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Rezervace modelů kostí LF v Plzni podzim 2022/23 
 

Rezervace modelů kostí v knihovně LF v Plzni 

Milí kolegové, Váš zájem o studium nás těší. Nedojde-li ke změně protiepidemických nařízení, budete 

si moci rezervovat modely kostí v naší knihovně. Nabídku termínů uvidíte (postup rezervace ad níže), 

doporučujeme chodit ve skupinách po maximálně po 4 osobách. Před i na konci výpůjčky modely 

dezinfikujte – pomůcky jsou součástí vypůjčených krabic. V týdnu od 17. 10. budete mít k dispozici 

kosti horní končetiny, v dalším týdnu i skelet končetiny dolní, poté lebky. 

 

Z kapacitních důvodů prosíme o 

• dodržení termínu, odhlásit se můžete nejpozději do 7. hodiny ranní dne výpůjčky na záložce „Zapsané“ 

tlačítkem „Odhlásit“ 

• práci ve skupinách, domluvte se mezi sebou tak, abyste mohli interval výpůjčky maximálně využít – 

každý z Vás si může krabici s modely kostí horní (a) nebo dolní končetiny půjčit 1x týdně 

• trpělivost a ohleduplnost, v případě technických obtíží ve web rozhraní prosím kontaktujte ing. 

Křikavovou, kontakt 

Lenka.Krikavova@lfp.cuni.cz . 

 

Co potřebujete s sebou, jak zacházet s modely: 

Před vstupem do Knihovny je nutno vyplnit elektronickou přihlášku! https://knihovna.cuni.cz/e-

prihlaska/ 

Osoba zapsaná ve web rozhraní (ten, kdo rezervaci vytvořil, dále „OZ“) si vyzvedne příslušnou sadu v 

knihovně, k výpůjčce potřebujete ISIC. Je nutné, aby zapůjčení i vrácení proběhlo  

v době rezervace. V opačném případě může být u OZ provedena blokace možnosti výpůjčky pro 

následující týden. Výpůjčka je prezenční, za vrácení kompletní a nepoškozené sady přebírá odpovědnost 

OZ. Upozorňujeme, že cena modelu se pohybuje v řádech tisíců korun. Ke studiu můžete využít 

výhradně prostor knihovny. Více o provozním a výpůjčním řádu na stránkách SVI 

http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/index.asp . 

 

Prosíme, šetřete termíny. V den výpůjčky se můžete až do 7. hodiny z rezervace odhlásit na 

záložce „Zapsané“ tlačítkem „Odhlásit“. 

Přejeme úspěšné studium. 

       

 

        14. 10. 2022  

      Za přípravný tým vypracovala MUDr. L. Eberlová, Ph.D. 
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Před vstupem do Knihovny je nutno vyplnit elektronickou přihlášku! https://knihovna.cuni.cz/e-

prihlaska/ 

 

 Po přihlášení do SIS (https://is.cuni.cz/studium) zvolíte modul Termíny zkoušek – přihlašování 

 

 

 

 Překlikněte na volbu Zapsat 
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 Zaškrtněte volbu Nestudijní akce školy a stiskněte Hledat 

 

 

 Pro Vámi vybraný den, hodinu a typ kostí klikněte na Zapsat 

 

 

Pokud potřebujete čas či den svojí rezervaci změnit, lze v rámci jednoho týdne provést tlačítkem 

Změnit. 

 


