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Proč MEDialogy? 
 

Jsme fakulta, která ročně připraví více než 540 absolventů 
všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských oborů  

na 76 klinických a výzkumných pracovištích.  
Věříme, že máme co říci k mnoha dlouhodobě aktuálním 

tématům, která se dotýkají nejen nás, ale celé společnosti  
– a chceme o nich komunikovat.  

Nabízíme vám dialog o datech, faktech, zkušenostech  
i názorech z nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě.  

A chceme naslouchat i vám. 
 

Od toho jsou naše MEDialogy  
– pravidelné dialogy o medicíně (nejen) s médii. 



Výchova lékařů v Čechách 
 

→Jak se pozná dobrá lékařská fakulta? 
→Jak je důležitá kvalita a způsob výuky? 
→Kdy se doktor stává dobrým lékařem? 



Jak se pozná  
dobrá lékařská fakulta 

? 
 



V České republice je 8 lékařských fakult: 
 

Čechy (Univerzita Karlova) 
• 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
• 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
• 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
• Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
• Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 
 
Morava 
• Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
• Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
• Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 



 
Počet studentů lékařských fakult v ČR  

stav k 31. 10. 2013 

 
  Všeobecné lékařství Zubní lékařství 

1. LF UK Praha 2526 403 
2. LF UK Praha 921 - 
3. LF UK Praha 919 - 

LF UK Hradec Králové 870 161 
LF UK Plzeň 1502 294 
LF MU Brno 2315 405 

LF UP Olomouc 1029 423 
LF OU Ostrava 370 - 



 
1. LF UK v Praze 
pro ak. rok 2013/14 

 Studium 

Počet uchazečů o studium v Čj v ak. roce 2013/2014 
Všeobecné lékařství - 3273 

Zubní lékařství - 1115 

Počet studentů zapsaných do 1. ročníku studia v Čj v ak. roce 2013/2014 
Všeobecné lékařství -559 

Zubní lékařství - 64 

Počet absolventů studia v Čj v ak. roce 2012/2013 
Všeobecné lékařství -241 

Zubní lékařství - 68 
Personální struktura k 31. 12. 2013 

Počet vědecko-pedagogických pracovníků 1694 
z toho – profesorů 154 

          – docentů 177 
Zahraničí 

Počet studentů v AJ ve všech ročnících studia v ak. roce 2013/2014 
General Medicine - 667 

Dentistry - 102 
Doktorské studijní programy   

Počet studentů všech forem DSP ve všech ročnících studia k 31. 10. 2013 919 



Počet vědecko-pedagogických pracovníků 1. LF 
(2013) 

 
1694 
z toho  154 profesorů 
 177 docentů 

 
 
 
→ 3 vyučující na 1 studenta 



Počet studentů v anglických programech 
(2013/14) 
 
• Všeobecné lékařství 667 
• Zubní lékařství 102 

 
 



Cena studia v anglickém jazyce 
na 1. LF UK v ak. roce 2013/14 
 
• Všeobecné lékařství 330.000 Kč/student/rok 
• Zubní lékařství 360.000 Kč/student/rok 
 



V ak. roce 2013/14 studuje na 1. LF UK  
624 studentů z 50 zemí (mimo ČR a Slovenska) 

 
Nejvíce zastoupené země: 

 

118 Malajsie 
115 Velká Británie 

63 Kypr 
46 Botswana 

41 Izrael 
 
 

28 Švédsko 
24 Spojené státy 

23 Řecko 
22 Německo 

18 Norsko 

 



Zastoupení jednotlivých světadílů,  
odkud přicházejí zahraniční studenti  

Země EU
ostatní Evropa
Amerika
Afrika
Asie
Austrálie



Cena studia medicíny v českém jazyce 
(státní příspěvek přes UK pro rok 2014) 

 
• Všeobecné lékařství 90.126 Kč/student/rok  

= 540.756 Kč za 6 let studijního programu 
• Zubní lékařství 112.658 Kč/student/rok  

= 563.290 Kč za 5 let studijního programu 
 
Náklady na studium jsou cca o 25 % vyšší. 

 



V ak. roce 2012/13 vyjelo 212 studentů  
na zahraniční stáže: 

 
• Erasmus 
• IFMSA 

• Lions Club 
• freemove 

 



Jak je důležitá kvalita  
a způsob výuky 

? 
 



PREKLINICKÉ STUDIUM  
Všeobecné lékařství: 

 
3 roky preklinické výuky = teoretická příprava 

 
1. ročník – 4 zkoušky 
2. ročník – 4 zkoušky 
3. ročník – 5 zkoušek 

 



KLINICKÉ STUDIUM 
 

Všeobecné lékařství: 
3 roky klinické výuky  

= praktická aplikace nabytých znalostí a dovedností, přístup 
k pacientovi 

= cca 3.000 hodin klinické výuky za celou dobu studia 
 

4. ročník – 12 zkoušek  
5. ročník – 5 zkoušek 
6. ročník – 8 zkoušek  

 
Zubní lékařství: 

2,5 roku klinické výuky  
= cca 2.500 hodin klinické výuky za celou dobu studia 



STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY 
 

4. ročník 
• Hygiena a epidemiologie 

  
6. ročník 

• Gynekologie a porodnictví 
• Chirurgie 
• Interna 

• Pediatrie 
• Veřejné zdravotnictví a medicínské právo 

 



 
ATESTACE  

 
• dříve 2, dnes 1 
• po 3-5 letech 

 



„Dobrá škola má učit nejen o možnostech  
medicíny, ale také o pokoře k ní.“ 

MUDr. Jana Mašková 

 



„Naše studenty nechceme učit chodit,  
chceme je učit hledat nové cesty.“ 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 



KLINICKÉ STUDIUM 
 

Všeobecné lékařství: 
3 roky klinické výuky  

= praktická aplikace nabytých znalostí a dovedností, přístup 
k pacientovi 

= cca 3.000 hodin klinické výuky za celou dobu studia 
 

4. ročník – 12 zkoušek  
5. ročník – 5 zkoušek 
6. ročník – 8 zkoušek  

 
Zubní lékařství: 

2,5 roku klinické výuky  
= cca 2.500 hodin klinické výuky za celou dobu studia 



Hodnocení výuky studenty 
 

• probíhá pomocí slovního vyjádření i „školního“ 
známkování 

• ročně hodnotí kolem 1000 studentů 
• roste však počet slovních připomínek  

– ročně více než 2500 
• průměrná známka hodnocení fakulty je kolem 1,65 

 



Komise pro hodnocení výuky 
zastoupeni  
• učitelé 
• studenti 
  

Způsob nápravy negativně hodnoceného 
 
- organizační změny 
- personální změny  
Nejlépe hodnocení vyučující jsou finančně odměněni, 
nejhůře hodnocení obvykle odcházejí. 

 





Kdy se doktor stává  
dobrým lékařem 

? 
 



 
 
 

Kam mají absolventi v úmyslu pokračovat 
ZDROJ: průzkum mezi absolventy všeobecného lékařství na 1. LF UK 2012 

 
 PGS 

16 
(8 %) obojí 

18 
(9 %) 

klinická 
praxe 
162 

(83 %) 

2.LF 
14 % 

3.LF 
14 % 

1.LF 
72 % 

 postgraduální  studium na  
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Norsko

Portugalsko
Izrael

Švédsko
Velká Británie

Švýcarsko
Slovensko

Morava a Slezsko
Německo

Čechy
Praha

Kde plánují absolventi pracovat 
ZDROJ: průzkum mezi absolventy všeobecného lékařství na 1. LF UK 2012 



53% 41% 

6% 

Budoucí obor 
ZDROJ: průzkum mezi absolventy všeobecného lékařství na 1. LF UK 

2012 
 

má již rozmyšleno dlouho

si vybralo během posledního ročníku

si zvolilo na základě nabízeného místa



Ostatní
Rehabilitační

Dermatologie
Oční

Ne-ryze klinický obor (patol., bioch.)
Radiodiagnostika + nukleární medicína

ORL
Gynekologie a porodnictví

ARO
Praktické lékařství

Pediatrie
Neurologie, psychiatrie

Chirurgie, ortopedie, traumatologie
Interna speciální

Interna obecná
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Budoucí obor 

Ostatní: 
Geriatrie, Lékařská biofyzika, 
Paliativní medicína, Soudní lékařství, 
Stomatologie, Urologie, Základní 
výzkum - každý po 1 
 
Onkologie 0 



 
Příští téma 

 

MEDialogy 
Závislosti v Čechách 

 
4. listopadu 2014 

 
 
 



své otázky pište na adresu 
 

medialogy@lf1.cuni.cz 
  

www.lf1.cuni.cz/medialogy 
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