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Průvodce prvním ročníkem Všeobecného lékařství

V tomto pr?vodci naleznete p?ehled d?ležitých informací a odkaz?, které p?isp?jí k vaší lepší orientaci na
fakult? na po?átku studia.
Fakulta

Studijní odd?lení
Studijní odd?lení zajiš?uje vaše studium po administrativní stránce a je vaším partnerem p?i
komunikaci s fakultou.
O hladký pr?b?h vašich prvních krok? na fakult? a v prvních t?ech ro?nících se stará paní Hedvika
Hubá?ková, kontaktovat ji m?žete na .
Další kontakty naleznete na stránce Studijního odd?lení .
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Fakulta

V ?ele fakulty stojí d?kan, kterého volí

akademický senát fakulty, a následn? jmenuje rektor univerzity na ?ty?i roky. Nyní je jím prof. MUDr.
Vladimír Komárek, CSc. Jeho poradním orgánem je tzv. kolegium d?kana. M?žete se na n? obrátit emailem ?i si domluvit sch?zku p?es p?íslušné odd?lení d?kanátu.
Nejvyšším samosprávným orgánem fakulty je akademický senát. Má 24 ?len?, z toho 12 pedagog? a 12
student?, je volen každé dva roky. Volí d?kana, schvaluje vnit?ní p?edpisy, rozpo?et fakulty a kontroluje
hospoda?ení. Dalším orgánem je v?decká rada.

Univerzita

Univerzita Karlova má 17 fakult (z toho 14 v

Praze), p?es sedm tisíc zam?stnanc?, z toho ?ty?i tisíce akademických a v?deckých pracovník?. Studuje
zde p?es 42 tisíc student? (což je zhruba p?tina všech student? v ?R) ve více než 270 akreditovaných
studijních programech s tak?ka 600 studijními obory. Univerzita Karlova je ve?ejnou vysokou školou, tj.
autonomní v?deckou a vzd?lávací institucí. V jejím ?ele stojí rektor, jímž je v sou?asnosti prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc., MBA. Nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je akademický senát
Univerzity Karlovy; volby do n?j probíhají každé t?i roky, na každé fakult? se volí dva zástupci z ?ad u?itel?
a dva z ?ad student?.

Dopravní dostupnost fakultních pracoviš?
D?kanát a FN Motol: zastávka metra A a autobus? Nemocnice Motol (linky 167, 168, 174, 180, 184),

p?íp. autobusová zastávka Šafránecká (180, 184) nebo Na Šafránce (167, 168, 174)
Ústav jazyk?: zastávka autobusu Na Šafránce a Šafránecká
Teoretické ústavy na Plze?ské: zastávka tramvaje (9, 10, 16) a autobusu (168, 180, 184) Motol; poté
p?šky sejd?te na Plze?skou ulici (široká ?ty?proudová silnice s kolejemi tramvaje), zato?te doleva
sm?rem k centru kolem tramvajové zastávky Motol, zhruba po 100 metrech p?ejd?te po p?echodu
Plze?skou ulici, poté vstoupíte do areálu Teoretických ústav? (krom našich ústav? se zde nacházejí i
ústavy ?VUT a n?které soukromé firmy).
Anatomický ústav: v blízkosti je stanice metra B a tramvají Karlovo nám?stí
Ústav t?lesné výchovy: zastávka autobusu Gercenova; od d?kanátu metrem A do stanice Skalka,
p?estup na autobus ?. 125 do stanice Gercenova nebo 175 do stanice ?ep?ická. Vystoupíte-li ve stanici
Gercenova, p?ejd?te p?es ulici a ulicí Gercenova se dostanete ke Sportovnímu centru. V p?ípad?
výstupu ve stanici ?ep?ická p?ejdete p?es ulici a ulicí Golfová se rovn?ž dostanete ke Sportovnímu
centru.

Konkrétní spojení zjistíte v jízdních ?ádech MHD.

Akce na za?átku akademického roku

Imatrikulace. V?d?li jste, že...?
Imatrikulace je slavnostní p?ijetí nových student? do akademické obce vysoké školy... P?e?t?te si o
jejím smyslu a zajímavostech.
více
Zápisy student? do prvního ro?níku se konají dle harmonogramu akademického roku.
Prvácké soust?ed?ní Dobronice se (ve dvou turnusech) koná v zá?í.
Na samém po?átku akademického roku po?ádá studentský spolek Motolák Welcome Day, sledujte
události na Facebooku Motoláku.
Následuje Welcome Party, sledujte události na Facebooku Motoláku.
Imatrikulace pro studenty prvního ro?níku se koná dle harmonogramu akademického roku, a to ve Velké
aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1; Google maps)

Fakultní web
Všechny pot?ebné informace ke studiu naleznete pod bannerem Studenti na titulní stránce (který vede do
sekce Studium v hlavním menu). Zde rovn?ž naleznete aktuality ur?ené pro studenty (viz obrázek; na
titulní stránce se zobrazují jen nejvýznamn?jší oznámení).

Užite?né odkazy

Krom? webových stránek fakulty jsou dalšími zdroji informací o fakult? a d?ní:
fakultní facebooková stránka;
weby a facebookové stránky studentských spolk?;
pr?vodce prvákem „Jak ho prožít/p?ežít v pohod?“ z dílny Motoláku;
užite?né služby pro studium (ownCloud – bezpe?né uchování a sdílení až 100 GB dat; FileSender –
sdílení a úschovna velkých soubor?; Web konference – online sch?zky a seminá?e v prost?edí
webového prohlíže?e; eduroam – Wifi p?ipojení zdarma nejen ve škole; metacentrum – náro?né
výpo?ty).

Mimo fakultní knihovnu, Ústav v?deckých informací, m?žete navšt?vovat další knihovny:
V Národní knihovn? (Klementinum) naleznete p?edevším odbornou literaturu, k dispozici prezen?n? (ve
studovn?) ?i absen?n? (dom?).
V M?stské knihovn? v Praze a jejích pobo?kách naleznete p?edevším beletrii, kterou je možné si
vyp?j?it absen?n?.

P?edm?ty v zimním semestru prvního ro?níku Všeobecného léka?ství

Anatomie
Výuku zajiš?uje: Anatomický ústav 2. LF UK; adresa: U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00, mapa;
webová prezentace ústavu; prezentace ústavu na fakultním webu
Pro ?adu student? nejobtížn?jší p?edm?t prvního ro?níku, u tohoto p?edm?tu se skute?n? vyplatí
d?kladná pr?b?žná p?íprava již od po?átku I. semestru, výrazn? se tím totiž zvýší šance na úsp?ch
p?i záv?re?né zkoušce. V tomto oboru musí student zvládnout zna?né množství anatomických
poznatk?, ale i latinskou terminologii. Je kladen d?raz na systematickou, topografickou a rentgenovou
anatomii. Ústav sídlí v budov? Anatomického ústavu 1. léka?ské fakulty. Výuka probíhá v zimním i
letním semestru (týdn? 4 hodiny p?ednášek a 2 hodiny cvi?ení) a je zakon?ena zkouškou. Na konci
zimního i letního semestru je do výuky vloženo týdenní pitevní cvi?ení. Na výuce medik? se v hojné
mí?e podílejí studenti vyšších ro?ník?. Sylabus p?ednášek a praktických cvi?ení, stejn? jako
zkouškové otázky a ?ada výukových materiál? z anatomie, jsou zve?ejn?ny na www stránkách ústavu.
K praktické výuce budete pot?ebovat p?edevším bílý pláš?, anatomický atlas, pinsetu, pom?cky pro
kreslení. Pro pitevní cvi?ení je nutný pitevní p?íbor. P?edepsané u?ebnice, anatomické atlasy a další
pom?cky jsou rovn?ž uvedeny na stránkách ústavu. Pokud se objeví na za?átku nebo v pr?b?hu
semestru problémy, je t?eba vše konzultovat s asistenty na praktiku nebo s vedoucím ústavu.
Vycházíme z toho, že na univerzit? by informace m?ly proudit nejen od u?itel? ke student?m, ale i
opa?ným sm?rem. Všichni u?itelé jsou p?ipraveni student?m pomoci. Další podrobnosti se dozvíte p?i
zahájení výuky.

Histologie a embryologie
Ústav histologie a embryologie 2. LF UK; adresa: Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plze?ská
221/130, 150 00 Praha 5, mapa; webová prezentace ústavu; prezentace ústavu na fakultním webu
Histologie a embryologie pat?í spolu s anatomií mezi základní morfologické teoretické p?edm?ty.
Studenti se v tomto oboru seznámí s poznatky o bu?kách a tkáních lidského t?la, o mikroskopické
stavb? orgán? a o vývoji lidského jedince p?ed narozením. Stejn? jako u anatomie platí, že usp?t
m?že jen ten student, který se bude p?edm?tu pln? v?novat hned od po?átku. Výuka probíhá v obou
semestrech prvního ro?níku. Zvlášt? ve druhém semestru je výuka synchronizovaná s anatomií tak, že
se prakticky sou?asn? probírá makroskopická stavba, mikroskopická stavba i vývoj orgánových
systém?. V obou semestrech jsou st?ídav? jedna nebo dv? dvouhodinové p?ednášky týdn?, praktická
cvi?ení jsou v zimním semestru t?íhodinová a v letním semestru ?ty?hodinová. Výuka je na konci 1.
ro?níku zakon?ena zkouškou. P?ednášky probíhají ve Velké posluchárn? fakulty, praktická cvi?ení v
u?ebn? ?. 210 v prvním pat?e „Žížaly“. Webové stránky ústavu obsahují velké množství informací o
organizaci výuky, sylabus, témata praktických cvi?ení, seznam preparát?, podmínky a termíny
zkoušky, doporu?enou studijní literaturu a odkazy na zajímavé www zdroje, v?etn? on-line
histologických atlas?. Velmi zajímav? je na stránkách ústavu zmapována cesta studenta areálem
Teoretických a preklinických ústav? až do u?eben histologie. Na praktika budete pot?ebovat
p?ezuvky, bílý pláš? není nutný.

Biofyzika

Ústav biofyziky 2. LF UK; adresa: Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plze?ská 221/130, 150 00
Praha 5, mapa; web
Výuka biofyziky probíhá pouze v zimním semestru, je složena z jedné dvouhodinové p?ednášky a
dvou hodin praktických cvi?ení týdn? a je zakon?ena zkouškou. Sylabus je zve?ejn?n na www
stránkách ústavu. P?ednášky probíhají ve Velké posluchárn? fakulty, seminá?e a praktická cvi?ení
pak p?edevším v sídle ústavu (C4).

Latinská terminologie
Ústav jazyk? 2. LF UK; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, pavilon W, mapa, areál
nemocnice; web, fakultní webová prezentace
Výuka latinské terminologie probíhá v zimním i letním semestru formou dvouhodinových cvi?ení a je
zakon?ena zkouškou. Seminá?e se konají na Ústavu jazyk?, v posluchárnách nemocnice a v
u?ebnách na Plze?ské. Sylaby a podrobnosti ke zkoušce naleznete na www stránkách ústavu.

Ošet?ovatelství
Ústav ošet?ovatelství 2. LF UK; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, pavilon U, mapa
; web
Výuka ošet?ovatelství je t?ísemestrální, v prvním ro?níku je zakon?ena zápo?ty, v zimním semestru
druhého ro?níku zápo?tem a zkouškou. V zimním semestru 1. ro?níku probíhá výuka formou
p?ednášek 1 x za 14 dn?. Od letního semestru jsou p?ednášky dopln?ny o praktická cvi?ení v
modelových u?ebnách a o klinickou praxi. P?edm?t je koncipován jako teoreticko-praktický.
Systémov? vymezuje ošet?ovatelství jako moderní v?dní disciplínu s vlastní filosofií, hodnotovým
systémem, p?edm?tem zkoumání a s metodologií. Umož?uje student?m pochopit hlavní úkol
profesionální ošet?ovatelské praxe, jímž je zajišt?ní a uspokojení životních pot?eb pacienta, klienta,
rodiny a komunity. Z praktického hlediska je kladen d?raz na výuku ošet?ovatelských postup? a
intervencí v laboratorních podmínkách a v klinické praxi. Praktická cvi?ení umož?ují student?m získat
základní manuální zru?nost a jistotu bezpe?ného a kvalitního provád?ní ošet?ovatelských postup? a
intervencí u pacient?. Podmínkou pro vykonání klinické praxe v 1. ro?níku (duben–kv?ten) je, krom?
jiného, zdravotní zp?sobilost k výkonu praktické výuky ve zdravotnickém provozu, v?etn? platného
o?kování proti p?enosným nemocem (virové hepatitis B) podle platných právních p?edpis?. Webové
stránky ústavu obsahují sylabus p?edm?tu, p?ehled základní studijní literatury a podmínky pro
úsp?šné ukon?ení p?edm?tu.

První pomoc
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol ; V Úvalu 84,
Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, modrý pavilon, mapa; web
Výuka p?edm?tu probíhá v zimním semestru formou hodinových p?ednášek a dvouhodinových
cvi?ení a je zakon?ena zkouškou. Sylaby a otázky ke zkoušce naleznete na www stránkách kliniky.

Jako základní zdroj studia první pomoci je ur?en u?ební text První pomoc pro poslucha?e 2. LF,
nakladatelství Carolinum, rok vydání 2010.

Humanitní základy léka?ství
Ústav léka?ské etiky a humanitních základ? medicíny 2. LF UK ; Teoretické a preklinické ústavy
2. LF, Plze?ská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web
Výuka p?edm?tu probíhá v zimním i letním semestru a je zakon?ena zkouškou. V zimním semestru –
dvouhodinová p?ednáška týdn? pro celý ro?ník. P?ednášky se konají ve Velké posluchárn? fakulty
(d?kanát). V letním semestru – p?echod na seminární formu. Smyslem výuky p?edm?tu je uvedení do
(n?kterých) humanitních v?d a ukázat jejich souvislost s léka?skou profesí...

T?lesná výchova
Ústav t?lesné výchovy 2. LF UK; Brusla?ská 10, Praha 10, mapa; web
P?evážná ?ást výuky t?lesné výchovy probíhá v univerzitním sportovním centru v Hostiva?i, kde je k
dispozici velká sportovní hala, dv? nafukovací haly, bazén, sály pro aerobik, judistický sál, posilovna,
atletické a fotbalové h?išt?, tenisové kurty a h?išt? na softball. Výuka probíhá v obou semestrech a je
zakon?ena zápo?tem. V prvním výukovém týdnu zimního semestru se studenti zapisují dle dispozic
Ústavu t?lesné výchovy do jednotlivých sportovních specializací, které si vybírají na celý školní rok.
Obvyklá nabídka: aerobik, aquaaerobik, atletika, basketbal, box, cyklistika, diccgolf, florbal, fotbal,
kanoistika, kick box, kondi?ní trénink, plavání, posilování, softbal, sportovní hry, volejbal, zdravotní
t?lesná výchova, beach volejbal, squash, lezecká st?na a golf. Studenti bakalá?ského programu
Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie absolvují v 1. ro?níku p?edm?t pohybové aktivity v
primární prevenci v rozsahu dvou semestr? a ve 2. ro?níku p?edm?t pohybové aktivity v sekundární
prevenci v rozsahu jednoho semestru.

Rozvrhy

Veškeré rozvrhy naleznete ve Studijním informa?ním systému (SIS). Postupn? se v SISu objeví i
rozpisy výuky a v p?íprav? je i p?ihlašování k volitelným p?edm?t?m prost?ednictvím této aplikace.

Kreditní systém
Každému p?edm?tu je p?id?len ur?itý po?et kredit? a student m?že postoupit do dalšího úseku studia (u
nás ro?níku) jen, pokud získá dostate?ný po?et kredit?. Pro ?ádný postup do druhého ro?níku budete
pot?ebovat 60 kredit?, z nichž 57 m?žete získat za povinné p?edm?ty (anatomii + pitevní cvi?ení (12),
biofyziku (6), léka?skou biologii I (5), histologii a embryologii (10), latinskou terminologii (5), ošet?ovatelství
I (5), první pomoc (4), humanitní základy léka?ství (4), t?lesnou výchovu (3)) a 3 za povinn? volitelné
(zimní nebo letní sportovní kurz). Podrobnosti naleznete v popisu kreditního systému.

Pr?kaz studenta Univerzity Karlovy

Pr?kazy Univerzity Karlovy vyjad?ují pomocí názvu univerzity a jejího znaku
(i v podob? hologramu) p?íslušnost k Univerzit? Karlov? a dále pomocí názvu p?íslušnost k fakult? nebo
další sou?ásti UK. Mají podobu ?ipové karty opat?ené osobními údaji, ?árovým kódem, fotografií,
podpisovým pruhem a jsou podle druhu barevn? rozlišeny. Veškeré informace o pr?kazu naleznete na
webu Univerzity Karlovy.
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