
 

ORGANIZACE VÝUKY PATOLOGIE BĚHEM ZS 21/22 
 

PŘEDNÁŠKY   
Na základě aktuálních pravidel fakulty budou přednášky probíhat dle sylabu v distanční formě. 
Přednášky se uskuteční online živě cestou MS Teams (kde budou naplánovány v kalendáři) a 
současně budou nahrávány tak, aby záznam byl k dispozici studentům, jež se online přednášky 
nemohou zúčastnit v reálném čase.     
  
 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ   
Vzhledem k současnému epidemiologickému režimu je možné realizovat praktická cvičení 
PREZENČNĚ, bez omezení počtu přítomných studentů.  
  
Čas a místo, kdy a kam se máte dostavit na praktickou výuku, je dostupné v rozpisu kruhových 
vyučujících a umístění kruhů, které najdete na stránkách ústavu i na SISu.  
 
Po dobu trvání povolené prezenční praktické výuky je účast na praktické výuce povinná.  
Studentům jsou povoleny 3 omluvené absence za semestr. Nicméně vzhledem k epidemiologické  
situaci (a reálné možnosti nařízené karantény ze strany studentů) jsou možné i absence nad rámec  
povolených tří absencí. Tyto případy budou vždy studenti řešit individuálně s jejich kruhovým  
vyučujícím, který navrhne alternativní mechanismy účasti na výuce tak, aby studentovi nic nebránilo  
v získání zápočtu. Náhrada s jiným kruhem je možná po dohodě s daným vyučujícím. Aktualizované 
podmínky pro získání zápočtu v ZS 21/22 jsou k dispozici na webu našeho ústavu i na SISu.   
  
Obecné informace o průběhu a organizaci praktických cvičení:  

• i nadále platí, že pokud u sebe studenti pozorují známky respirační infekce, PREZENČNÍ  
VÝUKY SE NEZÚČASTŇUJÍ!   

• praktická cvičení budou zaměřená co nejvíce na praktické aspekty a procvičení dané látky – 
zdůrazňujeme tedy důležitost toho, aby studenti chodili na praktická cvičení předem 
připravení a měli látku již prostudovanou, aby se dal prostor praktik co nejvíce využít   

• během pobytu na ústavu v souvislosti s prezenční výukou je nutné dodržovat následující 
hygienická opatření:   
o na praktické cvičení se studenti dostaví nejdříve 15 minut před začátkem výuky, a to 

přímo do místnosti určené vyučujícím (tato bude před začátkem výuky již připravená a 
otevřená)   

o uvedené časy příchodů na praktika je nutné přesně dodržovat  
o pokud to není nutné, nepohybujte se volně po prostorech ústavu, které nesouvisí 

bezprostředně s vaší výukou  
o po celou dobu prezenční výuky je nutné mít zakryté dýchací cesty (ústa a nos) 

respirátorem, využívat dezinfekci na ruce a v nejvyšší možné míře dodržovat odstup od 
ostatních studentů  

  

 
PITEVNÍ CVIČENÍ   
Účast na pitevních cvičeních bude probíhat PREZENČNĚ během praktických cvičení, a to nejdříve od 
3. výukového týdne (dle sylabu).   
 
Vzhledem k prudkému nárůstu cen osobních ochranných pomůcek (OOP) bohužel nejsme schopni  
zajistit všechny OOP pro studenty a tyto vám distribuovat (aktuálně jsme schopni zajistit ochranné  
návleky na boty a čepičky). Pro účast na pitevních cvičeních tedy bude nutné, aby si jednotliví  

https://pau.lf1.cuni.cz/informace-pro-studenty
https://pau.lf1.cuni.cz/aktualizovane-podminky-pro-ziskani-zapoctu-v-zs-2021


studenti (ideálně v rámci celého kruhu) některé OOP zajistili sami. Konkrétně na každé pitevní  
cvičení je nutné zajistit si a pořídit:   

• respirátor  
• tzv. „návštěvnický plášť z netkané textilie” – tento v lékárně VFN k zakoupení není, aktuální  
cena se na internetu pohybuje kolem 29,- kč za kus  

  
Pro účast na pitvě je nutné, aby byl OOP vybaven celý kruh (tzn. všichni studenti, kteří jsou na výuce  
přítomni), jinak se celý kruh jako takový nemůže cvičení účastnit. Upozorňujeme, že vzhledem  
k celkově poměrně nízkému počtu pitev prováděných na pracovišti (a obecně v celé ČR) nelze  
předem účast na pitevních cvičeních naplánovat. Tato cvičení proběhnou vždy, když to bude možné.  
  

SEMINÁŘE   
Semináře budou realizovány PREZENČNĚ, bez omezení počtu přítomných studentů. Výuka seminářů 
bude probíhat ve standartním režimu vždy pro dva sousední, spojené kruhy. Témata seminářů a 
organizace jejich výuky jsou uvedena v aktuálním sylabu.    
Pro účast na semináři platí stejná protiepidemická opatření jako pro praktická cvičení, v souladu 
s nařízením fakulty zdůrazňujeme zejména nutnost mít zakryté dýchací cesty (ústa a nos) 
respirátorem po celou dobu výuky.  
  
  

E-LEARNINGOVÉ ZDROJE NAŠEHO ÚSTAVU  
Na základě epidemiologické situace se budeme i nadále snažit o zachování co největšího rozsahu  
prezenční praktické výuky, která ve vašem vzdělávání hraje nezastupitelnou roli. Uvědomujeme si  
ale, že i v těchto podmínkách je rozsah výuky do velké míry omezený, a pro studenty jsme proto  
připravili řadu e-learningových zdrojů, které jsou vám k dispozici.   
Jedná se o:   

• testy zaměřené na celou problematiku obecné i speciální patologie, které jsou určené k 
sebetestování a samostudiu – tyto testy jsou dostupné na portálu Moodle, více informací je k 
dispozici na našich webových stránkách. Heslo pro vstup do kurzu (testu) je: glomerulus   

• on-line atlas makroskopických fotografií nekroptických i bioptických nálezů – k dispozici zde, 
více informací včetně návodu k přihlášení a používání atlasu je k dispozici na našich 
webových stránkách.  

• platforma MS Teams – jak již bylo uvedeno výše, veškeré výukové materiály budou průběžně 
nahrávány a k dispozici ke stažení na Teams (přednášky a další materiály) 

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9799
https://pau.lf1.cuni.cz/testy-pro-samostudium-na-platforme-moodle-obecna-patologie
https://atlas.lf1.cuni.cz/amnf/
https://pau.lf1.cuni.cz/nova-online-galerie-ustavu-patologie

