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Věřím, že budoucí studenti přijmou změny pozitivně
D?kan fakulty prof. Vladimír Komárek v rozhovoru shrnuje nejpodstatn?jší zm?ny, které fakultu ?ekají v
souvislosti s modernizací studia všeobecného léka?ství.

D?kan fakulty prof. Vladimír Komárek na výjezdním zasedání
kolegia d?kana. Foto: Adam H?íbal

Na výjezdním zasedání kolegia d?kana (viz fotogalerie níže) a pozd?ji na porad? p?ednost? jste
prezentoval aktuální stav projekt?, které se na fakult? p?ed ?asem rozb?hly pod zast?ešujícím
názvem AKORD (práce na zm?n? kurikula; opat?ení v souvislosti s navyšováním po?tu student?).
M?žete shrnout to nejpodstatn?jší z poslední doby?
Velmi m? pot?šilo, že skupina vedená prof. Marusi?em p?ipravila konkrétní podklady pro chystanou zm?nu
kurikula, a to na základ? rozsáhlé ankety mezi absolventy, na které se podíleli dva z našich nedávných
absolvent?, MUDr. Kolen?ík a MUDr. Olšerová. Z více než 600 oslovených absolvent? z let 2014 až 2018
odpov?d?lo 425 na celou ?adu otázek, týkajících se toho, jak je naše fakulta p?ipravila v teoretických
znalostech i praktických dovednostech, a kde jsou p?ípadné slabiny anebo naopak silné stránky naší
fakulty. Takže i na základ? této ankety jsme mohli p?istoupit ke konkrétním zm?nám. Hlavní zm?ny by
m?ly nastat od akademického roku 2021/2022, kdy vstoupí v platnost nová akreditace, nicmén? díl?í
zm?ny do kurikula chceme zavést už letos na podzim, tj. od akademického roku 2019/2020.
Jaké konkrétní zm?ny fakultu ?ekají v preklinické ?ásti studia?

D?ležité je, že na p?íprav? zm?n se podílela velmi široká skupina lidí, zejména z pedagogické komise
akademického senátu. Koordináto?i pro 1., 2. a 3. ro?ník, prof. Kachlík, doc. Maxová a prof. Záme?ník, se
opakovan? scházeli s ostatními u?iteli a vedoucími p?edm?t? a p?ipravili zm?ny, které budou nepochybn?
ku prosp?chu kvality studia, a v??ím, že budou pozitivn? p?ijaty i budoucími studenty. P?edevším se jedná
o to, že se do ur?ité míry ubere zát?ž z objemu výuky histologie, která se z ?ásti p?esune do nového
p?edm?tu, který se bude v?novat morfologii a fyziologii bu?ky, a propojí se ješt? t?sn?ji výuka anatomie,
histologie a embryologie, která se stane jedním p?edm?tem. Více o tom text prof. Josefa Záme?níka zde.
Co by se m?lo zm?nit v klinické ?ásti studia, tedy ve 4. až 6. ro?níku?
Co se tý?e klinických p?edm?t?, tam se pokusíme vyhov?t volání student? po v?tší mí?e praktických stáží
p?ímo u l?žka pacient?, což nakonec vyplývá i z odpov?dí absolventské ankety. Chceme nabídnout i
možnost t?m student?m, kte?í se cht?jí už v pátém nebo šestém ro?níku více profilovat, v podob?
p?edm?tu nazvaného zatím K40, což bude – z hlediska možnosti výb?ru; nápl? by m?la být samoz?ejm?
odlišná – obdoba p?edm?tu K10, který máme nyní. S tím souvisí i ur?ité zm?ny v systému letních stáží,
které by m?ly nadále probíhat formou ?ty?týdenních blok? v chirurgických a interních disciplínách, ale nov?
bychom nabídli možnost strávit nap?. celou chirurgickou stáž na urologii, neurochirurgii nebo ortopedii,
podle zam??ení studenta, a stejn? tak v rámci interní ?ásti více na pediatrických nebo jiných
specializovaných interních oborech. Uvažujeme i o variant? úplného uvoln?ní letních stáží, a tedy možnosti
strávit je nap?. na oborech diagnostických (radiologie, patologie, mikrobiologie, apod.) nebo i u praktického
léka?e. Podrobn?ji o tom text prof. Petra Marusi?e zde.
Projde aktualizací i systém blokové výuky?
V nejbližší dob? prob?hnou jednání s jednotlivými vedoucími p?edm?t?, které k sob? pat?í v rámci blokové
výuky (nap?. neurologie a psychiatrie), aby byly v rámci blok? propojené a zkouška prob?hla až po
absolvování všech takto provázaných p?edm?t?. Dále p?ipravujeme novou koncepci výuky etiky,
komunikace a psychologie, která by byla jak teoretická, tak praktická, a pro tento p?edm?t vzniká úpln?
samostatná skupina, na níž budou participovat stávající vedoucí p?edm?t?, absolventi a externisté.
Vzhledem k tomu, o jak zásadní zm?ny ve fungování fakulty p?jde – plánujete je více diskutovat v
rámci fakultní ve?ejnosti? Jak bude celý proces zm?ny kurikula dál probíhat?
P?íprava nové koncepce zabrala minimáln? p?l roku a podílelo se na ní více než 20 lidí, zejména z
akademického senátu a z vedení jednotlivých p?edm?t?. S prof. Marusi?em po?ítáme s tím, že budeme
jednat jak jednotliv? s p?edstaviteli t?eba dvou až t?í p?edm?t?, které by se m?ly víc propojovat, tak op?t i
se všemi p?ednosty.
Jak se zm?ny v kurikulu a ve výuce dotknou pracoviš?? Budou mít na to ústavy a kliniky
pot?ebnou kapacitu a dostatek u?itel??
Samoz?ejm?, že zm?ny, rozší?ení a zkvalitn?ní výuky budou vyžadovat v?tší zatížení pro pedagogy.
Chceme motivovat stávající u?itele tak, aby t?eba z finan?ních d?vod? fakultu neopoušt?li a nedávali
p?ednost bu? pouze práci pro nemocnici (což se týká klinických p?edm?t?), anebo úpln? mimo medicínu (v
teoretických p?edm?tech). Bude asi pot?eba navýšit n?kterým úvazky, p?ípadn? p?ijmout nové u?itele. My
jsme te? nedávno po projednání s ekonomickou komisí akademického senátu p?ipravili další navýšení
mzdových tarif? všech zam?stnanc? fakulty, které navazuje na pom?rn? výrazné navýšení tarif? v lo?ském

roce, a dotkne se zejména t?ch akademických pracovník?, kte?í se podílejí na výuce (L1, L2, AP1 až AP4).
Od 1. ?ervna budou mít všichni vyu?ující mzdový tarif na úrovni stropu, který ur?uje Univerzita Karlova. Pro
ty, kte?í aktivn? u?í, p?jde o navýšení v pr?m?ru kolem p?ti až šesti tisíc korun m?sí?n? na plný úvazek.
Krom? finan?ní motivace, která souvisí i s navyšováním po?tu student? – chystá se ze strany
fakulty i jiná podpora pro zavád?ní zm?n v kurikulu do výuky? Nebudou zm?ny kurikula vyžadovat
jiný p?ístup k výuce a jinou p?ípravu než doposud?
To si nemyslím. Pro celý proces je zásadní – a t?ší m?, že se to povedlo už nyní – aby u?itelé horizontáln?
?i vertikáln? navazujících p?edm?t? spole?n? probírali jednotlivé sylaby a domluvili se, jak p?edm?ty
optimáln? propojit.
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