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l Medicína se během 20. století dramaticky 
proměnila, zejména v technologiích

Výzvy v lékařském vzdělávání
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Výzvy v lékařském vzdělávání

l Medicína se během 20. století dramaticky 
proměnila, zejména v technologiích

l Nicméně lékařské kurikulum zůstalo              
v Evropě převážně stejné!

l Lékařské kurikulum se dělilo na 
„teoretickou“, „preklinickou“ a „klinickou“ 
část, zhruba po 2 letech.

l Každá disciplína byla rozdělena na 
„obecnou“ a „speciální“ část.

Fyzika, (bio)chemie, biologie, 
anatomie, histologie, fyziologie atd.

Mikrobiologie, propedeutika, 
farmakologie, patologie atd.

Klinické rotace 
(interna, chirurgie, 
pediatrie, gynekologie-
porodnictví)

Např. psychopatologie Nemoce



Důvody pro změnu:
l Pregraduální kurikulum lékařství ve střední a východní 

Evropě neobráží změny v medicíně ve 20. století. 
l Klasické lékařské kurikulum nerespektuje na 

pregraduální úrovni potřeby klinické průpravy.
l Klasické kurikulum nemotivuje dostatečně ke studiu 

teorie.
l Průpravě chybí kontext
l Jako hlavní výuková forma převládaly přednášky, jež 

jsou prokazatelně méně efektivní než jiné výukové formy.

Výzvy v lékařském vzdělávání



Cíle nového kurikula

l Adjustovat studium medicíny současnému stavu
oboru.

l Podporovat více individuální kontakty studentů jak  
s učiteli, tak s pacienty.

l Zvýšit motivaci studentů studovat teorii a věnovat 
se výzkumu jejich větší participací v praktické 
medicíně. 

l Podporovat aktivní tréningové formy a osvojování 
dovedností a korekci postojů.

l Podporovat kritické myšlení a schopnost diskuse.
l Dlouhodobě vyhodnocovat zpětnou vazbu studentů.
l Individualizovat výcvik



Jaké má být nové kurikulum?

l Integrované
lProblémově orientované



Nové kurikulum

Pro:
l Studenti jsou více motivováni
l Nové kurikulum více obráží potřeby reálného 

života
l Získané vědomosti a dovednosti jsou trvalejší
l Proces učení je přirozenější



Proti:
l Studenti nového kurikula nemají srovnání se 

starým.
l Učitelé uplatnění nového kurikula často bojkotují
l Získané vědomosti jsou přece jen poněkud méně 

objemné než v tradičním kurikulu
l Proces učení je podrážen kvantitativními 

pobídkami přijmout co nejvíce studentů.
l Učitelé nejsou k plné implementaci problémově 

orientované výuky dostatečně způsobilí.

Nové kurikulum
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l Dalších 5 let po promoci, z toho 2 roky kmen a 3 
roky specializační průprava

Specializační příprava
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l Studenti medicíny plánují v 73% zůstat po 
promoci v ČR, 27% hodlá vycestovat do ciziny

l Při výběru místa berou v potaz:
1. jednoznačné podmínky pro specializační přípravu
2. pracovní kolektiv
3. plat

● Nástupní plat v ČR okolo 28.000 Kč
● Nástupní plat v SRN 3500 € (4500 €) -45%

Společenská relevance 
lékařského vzdělávání

HealthCare Institute, o.p.s., 2016

Po dvou letech praxe a se 6 službami 
(a to se chodí po službě ráno domů) 

se platy pohybují 
okolo 130.000 – 150.000 Kč hrubého.



l Proporce žen mezi lékaři je cca 50%, u zubařů asi 
66%, jakož i u studentů medicíny 

l Klesá zájem mužů o studium medicíny
l U žen převládá zájem o praktické lékařství, 

internu a pediatrii
l U mužů o chirurgii, anesteziologii a ortopedii

Společenská relevance 
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Cíle:
ü Sladit lékařské vzdělávání s potřebou praxe
ü Předejít exodu mladých lékařů a tím zastavit 

nadměrné stárnutí personálu.
ü Zajistit genderovou rovnováhu v medicíně
Opatření:
l Integrovat, individualizovat a problémově orientovat 

pregraduální výuku
l Zprůhlednit a zjednodušit specializační přípravu
l Snížit počet oborů
l Zvýšit péči o absolventy
l Zvýšit zájem talentovaných studentů o medicínu
l Předejít další feminizaci studia lékařství

Společenská relevance 
lékařského vzdělávání
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