
 

 
Praxe z Chirurgie a Pediatrie - 4. ročník , obor Všeobecné lékařství 

 
a) INDIVIDUÁLNÍ PRAXE 
     
Praxe z Chirurgie:   rozsah 2 týdny (60 hod.)   
Praxi je možné absolvovat až po úspěšném vykonání kolokvia z Chirurgie ve větších nemocnicích v ČR,  
případně  v zahraničí.  
Praxe z Pediatrie:  rozsah 2 týdny a to:  1 týden „u lůžka“ na kterémkoliv dětském oddělení nemocnice 
v ČR, resp. i v zahraničí (30 hod.) a 1 týden u praktického dětského lékaře (30 hod.). Praxi je  možné 
absolvovat již po 7.semestru (mimo DK v Olomouci), pořadí nerozhoduje.  
 
Před nástupem na praxi musí mít každý student, který praktikuje mimo FN Olomouc uzavřenou 
Smlouvu o zajištění praxe VŠ studentů. Formulář smlouvy najdete na webových stránkách fakulty pod 
odkazem Studenti→Magisterský program→Odborné/prázdninové praxe→Smlouva o zajištění praxe 
obecná (vzor) (https://www.lf.upol.cz/studenti/magisterskyprogram/#c5872),  příp. si formulář  můžete 
vyzvednout na studijním oddělení fakulty.  
 
 
b) PRÁZDNINOVÁ PRAXE VE FN v Olomouci 

Prázdninová praxe z Chirurgie 
     Na praxi z Chirurgie, kterou plánujete absolvovat ve FN v Olomouci máte možnost se přihlásit 
prostřednictvím elektronického systému evidence studia   od  11. 06. 2020 do  18. 06. 2020. 
Prázdninová praxe z Chirurgie bude probíhat na 1. chirurgické FN v Olomouci v těchto termínech: 

1. blok:  22 .06.  –    03. 07. 2020    
2. blok:  07. 07.  –    17. 07. 2020 
3. blok:  20. 07.  –    31. 07. 2020 
4. blok:  03. 08.  –    14. 08. 2020 
5. blok:  17. 08.  –   28. 08. 2020 

Na jeden turnus je možné zapsat maximálně 4 studenty.  
Studenti se sejdou v den nástupu na praxi v 7:00 hod. před sekretariátem  I. chirurgické kliniky, předloží 
index a doklad o platném očkování proti virové hepatitidě B. Po celou dobu praxe je třeba nosit   lékařské 
oblečení, roušku, přezůvky a na viditelném místě jmenovku (identifikační kartu studenta).  Podmínkou 
nástupu na praxi je úspěšně absolvované kolokvium z Chirurgie I (CH1/VC012).  
 
Prázdninová praxe z Pediatrie 
     Na praxi z Pediatrie, kterou plánujete absolvovat ve FN v Olomouci máte možnost se přihlásit 
prostřednictvím elektronického systému evidence studia  od 11. 06. 2020 do  18. 06. 2020. 
Prázdninová praxe z Pediatrie bude probíhat na Dětské klinice FN Olomouc v těchto termínech: 
1. blok  22. 06. –  26. 06. 2020  4. blok   20. 07. – 24. 07. 2020 
2. blok  07. 07. –  10. 07. 2020  5. blok   27. 07. – 31. 07. 2020 
3. blok  13. 07. –  17. 07. 2020 
        
 Do jednoho bloku je možné zapsat maximálně 2 studenty. 
 
 
 



 

Pracovní doba na Dětské klinice FN v Olomouci (DK):  v den nástupu na praxi  (1. den bloku - pondělí) 
se sejdou studenti v 8:00 v hale v přízemí u vchodu do DK, kde si je vyzvedne vyučující.  Dále každý 
den Út – Pá 7,00 – 12,00 hod. Na praktickou výuku (po celou dobu praxe) je třeba nosit lékařské 
oblečení, roušku, přezůvky a fonendoskop  a na viditelném místě jmenovku (identifikační kartu).  Pro 
převlékání je k dispozici šatna v suterénu DK. 
Zásadní problémy nebo připomínky k výuce/praxi řeší garantka předmětu MUDr. H.Flögelová, tel.: 
588 445 906.  Řádně omluvenou absenci lze nahradit po domluvě s vyučujícím. 
Teoretická příprava k výuce/praxi:  Lebl: Preklinická pediatrie.  
 
c) ZÁPOČTY ZA PRAXI 
 
Formulář na potvrzení praxe z Pediatrie a Chirurgie najdete na webových stránkách fakulty pod 
odkazem Studenti→ Magisterský program→ Formuláře 
https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Praxe/napln_praxe_pediatrie.pdf   
https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Praxe/napln_praxe_z_chirurgie.pdf   
 
Zápočty za praxi z Pediatrie uděluje a do indexu zapisuje paní MUDr. H. Flögelová, v její nepřítomnosti 
kdokoli z ostatních asistentů DK.   
K získání zápočtu za praxi z Pediatrie je třeba doložit písemné potvrzení o absolvování praxe 
v nemocnici i u PLDD, a to na formuláři k tomu určeném. Toto potvrzení s datem zápočtu a podpisem 
vyučujícího pak student odevzdá na školský sekretariát Dětské kliniky LF p. Mgr. H. Danyi , která 
zápočet zapíše do STAGu. V případě její nepřítomnosti může zapsat zápočet do STAGu  paní 
V.Bogdanová na studijním oddělení fakulty.   
Zápočty za praxi z Chirurgie uděluje a do indexu zapisuje pan prof. MUDr. Vladimír Král, CSc./MUDr. 
Pavel Skalický, Ph.D.  
K získání zápočtu z Chirurgie je třeba předložit potvrzení o absolvování praxe  na formuláři k tomu 
určeném. 
Mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2019/20 je 15.9.2020. 
 
 
V. Bogdanová, stud. odd. 
V Olomouci 09. 06. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


