
BUDOVY A DĚKANÁT 1. LF UK
Vstup do budov bez vrátnic (Studničkova 7, Studničkova 4, Albertov 7, Albertov 5,
U Nemocnice 3, U Nemocnice 5) zpřístupněn pouze prostřednictvím ISIC karty, 
zaměstnanecké karty nebo klíče. 
Vstup do budov s vrátnicemi (U Nemocnice 4, Albertov 4, Studničkova 2 a Faustův dům)
kontrolován vrátným a otevřen v době 7.00–16.00. Vchod do budovy Faustova domu
z Karlova náměstí uzavřen, přístup pouze přes areál VFN.

Vrátnice děkanátu (Kateřinská 32) celodenně v provozu, vchod z ul. Na Bojišti uzavřen.

Úřední hodiny:
Personální oddělení – pondělí 9.00–12.00 a středa 12.00–15.00
Studijní oddělení – pondělí 10.00–12.30 a čtvrtek 12.30–15.00
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky – pondělí 9.00–12.00 a čtvrtek 12.00–15.00

Pokladna otevřena v omezeném rozsahu – pondělí 9.00–12.00 a středa 9.00–12.00.
Podatelna otevřena v plném rozsahu.
Knihovna otevřena pouze ve výpůjční části – pondělí až pátek 8.00–12.00.

Studovna uzavřena.

Akademický klub uzavřen.

VÝUKA A ZKOUŠKY
Výuka probíhá distančně za podpory e-learningu a dalších metod umožňujících alespoň částečný
kontakt s vyučujícím a přiměřené způsoby kontroly studia. Praktické části budou co nejvíce nahrazeny
on-line modely, výukovými filmy apod.

Konkrétní informace včetně podmínek udělení zápočtu jsou nebo budou v následujících dnech
přidány na weby jednotlivých pracovišť, případně v SIS.

Teoretická a preklinická výuka – letní semestr pokračuje podle původního rozpisu v distanční formě. 

Klinická výuka – studijní bloky pokračují distančně podle rozvrhu se zohledněním konkrétních
informací daných klinik. 

Předstátnicové stáže – koncipovány tak, aby studenti mohli splnit distančně teoretickou náplň. Praktická
náplň a kompletní splnění stáže jsou určeny garanty  předmětů a zohledňují jejich stávající možnosti i specifika.

Zkoušky – nelze v tuto dobu konat prezenčně. V 1. až 3. ročníku budou vypsány podle stávajících
pravidel se zohledněním aktuální situace. V klinických předmětech budou vypsány podle možností.
Distanční formy  zkoušení budou uváženy podle vývoje situace.

Státní zkoušky – budou se konat podle situace, fakulta usiluje o zveřejnění termínů ve zkrácené lhůtě
2 týdnů. Praktická část bude upravena podle dalšího vývoje.

Dobrovolnictví – jeho zohlednění je dáno dalšími pravidly jednotlivých předmětů a jeho konkrétní náplní. 

JEDNIČKA V NOUZOVÉM REŽIMU

STUDIUM V NOUZOVÉM REŽIMU
Otázky týkající se výuky směřujte na vaše senátory/pověřené zástupce:

VL ZL NELÉKAŘI GENERAL
MED.

JAKUB
DANZIG

NATÁLIE
SÁDOVSKÁ

ANNA
JARMAROVÁ

DARIA V.
CHRISTIAN E.

Na vaše otázky budou průběžně odpovídat příslušní proděkani:

prof. Michal Miovský
doc. Martin Vokurka

+
prof. Tomáš Hanuš

prof. René Foltán prof. David Sedmera

PODPORA DISTANČNÍ VÝUKY
Aktuální a průběžně doplňovaný přehled dostupných nástrojů pro e-learning najdete
na adrese: www.wikiskripta.eu/elearning

Nabídka různorodých produktů se neustále rozšiřuje – přibývají virtuální pacienti,
videokonferenční nebo e-learningové nástroje apod. Jejich aktuální seznam je na výše
uvedeném odkazu.

PŘÍSTUP DO ODBORNÉ
LITERATURY Z DOMOVA

Využívat můžete elektronické informační zdroje dostupné na adrese: ezdroje.cuni.cz 

Využívat můžete dočasný on-line přístup k fondům Národní knihovny
a veřejných vysokých škol formou aplikace Kramerius na adrese: kramerius.nkp.cz

Aktuální informace hledejte na webu ÚVI (uvi.lf1.cuni.cz). DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
Připojit se můžete ke studentské dobrovolnické iniciativě s označením Dobrovolníci 1. LF. 
Najdete ji na:         Dobro1lf
                                         dobro1lf
                                         dobro1lf

Všechny aktualizované informace související
s opatřeními ohledně COVID-19

najdete na homepage www.lf1.cuni.cz
v boxu Koronavirus aktuálně.

Změny se dějí každý den.

A NEZAPOMEŇTE – MYJTE SI RUCE A NOSTE ROUŠKY! :)
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