
Výuka nukleární medicíny v akademickém roce 2022 / 2023    
 
    
Výuka probíhá podle rozvrhu 4. ročníku denně od 8:00 do 12:00 hod. Každý den ráno začíná 
v malé posluchárně U Nemocnice 5 (zvýšené přízemí vlevo). Stáže probíhají na dvou pra-
covištích nukleární medicíny U Nemocnice 5 a U Nemocnice 2 (areál VFN, vchod z parku  
mezi I. a II. interní klinikou). Kancelář Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN je vlevo  
na konci chodby procházející klinickým odd. U Nemocnice 5, tel. 224-965-813,  
fax 224-962-649, e-mail nukle@lf1.cuni.cz. Dotazy a admin. záležitosti, které se týkají výuky, 
vyřizuje během stáží nebo jindy po dohodě paní Kateřina Hrachová, případně Marie Mlčochová 
tel. 224-965-781, nebo -813 (katerina.hrachova@vfn.cz, marie.mlcochova@lf1.cuni.cz). 
    
Na stáže je třeba nosit čisté bílé pláště, které lze po dobu výuky nechávat v šatně pro studenty.  
 
Vyžaduje se viditelné nošení studentských identifikačních jmenovek. 
 
Těhotné studentky se mohou zúčastnit přednášek a seminářů v malé posluchárně v plném roz-
sahu výuky. Nemají však přístup do kontrolovaného pásma a nemohou se zúčastnit prohlídek a 
demonstrací na žádném z obou klinických oddělení ani v radiofarmaceutické laboratoři. 
 
Rozvrh je závazný pro studenty i učitele. Omluvené zameškání celého bloku výuky lze na-
hradit pouze po předchozí dohodě na konci semestru nebo (výjimečně a podle počtu studentů) 
s jinou skupinou poté, kdy k absenci došlo. Za omluvenou absenci se považuje nepřítomnost 
při výuce z vážných doložených důvodů. Krátkodobé absence lze po dohodě nahradit 
vypracováním písemné práce na zameškané téma. Studenti, kteří využívají individuální 
studijní plán, si dohodnou termín výuky alespoň 2 týdny předem osobně u výukových 
asistentek, nejpozději do 9.12.2022 (21.04.2023) pro zimní (letní) semestr.   
    
Zápočet se zapisuje po absolvování výuky v plném rozsahu. 
   
Zkouškové termíny se vypisují ve zkouškovém období. Kromě toho je pro každou skupinu 
vypsán 1 předtermín po ukončení výuky v pátek od cca 9:30 hod. Na ten je možné se přihlásit 
prostřednictvím SISu. Podmínkou absolvování zkoušky v předtermínu je zápočet. V průběhu 
letních prázdnin se podle potřeby vypisují pouze opravné termíny. 
 
 
 
            Prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.    
V Praze dne 1. září 2022                  přednosta ÚNM 1.LF UK a VFN  
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