, 

ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c 

Parodontologie I – cvičení  

ZLES0711c Konzervační z.l. - 

estetika – cvičení 

ZLKZ051p Konzervační z.l. – léčba zubního kazu – 

přednáška,ZLED061p Konzervační z.l., endodoncie I 

– přednáška, ZLPA0622c Patologie II – cvičení, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II. – cvičení, 

ZLOP0622p Orální patologie II - přednáška, 

ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, ZLOC0653c 

Orální chirurgie III -  cvičení, ZLOR0641c  Ortodon-

cie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I - cviče-

ní        

ZLES0711p  Konzervační z.l. - 

estetika 

– přednáška 

ZLKZ051p Konzervační .z.l. – léčba zubního kazu – 

přednáška,ZLED061p Konzervační.z.l. –  endodoncie 

I – přednáška,ZLPA0622c Patologie II – cvičení, 

ZLPF0622c Patologická fyziologie II – cvičení, 

ZLOP0622p Orální patologie II - přednáška, 

ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, ZLOC0653c 

Orální chirurgie III – cvičení, ZLOR0641c  Ortodon-

cie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I – cviče-

ní            

ZLHE0711c Hygiena, preventivní 

lékařství, epidemiolo-

gie z.l. – cvičení 

ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie II – 

přednáška, ZLPA0622c Patologie II – cvičení, 

ZLPF0622c Patologická fyziologie II – cvičení, 

ZLOP0622p Orální patologie II – přednáška, 

ZLKZ051p Konzervační.z.l. – léčba zubního kazu – 

přednáška,ZLED061p Konzervační z.l. – endodoncie 

I– přednáška, ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, 

ZLOC0653c Orální chirurgie III – cvičení, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c 
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Parodontologie I – cvičení  

 ZLHE0711p Hygiena, preventivní 

lékařství, epidemiolo-

gie z.l. – přednáška 

ZLLM0522p Lékařská orální mikr;obiologie II – 

přednáška, ZLPA0622c Patologie II – cvičení, 

ZLPF0622c Patologická fyziologie II – cvičení, 

ZLOP0622p Orální patologie II – přednáška, 

ZLKZ051p Konzerv.z.l. – léčba zubního kazu – 

přednáška, ZLED061p Konzervační z.l.  – endodon-

cie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické z.l. III – 

cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c 

Parodontologie I – cvičení   

 ZLPD0732c Parodontologie II – 
cvičení 

ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie II – 

přednáška, ZLPA0622c Patologie II – cvičení, 

ZLPF0622c Patologická fyziologie II – cvičení, 

ZLKZ051p Konzerv.z.l. – léčba zubního kazu – 

přednáška, ZLED061p Konzervační z.l. – endodoncie 

I – přednáška, ZLPL0663c Protetické z.l. III – cviče-

ní, ZLOC0653c Orální chirurgie III  – cvičení, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, ZLPD0631c 

Parodontologie I – cvičení , ZLOP0622p  Orální 

patologie II – přednáška           

ZLVL7X61 Vnitřní lékařství   

blok 1  –cvičení 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLPA0622c Patologie II  – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II   – cvičení, ZLFA0621c 

Farmakologie I – cvičení, ZLED061p Konzervační 

z.l.  – endodoncie I – přednáška, ZLPL0663c Prote-

tické z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie 

III – cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení   

ZLVL7X63 Vnitřní lékařství   

blok 3 – cvičení 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLPA0622c Patologie II  – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II  – cvičení, ZLFA0621c 

Farmakologie I – cvičení,ZLED061p Konzervační 

z.l. – endodoncie I – přednáška, ZLPL0663c Prote-

tické z.l. III – cvičení,ZLOC0653c Orální chirurgie 

III - cvičení, ZLOR0641c Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení   

ZLVL7X66 Vnitřní lékařství   

blok 6 – cvičení 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLPA0622c Patologie II – cvičení, ZLPF0622c 

Patologická fyziologie II – cvičení, ZLFA0621c 

Farmakologie I – cvičení, ZLED061p Konzervační 

z.l.  – endodoncie I – přednáška, ZLPL0663c Prote-

tické z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie 

III – cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení   
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VÝUKA V 8. SEMESTRU 

Podmínkou zápisu do 8. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 7. 

(nebo získání 45 kreditů ze semestrů 6. a 7.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 7. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 8. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredi-

ty budou připsány do 7. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 6. semestru,  

z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat 

ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 

 

Povinné předměty v 8. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 ZLOC0855c  Orální chirurgie V – cvičení 2 jaro 2019 z 1 

 ZLOC0855p  Orální chirurgie V– přednáška 2 jaro 2019 ZK 1 

 ZLPL0865c  Protetické z.l. V– cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLPL0865p  Protetické z.l. V– přednáška 3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLOR0843c  Ortodoncie III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLOR0843p  Ortodoncie III – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLPD0833c  Parodontologie III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLPD0833p  Parodontologie III – přednáška 3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLCH0833c  Chirurgie III – cvičení 2 jaro 2019 Z 2 

 ZLCH0833p  Chirurgie III – přednáška 3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLVL801p  Vnitřní lékařství blok 1-6 **  3 jaro 2019 ZK  

 ZLFT0811c  Fyzioterapie a léčebná rehabilitace –  

 cvičení 

1 jaro 2019 z 0,7 

 ZLFT0811p Fyzioterapie a léčebná rehabilitace – 

přednáška 

2 jaro 2019 K 0,3 

 ZLNE0811c  Neurologie  – cvičení 1 jaro 2019 z 2 

 ZLNE0811p  Neurologie – přednáška   3 jaro 2019 ZK  

 ZLOL0811c  Oční lékařství - cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLRK0811c  Konzervační z.l. - rekonstrukce  

 korunky – cvičení 

2 jaro 2019 z 2 

 ZLRK0811p  Konzervační z.l. - rekonstrukce  

 korunky – přednáška* 

0 jaro 2019 - 1 

 ZLED0811c  Konzervační z.l. – endodoncie II –  

 cvičení 

  

2 jaro 2019 z 2 

 ZLED0811p  Konzervační z.l. – endodoncie II –  

 přednáška 

3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLDL0821p  Dětské zubní lékařství I – přednáška 2 jaro 2019 ZK 1 

 ZLSD 0811s  Soudní lékařství v z.l. – seminář 2 jaro 2019 K 1 

 ZLVL7X62  Vnitřní lékařství  blok 2 – cvičení 1 jaro 2019 z 1,5 

 ZLVL7X64  Vnitřní lékařství  blok 4 – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLVL7X65  Vnitřní lékařství  blok 5 – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLPP0844  Prázdninová praxe 1) 2 jaro 2019 z 4 

týdny 
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Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

** Zkoušku je možno složit až po odstážování všech bloků Vnitřního lékařství (1 až 6)  
1) Prázdninová praxe zahrnuje 4 týdny odborné ordinační praxe v oboru praktické zubní lékař-

ství. Praxe se koná na Stomatologické klinice, KÚČOCH nebo v ordinacích zubních lékařů. 

 

Povinně volitelné předměty v 8. semestru 

Kód Název předmětu Kre-

dity 

Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLSP081 Speciální léčebné postupy v z. l. 3 jaro 2019 z 1 

 

Povinné předměty v 8. semestru – prerekvizity 

 ZLVL801p Vnitřní lékařství  blok 1-6 – 

zkouška 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLFA0722p Farmakologie II – před-

náška, ZLED061p Konzervační z.l.  – endo-

doncie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické 

z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chirur-

gie III - cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – 

cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I - cvi-

čení  

ZLOC0855c Orální chirurgie V – cvičení ZLOC0754c Orální chirurgie IV – cvičení 

ZLPL0865c Protetické z. l. V – cvičení ZLPL0764c Protetické z.l. IV – cvičení 

ZLPL0865p Protetické z. l. V – přednáš-

ka 

ZLPL0764c Protetické z.l. IV – cvičení 

ZLOR0843c Ortodoncie III – cvičení ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení 

ZLPD0833c Parodontologie III – cvičení ZLPD0732c Parodontologie II – cvičení 

ZLPD0833p Parodontologie III – 

přednáška 

ZLPD0732c Parodontologie II – cvičení, 

 

ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení ZLCH0732c Chirurgie II – cvičení 

ZLCH0833p Chirurgie III – přednáška ZLCH0732c Chirurgie II – cvičení 

  ZLFT0811c Fyzioterapie a léčebná 

rehabilitace  – cvičení 

ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLLM0522p Lékařská orální mikrobi-

ologie II – přednáška, ZLIP061p Interní 

propedeutika – přednáška, ZLFA0722p Far-

makologie II – cvičení 

 ZLFT0811p Fyzioterapie a léčebná 

rehabilitace – přednáška 

ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLLM0522p Lékařská orální mikrobi-

ologie II – přednáška, ZLIP061p Interní 

propedeutika – přednáška, ZLFA0722p Far-

makologie II  – cvičení 

 

 ZLNE0811c Neurologie – cvičení ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-



 178 

náška, ZLLM0522p Lékařská orální mikrobi-

ologie II – přednáška, ZLIP061p Interní 

propedeutika – přednáška, ZLFA0722p Far-

makologie II  – cvičení 

ZLNE0811p Neurologie – přednáška 

 

ZLPA0622p Patologie II– přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II– před-

náška, ZLLM0522p Lékařská orální mikrobi-

ologie II – přednáška, ZLIP061p Interní 

propedeutika – přednáška, ZLFA0722p Far-

makologie II – cvičení 

ZLSD0811s Soudní lékařství v z.l.  ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLLM0522p Lékařská orální mikrobi-

ologie II – přednáška, ZLIP061p Interní 

propedeutika – přednáška, ZLFA0722p Far-

makologie II – cvičení 

ZLOL0811c Oční lékařství – cvičení ZLPA0622p Patologie II– přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLLM0522p Lékařská orální mikrobi-

ologie II – přednáška, ZLIP061p Interní 

propedeutika – přednáška, ZLFA0722p Far-

makologie II – cvičení 

ZLRK811c Konzervační z. l. – rekon-

strukce korunky  

– cvičení 

ZLFA0722c Farmakologie II  – cvičení, 

ZLES0711p Konzervační z. l. – estetika - 

přednáška 

ZLED0811c Konzervační z. l. – endo-

doncie II – cvičení 

ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení, 

ZLES0711p Konzervační z. l. – estetika - 

přednáška 

ZLED0811p Konzervační z. l. - endo-

doncie II – přednáška 

ZLFA0722c Farmakologie II – cvičení, 

ZLES0711p Konzervační z. l. - estetika – 

přednáška  

ZLDL0821p Dětské zubní lékařství I – 

přednáška 

ZLPA0622p Patologie II-přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II před-

náška, ZLED061p Konzervační z. l. - endo-

doncie I – přednáška, ZLES0711c Konzer-

vační z. l. - estetika – cvičení,ZLFA0722c 

Farmakologie II – cvičení, ZLOR0742c 

Ortodoncie II – cvičení, ZLPL0764c Prote-

tické z.l. IV – cvičení, ZLPD0732c Parodon-

tologie II – cvičení, ZLOC0754c Orální 

chirurgie IV- cvičení, ZLPL0562p Protetické 

zub.lék. II-přednáška, ZLKZ051p Konzer-

vační zub.lék.-přednáška, ZLOP0622p Orální 

patologie II-přednáška, ZLED061p Konzer-

vační zub.lék.-endodoncie I – přednáška, 

ZLES0711p Konzervační  zub.lék. – estetika, 

přednáška, ZLPA0622p – Patologie II před-

náška, ZLPF0622p-Patologická fyziologie II 

přednáška 

ZLVL7X62 Vnitřní lékařství    blok 2 – ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 
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cvičení ZLPA0622p Patologiie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II  – 

přednáška, ZLFA0621c Farmakologie I – 

cvičení, ZLED061p Konzervační z.l. – endo-

doncie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické 

z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chirur-

gie III - cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – 

cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I – 

cvičení   

ZLVL7X64 Vnitřní lékařství   blok 4 – 

cvičení 

ZLIP061p Interní propedeutika  – přednáška, 

ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II  – 

přednáška, ZLFA0621c Farmakologie I – 

cvičení, ZLED061p Konzervační z.l. – endo-

doncie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické 

z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chirur-

gie III – cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – 

cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I - cvi-

čení   

ZLVL7X66 Vnitřní lékařství   blok 6 – 

cvičení 

ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška,ZLFA0621c Farmakologie I – cvičení, 

ZLED061p Konzervační z.l.  – endodoncie I 

– přednáška, ZLPL0663c Protetické z.l. III – 

cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie III - 

cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení   

 ZLPP0844 Prázdninová praxe ZLED061p Konzervační z. l. - endodoncie I – 

přednáška, ZLES0711c Konzervační z. l. -

estetika – cvičení, ZLOR0742c Ortodoncie II 

– cvičení, ZLPL0764c Protetické z. l. IV  – 

cvičení, ZLPD0732c Parodontologie II – 

cvičení, ZLOC0754c Orální chirurgie IV– 

cvičení  
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VÝUKA V 9. SEMESTRU 
 

Rozvrh a režim studia  

Praktická a seminární výuka je organizována blokově, ve studijních skupinách po 

11–15 studentech. Bloky praktické a seminární výuky jsou situovány do šestihodi-

nových dopoledních celků a jsou rovnoměrně rozděleny.  Z organizačních 

a ekonomických důvodů souvisejících s provozem ve Fakultních nemocnicích jsou 

studenti na stáže vypisováni studijním oddělením. Povinné přednášky jsou zařazo-

vány do rozvrhu od 13.30 hodin, nepovinné v pozdním odpoledni nebo i večer. U 

jednosemestrových předmětů budou přednášky probíhat jen v podzimním 

semestru. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného 

předmětu i v průběhu semestru bez narušení plánované výuky. 

 

Podmínkou zápisu do 9. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 8. 

(nebo získání 45 kreditů ze semestrů 6. a 7.) a složení zkoušek z opakovaných 

předmětů. Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Nevyčerpané opravné 

termíny zkoušek z předmětů 8. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být 

převedeny do zkouškového období 9. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredi-

ty budou připsány do 8. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 7. semestru, 

z nichž student nesložil zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat  

ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. V 9. se-

mestru musí být nejpozději odevzdána a obhájena „Samostatná práce“. V 9. semest-

ru musí student absolvovat a ukončit ostatní teoretickou a praktickou výuku kromě 

předpromoční praxe a SRZ . 
 

Povinné předměty v 9. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLPL0966c Protetické zubní lékařství VI – cvičení 2 podzim 2018 z 4 

 ZLOR0944c Ortodoncie IV – cvičení 1 podzim 2018 z 2 

 ZLOR0944p Ortodoncie IV – přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLDL0922c Dětské zubní lékařství II – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 ZLDL0922s Dětské zubní lékařství II – seminář 1 podzim 2018 z 1 

 ZLOM0911s Orální medicína – seminář 1 podzim 2018 z 1 

 ZLOM0911p Orální medicína – přednáška 1 podzim 2018 K 1 

 ZLMC0911s Maxilofaciální chirurgie – seminář 3 podzim 2018 K 1 

 ZLOC0966c Orální chirurgie VI –  cvičení 1 podzim 2018 z 2 

 ZLDD0911c Konzervační zubní lékařství d.dg – cvič. 1 podzim 2018 z 2 

 ZLDD0911 Konzervační zubní lékařství d.dg . – před. 2 podzim 2018 ZK - 

 ZLDI0911s Dentální implantologie - seminář 1 podzim 2018 K 0,5 

 ZLMG0911s Management zubního lékařství – seminář 2 podzim 2018 K 1 

 ZLVL0922p Veřejné zdravotnictví v z.l. II – před. 2 podzim 2018 ZK 1 

 ZLAM0911s Intenzivní medicína - seminář 2 podzim 2018 K 1 

 ZLKG0911s Základy klinické genetiky – seminář  1 podzim 2018 K 1 

 ZLPY0911c Psychiatrie – cvičení 1 podzim 2018 z 1 
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 ZLPY0911p Psychiatrie – přednáška 2 podzim 2018 ZK 1 

 ZLPD0911c Pediatrie – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 ZLPD0911p Pediatrie – přednáška 2 podzim 2018 ZK 1 

 ZLPG0911p Porodnictví a gynekologie – přednáška   1 podzim 2018 K 1 

 ZLAZ0911s Atomový zákon – seminář 2 podzim 2018 K 0,5 

 

 

Povinné předměty v 9. semestru - prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

 ZLPL0966c 

 

 Protetické zubní lékařství  

 VI – cvičení 
 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLPL0865c Protetické zubní lékařství V – cviče- 

 ní, ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLOR0944c  Ortodoncie IV – cvičení  ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLOR0843c Ortodoncie III – cvičení, 

 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLOR0944p  Ortodoncie IV – přednáška  ZLFA0722p Farmakologie II-přednáška,    

 ZLOR0843c Ortodoncie III – cvičení, ZLSP03X  

 Samostatná práce 

 ZLDL0922c  Dětské zubní lékařství II –  

 cvičení 
 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLKK041c Konzervační zubní lékařství kariolo- 

 gie – cvičení, ZLPZ041p Preventivní zubní lékař- 

 ství – přednáška, ZLDL0821p Dětské zubní lékař- 

 ství – přednáška, ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLDL0922s Dětské zubní lékařství II –

seminář 

 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLKK041c Konzervační zubní lékařství kariolo- 

 gie – cvičení, ZLPZ041p Preventivní zubní lékař- 

 ství –přednáška, ZLDL0821p Dětské zubní lékař-  

 ství – přednáška, ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLOM0911s  Orální medicína – seminář  ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,   

 ZLPD0833p Parodontologie III – přednáška,   

 ZLSP03X Samostatná práce   

 ZLOM0911p  Orální medicína – přednáš 

 ka 

 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,   

 ZLPD0833p Parodontologie III – přednáška,    

 ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLMC0911s  Maxilofaciální chirurgie –  

 seminář 

 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,   

 ZLOC0855c Orální chirurgie V – cvičení,   

 ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLOC0966c  Orální chirurgie VI – cviče- 

 ní 
 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLOR0855c Orální chirurgie V – cvičení,    

 ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLDD0911c  Konzervační zubní lékařství  

 d.dg – cvičení 

 ZLFA0722p Farmakologie II – přednáška,  

 ZLKK041c Konzervační z. l.- kariologie – cviče- 

 ní, ZLKZ051p Konzervační z.l. – léčba z.k. –  

 přednáška, ZLED061p Konzervační z. l. – endo- 

 doncie I – přednáška, ZLES0711p Konzervační z.  
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 l. - estetika –přednáška, ZLRK0811c Konzervační   

 z.l.- rekonstrukce korunky – cvičení, ZLED0811c  

 Konzervační z. l. - endodoncie II – cvičení,   

 ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLDD0911 Konzervační zubní lékařství 

d.dg . 

 ZLFA0722p Farmakologie II-přednáška,  

 ZLKK041c Konzervační z. l.- kariologie – cviče- 

 ní, ZLKZ051p Konzervační z.l. -léčba z.k. –  

 přednáška, ZLED061p Konzervační z. l. – endo 

 doncie I – přednáška, ZLES0711p Konzervační z.  

 l. - estetika – přednáška, ZLRK0811c Konzervač- 

 ní z.l.-rekonstrukce korunky – cvičení,   

 ZLED0811c Konzervační z. l. - endodoncie II –  

 cvičení, ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLDI0911s  Dentální implantologie –  

 seminář 

 ZLPL0865c Protetické z.l. V- cvičení,   

 ZLOC0855c Orální chirurgie V- cvičení,  

 ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLMG0911s  Management zubního lé - 

 kařtví – seminář 
 ZLKK041c Konzervační z. l.- kariologie – cviče- 

 ní,  ZLED0811c Konzervační z. l. - endodoncie II   

 – cvičení, ZLES0711p Konzervační z. l. - estetika  

 – přednáška, ZLPL0865c Protetické z.l.V – cvi-

čení, ZLOC0855c Orální chirurgie V – cvičení,   

 ZLVL0421p Veřejné zdravotnictví v z.l. I – 

 přednáška, ZLPZ0411p Preventivní z.l. – 

 přednáška , ZLSP03X Samostatná práce 

 ZLVL0922p  Veřejné zdravotnictví v z.l.  

 II – přednáška 
 ZLVL0421p Veřejné zdravotnictví v z.l. I – před- 

 náška 

 ZLAM0911s  Intenzivní medicína – semi- 

 nář 
 ZLCP051p Chirurgická propedeutika – předn.,   

 ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška,  

 ZLFA0722p  Farmakologie II  přednáška,  

 ZLNE0822c  Neurologie  II – cvičení,  

 ZLCH0833c  Chirurgie III – cvičení 

 ZLKG0911s Základy klinické genetiky ZLGE061p Genetika v z.l. – přednáška, 

ZLOR0843c  Ortodoncie III – cvičení,  

ZLPF0622p  Patologická fyziologie II – přednáš-

ka, ZLLM0522p  Lékařská mikrobiologie II –

přednáška, ZLPD0833c Parodontologie III –
cvičení 

 ZLPY0911c Psychiatrie – cvičení ZLNV041p Neurovědy-přednáška, ZLPF0622p 

Patologická fyziologie II- přednáška, ZLFA0722c  

Farmakologie II – cvičení, ZLNE0822c  Neuro-

logie II – cvičení, ZLCH0833c Chirurgie III – 

cvičení, ZLIP061p Interní propedeutika-

přednáška 

 ZLPY0911p Psychiatrie – přednáška ZLNV041p Neurovědy – přednáška,  ZLPF0622p 

Patologická fyziologie II – přednáška, 

ZLFA0722c  Farmakologie II – cvičení, 

ZLNE0822c Neurologie II –  cvičení,  

ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p  
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Interní propedeutika -přednáška 

 ZLPD0911c Pediatrie – cvičení ZLCP051p  Chirurgická propedeutika –
přednáška, ZLIP061p Interní propedeutika-

přednáška, ZLFA0722c  Farmakologie II – cvi-

čení,  ZLLM0522p Lékařská orální  mikrobiolo-

gie II – přednáška, ZLOT0711c Otorinolaryngo-

logie – cvičení, ZLDV0711c Dermatovenerologie 

– cvičení, ZLPZ041p Preventivní z.l. – přednáš-

ka, ZLNE0822c  Neurologie II – cvičení 

ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p  

Interní propedeutika-přednáška 

 ZLPD0911p Pediatrie – přednáška ZLCP051p Chirurgická propedeutika – přednáš-

ka, ZLIP061p  Interní propedeutika –přednáška, 

ZLFA0722c  Farmakologie II –cvičení,  

ZLLM0522p Lékařská orální  mikrobiologie II – 

přednáška, ZLOT0711c Otorinolaryngologie – 

cvičení, ZLDV0711c Dermatovenerologie – cvi-

čení, , ZLPZ041p Preventivní z.l. – přednáška, 

ZLNE0822c Neurologie II – cvičení 

ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p 

Interní propedeutika-přednáška 

 ZLPG0911p Porodnictví a gynekologie   ZLCP051p Chirurgická propedeutika – přednáš-

ka, ZLIP061p Interní propedeutika – přednáška, 

ZLFA0722c Farmakologie II – cvičení, 

ZLLM0522p Lékařská orální  mikrobiologie II – 

přednáška, ZLOT0711c Otorinolaryngologie – 

cvičení,  ZLDV0711c Dermatovenerologie – 

cvičení,  ZLPZ041p Preventivní z.l. – přednáška, 

ZLNE0822c  Neurologie II - cvičení 

ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p 

Interní propedeutika – přednáška 

 ZLAZ0911s  Atomový zákon – seminář  ZLPL0865c Protetické z.l.V – cvičení,   

 ZLOR0843c Ortodoncie III – cvičení,  

 ZLPD0833c Parodontologie III – cvičení,  

 ZLOC0855c Orální chirurgie V– cvičení,  

 ZLZM0311p Zobrazovací metody v z.l. – 

 přednáška, ZLKK041c Konzervační z. l.- kario- 

 logie – cvičení, ZLKZ051p Konzervační z.l. – 

 léčba z.k. – přednáška, ZLED061p Konzervační  

 z. l. - endodoncie I – přednáška, ZLES0711p  

 Konzervační z. l. - estetika – přednáška,  

 ZLRK0811c Konzervační z.l.-rekonstrukce ko- 

 runky – cvičení, ZLED0811c Konzervační z. l. –  

 endodoncie II – cvičení , ZLSP03X Samostatná  

 práce 
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VÝUKA V 10. SEMESTRU 
 

Podmínkou zápisu do 10. semestru  a nástupu  na předpromoční praxi je absolvování 

veškeré ostatní praktické a teoretické výuky včetně semestru 9. Výukovou  náplní 

10. semestru je 7 - týdenní komplexní stáž s náplní oboru Praktické zubní lékařství 

včetně předpromočních seminářů. Po absolvování komplexní stáže následuje období 

individuálních konzultací, samostudia a složení 3 SRZ:  SRZ -  Konzervační, dětské 

zubní lékařství, parodontologie, SRZ - Protetické zubní lékařství, ortodoncie,  SRZ - 

Orální a maxilofaciální chirurgie. Studenti budou pro složení SRZ  rozepsáni do 3. 

skupin. 
 

Povinné předměty v10. semestru 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLKS1011s PZL – komplexní stáž v konzervačním, 

dětském, protetickém zubním lékařství, 

parodontologii, orální a maxilofaciální 

chirurgii, ortodoncii 

31 jaro 2019 z 450 

 ZLTZ10XX Konzervační, dětské zubní lékařství, 

parodontologie – SRZ 

- jaro 2019 SRZ - 

 ZLOZ10XX Protetické zubní lékařství, ortodoncie – 

SRZ 

- jaro 2019 SRZ - 

 ZLCZ10XX Orální a maxilofaciální chirurgie – SRZ - jaro 2019 SRZ  - 

 

Povinné předměty v 10. semestru – prerekvizity  

 ZLKS1011s PZL – komplexní stáž v kon-

zervačním, dětském, protetic-

kém zubním lékařství, parodon-

tologii, orální a maxilofaciální 

chirurgii, ortodoncii 

Absolvování-ukončení veškeré ostatní prak-

tické a teoretické výuky 1.-9. semestr 

 ZLTZ10XX Konzervační, dětské zubní lé-

kařství, parodontologie - SRZ 

Absolvování-ukončení veškeré ostatní prak-

tické a teoretické výuky 1.-9. semestr 

 ZLOZ10XX Protetické zubní lékařství, orto-

doncie – SRZ 

Absolvování-ukončení veškeré ostatní prak-

tické a teoretické výuky 1.-9. semestr 

 ZLCZ10XX Orální a maxilofaciální chirur-

gie – SRZ 

Absolvování-ukončení veškeré ostatní prak-

tické a teoretické výuky 1.-9. semestr 
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M 5 1 1 1  M-ZL    Z U B N Í  L É K A Ř S T V Í 

s možností individuálního studijního plánu  

pro absolventy všeobecného lékařství 

 

 Absolventi Všeobecného směru LF, jež jsou přijati do studijního programu Zubní 

lékařství, mohou požádat děkana LF o individuální studijní plán a o uznání někte-

rých předmětů, které byly absolvovány v předchozím, úspěšně ukončeném studiu. 

Pravidla studia se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a 

magisterských studijních programů MU. Pro LF MU jsou to pravidla doplněna 

Opatřením děkana. Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat 

je. Na základě úspěšně absolvováného studijního programu Zubní lékařství a složení 

všech předepsaných zkoušek obdrží studenti vysokoškolský diplom a dodatek 

k diplomu. 

 

Studijní obor: LF 5104T003 ZL Zubní lékařství 

Forma studia : magisterské prezenční jednooborové 
 

Za korektní obsahovou a formální realizaci studia studijního programu Zubního 

lékařství s individuálním studijním plánem odpovídá proděkan pro výuku Zubního 

lékařství. 
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Žádost o uznání předmětů z předchozího studia: 

Seznam předmětů u kterých student požádá o uznání: 

 Předmět Počet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

Zkoušky 

1. Lékařská fyzika a informatika 1 1 6 90 ZK 

2. Biologie I.,II. 2 1-2 3 90 ZK 

3. Anatomie I.,II.,III. 3 1-3 4,3 195 ZK 

4. Lékařská chemie 1 1 3 45 ZK 

5. Biochemie I 1 2 4 60 ZK 

6. Histologie a embryologie I.,II. 2 2-3 3,5 105 ZK 

7. Biochemie II 1 4 4 60 ZK 

8. Fyziologie I.,II. 2 3-4 4 120 ZK 

9. První pomoc 1 1 2 23 K 

10. Zacházení s chemickými látkami 2 1, 4 2/sem.     2 z 

11. Komunikace a sebezkušenost  1 3 2   30 K 

12. Anglický jazyk  I. * 2 1,3,5 2 30 Z 

13. Základy lékařské terminologie I.,II.             2 1-2 2 60 ZK 

14. Neurovědy 1 4 2 30 K 

15. Anglický jazyk  II. *                                             2 2,4,6 2 30 ZK 

16. Tělesná výchova I.,II. 2 2,4,6 2 60 z 

17. Patologie I.,II. 2 5-6 4 120 ZK 

18. Patologická fyziologie I.,II. 2 5-6 4 120 ZK 

19. Chirurgická propedeutika 1 5 1 15  ZK 

20. Interní propedeutika 1 6 1 15 ZK 

21. Farmakologie I.,II. 2 6-7 3 90 ZK 

22. Chirurgie I.,II.,III. 3 6-8 2,3 105 ZK 

23. Vnitřní lékařství **  2 7-8 3,5 105 ZK 

24. Dermatovenerologie 1 7 2 60 ZK 

25. Otorinolaryngologie 1 7 2 60 ZK 

26. Pediatrie 1 9 2 30    ZK 

27. Neurologie  1 8 2 30    ZK 

28. Oční lékařství 1 8 1 15 Z 

29. Intenzivní medicína 1 9 1 15 K 

30. Gynekologie a porodnictví 1 9 0,5 7,5 K 

 

Individuální studijní plán 
Studium je v rozsahu 6 - 10 semestrů s dodržením prerekvizit a kreditového systé-

mu. 

 

Vzor individuálního studijního plánu: 
Níže uvedený vzor je ukázkou možného individuálního studijního plánu, o který 

může požádat po přijetí do studia. Na schválení ISP nevzniká studentovi žádný ná-

rok. V případě neschválení nebo nepředložení ISP je student povinen studovat podle 

studijního plánu studijního programu M5111-M-ZL. 
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Seznam předmětů povinné výuky 

 Předmět Počet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

Zkoušky 

1. Preklinické zubní lékařství  I, II, III 2 1-2 11,5 345 ZK 

2. Gnatologie 1 1 1 15 K 

3. Protetická technologie I, II 2 1-2 1,5 45 K 

4. Veřejné zdravotnictví v z.l.  I 1 4 1 15 K 

5. Zobrazovací metody  z.l. 1 3 2 30 K 

6. Orální patologie I., II 2 3 1,5 45 ZK 

7. Klinická anatomie, hlava, krk 1 1 1 15 K 

8. Konzervační z.l.léčba zubního kazu 1 3 3 45 ZK 

9. Protetické z.l. I, II, III,  IV, V, VI 3 3-5 5,6 255 ZK 

10. Orální chirurgie I, II, III, IV, V, VI 3 3-5 4,2 235 ZK 

11. Maxilofaciální chirurgie 1 5 3 45 K 

12. Etika v z.l. 1 2 1 15 K 

13. Imunologie v z.l. 1 3 1 15 ZK 

14. Preventivní z.l. 1 2 4 60 ZK 

15. Orální histologie a embryol. 1 2 2 30 ZK 

16. Konzerv. z.l.- kariologie 1 4 1 15 z 

17. Genetika v z.l. 1 2 1 15 K 

18. Konzerv. z.l.- endodoncie I, II 2 4 3 90 ZK 

19. Ortodontie I, II, III, IV 3 3-5 3 135 ZK 

20 Komunikace a sebezkušenost 1 3 2 30 K 

21. Lékařská psychologie a psychosomati-

ka v zubním lékařství 

1 3 1 15 K 

22. Lékařská orální mikrobiologie I 2 4 3 45 z 

23. Lékařská orální mikrobiologie II 1 5 3 45 ZK 

24. Konzerv.z.l.  diferenciální  dg. 1 5 3 30 ZK 

25. Parodontologie I. II, III 2 3-4 3 90 ZK 

26. Dětské z.l. I, II 2 4-5 2 45 ZK 

27. Konzervační z.l.  estetika 1 3 3 45 ZK 

28. Konzervační z.l.  rekonstr. korunky 1 4 3 45 z 

29. Hyg.,prevent.lék., epid. v z.l. 1 5 3 45 ZK 

30. Orální medicína 1 5 3 45 K 

31. Dentální implantologie 1 5 1 15 K 

32. Management v z. l. 1 5 1 15 K 

33. Základy klinické genetiky  z.l. 1 9 1 15 K 

34. Veř. zdrav. v z.l. II 1 5 1 15 ZK 

35. Atomový zákon 2 5 0,5 7,5 K 

36. PZL – komplexní stáž v konzervačním, 

dětském, protetickém zubním lékařství, 

parodontologii, orální a maxilofaciální 

chirurgii, ortodoncii 

1 6  450 z 

37. Konzervační, dětské zubní lékařství, 

parodontologie - SRZ 

1 6  150 SRZ 

 

38. Protetické zubní lékařství, ortodoncie - 

SRZ 

1 6  150 SRZ 
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39. Orální a maxilofaciální chirurgie - SRZ 1 6  150 SRZ 

Povinně volitelné předměty 

Kód Předmět Počet 

sem. 

Zápis 

v sem. 

Hodin 

týdně 

Hodin 

celkem 

ZLPO021 Využití počítačů v z. l. 3 2 1 15 

ZLZN041 Speciální zubní náhrady 3 4 1 15 

ZLMT051 Materiály a technologie v PL 3 5 0,5 7,5 
ZLSP081 Speciální léčebné postupy v z. l. 3 4 1 15 

ZLRI091 Tkáňová regenerace, tkáňové inženýrství 3 5 0,5 7,5 

Posluchač musí absolvovat během studia nejméně 3 povinně volitelné předměty. 

Odevzdání Samostatné práce je hodnocena 5 kredity. Ostatní povinně volitelné 

předměty jsou oceněny 3 kredity. 

 

Povinně volitelné předměty ve 4. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

ZLZN041 Speciální zubní náhrady ZLPR0333p Preklinické zubní lékařství III – 

přednáška, ZLPT0322p Protetická technologie 

II – přednáška, ZLGN0311p Gnatologie-

základy protetiky - přednáška 

 

 

VÝUKA V 1. SEMESTRU  

 
Student zapisuje všechny předměty studijního plánu. 

 

Povinné předměty v 1. semestru  

Kód Název předmětu Kre-dity Období Ukon-
čení 

Hod. 
týdně 

 ZLPR0131c  Preklinické zubní lékařství I – cvičení 6 podzim 2018 z 5 

 ZLPR0131p  Preklinické zubní lékařství I – před.* 0 podzim 2018 - 2 

 ZLPR0333s  Preklinické zubní lékařství III – cvičení 6 podzim 2018 z 6 

 ZLPR0333p  Preklinické zubní lékařství III – před. 3 podzim 2018 ZK 2 

 ZLGN0311c  Gnatologie – základy protetiky – cviče-

ní 

1 podzim 2018 z 1 

 ZLGN0311p  Gnatologie – základy protetiky – před. 1 podzim 2018 K 1 

 ZLPT0322c  Protetická technologie- materiály II cv.  1 podzim 2018 z 1 

 ZLPT0322p  Protetická technologie- materiály II př. 1 podzim 2018 K 1 

 ZLOP0521p  Orální patologie I – přednáška* 0 podzim 2018 - 1 

 ZLTA051p  Klinická anatomie – hlava, krk 2 podzim 2018 K 1 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 
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VÝUKA VE 2. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 2. semestru je získání nejméně 20 kreditů v 1. semestru. 

Student zapisuje všechny předměty studijního plánu. 

 

Povinné předměty ve 2. semestru  

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

ZLPR0232c Preklinické zubní lékařství II – 

cvičení 

6 jaro 2019 z 6 

ZLPR0232p Preklinické zubní lékařství II – 

přednáška* 

0 jaro 2019 - 2 

ZLOP0622p Orální patologie II –  přednáška 3 jaro 2019 ZK 2 

ZLPT0221 Protetická technologie – materiály I  1 jaro 2019 z 1 

ZLET021c Etika v zubním lékařství – cvičení 1 jaro 2019 z 0,5 

ZLET021p Etika v zubním lékařství – přednáš-

ka 

1 jaro 2019 K 0,5 

ZLPZ041c Preventivní zubní lékařství – cviče-

ní 

2 jaro 2019 z 2 

ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství – před-

náška 

3 jaro 2019 ZK 2 

ZLOH041c Orální histologie a embryologie – 

cvičení 

1 jaro 2019 z 1 

ZLOH041p Orální histologie a embryologie – 

přednáška 

2 jaro 2019 ZK 1 

ZLGE061c Genetika v z. l. – cvičení 1 jaro 2019 z 0,5 

ZLGE061p Genetika v z. l. – přednáška 1 jaro 2019 K 0,5 

ZLPP0241 Prázdninová praxe  1 jaro 2019 z 2 

týd. 

ZLPP0442 Prázdninová praxe  1 jaro 2019 z 1 

týd. 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

 

Povinné předměty ve 2. semestru – prerekvizity 
 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

ZLPR0232c Preklinické zubní lékařství 

II - cvičení 

ZLPR0131c Preklin.z.l. I - cvičení, ZLPR0333s 

Preklin.z.l. III - cvičení 

ZLPR0232p Preklinické zubní lékařství 

II - přednáška 

ZLPR0131c Preklin. z lékařství I - cvičení, 

Preklin.z.l. ZLPR0333p III - přednáška 

ZLOP0622p Orální patologie II – před-

náška 

ZLPR0131c Preklin.z.l. I – cvičení,  

ZLPR0333s Preklin.z.l. III - cvičení 

ZLPT0221 Protetická technologie - 

materiály I 

ZLPT0322c Protetická technologie II - cvičení, 

ZLPT0322p Protetická technologie II - před-

náška 

ZLPZ041c Preventivní zubní lékařství - 

cvičení 

ZLGN0311p Gnatologie - základy protetiky, 

ZLPR0131c Preklin.z.l. I - cvičení, ZLPR0333s 
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Preklin. z.l. III - cvičení, ZLPT0322c Protetická 

technologie II - cvičení 

ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství - 

přednáška 

ZLPR0333p Preklin. z.l. III - přednáška 

ZLOH041c Orální histologie a embryo-

logie - cvičení 

ZLPR0131c Preklinické z.l.I-cvičení,  

ZLPR0333s  Preklin. z.l. III. - cvičení 

ZLOH041p Orální histologie a embryo-

logie - přednáška 

ZLPR0131c Preklinické z.l. I-cvičení   

ZLPR0333s Preklin. z.l. III -  cvičení 

ZLGE061c Genetika v zubním lékařství 

– cvičení 

ZLPR0131c Preklin.z.l. I - cvičení, ZLPR0333s 

Preklin. z.l. III – cvičení, ZLGN0311p Gnato-

logie - základy protetiky 

ZLGE061p Genetika v z. l.- přednáška ZLPR0131c Preklin.z.l. I - cvičení, ZLPR0333s 

Preklin. z.l. III – cvičení, ZLGN0311p Gnato-

logie - základy protetiky 

ZLPP0241 Prázdninová praxe  ZLPR0131c Preklin.z.l. I - cvičení ZLPR0333c 

Preklin. z.l. III – cvičení, ZLPR0333p - před-

náška 

ZLPP0442 Prázdninová praxe ZLPR0333p Preklinické z.l. III - přednáška, 

ZLPZ041c Preventivní zub.lék. - cvičení 

 

 

VÝUKA VE 3. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 3. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 2. 

(nebo získání 45 kreditů v semestrech 1. a 2.). Nevyčerpané opravné termíny zkou-

šek z předmětů, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny do zkouškového 

období 3. semestru. Pokud student zkoušku udělá, kredity budou připsány do 2. 

semestru. Opakovaně se zapisují předměty 1. semestru, z nichž student nesložil 

zkoušku. Zkoušku z opakovaného předmětu je třeba vykonat ve zkouškovém období 

semestru, v něž byl opakovaný předmět zapsán. 

      Student zapisuje všechny předměty studijního plánu. 

 

Povinné předměty ve 3. semestru  

Kód Název předmětu Kre-

dity 

Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLZM0311c Zobrazovací metody v z.l. – cvičení 1 podzim 2018 z 1 

 ZLZM0311p Zobrazovací metody v z.l. –

přednáška 

2 podzim 2018 K 1 

 ZLIM051c Imunologie v z.l. – cvičení 2 podzim 2018 z 0,5 

 ZLIM051p Imunologie v z.l – přednáška 2 podzim 2018 ZK 0,5 

 ZLKZ051c Konzervační z.l. – léčba zub. kazu –

cvičení 

2 podzim 2018 z 2 

 ZLKZ051p Konzervační z.l. – léčba zub. kazu -

přednáška 

2 podzim 2018 ZK 1 

 ZLPL0562c Protetické z.l. II – cvičení 4 podzim 2018 z 2 

 ZLPL0562p Protetické z.l. II – přednáška 3 podzim 2018 ZK 1 
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 ZLPL0764c Protetické z.l. IV – cvičení 2 podzim 2018 z 1,5 

 ZLPL0764p Protetické z.l. IV –  přednáška* 0 podzim 2018 - 0,5 

 ZLOC0552c Orální chirurgie II – cvičení 2 podzim 2018 z 1 

 ZLOC0552p Orální chirurgie II – přednáška* 0 podzim 2018 - 1 

 ZLOC0754c Orální chirurgie IV – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 ZLOC0754p Orální chirurgie IV – přednáška* 0 podzim 2018 - 2 

 ZLOR0742c Ortodoncie II – cvičení 1 podzim 2018 z 0,7 

 ZLOR0742p Ortodoncie II – přednáška* 0 podzim 2018 - 0,3 

 ZLES0711c Konzervační z.l.-estetika – cvičení 2 podzim 2018 z 2 

 ZLES0711p Konzervační z.l.-estetika –

přednáška 

3 podzim 2018 ZK 1 

 ZLPD0732c Parodontologie II – cvičení 2 podzim 2018 z 1,5 

 ZLPD0732p Parodontologie II – přednáška* 0 podzim 2018 - 0,5 

 ZLZP051a 

 

Lékařská psychologie a psychoso-

matika v zubním lékařství – cvičení 

1 podzim 2018 z 0,5 

 ZLZP051 

 

Lékařská psychologie a psychoso-

matika v zubním lékařství – před-

náška 

1 podzim 2018 K 0,5 

 ZLKM0311c Komunikace a sebezkušenost 2 podzim 2018 K 2 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

 

Povinné předměty ve 3. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

ZLZM0311c Zobrazovací metody v z.l. –

cvičení 

ZLPR0232c Preklin.z.l. II – cvičení, ZLBF011p 

Lékařská fyzika a informatika – přednáška, 

ZLLC011p Lékařská chemie - přednáška 

ZLZM0311p Zobrazovací metody v z.l. – 

přednáška 

ZLPR0232c Preklin.z.l. II – cvičení, ZLBF011p 

Lékařská fyzika a informatika – přednáška, 

ZLLC011p Lékařská chemie - přednáška 

ZLTA051p Klinická anatomie-hlava-

krk – přednáška 

ZLFY0422p Fyziologie II – přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLAN0333p Anatomie III – přednáška, 

ZLHE0322p Histologie  a embryol. II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lékařské termino-

logie II – seminář, ZLET021p Etika v zubním 

lékařství – přednáška, ZC041 Zacházení 

s chem. látkami 

ZLIM051c Imunologie v z.l. – cvičení ZLBC0221p Biochemie I - přednáška, 

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení, 

ZLFY0422s Fyziologie – seminář, ZLLM0421c 

Lék.orál.mikrobiologie I – cvičení,   ZC041 

Zacházení s chem. látkami 

ZLIM051p Imunologie v z.l. – před-

náška 

ZLBC0221p Biochemie I - přednáška,  

ZLFY0422c Fyziologie II – cvičení, 

ZLFY0422s Fyziologie – seminář, ZLLM0421c 

Lék.orál.mikrobiologie I -  cvičení,  ZC041 

Zacházení s chem. látkami                   

ZLKZ051c Konzervační z.l – léčba 

zubního kazu-cvičení 

ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství-

přednáška, ZLKK041c - Konzervační z.l. - 
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kariologie - cvičení, ZLFY0422p Fyziologie II 

– přednáška, ZLBC041p Biochemie II – před-

náška, ZLAN0333p Anatomie III - přednáška, 

ZLHE0322p Histologie a embryol.  II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lékařské termino-

logie II – seminář, ZLET021p Etika v zubním 

lékařství – přednáška, ZC041 Zacházení 

s chem. látkami  

ZLKZ051p Konzervační z.l – léčba 

zubního kazu-přednáška 

ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství-

přednáška, ZLKK041c - Konzervační z.l. - 

kariologie - cvičení, ZLFY0422p Fyziologie II 

– přednáška, ZLBC041p Biochemie II – před-

náška, ZLAN0333p Anatomie III - přednáška, 

ZLHE0322p Histologie a embryol.  II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lékařské termino-

logie II – seminář, ZLET021p Etika v zubním 

lékařství – přednáška, ZC041 Zacházení 

s chem. látkami 

ZLPL0562c Protetické z. l. II – cvičení ZLPL0451c Protetické zubní lékařství I-

cvičení, ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství 

- přednáška, ZLLT0222s Základy lékařské 

terminologie II – seminář, ZLET021p Etika 

v zubním lékařství -  přednáška, ZC041 Zachá-

zení s chem.látkami 

ZLPL0562p Protetické z. l. II – přednáš-

ka  

ZLPL0451c Protetické zubní lékařství I-

cvičení, ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství 

- přednáška, ZLLT0222s Základy lékařské 

terminologie II– seminář, ZLET021p Etika 

v zubním lékařství -  přednáška, ZC041 Zachá-

zení s chem.látkami 

ZLPL0764c Protetické z. l. IV – cvičení ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, 

ZLPA0622p Patologie II– přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLOP0622p Orální patologie III – před-

náška, ZLED061p Konzervační z.l. – endodon-

cie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické z.l. III 

– cvičení,  ZLOC0653c Orální chirurgie III – 

cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení,  

ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení                         

ZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství-

přednáška, ZLOC0451c-Orální chirurgie I-

cvičení, ZLFY0422p Fyziologie II – přednáška, 

ZLBC041p Biochemie II – přednáška, 

ZLAN0333p Anatomie III- přednáška, 

ZLHE0322p Histologie a embryol. II – před-

náška, ZLLT0222s Základy lékařské termino-

logie II – seminář,  ZLET021p Etika v zubním 

lékařství – přednáška, ZC041 Zacházení 

s chem. látkami 
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ZLOC0754c Orální chirurgie IV. 

– cvičení 

ZLOC0653c Orální chirurgie III – cvičení, 

ZLOP0622p Orální patologie II – přednáška, 

ZLPA0622p Patologie II – přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II  – před-

náška,  ZLED061p Konzervační z.l. – endo-

doncie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické 

z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie 

III – cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – 

cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení            

ZLOR0742c Ortodoncie II – cvičení  ZLOR0641c Ortodoncie I – cvičení 

ZLPA0622p Patologie II - přednáška, 

ZLPF0622p Patologická fyziologie II – před-

náška, ZLOP0622p Orální patologie II – před-

náška, ZLED061p Konzervační z.l. – endodon-

cie I – přednáška, ZLPL0663c Protetické z.l. III 

– cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie III – 

cvičení, ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení            

ZLES0711c Konzervační z. l.- estetika – 

přednáška 

 

ZLKZ051p Konzervační  z.l - léčba zubního 

kazu – přednáška,ZLED061p Konzervační z.l.  

endodoncie I – přednáška, ZLPA0622p Patolo-

gie II – přednáška, ZLPF0622p Patologická 

fyziologie II – přednáška, ZLOP0622p Orální 

patologie II – přednáška, ZLED061p Konzer-

vační z.l.- endodoncie I – přednáška, 

ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, 

ZLOC0653c Orální chirurgie III –  cvičení, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení, 

ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení  

 ZLES0711p  Konzervační z.l.– estetika 

– přednáška 

ZLKZ051p Konzervační  z.l – léčba zubního 

kazu – přednáška,ZLED061p Konzervační z.l.  

endodoncie I – přednáška, ZLPA0622p Patolo-

gie II – přednáška, ZLPF0622p Patologická 

fyziologie II – přednáška, ZLOP0622p Orální 

patologie II – přednáška, ZLED061p Konzer-

vační z.l.- endodoncie I-přednáška, ZLPL0663c 

Protetické z.l. III – cvičení, ZLOC0653c Orální 

chirurgie III –  cvičení, ZLOR0641c  Ortodon-

cie I – cvičení, ZLPD0631c Parodontologie I –

cvičení            

 ZLPD0732c Parodontologie II – cvičení  ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie 

II– přednáška, ZLPA0622p Patologie II – před-

náška, ZLPF0622p Patologická fyziologie II - 

přednáška, ZLKZ051p Konzerv.z.l. –léčba 

zubního kazu – přednáška, ZLED061p Konzer-

vační z.l. – endodoncie I – přednáška, 

ZLPL0663c Protetické z.l. III – cvičení, 

ZLOC0653c Orální chirurgie III  – cvičení, 

ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení,  

ZLPD0631c Parodontologie I – cvičení, 

ZLOP0622p Orální patologie  II - přednáška            
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 ZLZP051a 

 

Lékařská psychologie a 

psychosomatika v zubním 

lékařství – cvičení 

ZLNV041c Neurovědy –cvičení, ZC041 Za-

cházení s chem. látkami 

 ZLZP051p  

 

Lékařská psychologie a 

psychosomatika v zubním 

lékařství – přednáška 

ZLNV041c Neurovědy – cvičení,  

ZC041 Zacházení s chem. látkami 

 ZLKM0311c Komunikace a sebezkuše-

nost 

ZLPO011 První pomoc – přednáška,ZLET021p 

Etika v z.l.-přednáška 

 

 

VÝUKA VE 4. SEMESTRU 
 

 Podmínkou zápisu do 4. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 3. (nebo 

45 kreditů v semestrech 2. a 3.) a vykonání zkoušek z opakovaných předmětů. Ne-

vyčerpané opravné termíny zkoušek z předmětů 3. semestru, které nejsou opakova-

nými, mohou být převedeny do zkouškového období 4. semestru. Pokud student 

zkoušku udělá, kredity budou připsány do 3. semestru. Zkoušku z opakovaného 

předmětu je třeba vykonat ve zkouškovém období semestru, v něž byl opakovaný 

předmět zapsán. Opakovaně se zapisují předměty 2. semestru, z nichž student neslo-

žil zkoušku.   Student zapisuje všechny předměty studijního plánu. 
 

Povinné předměty ve 4. semestru  

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-

čení 

Hod. 

týdně 

 ZLVL0421p  Veřejné zdravotnictví v z.l. I – přednáš-

ka 

2 jaro 2019 ZK 1 

 ZLPL0451c  Protetické z.l. I – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLPL0451p  Protetické z.l. I – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLPL0663c  Protetické z.l. III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLPL0663p  Protetické z.l. III – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLPL0865c  Protetické z.l. V – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLPL0865p  Protetické z.l. V – přednáška 3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLOC0451c  Orální chirurgie I – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLOC0451p  Orální chirurgie I – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLOC0653c  Orální chirurgie III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLOC0653p  Orální chirurgie III – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLOC0855c  Orální chirurgie V – cvičení 2 jaro 2019 z 1 

 ZLOC0855p  Orální chirurgie V – přednáška 2 jaro 2019 ZK 1 

 ZLOR0641c  Ortodoncie I – cvičení 1 jaro 2019 z 2 

 ZLOR0641p  Ortodoncie I – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLOR0843c  Ortodoncie III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLOR0843p  Ortodoncie III – přednáška* 0 jaro 2019 - 1 

 ZLPD0631c  Parodontologie I – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLPD0833c  Parodontologie III – cvičení 2 jaro 2019 z 2 

 ZLPD0833p  Parodontologie III – přednáška 3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLDL0821p  Dětské z.l. I – přednáška 2 jaro 2019 ZK 15 

 ZLED061c  Konzervační z.l. endodoncie I – cvičení 2 jaro 2019 z 2 
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 ZLED061p  Konzervační z.l. endodoncie I – před- 

 náška 

2 jaro 2019 ZK 1 

 ZLED0811c  Konzervační z.l. endodoncie II – cviče- 

 ní 

2 jaro 2019 z 2 

 ZLED0811p  Konzervační z.l. endodoncie II – před- 

 náška 

3 jaro 2019 ZK 1 

 ZLKK041c  Konzervační z.l. kariologie – cvičení 1 jaro 2019 z 1 

 ZLRK0811c  Konzervační z.l. rekonstrukce korunky  

 – cvičení 

2 jaro 2019 z 2 

 ZLRK0811p  Konzervační z.l. rekonstrukce korunky  

 – předn* 

0 jaro 2019 - 1 

 ZLLM0421c  Lékařská orální mikrobiologie I – cvi- 

 čení 

2 jaro 2019 z 1 

 ZLLM0421p  Lékařská orální mikrobiologie I  –  

 přednáška* 

0 jaro 2019 - 2 

 ZLPP0643  Prázdninová praxe  1 jaro 2019 z 2 týdny 

 ZLPP0844  Prázdninová praxe  1 jaro 2019 z 4 týdny 

Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 

 

Povinné předměty ve 4. semestru – prerekvizity 

Kód Název předmětu Prerekvizity 

ZLVL0421p Veřejné zdravotnictví v 

z.l. I – přednáška 

ZLPR0232c Preklin.z.l. II – cvičení, ZLLT0222s 

Základy lékařské terminologie II - seminář 

ZLPL0451c Protetické zubní lék. I – 

cvičení 

ZLPR0333p Preklinické z.l. III – přednáška, 

ZLGN0311p Gnatologie -základy protetiky- 

přednáška, ZLPT0322p Protetická technologie II 

- přednáška 

ZLPL0663c Protetické zubní lékař-

ství III – cvičení 

ZLPL0562p Protetické  zubní  lékařství II – 

přednáška, ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická  fyziologie  I - cvičení, 

ZLCP051c – Chirurgická propedeutika –  cvičení 

ZLPL0865c Protetické z. l. V - 

cvičení 
ZLPL0764 Protetické z.l  IV. – cvičení 

ZLPL0865p Protetické z. l.  V – 

přednáška 
ZLPL0764c Protetické z.l .IV – cvičení 

ZLOC0451c Orální chirurgie I –
cvičení 

ZLPR0333p  Preklinické z.l. III – přednáška 

ZLOC0653c Orální chirurgie III – 

cvičení 
ZLOC0552c Orální chirurgie II. –  cvičení., 

ZLPL0562p Protetické  zubní  lékařství II – 

přednáška, ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická  fyziologie  I – cvičení, 

ZLCP051c Chirurgická propedeutika – cvičení 

ZLOC0855c Orální chirurgie V –
cvičení 

ZLOC0754c Orální chirurgie IV. - cvičení 

ZLOR0641c Ortodoncie I – cvičení ZLPR0232p Preklinické zubní lékařství III – 

přednáška, ZLGN0311p Gnatologie, základy 

protetiky – přednáška, ZLPL0562p Protetické 

zubní  lékařství II – přednáška, ZLOC0552c 
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Orální chirurgie II -  cvičení, ZLKZ051p Konzer-

vační zubní lékařství, léčba zubního kazu – před-

náška, ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická  fyziologie  I - cvičení 

ZLOR0843c  Ortodoncie III – cvičení ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení 

ZLPD0631c Parodontologie I – 

cvičení  
 ZLKZ051p Konzervační zub.lék., léčba 

zub. kazu – přednáška,  ZLPL0562p Prote-

tické zub.lékařství II – přednáška, 

ZLOC0552c Orální chirurgie II cvičení, 

ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I - cvi-

čení 
ZLPD0833c Parodontologie III – 

cvičení  

ZLPD0732c Parodontologie II cvičení 

ZLPD0833p Parodontologie III – 

přednášky 

  ZLPD0732c Parodontologie  II     

cvičení 

ZLED061c Konzervační zubní 

lékařství - endodoncie I 

–  cvičení 

ZLKZ051p Konzerv.zub.lék., léčba zub.kazu - 

přednáška, ZLPA0521c Patologie I – cvičení, 

ZLPF0521c Patologická fyziologie I-cvičení 

 
ZLED061p Konzervační z. l - en-

dodoncie I –  přednáška 

ZLKZ051p - Konzervační zubní lékařství,léčba 

zubního kazu – přednáška, ZLPL0562p Protetic-

ké zub.lék. II přednáška, ZLPA0521c Patologie I  

– cvičení, ZLPF0521c Patologická  fyziologie  I – 

cvičení 

ZLED0811c Konzervační z. l. – 

endodoncie II – cvičení 

ZLFA0722c Farmakologie II – cvičení, 

ZLES0711p Konzervační z. l. -  estetika - před-

náška 

ZLED0811p Konzervační z. l. – 

endodoncie II – před-

náška 

ZLFA0722c Farmakologie II – cvičení, 

ZLES0711p Konzervační z. l.  estetika - přednáš-

ka 

ZLKK041c Konzervační z.l. kario-

logie - cvičení 
ZLPR0333p  Preklinické z.l. III - přednáška 

ZLRK0811c Konzervační z.l. rekon-

strukce korunky – 

cvičení   

ZLF ZLFA0722c Farmakologie II –cvičení, 

ZLES0711p Konzervační z. l.– estetika - před-

náška 

ZLLM0421c Lékařská orální mikro-

biologie I – cvičení 
ZLLC011p  Lékařská chemie – přednáška, 

ZLBI0222p Biologie II – přednáška, 

ZLBF011p - Lékařská fyzika a informatika – 

přednáška  
ZLDL0821p Dětské zubní lékařství I 

- přednáška 

ZLPA0622p Patologie II-přednáška, ZLPF0622p 

Patologická fyziologie II -přednáška, ZLED061p 

Konzervační z. l. -endodoncie I – přednáška, 

ZLES0711c Konzervační z. l. -estetika – cvičení, 

ZLFA0722c Farmakologie II – cvičení,  

ZLOR0742c Ortodoncie II – cvičení, ZLPL0764c 

Protetické z.l. IV –cvičení,  ZLPD0732c Paro-

dontologie II – cvičení, ZLOC0754c Orální chi-

rurgie IV-  cvičení, ZLPL0562p Protetické 
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zub.lék. II-přednáška, ZLKZ051p Konzervační 

zub.lék.-přednáška, ZLOP0622p Orální patologie 

II-přednáška, ZLES0711p Konzervační  zub.lék. 

– estetika, přednáška 

ZLPP0643 Prázdninová praxe ZLKK041c Konzerv. zubní lékařství – kariologie 

– cvičení, ZLKZ051p Konzerv. zubní lékařství, 

léčba zub. kazu – přednáška,   ZLPL0562p  Pro-

tetické zubní lékařství – II přednáška, ZLPZ041p 

Preventivní zub.lékařství - přednáška, ZLED061c 

Konzervační zubní lékařství – endodoncie I - 

cvičení, ZLOC0653c Orální chirurgie III – cviče-

ní, ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení 

ZLPP0844 Prázdninová praxe ZLED061p Konzervační z. l. - endodoncie I – 

přednáška, ZLES0711c Konzervační z. l.  

estetika – cvičení, ZLOR0742c Ortodoncie II – 

cvičení, ZLPL0764c Protetické z. l. IV – cvičení, 

ZLPD0732c Parodontologie II –  cvičení, 

ZLOC0754c Orální chirurgie IV – cvičení 
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DOKTORSKÝ SLIB 

Promotor: Vaše Magnificence, vážený pane rektore, Spectabilis, vážený pane děka-

ne, vážené dámy, vážení pánové! 

Clarissimi ad medicinae doctoris gradum promovendi, 

ukončili jste studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a s úspěchem 

vykonali všechny zkoušky předepsané pro ty, kdož chtějí dosáhnout titulu doktora 

medicíny. Obracíte se na nás nyní s žádostí, aby Vám byl na tomto slavnostním 

shromáždění tento titul udělen. Dříve však musíte složit slib, že budete vždy jednat 

tak, jak to vyžaduje titul, který obdržíte.  

SPONDEBITIS IGITUR:  

PRIMUM vos semper doctrinam, qua nunc polletis, populi commodo consulturos, 

officia vestra rite, diligenter, humane, ita denique ut eorum ratio a vobis quando-

cumque reposci possit, semper praestituros, omniaque semper incrementa, quae 

progrediente tempore haec ars ceperit, culturos atque provecturos; 

DEIN vos semper vivendi rationem, quoad facultate et iudicio consequi poteritis, 

sanis aegrisque utilem praescripturos; vitam atque artem vestram castam et ab omni 

scelere puram servaturos animumque vestrum soli saluti hominum observandae 

intenturos; quae vero inter curandum aut in vita hominum communi vel videritis, vel 

audieritis, quae minime efferi oporteat, sicut arcana silentio suppressuros; 

POSTREMO vos Universitatis Masarykianae, necnon eius facultatis medicae, in qua  

medicinae doctoris gradum assecuti eritis, piam perpetuo memoriam habituros, 

eiusque res ac rationes, quoad poteritis, esse adiuturos.  

Itaque cum non ignoretis, quo modo vos ipsos obligaturi sitis, omnia ea, quae prae-

fatus sum, EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC 

POLLICEBIMINI? 

Kandidáti doktorského titulu jednotlivě: SPONDEO AC POLLICEOR. 

Promotor: Qua fide publice praestita iam nihil impedit, quominus gradum illum 

adipiscamini. 

ERGO EGO PROMOTOR RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS 

MEI MEDICINAE DOCTORES CREO, CREATOSQUE RENUNTIO, OMNIA 

MEDICINAE DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO VOSQUE 

OFFICIIS CUM HOC GRADU CONIUNCTIS OBSTRINGO. CUIUS IN REI 

FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS SIGILLO INSIGNITA VOBIS IN 

MANUS TRADO. 

Když jste se veřejně tímto slibem zavázali, již nic nebrání tomu, abyste titulu dosáh-

li. 

PROTO JÁ, ŘÁDNĚ USTANOVENÝ PROMOTOR, VÁS Z ÚŘEDNÍ MOCI 

JMENUJI DOKTORY MEDICÍNY, VAŠE JMENOVÁNÍ VEŘEJNĚ 

VYHLAŠUJI, UDĚLUJI VÁM VŠECHNA PRÁVA A VÝSADY DOKTORA 

MEDICÍNY A ZAVAZUJI VÁS K POVINNOSTEM, KTERÉ S TÍMTO 

TITULEM SOUVISEJÍ. NA DŮKAZ TOHO ODEVZDÁVÁM DO VAŠICH 

RUKOU DOKTORSKÉ DIPLOMY OPATŘENÉ UNIVERZITNÍ PEČETÍ. 
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SEZNAM POSLUCHÁREN 
 

Posluchárny v Univerzitním kampusu 

 Aula, č. místnosti 116, pavilon A22, Kamenice 5 

 Posluchárna 114, pavilon A11, Kamenice 5 

 Posluchárna 234, pavilon A11, Kamenice 5 

 Posluchárna 334, pavilon A11, Kamenice 5 

 Seminární mísnost 211, pavilon A11, Kamenice 5 

 Seminární mísnost 228, pavilon A11, Kamenice 5 

 Seminární mísnost 327, pavilon A11, Kamenice 5 

 KUK, Seminární místnost 324, pavilon A9, KUK, Kamemice 5 

 Seminární místnost 113, pavilon A15, CJV 
 

Posluchárny v budově Komenského nám. 2 

 Velká posluchárn, KOM 200 – 2. podlaží 

 Malá posluchárna, KOM 257 – 2. podlaží    

 Seminární místnosti KOM 409 a KOM 410 – 4. podlaží 

 Seminární místnost KOM S116 a KOM S117 – suterén 

 Seminární místnost KOM 206, 2. podlaží 
 

Posluchárny ve Fakultní nemocnici U sv. Anny, Pekařská 53 

  Chirurgická posluchárna 

 Posluchárna na I. patologicko-anatomického ústavu 

 Malá posluchárna na katedře ORL, I. poschodí 

 Posluchárna Stomatologické kliniky,  III. poschodí 

 

Posluchárny ve Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice 

 Posluchárna na klinice dětských infekčních nemocí, Černopolní 22a 

 Posluchárna Ústavu psychologie a psychosomatiky, Černopolní 22a, 

2. poschodí  

 

Ostatní posluchárny  

 Malá posluchárna v Porodnice – Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11 

 Posluchárna na Ústavu soudního lékařství, Tvrdého 2a, II. poschodí 

 Posluchárna na psychiatrické klinice, Jihlavská 20, Brno-Bohunice 

 Posluchárna Masarykova onkologického ústavu, Žlutý kopec 7 

 

Počítačová studovna MU 

 Komenského nám. 2, přízemí 
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KOLEJE A MENZY 
 

Správa kolejí a menz, Vinařská 5, 659 13  Brno 

Telefon: 549 49 2700, Fax: 549 49 2741, E-mail: menzy@skm. muni.cz 

Ředitel: Ing. Zdeněk Čížek 

KOLEJE    telefon 

Vinařská A1    549 49 2711 

Vinařská A2    549 49 2712 

Vinařská A3    549 49 2713 

Kounicova 90    549 49 2737 

nám. Míru 4    543 242 970 

Mánesova 12c    541 213 947 

Klácelova 2    543 211 775 

Komárov, bří Žůrků 5   549 49 2715,2751 

Komárov, Lomená 48   545 234 232 

Komárov, Sladkého 13   549 49 2725,2726 

Tvrdého 5/7   549 49 2722 

MENZA   telefon 

UKB, ACADEMIC restaurant  549 49 7881 

      UKB, Kavárna Na Lávce  549 49 6392 

UKB, Bufet Morfo   549 49 2734 

UKB, bufet U Knihovny   549 49 6391  

Bufet LF    549 49 2732 

Menza Vinařská    549 49 2716 

Menza Moravské nám. 9    549 49 5744 

Menza Veveří 70    549 49 2731 

 

 

FAKULTNÍ PRODEJNA KNIHY 
 

Fakultní prodejna knih Brno, Univerzitní kampus, pavilon A9,  

Kamenice 5 Tel.: 549 49 3619  

E-mail: chvilova@lekarskeknihy.cz   

             objednavka@lekarskeknihy.cz 

 

 

 

 

 

mailto:chvilova@lekarskeknihy.cz
mailto:objednavka@lekarskeknihy.cz
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA PRO LF 
 

Praktický lékař:   https://is.muni.cz/auth/objednani_terminu/  

    

 ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 

MUDr. Zora Hlinomazová 

Univerzitní kampus, pavilon A22, 3. patro, vstup zleva, Kamenice 5, 625 

00 Brno 
ordinační doba 

Po 8:30 - 12:30 hod. 

St  8:30 - 12:30 hod. 

Čt 8:30 - 11:30 hod. 
Pacienty objednáváme na tel. 549 49 3355, akutní stavy bez objednání pouze  

do 10:00 hodin. 

Registrace nových pacientů z řad zaměstnanců i studentů, objednávky závod-

ních prohlídek zaměstnanců lze prostřednictvím informačního systému MU 

(www.is.muni.cz)  

 

 ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 

MUDr. Zora Hlinomazová 

Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno 
ordinační doba  

Po, Čt 8-13 

Út, Pá 8-12 

St 13-18 
Pacienty objednáváme na tel. 54949 1190, akutní stavy bez objednání pouze  

do 10:00 hodin. 

 

 Centrum ambulantní gynekologie a primární péče 

MUDr. Dagmar Doležalová, MUDr. Radovan Válek 

Orlí 10, Brno, tel. 542 212 247-8 

Vysokoškolská preventivní péče 

 

 

 

 

https://is.muni.cz/auth/objednani_terminu/
https://is.muni.cz/auth/objednani_terminu/
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UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE 

Anatomický ústav, Lékařská fakulta 01 

Biofyzikální ústav, Lékařská fakulta 01 

Biochemický ústav, Lékařská fakulta 16 

Biologický ústav, Lékařská fakulta 06 

Biologický ústav, Lékařská fakulta 07 

Buněčné technologie, Lékařská fakulta 03 

CEITEC 35 

Centrum jazykového vzdělávání 15 

Děkanát, Fakulta sportovních studií 33 

Děkanát, Lékařská fakulta 17 

Fakulta sportovních studií, sportovní haly 34 

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta 15 

Funkční genomika a proteomika, Přírodovědecká fakulta 02 

Fyziologický ústav, Lékařská fakulta 20 

Institut biostatiky a analýz MU 01 

Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta 01 

Knihovna univerzitního kampusu MU 09 

NCB Strukturní chemie a biologie, Přírodovědecká fakulta 04 

RECETOX, Přírodovědecká fakulta 29 

Správa UKB 17 

Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta 05 

Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta 15 

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta 13 

Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta 01 

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta – analytická chemie 14 

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta – anorganická a fyzikální chemie 12 

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta – organická chemie 08 

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta – výukové laboratoře 10 

Ústav lékařské etiky, Lékařská fakulta 19 

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta 18 

Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta 21 

Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta 15 

Vstupní objekt, recepce, Aula  22 

Výukové centrum UKB 11 
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ADRESY INSTITUCÍ 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

118 12 Praha 1, Karmelitská 7, tel. 257 193 111, fax 257 193 79 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, tel. 224 971 111, fax 224 972 111 

Ústav jazykové a odborné přípravy UK 

128 00 Praha 2Vratislavova 10/29, tel. 224 990 411 

Dům zahraničních služeb MŠMT ČR 

111 21 Praha 1, Senovážné nám. 26, tel. 224 398 111, fax 224 229 697 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 

100 05 Praha 10, Ruská 85, tel. 271 019 111 

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví  

603 00 Brno, Vinařská 6, tel. 543 321 307 

Magistrát města Brna, odbor zdraví 

602 00 Brno, Dominikánské nám. 3, tel. 542 171 111  

Česká lékařská komora 

150 00 Praha 5, Lékařská 2, tel. 257 211 329, 257 217 226, 257 219 280,  

257 216 810 

Kancelář v Olomouci, Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc, e-mail: clk@anet.cz 

Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně 

Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 201-4 

 e-mail: cls@cls.cz 
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ADRESY  OSTATNÍCH  LÉKAŘSKÝCH  FAKULT  

V ČR A SR 

 

Česká republika 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

121 08 Praha 2, Kateřinská 32, tel. 224 961 111, fax 224 915 413 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

150 06 Praha 5, V Úvalu 84, tel. ústř. 224 431 111, sekretariát 224 435 803, 224 435 

802, fax 224 435 820 

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

100 00 Praha 10, Ruská 87, tel. 267 102 111, fax 267 311 812 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 

306 05 Plzeň, Husova 13, tel. 377 593 400, fax 377 593 449 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

500 38 Hradec Králové, Šimkova 870, tel. 495 816 111, tel./fax 495 513 597 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

771 26 Olomouc, tř. Svobody 8, tel. 585 632 010, fax 585 223 907 

 

Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě 

703 00 Ostrava-Zábřeh, Syllabova 19, tel. 597 091 111, 553 461 111 

 

 

Slovenská republika  

Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 

813 72 Bratislava, Špitálská 24, tel. 00421/259357466, fax 00421/259357201  

Jeseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského v Martině 

036 45 Martin, Záborského 2, tel. 00421/434133305, 00421/434136332,  

fax 00421/842/36332  

Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích 

040 66 Košice, Trieda SNP 1, tel./fax 00421/0556428141,  
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NEMOCNICE V BRNĚ 

 

Fakultní nemocnice U sv. Anny 

656 91 Brno, Pekařská 53 tel. 543 181 111 

Klinika plastické chirurgie 
Berkova 34 tel. 541 582 111 

Ústav soudního lékařství - FNUSA 
Tvrdého 2a  tel. 543 426 511 

Fakultní nemocnice Bohunice 

639 00 Brno, Jihlavská 20  tel. 547 191 111 

Porodnice – Fakultní nemocnice Brno 

662 33 Brno, Obilní trh 11  tel. 532 238 111 

Dětská nemocnice  - Fakultní nemocnice Brno  

613 00 Brno, Černopolní 9 tel. 532 234 111 

 

 

CKTCH, Pekařská 53 tel. 543 181 111 

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7 tel. 543 131 111 

Úrazová nemocnice, Ponávka 2–10  tel. 545 538 111 

Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3 tel. 543 165 111 

Nemocnice SURGAL, Drobného 38-40 tel. 532 149 333 

Nemocnice Nový Lískovec, Zoubkova 18 tel. 547 215 683 

Vojenská nemocnice, Zábrdovice tel. 973 445 577 

Psychiatrická léčebna, Húskova 2 tel. 548 123 111 
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