
  
 

 
 

  
 


  

  
 

 
  

 
 


   

      



  
 

Vážení přátelé!

Pokládám za velikou čest, že vás 
mohu přivítat na stránkách obno-
veného fakultního časopisu Mefisto. 
Jeho historie sahá ještě do minulého 
tisíciletí, kdy právě Mefisto nazvá-
zal na tradici předchozích fakultních 
periodik. 

Zmapovat historii časopisových 
publikací vycházejících na 1. LF je 
úkol nesnadný. Ze strany studentů 
často vycházely podněty ke vzniku 
periodika poskytujícího informace, 
a aktuality, prezentujícího názory 
s možností otevřené diskuze a 
nabízejícího několik chvil klidného 
čtení. Historie posledního století 
zmiňuje kromě jiných titulů „emko“,  
„Fiškus“, Mefisto „první generace“. 
Nyní držíte v ruce Mefisto „druhé 
generace“. 

V průběhu let přečkal fakultní 
časopis pod různými názvy také 
dlouhé přestávky, kdy nevycházel. 
Proto mnoho studentů přítomnost 
fakultního časopisu vůbec nezazna-
menalo. Není jednoduché vysvětlit, 
proč poslední Mefisto kdysi zanikl. 
Důležitější je podle mého názoru 
objasnit, co očekávat od jeho obno-
vení. 

Nabízíme vám aktuální informace  
z naší 1. lékařské fakulty, i z dění 
přesahujícího rámec fakulty nebo 
Univerzity. Hranice mezi krajinami 
a národy se stírají a nejinak je tomu 
i u nás. Proto na stránkách Mefista 
dostanou prostor i témata, která 
přinášejí zkušenosti ze zahraničí, 
z mezinárodních konferencí, z 
výměnných pobytů v rámci  progra-
mu Socrates/Erasmus či IFMSA, 
nebo od našich kolegů - studentů 
anglické paralelky. 

Paradoxně se zdá, že jak se sbližují 
krajiny a celé národy, narůstají 
individuální bariéry mezi lidmi. 
Pokusíme se je překonat a naopak 
sbližovat studenty různých ročníků, 
různých studijních programů a 
různých národností. Podobně se 
pokusíme vytvořit fórum na diskuzi 
mezi studenty a akademickými pra-
covníky, a dále rozvíjet atmosféru 
tvůrčí spolupráce. Všeobjímající 
pavučina internetu už (naštěstí) 
zahaluje i naši fakultu a tak infor-
mace Mefista najdete vždy i v ele-
ktronické podobě na stránkách 1. 
LF UK. 

Fakulta či univerzita přitom 
neznamená jen studium, ale také 
špičkovou vědu a výzkum a tak 
jsem rád, že Mefisto bude mít tu 
čest informovat o originálních pos-
tupech, objevech či novinkách, 
na kterých se podílejí členové aka-
demické obce naší fakulty. 

A protože „nejen prací člověk živ 
jest“, Mefisto vám bude přinášet i 
přehled kulturních a společenských 
akcí fakulty. V současném prvním 
čísle se můžete dočíst více o dis-
kusních večerech s názvem Křeslo 
pro Fausta, kde děkan naší fakulty 
zve k diskuzi významné osobnosti z 
oblasti medicíny. 
S výzvou k naplnění obsahu časopisu 
se obracím i na vás, protože jen kri-
tika a zpětná vazba dokáže odhalit 
slabiny a přinést potřebnou kval-
itu. Vašim nápadům, připomínkám 
nebo dotazům je otavřena emailová 
adresa mefisto@lf1.cuni.cz. Přitom 
věřím, že chyb a nedostatků se 
vyvarujeme a Mefisto se bude líbit. 
Přeji vám mnoho hezkých chvil při 
jeho čtení.

Za redakci Mefista
Martin Kucharík

Den otevřených dveří 
se uskutečnil v sobotu dne 27. listopadu 
2004 v posluchárně Anatomického 
ústavu a v dalších prostorách fakul-
ty. Desítky zájemců byly informovány 
o přijímacím řízení pro akademický 
rok 2005/2006. Dále byly posky-
továny informace o studiu:magister-
ských studijních programů Všeobecné 
lékařství, Zubní lékařství, bakalářských 
studijních programů  a navazujících 
magisterských studijních programů 
Ošetřovatelství, specializace ve zdra-
votnictví. Návštěvníci se podívali kromě 
poslucháren a laboratoří také do pros-
tor Akademického klubu.

Vernisáž výstavy MUDr. Josefa 
Mackowského
MUDr. Josef Mackowski, nar. 1925 v 
Horní Suché ve Slezsku v ČR a žijící 
od roku 1969 v Pulheim u Kolína nad 
Rýnem – SNR, objevil svou vášeň pro 
malování teprve v důchodovém věku 
(1998). Uměním se v podstatě zabýval 
stále, ale při jeho povolání zubního 
lékaře a čelistního chirurga mu už nez-
býval čas pro samostatnou tvorbu.
Prošel vzděláváním u svých přátel – pro-
fesionálních umělců, jako např. u pro-
fesora Antonína Málka, Evy Janoškové 
a u Januse WoŸnického. Výstavu jeho 
obrazů v Akademickém klubu 1. LF 
ve Faustově domě zahájil společně s 
děkanem 1. LF profesorem Štěpánem 
Svačinou, přednosta Stomatologické 
kliniky 1. LF profesor Jiří Mazánek 
a emeritní přednosta Stomatologické 
kliniky profesor Jaroslav Toman. 
Pozdravit svého přítele přišel i člen 

činohry Národního divadla pan Bronislav 
Poloczek. Mezi hosty se objevil i herec 
Josef Vinklář.  Vernisáž svým typicky 
milým způsobem moderoval pan doktor 
Roman Šmucler. 

Výstava Výtvarného kabinetu Anato-
mického ústavu 1. LF UK ve výstavních 
prostorách LF v  Hradci Králové
Výstava představila ukázky odborné 

a volné tvorby akad. mal. Ivana 
Helekala a Mgr. Jana Kacvinského z 
Výtvarného kabinetu Anatomického 
ústavu 1. lékařské fakulty. Vernisáž 
výstavy slavnostně zahájili děkani 
Lékařské fakulty v Hradci Králové a 1. 
LF v Praze profesoři Vladimír Palička 
a Štěpán Svačina. Vedoucí Výtvarného 
kabinetu LF v Hradci Králové, malíř 
PhDr. Josef Bavor uvedl, že výstava 

navazuje na spolupráci obou 
lékařských fakult, která byla v 
květnu tohoto roku zahájena 
výstavou LF Hradec Králové 
v Akademickém klubu 1. LF 
ve Faustově domě a byla 
věnována Karlu Rokitanskému. 
Protože měla výstava velký 
ohlas, dohodly se obě lékařské 
fakulty prezentovat tvorbu 
představitelů Výtvarného kabi-
netu Anatomického ústavu 1. 
LF v Hradci Králové.

Díky vypjaté předvolební kampani, 
důkladné organizaci a vysokému osob-
nímu nasazení současných senátorů i 
členů volební komise se podařilo zau-
jat voliče a hned napoprvé dosáhnout 
ve volbách účast vyšší než potřebných 
30 procent. Volby z 23. a 24. listopadu 
jsou tedy platné a akademická obec si 
pro následující volební období zvolila 
tyto své zástupce: 

Členové akademického senátu - 
 - část studentská:
1. Hilšer Marek, student
2. Blaha Martin, student
3. Belišová Marta, student
4. Bruthans Jan, MUDr., PGS
5. Bálková Štěpánka, MUDr. , PGS
6. Krajcová Aneta, student
7. Sulek Štěpán, student
8. Šnajdr Pavel, MUDr., 
    Anatomický ústav 1. LF UK
9. Hoffmanová Jiřina, MUDr., PGS
10. Bubalová Marie, student
11. Sinecká Irena, MUDr., PGS
12. Sreedharan Pravin, student
13. Oganessian Edgar, MUDr., PGS
14. Mezian Kamal, student
15. Chellappah Gajan, student

 Členové akademického senátu – 
- část akademičtí pracovníci: 
 1. Šonka Karel, prof. MUDr. DrSc.,   
    Neurol.klinika 
2. Žák Aleš, doc. MUDr. DrSc., 
     IV. Interní klinika
3. Zima Tomáš, prof. MUDr.,DrSc. MBA, 
    Ústav klinické biochemie a lab.dg.
4. Broulík Petr, prof. MUDr., DrSc., 
    III.interní klinika
5. Matouš Bohuslav, doc. MUDr. CSc. 
    Ústav biochemie a exp.onkologie
6. Holcát Martin, MUDr., Ústav soc. 
    medicíny a veř.zdr. 
7. Matouš-Malbohan Ivan, doc. 
    MUDr., CSc., 
    Ústav lékařské biochemie 
8. Strejc Přemysl, prof. MUDr. DrSc.,
    Ústav soudního lékařství a  
     toxikologie 
9. Linhart Aleš, prof. MUDr. DrSc., 
     II. interní klinika 
10. Martan Alois, prof. MUDr. DrSc.,   
     Gynekologicko-porodnická klinika 
11. Havrdová Eva, doc. MUDr. CSc.,   
     Neurologická klinika 
12. Češka Richard, doc.MUDr.CSc.,     
     III.interní klinika 
13. Švestka Tomislav, MUDR. CSc. 
     IV. Interní klinika 
14. Sucharda Petr, MUDr. CSC., 
     III.interní klinika
15. Beneš Jiří, doc.MUDr.RNDr.CSc., 
     IV.interní klinika
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Začínal jsem na fyziologii, pod profe-
sorem Trojanem. Působil jsem tam jako 
pedagog a také jsme společně vyvíjeli 
různé počítačové modely. Na III. interně 
v té době existovala také počítačová 
skupina, takže jsem se přesunul tam. 
Tato klinika je orientována kardiolog-
icky, metabolicky a endokrinologicky. A 
já jsem od začátku patřil do té "meta-
bolické" skupiny. Pak mě hodně ovlivnil 
profesor Páv. Pod jeho vedením jsem 
se začal věnovat diabetologii a studoval 
jsem nemoci jako cukrovka, obezita 
apod. Když vznikla intenzivní meta-
bolická jednotka, pracoval jsem tam. A 
jelikož patří cukrovka, obezita a nemoci 
metabolizmu v současnosti mezi velmi 
frekventované a významné, jsem rád, 
že jsem si tento obor vybral. 

Další oblastí, které se intenzivně 
věnujete je lékařská informatika. 
Počítače pronikají do medicíny, 
automatizace provozu a řízení 
procesů počítačem je realitou. Jak si 
představujete lékaře budoucnosti? 
Bude za deset let už jen "mačkat 
tlačítka"?

To je zajímavá otázka, ale zajímavější 
by bylo znát odpověï… Objevila se již 
spousta "pomůcek", různé expertní sys-
témy a mysleli jsme si, že lékař půjde 
nahradit. Celosvětově nad tím bádaly 
tisíce lidí, spousta času se věnovala 
ověřování a testování. Ukazuje se ale, 
že iluze "náhrady lékaře" je opravdu jen 
iluzí. Mobilní telefony, počítače, internet, 
automatické zpracování dat je úžasné, 
ale je to jen pomůcka. Dokážou dostat 

   
Pokud chcete získat fakultní tričko nebo další zajímavé ceny, zkuste 
si tipnout, jaký čas dosáhl profesor Svačina při svém prvním běhu na 

Velké Kunratické. Nejpřesnější tip vyhrává! 

Pro lednové číslo Mefista připravujeme rozhovor s profesorem Milošem 
Grimem z Anatomického ústavu. Pokud mu chcete položit otázku, pište 
na email mefisto@lf1.cuni.cz. Profesor Grim pak vybere nejoriginálnější 

otázku a  její autor obdrží zajímavou cenu. 

mefisto@lf1.cuni.cz

Jaká byla primární motivace, 
která vás vedla k úmyslu stát se 
děkanem?
V období kolem revoluce jsme se 
společně s více lidmi aktivizovali v 
Akademickém senátu naší fakulty, pak 
když se stal děkanem doc. Hach, poz-
val mne, abych se stal proděkanem 
- pak jsme se společně snažili táhnout 
fakultu kupředu i s dalšími spolupra-
covníky, např. profesorem Grimem. 
Protože se všechny věci nepovedlo 
dotáhnout do konce, rozhodl jsem se 
pokusit se dokončit započatou práci a 
kandidovat na děkana. 

Můžete říct, jestli se vám podařilo 
vaši plány a představy naplnit?

Na tuhle otázku si netroufnu sám 
odpovědět, to by měli posoudit 
jiní. Podle mého názoru se poved-
lo rozšířit výukový prostor a stáže 
mediků přizpůsobit studiím a i etickým 
potřebám. V současnosti není možné, 
aby na jednoho pacienta připadalo 
deset nebo patnáct mediků, a více 
pacientů může přinést jedině rozšíření 
počtu výukových míst, například do 
dalších pražských nemocnic, na kterých 
fungují špičkové kliniky. 

Z pedagogické oblasti se v teoretických 
předmětech prodloužila anatomie na 
tři semestry, což je z velké části zás-
luha pana proděkana Štípka. Myslím, 
že jsme spíš jen nastartovali proces 
mo-dernizace a zefektivnění výuky 
a že jde o záležitost dlouhodobou. 
Předpokládám, že bude pokračovat i v 
budoucnosti.

Projevila se modernizace i v oblasti 
klinických předmětů?

V klinice se udělalo hodně oddělením 
tzv. malých chirurgických oborů od 
tzv. velkých chirurgických - tento krok 
má své tábory zastánců i odpůrců. 
Já si myslím, že šlo o krok správným 
směrem. Přibyly "malé" zkoušky, ale s 
rozdělením výuky bylo možné se více 
soustředit na daný obor. Podobně se 
oddělení jednotlivých oborů odrazilo 
ve výuce interny. Uvidíme jak se bude 
situace vyvíjet dál…

Ve skutečnosti tedy není s příchodem 
nového děkana fakulta kormidlová-
na úplně novým směrem, ale spíš 
postupně vedení fakulty naplňuje 
dlouhodobější záměry...

Věc se má tak: situace kolem nás není 
statická, nýbrž turbulentní, neustále se 
mění, a tak musíme neustále reagovat 
na věci, které se objevují. Hezky  je to 
vidět například na volebních progra-
mech politiků - většina má plány které 
by chtěla uskutečnit, ale pod vlivem 
vnějších okolností se nakonec stejně 
musí při jejich naplňování přizpůsobit 
vnější situaci a činitelům, které na 
ni působí. Myslím, že se změnilo 
opravdu hodně a pravděpodobně 
bude progrese a inovace pokračovat. 
Přitom inovace a proměny začaly už 
na začátku devadesátých let. Z kroků 
pana profesora Hacha bylo nesmírně 
významné pospojování všech zdvo-
jených klinik, což byl proces opravdu 
dlouhodobý a nesmírně vyčerpávající. 

Jak se díváte na problematiku 
bakalářských studií? 

V  bakalářských studijních progra-
mech je zajímavá situace. Rozvíjejí 
je všechny lékařské fakulty v ČR, 
bakalářské studijní programy se 
vytvářejí a realizují, vznikají nové a 
nové, podle toho, jaké jsou možnosti 
odborné, výukové a také prostorové. 
Určitě je to pozitivní, ale nevím, jestli 
celý systém je správný. V dlouhodo-
bém horizontu Univerzity si myslím, 
že by přece jen prospělo, kdyby se 

všechny bakalářské obory vyučovaly na 
samostatné fakultě, "paramedicínské", 
nebo "zdravotnické", která by fungovala 
při nějaké lékařské fakultě. 

Kvůli kontinuitě je ale jasné, že by byla 
hloupost bakalářské obory nyní utlumit 
a pak čekat, že to někdo znova nas-
tartuje. Správná cesta možná vede tím 
směrem, že zatím budou bakalářské 
obory rozvíjet jednotlivé fakulty a v 
určité fázi se všechny sloučí pod nově 
vytvořenou fakultou. 

K budoucnosti smělého návrhu na 
společné přijímací řízení na lékařské 
fakulty… Je to jenom sen, nebo jsou 
již jasné konkrétnější rozměry?

Návrh na společné přijímací zkoušky 
není nový, jedná se o nápad mnoha 
lidí. Pozitiva jsou na první pohled 
zřejmá - úspora finančních nákladů, 
objektivita, přehlednost, atd. Existují 
dokonce předběžné plány a zpraco-
vané podklady. Proti tomuto návrhu 
se však staví především ty fakulty, 
které v současnosti mají i druhé 
kolo přijímacích pohovorů. Ačkoliv to 
může mít za jistých podmínek svůj 
smysl, myslím si, že odhadnout z 
krátkého pohovoru, jestli má matu-
rant u přijímaček dostatek předpokladů 
pro studium medicíny, je nemožné. 
Spíš to zavání možností manipulace 
a subjektivního hodnocení. Zajímavým 
signálem bylo následování našeho 
kroku - přijímání studentů s vynikající-
mi výsledky z gymnázií bez přijímaček. 
Začali jsme s tím před několika lety 
a nyní už podobně přijímají studenty 
i další lékařské fakulty, včetně těch, 
které tento způsob ještě před časem 
kategoricky odmítaly. Provedli jsme 
také hodnocení úspěšnosti našich 
studentů v prvním ročníku a zjistili jsme, 
že studenti přijati bez přijímaček si vedli u 
zkoušek velmi dobře. Tento krok byl teda 
objektivně správný… 

A co integrace pražských fakult do 
jedné?

K existenci jedné lékařské fakulty místo 
několika je možné říct tolik: vznikla 
by pravděpodobně extrémně silná, 
významná a důležitá fakulta. Je to 
podobné jako se Svatoplukovými pruty. 
Nikdo neví, co se stane v budoucnosti. 
Přínosem pro naši medicínu je, že i 
při existenci více fakult  postupují tyto 
společně, nedělají si naschvály, ale 
naopak se doplňují a spolupracují na 
všech úrovních. 

Kromě funkce děkana zastáváte také 
místo přednosty III. interní kliniky 
1. LF UK a VFN. Jaká byla vaše 
cesta k současné pozici předního 
odborníka na metabolizmus?
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Štěpán Svačina se narodil 28.10. 1952 v Praze. V roce 1978 absolvoval 
Fakultu všeobecného lékařství a dosáhl atestaci II. stupně v oboru vnitřní 
lékařství. V roce 1988 ukončil postgraduální studium na MFF UK. Je 
předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých infor-
mací ČLS JE. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. 
Je ženatý a má dvě děti. Jako své záliby uvádí turistiku a rekreační běh.  
Od roku 1997 je děkanem 1. lékařské fakulty UK.

všechny informace a důležité údaje 
na vzdálenost tisícek kilometrů, ale na 
konci musí sedět člověk - lékař, který 
rozhodne. Proto označení "pomůcka". 
Všechny výdobytky současné techniky 
mají lékaři umožnit, aby měl k dispo-
zici co nejvíce informací a aby na jejich 
základě správně rozhodl. 

Téměř poslední otázka směřuje 
mimo fakultu a nemocnici. Dokážete 
si při plném pracovním vytížení 
najít chvilku volného času? Jak ji 
strávíte?

Volný čas? Doma mi nadávají, že 
večer dlouho  ukám do počítače, ale 
vždy je nutné něco dodělat, dokončit. 
Ale samozřejmě, několikrát týdně si 
zaběhám - trochu sportu je potřeba, 
aby člověk úplně nezakrněl. Občas si 
poměřím dosažené sportovní úspěchy 
v nějakém závodě… 

A jste spokojen s dosaženými 
výsledky?

…není to teda úplně optimální, ale   
vzhledem k tomu, kolik času můžu 
běhu věnovat, jsem s výsledky docela 
spokojen. A kromě běhu mám rád také 
turistiku a cestování!

Co kdybyste byl opět šest let zpátky 
v čase - vybral byste si opět možnost 
kandidovat na děkana? 

…(smích), asi ano. Je to manažersky 
zajímavý post… docela mě mrzí, že už 
to končí! 



Dějiny lékařství v českých zemích
Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný

Monografie představuje dějiny 
medicíny na území dnešní České 
republiky v širokém časovém i 
téma-tickém záběru. Zájemci z řad 
odborníků i laiků se mohou seznámit 
s tím, jaké zdravotní potíže pronásle-
dovaly naše předky, jak proti nim bojo-
vali, jak byla organizována zdravotní 
péče, i s vývojem medicíny jako vědy. 
Proměny ve výskytu nemocí, pos-
tup profesionalizace a specializace 
osob zabývajících se léčením i rozvoj 
medicínských institucí a disciplín se 
všemi peripetiemi budou sledovat v 
širším kontextu sociálních dějin našich 
zemí a současně na pozadí vývoje 
světové medicíny. Nedílnou součástí 
publikace je podrobný soupis liter-
atury a bohatý obrazový doprovod. 

Kniha Dějiny lékařství v českých 
zemích byla pokřtěna na jaře tohoto 
roku v Akademickém klubu. Od 
svého vydání vzbudila živý zájem a 
představuje atraktivní přírustek do 
publikační činností autorů z 1. LF UK. 

Křeslo s...
MUDr. Pavlem Horákem, CSc., MBA

Akademický klub 1. LF doslova praskal 
ve švech, když Křeslo pro Fausta poc-
til svou přítomností ředitel tří fakult-
ních pražských nemocnic - Všeobecné 
fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice 
Na Bulovce s poliklinikou a Fakultní 
Thomayerovy nemocnice. 

Beseda začala vzpomínkami na stu-
dium medicíny, na působení ve 
Farmakologickém ústavu ČSAV, v 
Roche Institute of Molecular Biology v 
Nutley (USA), na Vanderbilt University 
v Nashville (USA) a na slibné začátky  
vědecké kariéry pana doktora Horáka.

Po krátkém vzpomínání přišla řeč na 
organizaci a řízení zdravotnictví, na 
projekt reorganizace pražského zdra-
votnictví, na problematiku univerzitní 
nemocnice - na témata tolik  v pos-
lední době diskutovaná. Přítomné ale 
také zajímalo, jak dalece se snoubí 
představy a realita, které s sebou nese 
funkce ředitele trojlístku nemocnic. 

Padly i otázky na řízenou zdravotní péči 
a lékovou politiku.Téměř dvě hodiny 
trvala beseda s ředitelem tří fakultních 
pražských nemocnic v Akademickém 
klubu 1. LF ve  Faustově domě. Jistě 
bude i v budoucnosti příležitost toto 
setkání zopakovat.   Se záznamem 
celého rozhovoru se zájemci mohou 
setkat již ve třetím vydání knihy Křeslo 
pro Fausta, která vyjde před  vánočními 
svátky.

Křeslo s...
Prof. MUDr. Helenou Raškovou, DrSc.

Dne 8. listopadu 2004 okouzlila svým 
vyprávěním nejen mod-
erátora besed v rámci 
cyklu Křeslo pro Fausta 
Jaroslava Hořejšího, ale 
také všechny přítomné 
paní profesorka Helena 
Rašková, emeritní profe-
sorka farmakologie Uni-
verzity Karlovy v Praze 
a doživotní čestná před-
sedkyně České farmako-
logické společnosti.
Hovořilo se o její nele-

hké cestě při získávání úspěchů v její 
vědecké a pedagogické práci, o jejím 
životě s farmakologií, o jejích učitelích 
a žácích a také o jejím životním krédu, 
věnovanému práci a vědění.

Křeslo s... 
Doc. PhDr. Ludmilou Hlaváčkovou, 
CSc., vědeckou pracovnicí Výzkum-
ného centra pro dějiny věd a odbornou 
pracovnicí Ústavu cizích jazyků a dějin 
lékařství 1. LF. 

O setkání s naší přední odbornicí 
na dějiny lékařství paní docentkou 
Ludmilou Hlaváčkovou byl velký zájem. 
Přišli  její žáci v podobě např. pana 
profesora Michaela Halašky, přišli její 
kolegové, příznivci a přijeli i kolegové z 
Lékařské fakulty v Hradci Králové. 

Beseda byla velmi živá a spontání, 
přítomní se mohli dozvědět, proč si paní 
docentka zvolila právě studium historie 
a jaké cesty jí přivedly až na tehdejší 
Fakultu všeobecného lékařství UK. 
Zajímavé bylo vyprávění o práci, kterou 
paní docentka věnovala J.T.Hedlovi, o 
práci pod názvem "Lékaři a ranlékaři 
v Čechách v období předbřeznovém 
a v letech 1848/49" a také o její práci 
současné, kterou jsou dějiny lékařských 
fakult a lůžkových zařízení. 

Sama paní docentka, která měla zcela 
zbytečné obavy ze svého vystoupení 
před auditoriem ve Faustově domě 
nakonec nevěřila, že čas tak rych-
le utekl. Budeme se proto těšit na 
další milá setkání s přední dámou a 
představitelkou oboru dějin lékařství. 
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
rekviem za dárce těl pro studium anatomie

bude sloužena

bratrem Josefem Šplíchalem, SDB, za Církev římskokatolickou, 
bratrem Zdeňkem Susou za Českobratrskou církev evangelickou 

v kostele Nejsvětější Trojice v Podskalí
Praha 2, Trojická ul.

ve čtvrtek dne 9. prosince 2004 v 17:00   
úvodní slovo: Miloš Grim, Anatomický ústav
proslovy posluchačů 1. lékařské fakulty UK

Harmonia Mozartiana Pragensis, varhany: Bohdan Blahna

Dne 9.12. se již poněkolikáté sejdeme 
k uctění památky těch, kteří poskytli 
svou tělesnou schránku posluchačům 
lékařství a bakalářských oborů zdra-
votnictví ke studiu anatomie. Vážíme si 
jejich velkorysého rozhodnutí a chceme 
vyjádřit pocit vděčnosti a úcty k životu, 
který skončil tak šlechetným skutkem. 
Studentům umožňují naši dárci poznat 
stavbu lidského těla a nám, učitelům 
anatomie, poskytují příležitost předat 
své poznatky a zkušenosti dalším gen-
eracím budoucích lékařů a zdravotníků. 
Jsou to poznatky, které nelze 
zprostředkovat pomocí knih a atlasů 
ani počítačových programů.   

Setkání budoucích lékařů a pozůstalých 
našich dárců se uskutečňuje za 
přítomnosti duchovních. Je to tedy 
také setkání a vzájemné poznání těch, 
které mají k posledním věcem člověka 
nejblíže.

Studium stavby lidského těla je 
provázeno naléhavostí otázek o smyslu 
života a smrti. Pro studenty není lehké 
setkání se zemřelými z Anatomického 
ústavu hned na počátku studia, kdy 
jejich vlastní životní zkušenost neza-
hrnuje dosud podobu smrti a kdy 
ještě nezažili uspokojení z úspěšného 
počínání lékaře, který prospěl nemoc-
nému. Tuto konfrontaci snad usnadňuje 
věcnost jejich studia a možná i to, že 

ve dvacátém roce života není vědomí 
vlastní smrtelnosti dosud naléhavé a 
nesplnitelná touha po nekonečném 
trvání vědomí přežívajícím naši tělesnou 
schránku se dosud příliš silně neozývá. 

Bez poznání anatomické stavby člověka 
by medicína založená na poznatcích 
biologických věd neměla své oprávnění. 
Trvalo dlouho, než se tento přístup 
prosadil a  než nad snahou ovlivňovat 
průběh nemocí kouzly a magi-ckými 
úkony převážilo odhodlání pohlédnout 
do vlastního nitra, poznávat jeho stavbu 
a funkci, a na racionálních základech 
mírnit průběh nemocí a zpomalovat 
stárnutí. 

Zveme Vás k poslednímu rozloučení 
s těmi, kteří nám umožnili, aby anat-
omie byla místem, kde zemřelí učí 
živé. Jejich rozhodnutí jistě nebylo 
snadné. Přijímáme jejich dar s pocitem 
odpovědnosti a respektu k tak hluboce 
prožité lidské vzájemnosti.

Hippokratovská přísaha zavazu-
je lékaře prospívat nemocným. Bez 
poznání anatomie člověka by bylo 
obtížné dostát tomuto závazku. Věřím, 
že předsevzetím každého z našich 
studentů je dostát tomuto poslání.  

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 
      

Křeslo pro Fausta je diskusní program, v rámci kterého si děkan 1. 
lékařské fakulty zve osobnosti z prostředí medicíny lékařské vědy a výz-
kumu. Pravidelné besedy se konají každý měsíc v historických prostorách 
Akademického klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Besedy s osobnostmi 
se těší velkému zájmu široké veřejnosti a záznamy z diskuzí vycházejí také 
knižně. V současnosti se připravuje již třetí díl, který vyjde před Vánocemi.
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První dvě Češky - Anna Bayerová 
a Bohuslava Kecková - úspěšně 
zakončily studium v roce 1880, avšak 
ve Švýcarsku, nebo  vysoké školy 
tehdejšího názorově zkamenělého 
Rakouska-Uherska nebyly studiu 
něžného pohlaví zrovna nakloněny. 
Problémem se ukázala také nostrifikace 
diplomu - tedy uznání jeho platnosti 
potřebné k otevření vlastní praxe. Přes 
všechny možné a nemožné žádosti 
na ministerstvo kultury a vyučování či 
dokonce k soudnímu dvoru ve Vídni se 
těmto cílevědomým dámám nepodařilo 
ve vlasti uspět. Holt Občanské judo ani 
Cosmopolitan ještě neexistovaly.

Jak to vyřešily? Anna Bayerová odešla 
do Bayernu (opravdu - Bavořané měli 
zřejmě modernější názory a provo-
zování praxe povolili. Nebo prostě 
udělala dojem). V roce 1891 změnila 
své působiště. Ne že by se snad doma 
umoudřili, s konzervativností hodné 
viktoriánské Anglie trvali na svém. Ale 
v Bosně a Hercegovině byl zřízen nový 
úřad státní lékařky, na jehož místo byla 
právě Anna navržena. Dobrodružnost jí 
zajisté nescházela, a tak se vydala léčit 
zdejší muslimky, které z náboženských 
důvodů odmítaly pomoc lékařů mužů. S 

místními úředníky a tamějšími poměry 
to měla zajisté těžší než doktorka 
Queenová, nebo  se po roce svého 
postu sama vzdala.

Po jejím odchodu vypsala zemská vláda 
nový konkurs, jehož výsledkem byl 
příjezd "kamarádky z vejšky" Bohuslavy 
Keckové do Mostaru, hlavního 
města Hercegoviny  roku 1883. Byla 
úspěšnější než její předchůdkyně a 
přes nepřeberné předsudky a nedůvěru 
zahalených pacientek si svým jednáním 
a hlavně léčebnými úspěchy získa-
la důvěru. Zůstala zde až do roku 
1911, kdy onemocněla a téhož roku v 
Čechách zemřela. 

První ženou, které 
se podařilo vybojovat 
diplom na pražské 
lékařské fakultě 
(samozřejmě na 
té naší) byla Anna 
Honzáková. Ani ona 
to neměla zdaleka 
tak jednoduché, jak 
je tomu dnes. Na 
fakultu nastoupila 
roku 1895  jako hos-
pitantka, nebo  pouze 

 
     

tři z dvacítky profesorů "neprojevili 
nesouhlas". Dokonce i Spolek mediků 
českých nebyl nakloněn studiu ženy 
(ale nebojte se, dámy, už je to 109 let 
za námi a v dnešním Spolku mediků 
vás uvítají, možná lépe než kdejakého 
muže ;-)) 

Anna nenechávala nic náhodě a s 
pomocí dvorního rady si vyžádala au-
dienci u sekčního šéfa na ministerstvu 
vyučování ve Vídni -"muže osvíceného 
a pokrokového", jak stará literatura 
praví. Ten přislíbil všemožnou pomoc. 
A opravdu, když se rok na to stal 
minis-trem, vydal výnos umožňující 
řádné studium ženám a  hospitantkám 
započítával odposlouchané přednášky 
a cvičení. Výsledkem toho bylo pro-
mování Anny Honzákové na doktora 
veškerého lékařství v aule Karolina 
17. března 1902. A měla vyhráno. V 
následujících letech se pak ke studiu 
každoročně hlásilo 6 až 10 posluchaček, 
v letech 1910-1911 dokonce celých 
23. Až počátkem 1. světové války 
došlo k poměrně radikální změně - 
počet mediků v sukních se přehoupl 
přes stovku a od té doby se čísla 
stále zvyšovala. Ctihodní profesoři se 
obracejí v hrobě a kolegy z ČVUT bylo 
zjištěno, že frekvence rotací se úměrně 
situaci zvyšují.

Anna Beyerová (1852 - 1924)

Bohuslava Kecková (1854 - 1911)

V dnešní době je na naší fakultu bezesporu přijímáno více  studentek než 
studentů. Jak by asi na tolik slečen s Čihákem v ruce pohlíželi ctihodní páni 
profesoři před sto nebo více lety? Nejspíš jako na sci-fi. Kdy a jak vlastně 
došlo k této převratné změně a kdo byly ony první odvážlivé? Mefisto vám 
nabízí nástin jejich nelehkých začátků spolu s pohledem do jejich odhod-
laných tváří…

Anna Honzáková (1875 - 1940)

V květnu 2001 Haig Utidjian přijal nabíd-
ku od rektora Univerzity Karlovy a ujal  
se vedení nově založeného oficiálního 
univerzitního Orchestru a sboru UK. 
Nyní spolupracuje také s Komorním 
orchestrem Vysoké školy ekonomické 
v Praze, Komorním orchestrem České 
akademie věd a smíšeným pěveckým 
sborem Slavoš v Berouně…

Výjimečná a charismatická osobnost 
pana dirigenta, jeho humor a vřelý 
vztah ke každému činí z každé zkoušky 
nezapomenutelný zážitek. Specialitou 
našich setkání je šálek pravé kyper-
ské kávy z domoviny pana dirigenta. 
Velkou předností univerzitního sboru 
bezesporu je, že se zde setkávají mladí 
lidé nejen z různých fakult, ale i roz-
manitých národností a kultur, namát-
kou z Japonska, Argentiny, Holandska, 
Belgie či Rakouska, takže zkouška 
bývá často vedena v několika jazycích 
zároveň.Jsme zkrátka parta mladých 
lidí, které baví společně odhalovat 
tajemství krásné hudby, a tak ve svém 
volném ( v případě nás mediků těžce 
vyšetřeném ) čase obohacovat nejen 
sebe, ale i naše posluchače. K doko-
nalému dojmu z koncertů přispívá nem-
alou měrou spolupráce s Orchestrem 
UK.

Pestré je nejen složení našeho sboru, 
ale i náš repertoár. Z četných skladeb 
zmíníme např. "Hallelujah" z Hän-
delova Mesiáše, Haydnovo "Stvoření 
světa" a "Te Deum" pro císařovnu Marii 
Terezii, Korunovační hymnus "Zadok 
the Priest" také od Händela, Bachův 
chorál "Wohl mir, dass ich Jesum 
habe", Monteverdiho "Magnificat", 

Poulencovy "Chansons 
Francaises", úpravy českých 
a slovenských lidových písní, 
mj. "Jede, jede", "Na horách", 
"Bude večer"...

Již tradičními se staly 
předvánoční koncerty, kde je 
hlavním bodem programu
Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby. Letos Vás srdečně 
zveme na úterý 21.12. do kos-
tela sv. Josefa (Josefská ul.) 
na Malé Straně od 19 hodin. Mezi naše 
další akce patří například benefiční 
koncert v kostele sv. Salvátora na 
Křižovnickém náměstí pro humanitární 
sdružení Archa , který se uskutečnil už 
dvakrát. Na jaře letošního roku jsme 
zahájili  spolupráci s irským sborem 
Lismore Choir společným koncertem 
ve Zdicích, který prověřil nejen naše 
pěvecké, ale i jazykové dovednosti. 
Aby se náš sbor mohl dále rozvíjet, je 


   

dobré neustále posilovat jeho potenciál 
- proto velice uvítáme i Vás! S radostí 
přivítáme každého zájemce ochotného 
podílet se na naší hudební činnosti. 
Můžete si být jisti, že i když pracujeme 
velmi pilně a svědomitě na rozvíjení 
našich talentů a na přípravách vys-
toupení, nezanedbáváme při tom ani 
společný odpočinek. Velmi oblíbená jsou 
například naše víkendová soustředění 
v Berouně, při nichž příjemně kombinu-
jeme zpěv s přestávkami na pravidelný 
pitný režim v kruhu dobrých přátel.. 
Pokud Vás naše činnost zaujala, 
neváhejte řady sboru či orchestru 

rozšířit! Další inspirací Vám mohou být 
naše internetové stránky http://certik.
ruk.cuni.cz/orchestr_UK, kde najdete 
nejen fotografie z nejrůznějších akcí, 
ale i zvukové ukázky a kontaktní údaje. 
A  už se rozhodnete k nám připojit nebo 
si nás přijdete poslechnout, těšíme se 
na Vás!!!

Všechny evropské univerzity s dlouhou tradicí mají svůj sbor a orchestr. 
Ani Karlova Univerzita není výjimkou. Jako odpověï na iniciativu ze strany 
studentů založil v červnu roku 2001 rektor univerzity prof. Ing. Ivan Wilhelm, 
CSc., Sbor a orchestr UK. Toto hudební těleso spojuje všechny fakulty naší 
univerzity a dává možnost uplatnit a rozvinout umělecké vlohy studentů, 
zaměstnanců i dalších příznivců a přátel naší univerzity. 

Tauským (který byl studentem Janáčka, 
Suka a Talicha) v Londýně. Pro svůj velký 
zájem o českou hudbu byl pozván Jiřím 
Bělohlávkem na roční stáž na pražskou 
Akademii múzických umění, kde se účastnil 
specializovaných konzultací s Františkem 
Vajnarem a Josefem Kuchinkou a studoval 
u skladatele Juraje Filasa. Od té doby se 
Haig intenzivně věnuje propagaci české 
hudby ve světě. Mezi české orchestry, které 
v nedávné době dirigoval patří Pražská 
komorní filharmonie, Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, Severočeská filharmonie 
Teplice, Západočeský symfonický orches-
tr Mariánské Lázně, Komorní filharmonie 
Pardubice apod. 

 

Šéfdirigentem sboru a orchestru Karlovy 
Univerzity je od jeho založení Haig Utidjian, 
který už má bohaté zkušenosti s vedením jak 
profesionálních, tak amatérských těles ve 
Velké Británii a jinde v Evropě. Haig Utidjian 
studoval na univerzitách v Sussexu, Londýně 
a Cambridgi, na Accademia Chigiana v Sieně 
a na Vysoké škole Guildhall School of Music 
and Drama v Londýně, kde v roce 1995 
absolvoval jako dirigent. Získal dirigentskou 
cenu Ricordi a stal se vítězem soutěže Boba 
Hardinga o stipendium pro mladé dirigenty. 

Dále prohluboval své vzdělání s Carlem 
Maria Giulinim v Miláně, Richardem 
Schumacherem ve Valsoldě a Vilémem 

Jaroslava Emmerová

Marie Heringová, Jaroslava Emmerová



Faustův dům, stojící na Karlově náměstí, 
sousedí s areálem Všeobecné fakultní 
nemocnice. Kromě několika teoretic-
kých ústavů v něm sídlí i studentské 
spolky. Pro vás to znamená možnost 
využití služeb a aktivit, které nabízejí. 

Spolek mediků provozuje ve druhém 
patře internetovou studovnu, knihovnu 
a malé zábavné centrum. V jeho pros-
torách se nachází rovněž kancelář ESA 
- studenti v ní sdružení vám pomohou 
a poradí při plánování nebo shánění 
informací o zahraničních stážích pro-
gramu Erasmus. Současně v spolupráci 
se SMČ v prostorách Faus áku najdete 
i studenty IFMSA, kteří představují své 
aktivity na následujících strankách. 

A pokud budete mít po všech těch 
úžasných aktivitách trochu vypnout, 
dát si kávu nebo malé občerstvení, 
otevřenou náruč vám od pondělí 
do pátku (od 11 do 18 hod.) nabízí 
Akademický klub. 
V něm kromě příjemného klubového 
zázemí v historických prostorách naj-
dete i pestrý kulturní a společenský 
program. Pravidelné koncerty, besedy a 
přednášky jsou prokládány nepravidel-
nými výstavami a studentskými 
večery. Z programu na měsíc prosinec 
bychom vás rádi upozornili na koncerty 
Dixielandu naší fakulty, kde si můžete 
poslechnout hudební produkci význam-
ných osobností naší fakulty. 

Přednáškový cyklus Xenopus, 
připravovaný v spolupráci s časopisem 
Vesmír, bude tento měsíc hostit Jana 
Sokola a jeho přednášku s názvem 
„Život jako právo a život jako závazek“ 
9. prosince v 17 hodin. 

V Křesle pro Fausta se 15. prosince 
představí Prof. PhDr. Josef Petráň, 
ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy. 
Můžete si poslechnout povídání a 
položit své otázky na téma „Individuální 
a profesní setkání s dějinami“.

Když jsme se minulý rok v létě s mámou 
vracely z dovolené v Řecku, na trajektu 
bylo neuvěřitelné horko. Slunce pálilo, 
turisté se nemohli nikam schovat a 
tak posedávali na palubě. Při nějakém 
poryvu větru se z ničeho nic vedle nás 
zakymácela postarší paní a sesunula 
se na zem. Říkala jsem si ještě žertem 
pro sebe, že neměla vypít tolik řeckého 
vína, když k nám přiskočil její manžel 
a začal hystericky křičet: „Baruška 
má infarkt, Baruška 
má infarkt, už se jí to 
jednou stalo, musíte 
jí zachránit, zavolejte 
sanitku, zavolejte san-
itku!“ Představa sanitky 
brodící se v pobřežní 
mělčině vyvolala úsměv 
na tvářích lidí okolo, 
ale v další vteřině už 
se rozběhla opravdová 
záchranářská akce. 
Až na to, že já jsem 
se nedobrovolně stala 
jejím účastníkem. 

Maminka mě strčila 
dopředu a zařvala: „moje dcera dělá 
medicínu, ona vám pomůže“ - a mne v 
tom horku polil studený pot. V prvním 
momentu jsem chtěla matku umlčet, 
ale pak když už všichni civěli jenom na 
mne, zatímco opravdoví záchranáři si 
někde užívali dobrého obědu, začala 
jsem přemýšlet, co můžu udělat. 

ztratila z dohledu. Syn dotyčné se přiřítil 
zachraňovat rodinu. 

Povalil desítky lidí kolem sebe, zalehl  
maminku svými stodeseti kilogramy a 
začal na ní ze všech sil křičet: „mami, 
prober se, mami, tohle mi nedělej, 
mami, co vyvádíš blbosti!“ 

Maminka zatím odmítala poslechnout 
svého věrného syna a nadále nekomu-
nikovala. Nevědela jsem, jak se zacho-
vat. Má smysl se začít hádat a pokusit 
se ještě jednou „zachraňovat“? Viděla 
jsem, že syn první pomoc poskytovat 
nehodlá a omezil se pouze na hlasitou 
kritiku všech zúčastněných. 

V následující chvíli ke mně přiskočil 
mladý kluk, zašeptal, že je také medik 
a že musíme něco udělat, protože jinak 
to nedopadne dobře. Paní mezitím z-
bledla, a když jsme ji nahmatali puls, 
byl slabý. Pořád jsem nevědela, co 
mám dělat, a tak jsem se omezila jen 
na vykonávání příkazů toho kluka. On 
nejdříve paní uvolnil oblečení, přes hla-
sitý odpor všechny odstrčil, abychom 
k ní mohli z obou stran, a několikrát do 
ní vdechl. Nepamatuju si přesně, jestli 
to trvalo minutu nebo déle, ale  najed-
nou byla paní růžová a při vědomí. 

Zůstala jsem zahanbená a v tom zmatku 
jsem pak už ani nenašla kluka, který 
mne i „pacientku“ zachránil. Nevím, jest-
li to byl infarkt, mozková mrtvice, nebo 
něco jiného... Vím jen, že jsem od té 
doby ztratila hodně z  iluzí o svých zna-
lostech. Abych se ale příště nedostala 
do podobné situace, absolvovala jsem 
další kurz první pomoci a své znalosti 
se snažím i nyní udržovat v čerstvém 
stavu. Mimo jiné i tím, že působím v 
organizaci, kde zabezpečujeme první 
pomoc pro různé společenské akce v 
celé ČR. 

(Autorka si nepřála uvést své jméno)

P. S. Na téma první pomoci se už delší 
dobu vede plamenná diskuze. Setkali 
jste se už se situací, kdy někdo posky-
toval nesprávně první pomoc a odmítl si 
nechat poradit? Vaše názory přineseme 
v lednovém čísle Mefista.

Vzpomněla jsem si na nějaký poměr 
patnáct k něčemu, napadlo mě zrcátko 
a zkoušení jestli dýchá, ale nějak mi 
chyběly souvislosti. Lidi kolem mne už 
začali hlasitě projevovat svůj nesouhlas 
nad mou nečinností a poháněli mě. 
Cítila jsem, jak rudnu, ale přesto se 
snažila uvažovat racionálně. 

Tak, zaprvé, má naše pacientka pulz? 

Má, takže srdce bije. Dobré znamení, 
pro začátek. Jdeme dál... Dýchá? No... 
jak to zjistit, přiložila jsem tvář až k 
hlave, ale nějak jsem žádný dech necíti-
la. Podívala jsem se na hrudník, pohyb 
nic moc...  Co teď? 
V tom mě odsunuly stranou silné paže 
a v příštím okamihu jsem „pacientku“ 

  

Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 
po - čt od 11.00 do 18.00 hod.  

pá 11.00 do 15.00 hod.
Informace na tel.: 224 963 286 http://

www.lf1.cuni.cz
email: akademicky.klub@email.cz

1. 12. 19:00 Divadelní klub Jonáš       
              Večer s hercem a výt-
               varníkem Janem Kanyzou

6. 12. 16:00 Vernisáž 
                   Malující lékaři

8. 12. 18:00 DIXIELAND 1. LFUK       
                     
9. 12. 17:00 Xenopus                        
                 Jan Sokol: Život jako  
                 právo, život jako závazek

14. 12. 17:30 Křest knihy                   
"Infekce v gynekologii a porodnictví"                                    
MUDr. Jaromír Mašata,CSc. 
a kolektiv 

15. 12. 16:00 Křeslo pro Fausta

15. 12. 19:00 Divadelní klub Jonáš                     
 host večera: Jiří Černý

22. 12. 18:00 DIXIELAND 1. LF UK        

Výstavy: 
17.11. - 3.12. Jozef Mackowski:    
        Akvarely,oleje,pastely

6.12. - 22.12. Malující lékaři

 
   

 
   

    
Vzhledem k mnoha podobným případům (neposkytnutí základní první pomoci, nebo 
nesprávně vykonaná první pomoc) se organizují po celé ČR kurzy a přednášky o resuscitaci 
a život zachraňujících výkonech. Na naší fakultě probíhají (kromě povinné výuky v prvním 
ročníku) přednášky a praktický výcvik pravidelně jednou měsíčně v Akademickém klubu. Pro 
další informace sledujte program klubu. 
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Na otázky ohledně povinně volitelných 
předmětů nám odpovědel Prof. MUDr. 
Stanislav Štípek, DrSc., proděkan.

Jak vznikla při zápisech a v úvodu 
školního roku chaotická situace 
ohledně povinně volitelných předmětů? 
Byl problém v nepochopení systému 
PVP studenty, nebo v organizačním 
zajištění jednotlivých předmětů?

Zavedením kreditového systému v PVP 
bylo sledováno rozšíření možností  doplnit 
si vědomosti určitým směrem již  během 
pregraduálního studia. Bylo nabídnuto 166 
předmětů, které učitelé fakulty dobrovolně 
a bez zvláštního finančního ocenění jsou 
ochotni poskytnout. Nedostatky byly hlavně 
dvojího druhu: nutnost měnit původní 
záměr některých studentů při zápisu PVP 
a určení začátku a místa výuky v říjnu. 
Přispěli k nim jak organizátoři, tak stu-
denti. Organizátoři tím, že nebyl  u všech 
předmětů předem vyhlášen maximální 
počet studentů a že ve stávajícím velmi 
napjatém rozvrhu nebylo možno vyčlenit 
dvě půldne v týdnu v každém ročníku na 
jednotný termín PVP. O stanovení doby a 
místa výuky proto byly požádáni vedoucí 
předmětů. Studenti bezděky přispěli 
k potížím extrémně nerovnoměrným 
zájmem o některé předměty, při čemž se 
překvapivě málo zapisovali právě ta téma-
ta, která jim velmi pomohou k úspěšnému 
zvládnutí základních a náročných povin-
ných předmětů potřebných pro každodenní 
lékařskou praxi (patologie, interna).

Plánují se nějaké změny v systému PVP 
na příští školní rok? Budou studenti v 
dostatečném předstihu informováni? 
Kde můžou sami aktivně najít informace 
ohledně PVP a případně přemýšlet už 
teï nad výběrem PVP na příští rok?

Samozřejmě dojde ke změnám. Začaly 
se připravovat již v průběhu posledního 
zápisu. Děkan vydal pokyn pro zapisování 
PVP, ve kterém žádá ústavy a kliniky 
o oznámení do 31.5. 2005 včetně ma-
ximálního a minimálního počtu studentů 
v daném předmětu, místa a doby výuky 
a požadavky na vědomosti uchazečů. 
Rozvrh bude upraven tak, aby se v týdnu 
vymezila doba pro výuku PVP. Studenti 
budou mít možnost zapsat PVP hned po 
splnění povinností předchozího ročníku. 
Největší výběr tedy budou mít ti, kteří 
získají zápočty a složí zkoušky jako první. 
Připravuje se možnost elektronického 
zápisu. Kromě toho studenti budou moci 
celý požadavek kreditů za PVP nahradit 
publikacemi a přednáškami na student-
ské vědecké konferenci, tedy neformální 
vědeckou prací na ústavech a klinikách. 
Také nepovinná diplomová práce dos-
tane kredity PVP. Pro nadané a pracovité 
studenty tedy bude více než dostatek 
příležitostí rozšířit své vědomosti a získání 
kreditů z volitelné výuky nebude problémem. 

Zachránit život? Já? Mně taková situace nikdy nepotká... Tak nějak 
jsem uvažovala, když jsme na první pomoci probírali resuscitaci a 
„reanimaci“. Dělali jsme si legraci, masírovali naší výukové figuríně 
krční páteř a vůbec - brali jsme to jak se patří s humorem. Nikdo si 
nechtěl asi připustit vážnost situace. 



Co je IFMSA?
IFMSA Česká republika (IFMSA CZ) je 
nezávislou neziskovou národní organ-
izací sdružující studenty lékařství, která 
působí na všech sedmi lékařských 
fakultách v ČR. Předmětem činnosti 
IFMSA CZ je zajištění účasti svých 
členů na projektech, které souvisejí 
se vzděláváním a zdokonalováním 
jejich odborných znalostí. Organizace 
funguje na bázi dobrovolnosti, její 
členové pracují ve svém volném čase 
a bez nároku na finanční odměnu.  
IFMSA CZ spolupracuje kromě fakult 
a vysokých škol i s  Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s 
Ministerstvem zdravotnictví ČR.

IFMSA CZ je plnoprávným členem 
International Federation of Medical 
Students Associations, mezinárod-
ní nevládní organizace přidružené k 
OSN a uznané WHO jako oficiální 
mezinárodní fórum zastupující téměř 
700 studentů medicíny z celého 
světa. Federace momentálně čítá 93 
členských zemí ze všech kontinentů. 

Každým rokem se účastní zhruba 
osm studentů výměnných programů 
IFMSA, tisíce dalších pracují na pro-
jektech týkajících se ochrany lidských 
práv,  problematiky pomoci uprchlíkům, 
lékařského vzdělávání,  boje proti AIDS 
a boje za reprodukční zdraví, me-
zinárodního vědeckého výzkumu a 
veřejného zdravotnictví.  

Cílem je podporovat mezinárodní spo-
lupráci ve vzdělávání, šířit humanistické 
ideály, poskytnout studentům možnost 
ovlivnit praxi a vývoj ve světě, nabídnout 
budoucím lékařům komplexní úvod do 
globální zdravotnické problematiky a 
otevřít jim dveře do světa medicíny, 
která nezná hranice států či národnos-
tní rozdíly. Původním cílem IFMSA, pro 
který byla roku 1951 založena,  bylo 
zajistit studentům atraktivní možnost 
zúčastnit se zahraniční stáže jako 

vhodného doplňku jejich studia. Dává 
studentům jedinečnou možnost poznat 
lékařské fakulty, nemocnice a kliniky po 
celém světě a příležitost pro srovnání 
rozdílných přístupů k otázkám výzku-
mu, lékařského vzdělávání, zdravotní  
péče a etiky.  

Stáže jsou organizovány pod vedením 
zkušených lékařů fakultních nemoc-
nic v oblasti preklinické, klinické i 
vědecko-výzkumné. Fungují na prin-
cipu bilate-rality, což znamená, že za 
každého studenta - cizince, kterého 
přijmeme v České republice, může vyjet 
recipročně student naší LF do zahraničí. 
Pro studenty je zajištěno zdarma uby-
tování, strava, případně kapesné a ve 
volném čase také společensko-kulturní 
program připravený místními studenty. 
Dorozumívacím jazykem je angličtina 
nebo jazyk hostitelské země. 

IFMSA CZ podepisuje ročně okolo 
250 kontraktů, což  představuje asi 
500 účastnících se studentů. Další 
probíhající projekty na naší fakultě 
zahrnují První pomoc na středních 
školách (Projekt pod záštitou Kliniky 
anesteziologie, resuscitace a intenzívní 
medicíny 1. LF UK), prevenci kardio-
vaskulárních onemocnění a druhou fázi 
projektu TeGeMe 2.

Měli byste zájem přidat se? 
Stačí říci. V současné době nejsou na 
naší fakultě zastoupené všechny výbo-
ry, např Refugees & Peace, v rámci 
kterého úspěšně probíhají na fakultách v 
Brně a Plzni projekty humanitární pomo-
ci pro Ukrajinu a Ugandu. Brněnská 
fakulta spolupracuje také s uprchlickým 
táborem u Brna. Pokud chcete pracovat 
v rámci nějakého už fungujícího pro-
jektu, nebo se podílet na zatím neexis-
tujícím, dveře jsou otevřené. Neváhejte 
kontaktovat IFMSA  na naší fakultě 
prostřednictvím emailu, nebo navštivte 
internetovou studovnu Spolku mediků 
českých ve středu mezi 14 - 16 hodinou. 
Všechny dotazy budou zodpovězeny a 
vaše přípomínky vyslyšeny.

Kontakt: http://ifmsa.mysteria.cz
email: janci82@t-email.cz

Spolek mediků českých navazuje na 
tradici Spolku českých mediků. Ten 
byl založen v roce 1863 jako hrdá sta-
vovská organizace studentů lékařské 
fakulty v Praze a později dalších 
lékařských fakult. Největšího rozkvětu 
dosáhl mezi světovými válkami, kdy hrál 
velkou úlohu nejen ve společenském 
životě studentů, ale pomáhal i s uby-
továním, finanční podporou při studiu 
a nacházením pracovního uplatnění 
absolventů. Po desetiletích totalitního 
režimu byl Spolek obnoven v roce 
1989 víceméně separátně na všech 
lékařských fakultách. V roce 1999 byl 
Spolek mediků českých zaregistrován 
u ministerstva vnitra jako nezisková 
organizace s platnými  stanovami a 
vnitřní strukturou, která zastupuje zájmy 
studentů lékařských fakult, de facto 1. 
LF UK.

Tolik potřebná historie. Ale pro studenty 
naší fakulty je důležitější současnost. 
Proč se stát členem a jakých výhod 
si lze užívat? Členem Spolku mediků 
českých se může stát student jakékoliv 
lékařské fakulty v ČR. V současnosti 
je představenstvo tvořeno studenty 
vyšších ročníků, a tak v rámci omlazení 
uvítá ambiciózní jedince, kteří budou 

Aktuální seznam stáží 
klinických: 

Australia
Brasil 
Chile 
Egypt

Finland 
Greece
Israel
Italy

Lithuania
Malta

Mexico
Portugal
Russia

Serbia and Monte Negro
Spain
Taiwan

Tatarstan
Tunisia
Turkey

Aktuální seznam stáží výz-
kumných: 

Brasil
Spain - Catalonia

Greece
Malta

Romania
Thailand
Taiwan

Test bude z konverzační angličtiny a bude trvat 1 hodinu. Zájemci o stáž do 
Rakouska budou psát podobně test z němčiny a zájemci o stáž do Tunisu 

se  mohou přihlásit na ústní pohovor z francouzštiny, který proběhne ještě do 
konce kalendářního roku. V případě zájmu se můžete můžete zúčastnit více 

testů!  Poplatek za každý test činí 30,- CZK 

Další informace na www.ifmsa.mysteria.cz

Pro rok 2004/2005 byla 
ustanovena tato hodnotící 

kritéria pro výběr stáží 
IFMSA:

Stáží se mohou zúčastnit studenti 
1. LF v 2. – 6. ročníku (SCORE-
výzkumné stáže) a studenti v 3. 
-6.ročníku (SCOPE – klinické 
stáže). 

Studenti anglické paralelky mohou 
vyjet maximálně v počtu 3 ( vzhle-
dem k poměru počtu studentů české 
a anglické paralelky na naší fakultě; 
důležitá je také jejich jazyková 
vybavenost). V případě neobsazení 
všech stáží mohou vyjet další stu-
denti anglické paralelky. 

Test jazykových znalostí - max. 100 
bodů (test je tradičně připraven 
Ústavem pro cizí jazyky 1. LF UK) 
z anglického jazyka, pro stáž do 
Rakouska (unilaterální) se koná 
test z NJ, pro stáž do Tuniska se 
koná ústní zkouška z FJ. 

POZOR: stáží je možno se zúčastnit 
pouze 2 x  za studium! 

Zajimavá nabídka: bonus za 
pomoc IFMSA - max. 25 procent 
dosažených bodů z jazykového 
testu.


  

dál rozvíjet činnost Spolku na fakultě. 
Spolek   provozuje ve Faustově domě 
knihovnu zahraniční literatury a inter-
netovou studovnu s 10 počítači, kopírk-
ou, tiskárnou a scannerem. 

Pro oddych po náročném studiu nabízí 
k relaxaci stolní fotbal, šipky a také 
šálek silné kávy. V prostorách Spolku ve 
Faustově dome můžete navštívit také 
skupinu ESA (viz dále), která pomáhá 
vyjíždějícím i přijíždějícím studentům 
programu Erasmus. Spolek se účastní 
i dobročinných akcí: podílí se na pro-
jektu Pro Africa, vždy na podzim  se 
koná Studentská kapka krve a nes-
míme zapomenout ani na každoroční 
Mikulášskou nadílku pro děti hospitali-
zované ve Všeobecné fakultní nemoc-
nici. SMČ vytváří informační internetové 
stránky pro studenty medicíny a podílí 
se i na preventivních programech pro 
veřejnost ve spolupráci s IFMSA ČR.

Aby toho nebylo málo, organizuje 
společenské akce: Začátkem listopadu 
to byla Hvězdná pařba - oblíbená party 
na kolejích Hvězda, kde se několikrát 
ročně mají možnost setkat studenti 
různých ročníků (a blíže se seznámit). 
Podobný záměr má i piknik konaný 
vždy na jaře v zahradě Psychiatrické 
kliniky, setkání se zahraničními studen-
ty z výměnných programů  a organizace 
Plesu mediků (viz obálka!). 

Více na: www.lf1.cuni.cz/smc
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rozhodně nejsou v Německu běžné. 
Nicméně závažné problémy jsme se 
spolubydlící nikdy neřešily a spokojenost 
panovala na obou stranách. 
Problémy se vyskytly v jiné oblasti, v 
jídle nebo spíš jeho přípravě. Kuchyň 
nebyla kuchyní v pravém slova smyslu, 
chyběly jakékoliv odkládací prostory. 
Teplota vody z vodovodu se zvýšila až 
po několika minutách intenzivního točení 
kohoutkem a výjimečné nebyli ani dny 
bez teplé vody. Více než při mytí nádobí 
ale studená voda vadila při sprchování. 
Zrádné bylo také uchovávání jídla v led-
nici, protože její obsah nám často někdo 
ukradl. Neznámí dobrodinci asi chtěli 
pečovat o naši štíhlou linii.

Hned druhý den po nastěhování na kolej 
jsem nastoupila na stáž na 1. chirur-
gické klinice. Rozdílů oproti studiu v 
Německu je opravdu hodně. Tady stážují 
studenti i v posledním ročníku ve větších 
skupinách, zatímco u nás každý stu-
dent samostatně nastoupí jakoby "na 
praxi" do nemocnice a zařadí se do 
práce na oddělení. Pracuje postupně 
čtyři měsíce na chirurgii, čtyři na interně 
a pak poslední čtyři měsíce na klinice 
podle oboru, který si zvolil. Takže na 
začátku jsem byla zařazena do skupiny 
asi deseti studentů na stáže z chirurgie 
a nechápala jsem dost dobře, co mám 
vlastně dělat. Navíc jsem po prvních 
dnech získala dojem, že lékaři taky moc 
nevědí, kam se mnou... Nějak jsem se 
nad tím ale netrápila, protože jsem měla 
kolem sebe české studenty. Mohla jsem 
se tedy zdokonalovat v češtině a také 
poznat pár přátel, kteří mi později hodně 
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Do Prahy jsem přijela koncem října 
minulého roku. Proč? Chtřla jsem se 
dozvědět o České republice něco víc, 
než co píšou v turistické příručce a 
dlouho jsem koketovala s myšlenkou 
naučit se česky. I když pocházím z 
bývalé Německé demokratické repub-
liky, která byla součástí východního 
bloku, měla jsem o České republice jen 
velmi málo znalostí - jen že se tam topí 
uhlím, lidé tam jedí hodně knedlíků a že 
je tam velmi levné pivo.
V Německu jsem studovala medicínu 
a když jsem přijela do Prahy, byla jsem 
právě v šestém ročníku. Pár posledních 
semestrů jsem si zapsala na univerzitě 
kurs češtiny, ale za celý rok jsme se dos-
tali jen k podstatnému jménu a slovesu. 
Pořád dokola jsme opakovali fráze "já 
mám" a "já jsem", při vyučování studenti 
(včetně mne) hromadně usínali a naše 
znalosti nebyli lepší než bídné. Což 
znamená, že jsem v době příchodu 
rozhodně nebyla připravena pro komu-
nikaci v češtině.

První věc, kterou jsem v Praze 
potřebovala vyřešit, bylo ubytování. 
Studenti přijíždějící v rámci programu 
Erasmus byli většinou umístěni na koleji 
Hostivař.  Do konce pobytu jsem se 
název koleje naučila docela srozumitelně 
vyslovovat. Příliš se mi tam nelíbilo, 
hlavně kvůli vzdálenosti od fakulty a 
nemocnice. Na druhou stranu jsme 
všichni uznávali nespornou výhodu - a 
sice možnost dostat se do svého pokoje 
bez ohlednu na denní nebo noční dobu. 
Překvapením pro mě bylo také to, že 
jsme na minipokoji byli dvě - dvoulůžáky 

pomohli. Po několika výletech napříč 
Prahou jsem se konečně začala orien-
tovat a jízda hromadnou dopravou už 
nebyla expedicí bez návratu.

Po pár týdnech moji přátelé doma 
v Německu nevydrželi poslouchat mé 
chvály na krásu Prahy a levné pivo 
a rozhodli se ověřit, jestli nekecám. 
Postupně se v Praze vystřídali mí 
příbuzní i kamarádi z univerzity. Už nevím, 
kolikrát jsem s nimi byla na Hradčanech 
a na Karlštejně, postupně jsem s nimi 
navštívila i Olomouc, Liberec a Kutnou 
horu. V průběhu mých povinností turis-
tického průvodce jsem absolvovala celou 
stáž na všeobecné chirurgii a do toho 
přišly Vánoce.

Po svátcích jsem změnila působiště a 
dostala jsem se na II. chirurgickou kliniku. 
Kardiochirurgie mě uchvátila. Protože 
se zrovna prostory kliniky nějak rekon-
struovaly, nestážovali tady žádní studenti 
- byla jsem tam sama, a byla jsem z toho 
pořádně vyjevená! První den jsem se 
bála na cokoliv sáhnout, bála jsem se 
někoho oslovit a mé znalosti češtiny 
vyvolávaly úsměvné situace. Na druhé 
straně jsem dostala příležitost asistovat. 
Na sále jsem nakonec trávila opravdu 
hodně času a naučila jsem se hodně 
aktuálních věcí. 

Jak dny běžely, zlepšovala se i moje 
čeština, rozuměla jsem (konečně!), o 
čem se lidi kolem baví a i sama jsem byla 
překvapená, že dovedu obstojně mlu-
vit. Samozřejmě, zásluhu jsem na tom 
neměla já, ale hlavně mí čeští přátelé, 
kteří mi vysvětlovali nová slovíčka a přes 
smích opravovali mou originální výs-
lovnost. Bohužel, po čtyřech měsících se 
můj pobyt blížil ke konci, jelikož u nás v 
Berlíně mi začínal třetí trimester školy.
Závěrem chci říct, že pro každého 
zahraničního studenta je Česká republika 
dobrým místem na získání zkušeností. 
Nevím, jak dlouho se v Praze uchová typ-
ická příjemná a lidská atmosféra "ne-EU" 
města, ale mě pobyt tady naplnil spous-
tou nezapomenutelných zážitků.  Kromě 
odborných znalostí jsem odcházela z 
Prahy bohatší o nové přátele a těším se, 
až se opět vrátím.


 
„Každý student by měl strávit nějaký 
čas na zahraniční univerzitě." Toto 
tvrzení platí stále víc a to je také jeden 
z důvodů, proč v roce 2003 vznikl 
Erasmus Students´ Office (ESO) jako 
součást Spolku mediků českých. 
Klade si za cíl pomáhat vyjíždějícím i 
přijíždějícím Erasmus studentům.

Pro "outgoing" studenty pomáhá 
ESO v oblasti informací o studiu na 
zahraničních univerzitách, poskytu-
je rady, dokumenty a užitečné tipy. 
Shromažďuje také zkušenosti studentů 
z různých zemí na různých univer-
zitách. Pro další hledání informací a 
třeba i důležitých dokumentů je neu-
stále získáváno množství kontaktů. Pro 
"incoming" studenty je naše kancelář 
poradním místem pro všechny problémy 
spojené se studiem, případně pobytem 
na naší fakultě. Podobně poskytujeme 
„turistické“ info o Praze.
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This short article is an English parallel 
perspective! It is aimed at increasing 
awareness about the English paral-
lel or as we can affectionately known 
"Anglicany's". 

There are about 300 of us as of this 
year (150 students in the 1st year 
alone!). We have students from Britain, 
Cyprus, USA, Sweden, Botswana, 
Greece, Germany, etc. So I guess the 
title "Anglicany's" doesn't fairly repre-
sent he whole cosmopolitan nature of 
the English Speaking Students. The 
point is we would like to get to know 
our friends from the Czech Republic, 
or as we affectionately cll them "The 
Cesky's a Slovensky's".

I was the Chairman of the English 
Student Council for the 1LF and one 
of my directives was to try and organ-
ize events where both parallels could 
meet and interact. 

If there is anybody who would like to 
know more about the English Student 
Council or would like to suggest ideas 
for future events please send your 
views to: prav07sree@hotmail.com.

As you can see from the photo cop-
ied on Friday 15th October we had a 
party at Defile where as an experiment 
we invited some Czech (and Slovak) 
students. I wish I could include some 
pictures but bohuzel I can't. You surely 
know the reason why are they not suit-
able for publishing :-). 

But it was a resounding success and 
I believe everyone had a good time 
either drinking, chatting or swerving 
those hips :-). Hopefully there will 
be more of such events organized 
jointly between the English + Czech 
Parallels. 

I hope such interactions will lead to 
a better understanding of each other 
i.e. the anglicany'a understanding the 
Cesky and Slovensky Students and 
vice-versa.

We all could learn things from each 
other right?

Till the next time. 

Pravin Sreedharan  

 
 

Pohled z druhé strany nabízí zkušenost Ute Henkeové, která se zůčastnila jako 
„incoming“ student výměnného programu Erasmus. Stážovala na různých klinikách 
1. lékařské fakulty. Podle ohlasů Ute a dalších studentů ze zahraničí jsme začali 
postupně evaluovat jejich účast na různých stážích tak, aby kromě odborných 
zkušeností mohli také poznat co nejvíce oborů a zapojit se kromě studia medicíny 
i do společenského života studentů a celé naší fakulty. 

Z množství aktivit připravených na zimní 
semestr již probíhá program "Study-
Buddy". Další podrobnosti a způsob, 
jak se přihlásit, najdete na webových 
stránkách ESO. 

Dne 18. listopadu v 18:00 se v 
AK uskutečnil Erasmus večírek s hud-
bou a pohoštěním, objevila se na něm 
většina „incoming“ studentů, kolegové 
v rámci projektu studdy-buddy a také 
mnohé osobnosti fakulty. Z dalších 
naplánovaných akcí to bude "Pan-
Erasmus" Party v nově vytipovaném 
zajímavém prostoru někdy před 
Vánocemi, kam bychom rádi pozvali 
přijíždějící studenty i z jiných fakult v 
Praze. Chystáme i poznávací výlet do 
Českého Krumlova… Pokud chcete 
pomoct, nebo se jen seznámit se stu-
denty z jiných zemí a procvičit tro-
chu cizí jazyky, veškeré informace o 
aktualitách ESO najdete na adrese 
www1.lf1.cuni.cz/smc/erasmus.
O tom, jak vypadá pobyt „incoming“ 
studentů na naší fakultě si můžete 
přečíst na další stránce. Pokud se 
chcete podělit o svou „outcoming“ zku-
šenost pište na mefisto@lf1.cuni.cz. 
Zveřejněné příspěvky odměníme!



                  
                


