
 
Studijní program:  Všeobecné lékařství 
 
Název předmětu:   Povinná praxe v ordinaci praktického 
     všeobecného lékaře 
 
Rozvrhová zkratka:  PLE/VCBP2 
 
Rozsah výuky:   30 hodin (1 týden) 
 
Zařazení výuky:   3. ročník, letní semestr 
 
Počet kreditů:   1   
 
Forma výuky:   Individuální praxe 
 
 
Vyučující:  doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D. 

 

Studenti mohou vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických (nebo 
jiných) zařízeních na území ČR (informace o možnosti absolvovat praxi mimo ČR obdrží u 
studijní referentky).  

Praxe / stáže musí být smluvně zajištěny. Pokud student nastoupí na praxi bez uzavřené 
smlouvy, není pojištěn (dle smlouvy o pojištění za škody způsobené studenty UP při 
vykonávání odborné praxe) a vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána (bez 
zápočtu). Před nástupem na praxi je třeba odevzdat na studijním oddělení příslušnou 
dokumentaci (smlouvu) stvrzenou zdravotnickým zařízením ve 2 (nebo 3) stejnopisech, po 
schválení a podepsání smlouvy fakultou je jeden stejnopis zaslán smluvnímu zařízení. 
Smlouvy na prázdninové praxe musí být podepsané smluvním stranami do 31.5. daného 
akademického roku.  

Formulář smlouvy ke stažení: 
web UP→LF→Studentům→Magisterský program→Odborné/prázdninové praxe→Smlouva o 
zajištění praxe - Všeobecné lékařství-obecná (vzor) 
https://www.lf.upol.cz/studenti/magisterskyprogram/#c5872 
 
 
Student po nástupu na praxi odevzdá příslušnému lékaři stážový list, do kterého mu budou 
zaznamenány příslušné výkony a vyšetření. 
 
Způsob ukončení praxe: Zápočet 

Podmínky ukončení: Absolvování praxe v plném rozsahu, odevzdání 
potvrzeného stážového listu + indexu na pracoviště 
Centesimo (garant praxe bude zapisovat zápočty do 
indexu průběžně od druhé poloviny srpna). Testování 



praktických dovedností v průběhu výuky předmětu bude 
realizováno ústní formou během udělování zápočtů. 

Doporučená literatura: 1. Seifert, B., Býma, S. a kol.: Všeobecné praktické 
lékařství, Galén 2019, ISBN: 9788074924224 
2. Košta, O.: Management úspěšné ordinace praktického 
lékaře, Grada 2013, ISBN: 978-80-247-4422-3 
3. Učebnice propedeutiky 



 

Stážový list 
 

Povinná praxe v ordinaci praktického všeobecného lékaře 
(PLE/VCBP2) 

 
Jméno studenta:    ………………………………………………………………. 
                                 (3. ročník, obor Všeobecné lékařství) 
 
Místo praxe:       ………………………………………………………………… 
 
……………………………………… Termín praxe:    …………………........... 
 

Datum 
 

Výkon, vyšetření Podpis lékaře 

 Odběr krve 
 
 

 

 Injekce i.m. 
 
 

 

 Převaz rány 
 
 

 

 Odstranění stehů 
 
 

 

 Měření TK a P 
 
 

 

 Zápis do ZD včetně  
vypsání žádanek 
 

 

 Účast při vyšetřování 
akutně nemocných a 
dispenzarizace chronicky 
nemocných 

 

 Provádění a dokumentace 
preventivních prohlídek 
a očkování 
 

 

 


