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Seznam použitých zkratek ve vztahu k danému studijnímu programu 
 

1. LF UK 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
2. LF UK 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
3. LF UK 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
F7PBBXXX kód předmětu v bakalářském zdravotnickém studijním programu 

Biomedicínská technika vyučovaného v českém jazyce (prezenční forma 
studia), platný pro nástup do 1.r. studia počínaje ak. rokem 2019/2020 (F7 - 
označení fakulty, tj. FBMI, P - Prezenční forma studia, výuka v českém 
jazyce, B – Bakalářský studijní program, B – Biomedicínská technika, XXX 
– vlastní zkratka předmětu) 

F7ABBXXX kód předmětu v bakalářském zdravotnickém studijním programu Biomedical 
technology vyučovaného v anglickém jazyce (prezenční forma studia), 
platný pro nástup do 1.r. studia počínaje ak. rokem 2019/2020 

 (F7 - označení fakulty, tj. FBMI, A - výuka v Anglickém jazyce, B – 
Bakalářský studijní program, B – Biomedical Technology, XXX – vlastní 
zkratka předmětu, stejná jako pro český jazyk)  

17VXXX kód volitelného předmětu pro všechny programy na FBMI 
AKK Akreditovaný kvalifikační kurz podle zákona č. 96/2004 Sb. V aktuálním 
 znění   
AV ČR Akademie věd České republiky 
AR2X/2Y akademický rok 2X/2Y  
B2XY akademický rok 2X/2Y označený v informačním systému  
BC bakalářský 
BME Biomedicínské inženýrství, Biomedical Engineering – studijní program 
BMT Biomedicínská technika, Biomedical technology – studijní program 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BP bakalářská práce 
BSP bakalářský studijní program 
C cvičení 
CBMI Centrum biomedicínského inženýrství 
CK Certifikovaný kurz podle zákona č. 96/2004 sb. v platném znění 
ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 
ČSBMILI Česká společnost biomedicínského inženýrství a 
 lékařské informatiky 
ČSZT Česká společnost pro zdravotnickou techniku 
ČSVTS Český svaz vědeckotechnických společností 
ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
DP diplomová práce 
ECTS European Credit Transfer System - evropský systém přenositelnosti kreditů 
EKM ekonomicko-manažerský předmět 
FBMI Fakulta biomedicínského inženýrství 
FEKT VUT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení 

technického v Brně 
FNKV  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
FNM Fakultní nemocnice v Motole 
HUM humanitní předmět 
IKEM Institut klinické a experimentální medicíny 
KFS kombinovaná forma studia 
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KKOV klasifikace kmenových oborů ve vzdělání 
kl.z klasifikovaný zápočet 
KZM Klinika zobrazovacích metod 
KOS komponenta studium 
L laboratoř 
LS letní semestr 
MGR magisterský 
MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MZ Ministerstvo zdravotnictví 
NMSP magisterský studijní program 
NAÚ pro VŠ Národní akreditační úřad pro vysoké školy 
NTK Národní technická knihovna 
NNH Nemocnice Na Homolce 
OBR oborový předmět 
OZT Oddělení zdravotnické techniky 
OZTI Odbor zdravotnické techniky a investic 
OBMI Oddělení biomedicínského inženýrství 
P povinný (závazný) 
P přednáška 
P+C přednáška+cvičení 
PFS prezenční forma studia 
PV povinně-volitelný předmět 
S seminář 
SF TU Strojnická fakulta Technické univerzity v Košicích 
STU Slovenská technická univerzita v Bratislavě (dříve SVŠT) 
STUDPROG studijní program 
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 
SZÚ Státní zdravotní ústav 
SZŘ studijní a zkušební řád 
SZZ státní závěrečné zkoušky 
TEP teoretický a průpravný předmět 
TV tělesná výchova 
ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
ÚBMI Ústav biomedicínského inženýrství 
ÚTVS Ústav tělesné výchovy a sportu 
VFN Všeobecná fakultní nemocnice 
V volitelný předmět 
VSK vysokoškolský sportovní klub 
VŠ vysoká škola 
VŠE Vysoká škola ekonomická 
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická 
VŠTJ vysokoškolská tělovýchovná jednota 
z zápočet 
Záv. závaznost 
zk zkouška 
ZS zimní semestr 


