
 

 Tomáš Grus 
Podařilo se nám v posledních letech na fakultě nastartovat, s celou řadou z vás, mnoho 

nových programů a procesů, které vedou ke zlepšení praktické výuky studentů. Studenti by 

díky nim měli být po ukončení studia lépe připraveni do praxe stran praktických dovedností, 

řešení zejména neodkladných medicínských stavů. Současně se zaměřujeme na řadu 

základních dovedností, které začínající lékař bude po promoci každodenně provádět. 

Považuji vytvoření prostoru pro nácvik praktických dovedností ve studijním kurikulu za 

„conditio sine qua non“. Je to nezbytná součást moderní výuky na lékařské fakultě.  Tyto 

klinické situace studenti prakticky nacvičují, jak na pracovišti, tak i v simulačním centru, 

v rámci povinných i volitelných předmětů a v neposlední řadě též v rámci oborových kroužků 

na jednotlivých klinikách. 

Jasně definované časté klinické stavy a symptomy v každém oboru a jejich opakované 

procvičování vede k minimalizaci chyb a větší jistotě absolventů fakulty při provádění 

těchto praktických úkonů v klinické praxi. 

Součástí přípravy je i seznámení s lékařskou dokumentací a s nemocničním informačním 

systémem, se kterým se již v průběhu posledních ročníků studia budou studenti učit 

pracovat. 

Cílem je vést maximálně efektivní výuku zábavnou formou v atraktivním prostředí, která je 

zaměřena především na pochopení souvislostí. 

Dále bych se rád věnoval lepšímu prolínání teoretických a klinických oborů, kde smyslem je 

zaměření teoretické výuky na témata/klinické stavy a symptomy, které budou následně 

probírány v klinických ročnících („méně a kvalitněji je lépe než více“).  

Našim dalším úkolem je zavedení OSCE zkoušek na 1LF UK s cílem zlepšení objektivizace 

zkoušení. 

Rád bych dál přispíval na naší fakultě k dalšímu rozvoji a zlepšování výuky s cílem 

propojování preklinických oborů s klinikou, tak, aby 1. lékařská fakulta byla dále jednička 

mezi lékařskými fakultami v ČR a zvyšovala svoji prestiž i v mezinárodním srovnání. Senát je 

pro to zcela jistě dobrou platformou. 
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Žádost 

 

Podle Volebního řádu Akademického senátu 1. LF UK žádám o registraci jakožto kandidáta pro volby 

do  

Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2022 - 2025. 

 

Prof. MUDr. Tomáš Grus, PhD. 

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 

 

 

V Praze dne 14.10. 2022 

 

 

 

 

 


