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Na medicínu přijmeme víc studentů

Lékařské fakulty dostaly od vlády finanční injekci a nejsou už tolik závislé na platících studentech z ciziny, říká děkan Aleksi Šedo
RAD KA KV AČ KOVÁ

V

elmi vysoký a velmi stabilní bývá zájem o studium medicíny. Na lékařské
fakulty se probojuje zpravidla až každý šestý, sedmý uchazeč a vždy to musí být vynikající student. Přitom jsou oblasti, kde je lékařů nedostatek.
I proto se vláda už před rokem zavázala zdravotnickému školství
pomoci finančně. Je to patrné?
A bude to patrné i při přijímání
příštích mediků? Odpovídá děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.
LN Kolem roku 2000 jste přijí-

mali uchazečů poměrně dost,
pak se to na léta snížilo. Proč?
Před deseti patnácti lety se říkalo, že studentů medicíny se přijímá moc, že by jich mělo studovat
méně. Odkud se ta myšlenka vzala, vlastně nevím, rozhodně se
ukázalo, že snižování počtu nebyl
rozumný nápad. Kdyby se byl někdo podíval na demografický vývoj, musel by si všimnout, že lékaři stárnou. A učitelé medicíny stárnou dokonce ještě víc. Důležité je
to zejména u profesorů.
LN Možná se nebralo v úvahu,

že mezi přijatými je taky čím
dál víc slovenských občanů, kteří půjdou léčit domů.
Slovenských občanů bylo v českém programu mezi mediky donedávna asi 25 procent. Zavedením
bonifikací, z nichž některé zohled-

ňovaly třeba výsledky středoškolských olympiád, toto procento
u nově přijímaných pokleslo téměř na polovinu. Někteří po absolvování zůstanou v Česku,
ovšem zdaleka ne všichni. Přirozeně nezůstávají ani všichni čeští
občané. Odchody po absolutoriu
českého programu sice mnoho
studentů plánuje, ale fakticky odchází asi deset procent.

ka maturantů dolů. Teď dost
dole je, ale na druhou stranu
není vyloučeno, že z nabídky
může na nějakou dobu vypadnout Ostravská univerzita. Jste
připraveni, že by množství
uchazečů mohlo ještě vzrůst?
A mohli byste případný výpadek míst v Ostravě nahradit?
Mluvili jsme o tom s děkany
ostatních lékařských fakult a asi
by bylo možné za určitých okolností přechodně pomoci, protože
tam jde jenom asi o stovku
studentů.

LN Mluvilo se taky o omezené

kapacitě fakult. Tu ovšem využívají i platící zahraniční studenti studující v angličtině. Občas se ozvala námitka, že vzděláváme cizince na úkor zdejších.
To určitě ne. Cizinci mají pro
nás velký význam, a nejen finanční. Hlavní spočívá v tom, že se
škola musí víc snažit. Když za studium platíte, máte na něj větší nároky, než když neplatíte. A oni ti
platící posluchači své nároky prosazují i jako členové fakultního
akademického senátu. Mimochodem, dostat se do našeho programu v angličtině je ještě těžší než
projít přijímacím řízením v českém programu. Uspěje jen každý
desátý.
LN Před časem jste říkal, že za-

hraniční studenty potřebujete
také kvůli tomu, aby bylo možné slušně zaplatit učitele, kteří
učí i v českém programu. To stále trvá?
Musím říct, že současná vláda
peníze skutečně přidala, takže
jsme už pro tento akademický rok
mohli přijmout do běžného, rozu-

LN Na lékařské fakulty nastupu-

Doktoři za peníze. Jsou fakulty, které se specializují jen na platící studenty, říká Aleksi Šedo.

měj českého programu, nikoliv
necelé čtyři stovky uchazečů, ale
465, čímž se pomalu zdola blížíme k těm někdejším číslům. (Nezapíší se všichni – pozn. red.)
LN A do anglického programu

berete kolik?
Tam jsme se meziročně pohybovali kolem 140 lidí v prvním
ročníku, letos budeme moci toto
číslo díky většímu přísunu peněz
ze státního rozpočtu snížit.

LN Pořád ovšem vzděláváte

čtvrtinu až třetinu studentů za
školné...
Ano, myslím, že je to dobrý poměr. Některé lékařské fakulty ve
východní Evropě vzdělávají platící dokonce ze sta procent. A další
mají celkem běžně ten poměr půl
na půl. Důležité je udržet příznivý počet studentů na učitele.
LN Zvyšujete školné?

Zrovna letos o trochu ano. Ono
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totiž odráží i kvalitu. V minulém
roce jsme pořádali přijímací zkoušky v Japonsku, protože u nás chtějí studovat i Japonci. A ti se podivovali, že jsme tak laciní. Dokonce jsme měli pocit, že je to trochu
znepokojovalo. Mívali jsme školné jen lehce nad 300 tisíc korun
ročně, teď to bude 360 tisíc.
LN Je známo, že počet uchazečů

o studium medicíny se příliš neliší, ani když jde populační křiv-

jí pořád víc ženy než muži, že?
Ano, poměr přihlášených bývá
dvě třetiny k jedné třetině, možná
ještě více ve prospěch dívek.
Stejný poměr míváme u přijatých
a pak i u absolventů. Není to
ideální, rádi bychom, kdyby to
bylo alespoň půl na půl, už proto,
že ženy rodí, a lze jenom doufat,
že s tím nepřestanou. S tím současným poměrem ovšem nelze dělat nic.
LN Možná kdyby se nepřijímalo

na medicínu, ale třeba rovnou
na ortopedii nebo na nějaký
jiný lékařský obor, kde se častěji uplatňují muži…
Něco takového, jak asi tušíte,
opravdu možné není. Rozhodně
by ale bylo dobré brát to množství žen v medicíně v úvahu při
různých predikcích, které dělají
například vlády, aby zajistily dostatečnou lékařskou péči i do budoucna.

inzerce

PhD program
Ekonomie a ekonometrie
○
○
○

Západní styl výuky PhD programu
Výzkumné pobyty na prestižních univerzitách po celém světě
Bezplatné studium s nárokem na ﬁnanční podporu

www.cerge-ei.cz/phd

Magisterský program
Ekonomický výzkum
○
○
○

Nový dvouletý program plně akreditovaný Univerzitou Karlovou
Mezinárodní vyučující a studentská komunita
Individuální přístup a inspirativní akademické prostředí

www.cerge-ei.cz/maer

Magisterský program
Aplikovaná ekonomie
○
○
○

Jednoroční program zaměřený na data science
Spolupráce na projektech s odborníky z ﬁrem a institucí
Coaching, mentoring a kariérní poradenství

www.cerge-ei.cz/mae

Uzávěrka
přihlášek:
31. BŘEZEN
2020

CERGE-EI je společným pracovištěm Univerzity Karlovy
a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

