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Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, 
kterým se upravuje průběh kontroly studia  

 

 
zpracovala :  Vladěna Topičová,  vedoucí studijního oddělení  

odpovídá :  proděkan pro studijní záležitosti a přednostové ústavů  

 
Čl. I 

 
1.  Doplňuje  se článek  I.  bod 1) o následující odstavce ve znění   :  

 
      V návaznosti na vývoj moderních komunikačních a elektronických technologií a zejména 

jejich možnost zneužití v neoprávněnou výhodu či prospěch studenta v rámci plnění 

studijních povinností ve formě zkoušek, klasifikovaných zápočtů, zápočtových testů, kolokvií 

a podobně, kterými jsou zjišťovány a ověřovány znalosti studenta v průběhu studia  není 

studentu povoleno : 
a)  použití  studijních pomůcek, jako jsou knihy, učebnice, poznámky a podobné textové 

materiály, vztahujících se k předmětu výše uvedených forem zkoušky 

b) použití jakýchkoliv elektronických,  elektrotechnických zařízení a jejich komponentů, 

včetně výpočetní techniky, umožňujících komunikaci, sdílení dat, archivaci údajů 

nebo textových materiálů, napojení s informačními systémy, digitální spotřebitelské 

produkty  a podobně.  

c) použití jakýchkoliv reprodukčních, registračních zařízení, fotoaparátů – včetně těch 

zabudovaných v mobilních telefonech, kamer a jiných optických zařízení, diktafonů, 

přehrávačů a obdobných akustických přístrojů. 

 

Výjimka :  v případě osob se zdravotním či tělesným handicapem lze připustit zařízení, 

která těmto osobám zajišťují rovnocenný přístup  ke složení příslušné zkoušky. Posouzení 

této výjimky je v kompetenci akademického pracovníka oprávněného zkoušet či  

zaměstnance 1. LF UK provádějícího dozor. 

 
      Tyto podmínky jsou  závazné pro studenty všech ročníků a forem studia. Jednání studenta 

v rozporu s tímto zněním bude považováno za hrubé porušení pravidel studia na 1. lékařské 

fakultě UK a závažné provinění proti pravidlům lékařské etiky s tím, že může být se 

studentem zahájeno disciplinární řízení dle znění zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. 

 

 
2.    V ostatním zůstává text opatření nezměněn. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 20. 05. 2011 

 

                                                                            Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v.r. 

             děkan fakulty  


