
POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                         6948    
                             (pro studenty českého curricula) 

 
1) Název kurzu :  
Academic Communication in English 

 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Thomas O. Secrest, Ústav cizích jazyků, linka 2905 

 

3) Počet účastníků kurzu :  8 
 

4) Určeno pro ročník(y) :   3. a 4. 
  

5) Určeno pro semestr(y) :    Jednosemestrový kurz :     letní  
                                            

6) Počet hodin v semestru :  30 
 

7)  Počet hodin na den :   2 
 

8) Den konání kurzu :  úterý  
 

9) Místo konání kurzu :   Ústav cizích jazyků 3. LF UK, FNKV pavilon X 
 

10) Podmínky pro udělení zápočtu :    
80% účast na výuce a splnění požadovaných úkolů (prezentace) 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Během revolučního i evolučního vývoje technologií se změnila i odborná komunikace tak, že 
nyní má nesčetně různých forem. Z tohoto důvodu se kurz snaží používání různorodých 
komunikačních prostředků integrovat a chápat je jako součást celého programu. Během kurzu 
budou studenti seznamování s pozitivy i nedostatky jednotlivých médií.  
Kurz předpokládá, že si každý student vybere téma, na jehož základě si bude zdokonalovat 
své schopnosti odborné komunikace v angličtině během semestru. Součástí praktik budou 
pravidelné prezentace studentů. Schopnost obecné konverzace se bude rozvíjet během 
skupinových diskusí a kritik prezentací. Pro následující praktikum studenti přepracují 
diskutované a kritizované pasáže během domácí přípravy. Úpravy v prezentacích budou 
probíhat také z hlediska zahrnutí nových technologií.  
Část každé lekce bude věnována vysvětlení a instrukcím, jak správně využívat nové metody, 
které pak studenti mohou použít a zároveň s tím rozvíjet své schopnosti komunikace a 
presentace odborného tématu.  
Kreativita a snaha zkoumat možnosti komunikace i nad rámec uvedeného programu výuky je 
vítána a podporována.  
Dalším tématem, kterého se chceme během kurzu dotknout, jsou specifika komunikace s 
ohledem na to, komu je určena. Úkolem studentů bude přizpůsobit své prezentace 
konkrétnímu danému okruhu posluchačů.  
Časové požadavky: Studenti by měli počítat s tím, že asi 1 hodinu týdně stráví domácí 
přípravou prezentací.  
 



 
POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 

 
Název kurzu :  Akutní příhody v chirurgii 
 
Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  

 
MUDr. Jan Štukavec -  Chirurgická klinika 3. LF UK 
 
Telefon:267162471, 267162419 

 
Počet účastníků :           15 max. 
 

Určeno pro ročník (y) :    IV. ročníku                       1. polovina 
 
Určeno pro semestr (y) :     Jednosemestrový kurz :  letní a  zimní   
 
Počet hodin v semestru :              15 
 
Počet hodin na den :                       3 
 
Den konání kurzu                         Úterý 
 
Místo konání kurzu :                     uč. chirurgické kliniky 
 
Podmínky pro udělení zápočtu :  závěrečný test 
 
Stručný sylabus kurzu : 
 
Neodkladné příhody v chirurgii. 
Náhlé příhody hrudní. Hrudní stěna, plíce, mediastinum, jícen. PNO, 
úrazy, hemotorax. 
 
Apendicitis acuta. Peritonitis. Příznaky, vyšetření, terapie. 
 
Cévní embolie, trombózy. Náhlé poruchy prokrvení končetin. Gangréna 
střeva. Klinické příznaky. Vyšetření, terapie. 
 
Šokové stavy v chirurgii. Krvácení do GIT. 
 
Ileus. Etiopatogeneze, klinické příznaky. Vyšetřovací postupy, terapie. 
 
Pancreatitis acuta. Etiopatogeneze, klinické příznaky. Vyšetřovací 
postupy, terapie. 

 
                                                  MUDr. Jan Štukavec 
                                                        Garant PVK 

 



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : Andrologie, asistovaná reprodukce 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
doc. MUDr. Michael Urban, Urologická klinika, linka 2808, 
email sekretariát liskova@fnkv.cz  
lektoři - MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Vladimír Sobotka 
 
3) Počet účastníků kurzu :  max. 5 
 
4) Určeno pro ročník(y) :   III. - IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   dvousemestrový kurz 
 
6) Počet hodin v semestru :   15  15              1. polovina 
 
7) Počet hodin na den :   2 
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek 14,30-16,00, následně  

    individuální dohoda 
 
9) Místo konání kurzu :   Urologická klinika 

Sanatorium Pronatal 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  
absolvování předepsaného počtu hodin 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Tématické okruhy: 
- sexuální dysfunkce 
- mužská neplodnost 
- andropauza 
- laboratorní metody vyšetření ejakulátu, ukázky postupů 

v andrologické laboratoři 
- chirurgické metody odběru spermií – asistence při 

výkonech 
- mikromanipulační metody asistované reprodukce, ukázka 

práce v embryologické laboratoři a kryo-laboratoři 

mailto:liskova@fnkv.cz


POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                    8950   
                                          
1) Název kurzu : 
   Astma bronchiale + CHOPN 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., FN Bulovka KPHCH, 
   26608 2271, 2081 

3) Počet účastníků kurzu : 
    5 

4) Určeno pro ročník(y) : 
     4.  
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
    a) Jednosemestrový kurz :  letní                           1. polovina 
     
 

6) Počet hodin v semestru : 15 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : úterý 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : min. 80% účasti 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

      Definice pojmů 

      Patofyziologie obstrukcí 

      Diagnostika astma bronchiale a CHOPN a jejich diferenciální diagnostika 

      Léčba a prevence nemocí s bronchiální obstrukcí 

 
  
 
                                          Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. 
                                                    primář KPHCH 

 
 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ                                                   6961 
                                          
1) Název předmětu: Behaviorální farmakologie 
 
 

2) Jméno, pracoviště, e-mail a telefon organizátora  
RNDr. Věra Valešová, PhD 
Psychiatrické centrum Praha 
Ústavní 91 
Praha 8-18103 
 valesova@pcp.lf3.cuni.cz  
 
 

3) Počet účastníků předmětu: do 15 
 

4) Určeno pro ročník(y) : 3, 4 
 
5) Určeno pro semestr(y) :    
 
    a) Jednosemestrový předmět:  letní 
     

6) Počet hodin v semestru : 30 h 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání předmětu: čtvrtek od 16:30 
 

9) Místo konání předmětu: Psychiatrické centrum Praha 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : test 
 
 

11) Stručný sylabus předmětu: 
 
Behaviorální farmakologie studuje vliv farmakologických látek (léky, psychotropní 
látky) na chování zvířat a lidí. Část přednášek se bude zabývat, jak lze chování a 
aktivitu mozku (zobrazovací metody, EEG) zvířat sledovat a hodnotit. Ve speciální 
části budou jednotlivé skupiny látek, které významně mění chování organizmů 
popsány z hlediska farmakodynamiky, farmakokinetiky, zobrazovacích metod a 
chování u zvířat a lidí. Poslední část přednášek bude zaměřen na animální modely 
schizofrenie, úzkostných poruch a demencí a význam behaviorální farmakologie ve 
výzkumu nových léků. 
 
 

 
 

mailto:valesova@pcp.lf3.cuni.cz


POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ   7948 
                                          
1)Název kurzu : Diferenciální diagnostika, klasifikace  
a principy terapie primárních  bolestí hlavy   
  
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
     MUDr. David Doležil,Ph.D.,přednosta kliniky 
 neurologická klinika 3. LF UK, tel. 26716 2380 
 
3) Počet účastníků kurzu :  5 - 15 
4) Určeno pro ročník(y) :   4                 2. polovina 
5) Určeno pro semestr(y) :   

    a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
6) Počet hodin v semestru : 15 
7)  Počet hodin na den :     2 
8) Den konání kurzu :  úterý od 16 hod. 
9) Místo konání kurzu :   neurologická  klinika,  
       stážovna 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : aktivní účast 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Diagnostika a dif. diagnostika primárních bolestí hlavy. 
Klasifikace bolestí hlavy dle IHS. 
Praktický postup k diagnostickým testům, návrh 
paraklinických vyšetření a jejich výtěžnost (rtg, CT, MR, 
EEG, EP, vyšetření likvoru) a základní principy 
terapeutických postupů 
Hlavní zaměření bude směřováno na problematiku 
migrény, tenzních bolesti hlavy a cluster headache. 
Účastník PVK by měl získat základní ucelený přehled o 
této problematice. 
 
 

 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
 

1) Název kurzu : Clinical anatomy 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., Ústav anatomie 3. LF UK, tel. 
267102508 
 

3) Počet účastníků kurzu : 30 students of the English 
Curriculum, 40 students of the Czech curriculum 
 

4) Určeno pro ročník(y) : 3. – 4. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
 
 Dvousemestrový kurz: YES/ANO 
 

6) Počet hodin v semestru : 15            1. POLOVINA 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : úterý/Tuesday 
 

9) Místo konání kurzu : posluchárny/lecture halls on Ruská 87 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% of presence, otherwise 
an essay (10 pages) according the directions of the lecturer 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
a. Zimní semestr: 
1. Clinical anatomy (= C.A.) of the anterior abdominal wall 
2. C.A. of the groin region 
3. C.A. of the vermiform appendix, iliac fossae 
4. C.A. of the gall bladder, biliary ducts 
5. C.A. of the stomach 
6. C.A. of the duodenum and pancreas 
7. C.A. of the spleen and epigastrium 
b. Letní semestr: 
1. C.A. of the hand 
2. C.A. of the pelvis 
3. Microcirculation 
4. Laparoscopic surgery 
5. C.A. of the spine 
6. C.A. of the peripheral nerves 
7. Visit of the Dept. of Anatomy of the 1st Faculty of Medicine 
 



 
POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 

                                          

1) Název kurzu : České zdravotnictví – návod k použití 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
 MUDr. David Marx, Ph.D. 
      Klinika dětí a dorostu, 267162560 
 
3) Počet účastníků kurzu : 15 
 
4) Určeno pro ročník(y) : III. a IV. ročník 
 
5) Určeno pro semestr(y) :    
 

    jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
    
     

              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  

 
6) Počet hodin v semestru :   30 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek,    15.00 – 16.30 hod. 
 
9) Místo konání kurzu : Klinika dětí a dorostu 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
Prezentace seminárních prací 

 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Úvod, zadání seminárních prací, Reforma zdravotnictví obecně a situace v ČR 
Organizace zdravotní péče v ČR – možné principy budoucího řešení  
Úhrada zdravotní péče v ČR – systém zdravotního pojištění – aktuální informace 
Primární péče – struktura, organizace, vzdělávání, výhled do budoucna 
Česká lékařská komora – principy, náplň činnosti  
Právní odpovědnost ve zdravotnictví. 
Úhrada zdravotní péče – obecné principy, spoluúčast, poplatky, základy 
ekonomiky zdravotnictví 
Riziko ve zdravotní péči 
Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR 
Akreditace ve zdravotnictví  
Komunikace s veřejností – jak prezentovat  
Obhajoba seminárních prací 

 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : 
Dětská ORL, možnosti vyšetření sluchu u dětí  (Záněty středouší v dětském věku) 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
MUDr. Jana Voldánová, ORL klinika 3.LF UK a FNKV 
    267162587 
 
3) Počet účastníků kurzu : 3 
 
4) Určeno pro ročník(y) : 4.ročník                     2. polovina 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
      

 !  b) Jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
                  (stejný kurz se opakuje v obou 
semestrech) ! 
     

 
6) Počet hodin v semestru :15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu :úterý od 14.30-16.30 
 
9) Místo konání kurzu :ambulance ORL  
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : účast 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

rozdělení otitid 
- etologické faktory – adenoidní vegetace, alergie  
- diagnostika – otomikroskopie, vyšetření sluchu 
- léčba – akutních a chronických zánětů 
- prevence – včasná diagnostika a léčba příčin zánětů 
- postižení u dětí s vrozenými vývojovými vadami, hlavně problematika rozštěpů 



 POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                              6879 
                                          
1) Název kurzu : 
   Dg. a komplexní léčba plicní rakoviny 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., FN Bulovka KPHCH, 
   26608 2671, 2080 

3) Počet účastníků kurzu : 
    10 

4) Určeno pro ročník(y) : 
     3.  
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
    a) Jednosemestrový kurz :     letní 
 
     

6) Počet hodin v semestru : 15                              1. polovina 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : úterý 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : min. 80% účasti 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

      Staging plicní rakoviny.  

       Chirurgické metody v diagnostice plicní rakoviny.  

       Předoperační vyšetření funkce plic.  

       Klinický nález a vyšetřovací metody u plicní rakoviny.  

       Chirurgická léčba u plicní rakoviny.  

       Léčba malobuněčného a nemalobuněčného karcinomu plic. 
  
 
                                          Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. 
                                                Přednosta KPHCH 
 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ    7853 
                                          
1) Název kurzu : Diferenciálně diagnostické problémy 
      poranění mozku 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
 Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. 
 neurologická klinika 3. LF UK, tel. 26716 2494 
 
3) Počet účastníků kurzu :  5 - 15 
4) Určeno pro ročník(y) :   4.            1. polovina 
5) Určeno pro semestr(y) :   

    a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
6) Počet hodin v semestru : 15 
7)  Počet hodin na den :     2 
8) Den konání kurzu :  úterý od 14 hod. 
9) Místo konání kurzu :   neurologická  klinika,  
       stážovna 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : aktivní účast 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Diagnostika mozkových poranění. 
Klasifikace, rozlišení primárních a sekundárních změn. 
Praktický postup v akutním stádiu, mezioborová 
spolupráce. 
Topická diagnostika u pacientů s poruchou vědomí, 
syndromy při postižení různých etáží kmene. 
Neurologické vyšetření pacienta v bezvědomí. Stanovení 
smrti mozku. Následky kraniocerebrálních poranění. 
Difuzní axonální poranění a jeho diagnostika. 
Pomocné diagnostické metody v akutním stádiu po 
úrazu hlavy, jejich indikace: rtg, CT, MR, EEG, EP, 
vyšetření likvoru. 
Neurochirurgický přístup k úrazům hlavy. 

 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu :    
    DÍTĚ  A  DOSPÍVAJÍCÍ S HANDICAPEM 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
         As.MUDr. Daniela Palyzová, CSc 
         Klinika dětí a dorostu FN KV a 3. LF UK 
         Te. 267162565, 2561 
 

3) Počet účastníků kurzu :        10 
 

4) Určeno pro ročník(y) :           3. a 4. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
     
    b) Jednosemestrový kurz :  zimní      a         letní  
                  (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)      
 

6) Počet hodin v semestru :   30 ( 
 

7)  Počet hodin na den :         3 
 
8) Den konání kurzu :            čtvrtek,  14.00-16.30 
 

9) Místo konání kurzu :      převážně speciální zařízení  
                                          mimo FNKV 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
          a) absolvování alespoň 80% vypsaných stáží 
          b) zpracování a prezentace samostatné  
                     seminární práce 
 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
Obsah kurzu vychází z potřeby budoucího lékaře seznámit se s existencí spektra 
hendikepu v  dětství a dospívání. Jejich přehled zahrnuje hendikep tělesný, 
pohybový, smyslový, duševní  i sociální. 

Smyslem kurzu je seznámit studenty nejen s defekty samotnými, ale především 
s možnostmi přístupu k hendikepu a jeho řešení. 
Předpokládaná témata a exkurze do zařízení, zaměřených na : 
 komunikaci s postiženými dětmi včetně možností videotreningu (seminář na 

Klinice dětí a dorostu) 
 péči o chronicky nemocné děti (výběrově kliniky FN Motol) 
 péči o smyslově postižené (zbytky nebo ztráta zraku, Speciální škola pro děti se 

zbytky zraku) 
 péči o děti s vadami řeči a poruchou sluchu (logopedie, foniatrie, Foniatrická 

klinika) 
 péči o pohybově postižené (hipoterapie) 
 péči o jedince drogově závislé (Dětské a dorostové detoxikační centrum) 
 péči o děti s opožděním pohybového vývoje (speciální rehabilitace) 
 komunikace s hendikepovaným dítětem a jeho rodinou 
 závěr, prezentace samostatných seminárních prací na zadaná témata 
 
Poznámka : vzhledem k náročnosti organizace jednotlivých exkurzí a nároků na 
výukový čas zaměstnanců příslušných zařízení, je třeba dodržovat vypsané termíny. 
Ze stejného důvodu je však také vyhrazena změna začátku stáže a to na základě 
předchozí individuální dohody mezi studenty a vedoucími kurzu. 
 



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ             5901 
 
 
1) Název kurzu :     Endoskopické techniky v gynekologii 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

 
As. MUDr. Eduard Kučera, CSc. 

     Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, Praha 4-Podolí 
     tel.  2965 11 827 
 
3) Počet účastníků kurzu :      5 
 
4) Určeno pro ročník (y) :       IV.  
 
5) Určeno pro semestr (y) :                     zimní  

 
  a) Jednosemestrový kurz :   zimní – říjen 2010  
        

                                                        1. polovina 
        
 
 
6) Počet hodin v semestru :     15  
 
7) Počet hodin na den :             2 
 
8) Den konání kurzu :        úterý 
 
9) Místo konání kurzu :     Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :   80 – 90 % docházka 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

1. Základy endoskopických technik, metodika , instrumentarium  
2. Úloha endoskopie v gynekologii, indikace, videoprezentace  
3. Endometrióza  
4. Topografie malé pánve      
5. Maligní onemocnění v gynekologii a endoskopie  
6. Intrauterinní patologie  
7. Komplikace endoskopie  
8. Videoukázky, praktické demonstrace  



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : Endoskopická  a robotická urologie 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
doc. MUDr. Michael Urban, Urologická klinika, linka 2808, 
email sekretariát liskova@fnkv.cz  
 
lektoři – MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Zuzana Trněná, doc. 
MUDr. Michael Urban, prim. MUDr. Robert Grill, PhD., MUDr. 
Martin Lukeš, doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD., prim. 
MUDr. Oto Köhler, CSc., MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.  
 
3) Počet účastníků kurzu :  max. 5 
 
4) Určeno pro ročník(y) :   III - IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   dvousemestrový 
 
6) Počet hodin v semestru :    15  15                 2. polovina 
 
7) Počet hodin na den :    2 
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek 14,30-16,00, následně  
dle individuální dohody a programu operačních sálů 
 
9) Místo konání kurzu :   Urologická klinika 
                                              Urologické oddělení FTN 
       Urologické oddělení ÚVN 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  
absolvování předepsaného počtu hodin 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Endoskopické, diagnostické a terapeutické výkony od 
ledviny po močovou trubici. Přehled endoskopických 
urologických technik, jejich použití, komplikace. Teoretické 
přednášky, asistence při výkonech. 

mailto:liskova@fnkv.cz


POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie 3. LF UK,  
   Praha, jan.bultas@lf3.cuni.cz,  tel: 267102449, (ev. 775954470) 
 

3) Počet účastníků kurzu : max. 35 
 

4) Určeno pro 3. a 4. ročník – LETNÍ SEMESTR                     6943 
                        4. ročník – ZIMNÍ SEMESTR                            7943 
 

5)  Jednosemestrový kurz :  zimní  i  letní  
    (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  
     

6) Počet hodin v semestru : 30 hod 
 

7)  Počet hodin na den : 2 hod 
 
8) Den konání kurzu : úterý  14:00 až 15:30 

 

9) Místo konání kurzu : uč. farmakologie - 523 
 

10) Podmínky pro udělení zápočtu : aktivní spolupráce 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
a) Farmakologie prevence KV onemocnění I. - léčba hypertenze,   
     léčba obezity 
b) Farmakologie prevence KV onem. II. - léčba dyslipidémie,  
     odvykání kouření 

  c) Farmakologie léčby ischémie myokardu, péče o nemocného s  
       anginou pectoris, s variantní anginou, s němou  ischémií  či po  
       infarktu myokardu 
d) Farmakologie léčby a profylaxe trombotických a  
     trombembolických  komplikací – antitrombotika     
     (protidestičkové léky a antikoagulancia) 
d) Farmakologie léčby srdečního selhání 
e) Farmakologie léčby a prevence poruch srdečního rytmu –  
     antiarytmika, zásady péče o nem. s nejčast. poruchami rytmu  
f) Farmakologie léčby akutních stavů (akutní srdeční zástava,     
     akutní srdeční selhání, akutní infarkt myokardu, plicní  
      embolie, hypertenzní krize, kritická končetinová ischémie)   
g) Nežádoucí účinky léků a lékové interakce v kardiologii z klin.  
    pohledu, farmakogenetika 
 
Výuka je vedena formou přednášky a procvičením přednesené látky v následujícím semináři formou kasuistik 
a praktických návodů  

mailto:jan.bultas@lf3.cuni.cz


 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : Funkční endonazální chirurgie 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
MUDr. Schalek, ORL klinika FNKV, 267162548 
 
3) Počet účastníků kurzu : max. 4 
 
4) Určeno pro ročník(y) : III., IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  
 

          b) Jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
                  (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  
     

6) Počet hodin v semestru : 15                    2. polovina 
 
7)  Počet hodin na den : 3 
 
8) Den konání kurzu : čvrtek 14,30 
 
9) Místo konání kurzu : ORL klinika FNKV 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% účast z toho 1x 
účast na operačním sále 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
 

V kurzu se studenti seznámí s výše uvedenou chirurgickou metodou. 
Důraz bude kladen na porozumnění anatomickým poměrům v dané 
lokalizaci. Kurz  probíhá  formou seminářů a interaktivní, přátelské 
diskuze. Součástí kurzu bude přítomnost studentů na operačních sálech 
dle individuálních možností. Účastníci kurzů budou mít možnost 
vyzkoušet si vyšetřovací metody v rinologii včetně endoskopie. 
 
 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : 
   Funkční vyšetření plic a poruchy dýchání ve spánku 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   MUDr. Jurikovič Igor, FN Bulovka KPHCH, 
   26608 2085 

 
3) Počet účastníků kurzu : 
    3 

 
4) Určeno pro ročník(y) : 
     3 - 5  
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
     
    c) Dvousemestrový kurz  
 

 
6) Počet hodin v semestru : 15                   1. polovina 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : min. 80% účasti 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

      Seznámení s metodikou vyšetření a s klinickou aplikací 

        
  
 

                                               
 
                                          MUDr. Igor Jurikovič 

 
 



     POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ      7857 
 

1) Název kurzu : Hepatologie 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Prof. MUDr. Jiří Horák    I. interní klinika 
Tel. 267162315, e-mail: horak@fnkv.cz 
 

3) Počet účastníků kurzu :  25 
 

4) Určeno pro ročník(y) : IV., příp. V. 
 

5) Určeno pro semestr(y) :   
    a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
     
6) Počet hodin v semestru :    30 
 

7)  Počet hodin na den :    3 
 

8) Den konání kurzu : čtvrtek 14.00 hod., dle rozpisu 
 

9) Místo konání kurzu :  zasedací místnost I. interní 
kliniky 3. LF UK 

 

10) Podmínky pro udělení zápočtu :  
 absolvování kurzu, zápočtový test 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
Cíl kurzu:   seznámit   účastníky   se   současnými  poznatky o struktuře a funkci jater,  jejich 
změnách za patologických stavů  a  souvislostech  s  patogenezí  a klinickými projevy 
nejčastějších   jaterních  chorob,   o  moderní  diagnostice a léčbě jaterních chorob 
Program kurzu (tříhodinové semináře): 

1. Funkční  morfologie  jater.  Exkreční funkce jater. Tvorba žluči. Ikterus a cholestáza 
2. Akutní jaterní selhání a chronická jaterní insuficience. Jaterní encefalopatie 
3. Portální  hypertenze. Retence tekutin a  ascites. Vztah jater a  ledvin.  Hepatorenální  

syndrom 
4. Biotransformační funkce jater. Xenobiotika a játra 
5. Metabolické choroby jaterní 
6. Alkohol a játra 
7. Cholestatické choroby jaterní  
8. Viry a játra. Chronické hepatitidy 
9. Cholelitiáza a další choroby žlučových cest 
10. Játra a těhotenství. Mezioborová problematika v hepatologii.  Preventivní opatření v 

hepatologii. Závěr kurzu 
Nepovinnou součástí kurzu je stáž v hepatologické poradně. 
 
 



Povinně volitelný kurs                                              8967   
 
Název kursu: Velké psychiatrické případy ze současného pohledu  
 
Jméno, pracoviště a telefon organizátora kursu: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.,  tel. 
266003370, e‐mail: horacek@pcp.lf3.cuni.cz 
 
Počet účastníků kursu:  max. 40 
 
Určeno pro ročník: IV. ročník 
 

Jednosemestrový kurs: letní semestr                                                           1. polovina 
 
Počet hodin v semestru: 15 
 
Den konání: úterý (od 14.30)  
 
Počet hodin na den: 2 
 
Místo konání kurzu: Psychiatrické centrum Praha 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 
a) účast 
b) samostatná práce – psychopatologický rozbor  historického materiálu 
 
Stručný sylabus kursu: 
a) Studenti se seznámí s několika slavnými psychiatrickými případy, na kterých bude formou 

workshopu proveden psychopatologický rozbor, budou demonstrovány diagnostické a 
klinické charakteristiky vybraných duševních poruch a bude diskutována etiologie  a 
možné léčebné intervence.    

 
b) Studenti samostatně provedou psychopatologický a diagnostický rozbor historického 

materiálu a případ následně přednesou a obhájí před auditoriem.  



Povinně volitelný kurs                                                                        8900 
 
Název kursu: Hodnocení psychopatologie  
 
Jméno, pracoviště a telefon organizátora kursu: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD. 
Psychiatrické centrum Praha, tel. 266003387, e‐mail: motlova@pcp.lf3.cuni.cz 
 
Počet účastníků kursu:  max. 15 
 
Určeno pro ročník: IV. ročník 
 

Jednosemestrový kurs: letní semestr                                                          1. polovina 
 
Počet hodin v semestru: 15 
 
Den konání: středa 
 
Počet hodin na den: 2 
 
Místo konání kurzu: Psychiatrické centrum Praha 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 
a) účast 
b) samostatná práce – hodnocení psychopatologie 
 
Stručný sylabus kursu: 
a) Studenti se seznámí s několika škálami pro hodnocení obecné, schizofrenní, depresivní a 

manické symptomatologie (například CGI, PANSS, BPRS, MADRS, atd). 
b) Studenti samostatně ohodnotí pacienty škálami, přičemž budou mít možnost průběžně 

sledovat změny stavu pacientů během léčby 



 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                        8873 
 
 
1) Název kurzu :     Imunologie ženské reprodukce 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

 
As. MUDr. Jindřich Madar, CSc. 

     Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, Praha 4-Podolí 
     tel.  2965 11 387  
 
3) Počet účastníků kurzu :      6 
 
4) Určeno pro ročník (y) :       IV.  
 
5) Určeno pro semestr (y) :                     letní 

 
  a) Jednosemestrový kurz :      letní – březen 2011 

                                                          1. polovina   
         
        
6) Počet hodin v semestru :     15  
 
7) Počet hodin na den :             3 
 
8) Den konání kurzu :        čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :     Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  80 – 90 % docházka 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

1. Imunologie reprodukčního procesu 
2. Antifosfolipidový syndrom, autoimunitní onemocnění 
3. Problematika lidské neplodnosti 
4. Opakované potrácení 
5. Laboratorní metody 

 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                                       7856 
 
 
 

 1.   Název kurzu :    “Intenzivní péče v popáleninové medicíně” 
 
 2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  

MUDr. Monika Tokarik 
Klinika popáleninové medicíny FNKV, pav. N 
tel. 26716 3365 
 

 3. Počet účastníků kurzu    :  max. 10 
 
 4. Určeno pro ročník         :  IV. 
 
 5.  Určeno pro semestr       :  jednosemestrový kurz  - zimní  
 
 6.  Počet hodin v semestru  :  30 hodin (15x2 hodiny) 
 
 7.  Počet hodin na den   :   2 hod.  
 
 8.  Den konání kurzu    :   úterý 
 
 9.  Místo konání kurzu   :   Klinika popálenin, pav. N, přednášková místnost 
 
10. Podmínky pro udělení zápočtu   :   min. 75% účast 
 
11.  Stručný sylabus kurzu     :    
 

1. Celkové účinky termické energie, zásady první pomoci u termického úrazu, 
indikace k hospitalizaci na specializované pracoviště, klasifikace termických 
úrazu podle rozsahu, hloubky, mechanismu, prognostická kritéria 

2. Polytrauma 
3. Popáleninový šok, kazuistiky 
4. Kardiopulmonální resuscitace 
5. Inhalační trauma, bronchoskopie  
6. Sepse, multiorgánové selhání 
7. Sepse, disseminovaná intravaskulární koagulopatie 
8. Infekce u termického úrazu, mikrobiální monitoring, zásady ATB terapie 
9. Hepatorenální selhání, eliminační metody 
10. Metabolismus, bilanční sledování, specifické aspekty nutrice 
11. Tromboembolické komplikace u popálených pacientů 
12. Elektrotrauma, kazuistiky 
13. Polymorbidita popálených pacientů, kazuistiky 
14. Pohybový aparát, rehabilitace, včetně psychologických aspektů 
15. Závěrečný test, kazuistiky, udělení zápočtů 

 
 
 
V Praze dne 9.3.2010 
 
 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ               7854 
 
 
Název kurzu: Interpretační semináře z radiologie 
 
Organizátor: doc MUDr Jan Šprindrich, CSc 
 
Počet účastníků kurzu: 20 
 
Určeno pro:  4. ročník   
 
Jednosemestrový kurz zimní 
 
Počet hodin v semestru: 15 
 
Den konání kurzu:  středa                                                      2. polovina 
 
Místo konání: seminární místnost kliniky radiologie, pav H, přízemí 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 80 % účast a závěrečný pohovor 
 
Sylabus:  základy interpretace snímků a obrazové dokumentace z oblasti osteologické, hrudní,        
                abdominální, neurologické, mamární a cévní radiodiagnostiky. 
 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ                                                                         5844    
1. Název kurzu :  Kognitivně behaviorální přístupy  
                              ke zvládání stresu u mediků a lékařů 
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :   
      MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., Ústav zdraví dětí a mládeže,                                
      l. 2340, Mgr. Katarina Durecová, odd. lékařské psychologie 
      Počet účastníků kurzu : 10 
3. Určeno pro ročník(y) : 3., 4. 
4. Určeno pro semestr(y) : VYZNAČTE  

a. Jednosemestrový kurz :  zimní (1.polovina) 
5. Počet hodin v semestru : 15 
6. Počet hodin na den : 2 
7. Den konání kurzu : čtvrtek, od 14:30 hod. 
8. Místo konání kurzu : míst. 307, bud. 19 SZÚ 
9. Podmínky pro udělení zápočtu :  aktivní účast – nácvik poradenského rozhovoru, 

práce s vlastní zkušeností se zvládáním stresu 
10. Stručný sylabus kurzu  

 
      1)  Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u VŠ studentů 

Přehled výzkumů z oblasti akademického a zkouškového stresu  
Kazuistiky z poradenské praxe 
Program antistresové intervence pro studenty VŠ na webových stránkách 3.LF UK 

 
2) Behaviorální přístupy v poradenství zaměřeném na zvládání stresu 
Sebehodnocení prostřednictvím dotazníků 

      Stanovení kontraktu a cílů poradenského procesu 
Nácvik poradenského rozhovoru 

 
      3 ) Stanovení rizikového chování v oblasti životního stylu  
      Výživa, pohybová aktivita, užívání  návykových látek – sebehodnotící dotazníky  

Stanovení cílů ke změně rizikového chování  
      Relaxační metody 
 

4) Organizace, plánování, efektivní využití času 
Efektivní studijní styl 
Sebehodnotící dotazníky 

 
5) Kognitivní přístupy ke zvládání zkouškového stresu a úzkosti 
Kognitivní restrukturace (práce s myšlenkami, představami, postoji) 
Práce ve skupině 

 
6) Strategie zvládání  sociální úzkosti  
Asertivní jednání, komunikace s agresivním jedincem 

      Práce ve skupině  
 

7) Prevence stresu a vyhoření u lékařů 
Syndrom vyhoření – příčiny, projevy 

      Edukační program pro lékaře 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ        8894 
                                          

1) Název předmětu: Klinická farmakologie 
2) Jméno, pracoviště, e-mail a telefon organizátora 
předmětu: 
Doc. MUDr. Jitka Patočková  Ústav farmakologie, l. 404 
3) Počet účastníků předmětu:  10 
4) Určeno pro ročník(y) :  IV. 
5) Určeno pro semestr(y) :   
    a) J
         

ednosemestrový předmět:  letní            2. polovina 

6) Počet hodin v semestru : 15 
7)  Počet hodin na den : 2 
8) Den konání předmětu: středa odpoledne (od 14 hod) 
9) Místo konání předmětu: učebna farmakologie - 523 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : samostatná práce 
11) Stručný sylabus předmětu: 
 

1. Úvod do problematiky, cíle a nástroje klinické farmakologie, současná situace v ČR a ve světě. 
 
2. Základy racionální preskripce, P-drugs, hodnocení compliance pacienta, ekonomické aspekty 

preskripce (generika/originály/úhrady pojišťoven).  
Samostatná práce (P-drugs). 
 

3. Klinická farmakokinetika, terapeutické monitorování léčiv (počítačové simulace - MW-pharm, 
Kinetidex),  
Farmakogenetika. 

 
4. Farmakoterapie za patologických stavů.  
      Jaterní a renální insuficience. Úprava dávkování. 
 
5.  Exkurze do farmaceutické firmy. 
 
6.  Nežádoucí účinky,  
     Farmakovigilance. 
 
7.  Hodnocení samostatné práce.  

Zápočet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Povinně volitelný kurz                                                         6893 

 
 
 

Název kurzu: Kognitivní funkce – teorie a praxe 
 

Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
MUDr. Miloslav Kopeček, PhD. 
Psychiatrické centrum Praha,  kopecek@pcp.lf3.cuni.cz 
 

Počet účastníků kurzu: 20 
 
Určeno pro ročníky: III., IV. 
 
Určeno pro semestr:  jednosemestrový kurz, letní semestr 
 

Počet hodin v semestru: 30 
 
Počet hodin na den: 2 hodiny 
 
Den konání kurzu: čtvrtek 
 
Místo konání kurzu: Psychiatrické centrum Praha 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 80% účast 
 

Stručný sylabus kurzu: 
1. kognitivní funkce - úvod 
2. pozornost (teorie, praktická ukázka vyšetření) 
3. paměť (teorie, praktická ukázka vyšetření) 
4. exekutivní funkce – I. (teorie, praktická ukázka vyšetření) 
5. exekutivní funkce – II. (teorie, praktická ukázka vyšetření) 
6. vizualizace kognitivních funkcí 
7. transkraniální magnetická stimulace a kognitivní funkce 
8. postižení kognitivních funkcí při mozkových lézích  
9. mozeček a kognitivní funkce 
10. postižení kognitivních fce u psychiatrických onemocněních 
11. neuropsychologické baterie na vyšetření kognitivních funkcí 
12. léky a kognitivní funkce  
13. faktory ovlivňující kognitivní funkce 
14. faktory ovlivňující kognitivní funkce 
15. zhodnocení 
 
 

 

mailto:kopecek@pcp.lf3.cuni.cz


 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : Komunikační dovednosti v praxi lékaře 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
 MUDr. David Marx, Ph.D. 
      Klinika dětí a dorostu, 267162560 
 
3) Počet účastníků kurzu : 15 
 
4) Určeno pro ročník(y) : III. a IV. ročník 
 
5) Určeno pro semestr(y) :    
 

    jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
    
     

              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  

 
6) Počet hodin v semestru :   30 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu :   středa,    17.00 – 18.30 hod. 
 
9) Místo konání kurzu : Klinika dětí a dorostu 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
Prezentace seminárních prací 

 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Úvod – význam komunikace v praxi lékaře, základní pravidla 
Setkání a rozhovor s pacientem 
Techniky nonverbální komunikace 
Typologie pacientů 
Komunikace s veřejností – jak prezentovat ? 
Etnické a kulturní odlišnosti 
Problémový pacient 
Sdělování špatných zpráv, jednání s pozůstalými 
Právní minimum pro komunikaci s pacientem 
Pozn.: Součástí každého termínu je praktické procvičování interakce s pacienty ve spolupráci 
se studenty herectví. 

 
 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ        8952 
                                          

1) Název kurzu : Konzervativní radikální a paliativní 
léčba  karcinomu  prostaty 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
    Markéta Šejdová, MUDr., 267162320 
    Eva Kindlová, MUDr., 267162482 
    Radioterapeutická a onkologická klinika 
 
3) Počet účastníků kurzu :   2 
 
4) Určeno pro ročník(y) :  4. ročník 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 

    a) Jednosemestrový kurz :  letní        2. pololetí 
     

6) Počet hodin v semestru :  15 
 
7)  Počet hodin na den : 2  
 
8) Den konání kurzu :  čtvrtek 14.00 hodin 
 
9) Místo konání kurzu : Radioterapeutická a 
onkolog.klinika 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
 Účast 80 %, závěrečný pohovor 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
 - teoretická příprava 
 - praktická vyšetřování 
 - léčebné možnosti – seznámení s různými 
léčebnými  modalitami 
 - prognóza 

 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ         5922 
 
1) Název kurzu: 
   Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
    doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. 
    Ortopedicko-traumatologická klinika, tel. 26716 2431  
3) Počet účastníků kurzu:  
    25 
4) Určeno pro ročník(y):  
    3. a 4. 
5) Určeno pro semestr(y):  
    jednosemestrový kurz – zimní semestr 
6) Počet hodin v semestru:  
    15 – 1. až 7. týden                                 1. polovina                  
7) Počet hodin na den:  
    2 hodiny, od 14,30 do 16,00 (první seminář do 16,45) 
8) Den konání kurzu:  
    úterý 
9) Místo konání kurzu:  
    zasedací místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky 
10) Podmínky pro udělení zápočtu:  
    80% účast 
11) Stručný sylabus kurzu: 

 klinická anatomie a vyšetření končetin 
 zobrazovací metody v ortopedii 
 vrozené vady pohybového aparátu 
 artróza 
 entezopatie a kostní nekrózy 
 záněty kostí a kloubů 
 ortopedická onkologie 



Povinně volitelný kurz                                 7847 
 
 
Název kurzu:  Kurz biologické psychiatrie 
 
Jméno, pracoviště a organizátor: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
Psychiatrické centrum Praha, tel. 66003131 
 
Určeno pro ročníky: IV.  
 
Určeno pro semestry:  zimní semestr,  jednosemestrový kurs 
 
Počet hodin za semestr: 15                                                        2. polovina 
 
Počet hodin na den: 2 
 
Den a hodina: středa  
 
Místo konání: Modrá posluchárna pavilonu 19, Psychiatrické centrum Praha, 
Ústavní 91 
 
Počet účastníků: 20 
 
Cíl kurzu: přehled poznatků v oblasti biologické psychiatrie se zaměřením zejména 
na schizofrenii, maniodepresivitu, psychofarmakologii. Kurz probíhá interaktivně se 
zadáváním samostatné práce studentů. 
 
Sylabus kurzu: 
- Základy neurochemie     
- Zobrazovací metody v psychiatrii        
- Neurotransmiterové systémy     
- Pokroky v neurovědách a léčba deprese        
- Pokroky v neurovědách a léčba schizofrenie       
- Molekulární genetika v psychiatrii        
- Metodologie výzkumu          
 
Podmínka zápočtu: aktivní účast na všech tématech 
 
 
 
 
 



Povinně volitelný kurz                                                    8841 
 

Název kurzu:   Kurz kognitivně behaviorální psychoterapie 
 
Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: MUDr. Jiřina Kosová, 
Psychiatrické centrum Praha, tel. 266003101, 266003102, 
kosova@pcp.lf3.cuni.cz  
                                                                                            
Počet účastníků kurzu: 15 
 
Určeno pro ročníky: IV.                                               
 
Určeno pro semestry: letní semestr, jedno-semestrový kurs        1. polovina 
 
Počet hodin v semestru:  15                                                      
 
Počet hodin na den: 1,5 
 
Den konání kurzu: čtvrtek 
 
Místo konání kurzu: posluchárna pav. 19, Psychiatrické centrum Praha,  
 
Stručný sylabus kurzu:   
- Základní teorie a charakteristiky KBT 
- Vyšetření pacienta v KBT a metody (k ovlivnění tělesných příznaků a 

chování; k ovlivnění myšlení) 
- KBT úzkostných poruch  
- KBT poruch osobnosti 
- KBT deprese 
- KBT u psychóz 
- KBT u dalších problémů, závěr kurzu 
 
Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na všech tématech, v případě 
nemoci je možno nahradit jedno téma jednodenní stáží na psychoterapeu-
ticky vedeném oddělení PCP 
                                                                    
                                                                    
 

                                  - # - 
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Povinně volitelný kurz pro akademický rok 2010/2011 
 
 
1. Název kurzu:  

Laboratorní diagnostika závažných parazitárních nákaz 
  
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
  Prof.RNDr.Libuše Kolářová,CSc. 
  Ústav lékařské mikrobiologie 3.LF  
  267162580 
 
3. Počet účastníků kurzu:  5 studentů 
 
4. Určeno pro ročník:  3. a 4.ročník 
 
5. Určeno pro semestr 

a) Jednosemestrový kurz: zimní     A      letní 
 
6. Počet hodin v semestru: 15 hodin za semestr   1. polovina 
 
7. Počet hodin na den:  2(1) 
 
8. Den konání kurzu:           čtvrtek 
 
9. Místo konání kurzu:  IPVZ, Studničkova 7, Praha 2 
 
10. Podmínky pro udělení zápočtu: 
  aktivní účast, úspěšný závěrečný pohovor 
 
11. Stručný syllabus kurzu: 

Malárie - toxoplasmóza - tkáňové helmintózy - střevní parazitózy (včetně 
praktických cvičení) 



 
 
 

POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ           8879 
 

 
Název kurzu : Laserová technika v medicíně 
 
Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  
Doc. MUDr. Ladislav Horák  -  Chirurgická klinika 3. LF UK 
 
Telefon:   267162745, 267162419 

 
 

Počet účastníků :           10 max. 
 
Určeno pro ročník (y) :    IV. ročník                           
 
Určeno pro semestr (y) :     Jednosemestrový kurz   letní semestr 
                                                        1. polovina 
 
Počet hodin v semestru :              15 
 
Počet hodin na den :                       2 
 
Den konání kurzu                         Čtvrtek 
 
Místo konání kurzu :                     uč. chirurgické kliniky 
 
Podmínky pro udělení zápočtu :  70% účast na kurzu 

 
 
Stručný sylabus kurzu : 
seznámení  podstatou laserové techniky a jejím využitím v medicíně 
 
1. Fyzikální podstata laseru. Využití laserů v medicíně obecně. Dělení laserů . 
2. Interakce laserového záření s tkání.  Tkáň jako optický systém – 
     celý seminář a případné e praktikum na FJFI      
3. PDT, základy, principy, klinické využití, perspektivy 
4. Autofluorescence tkání, fluorescenční diagnostika   
5. LLT  ) rehabilitace, léčba tinitu )  
6. Výkonové lasery  v medicíně , zápočet                      
 
V Praze dne 3. 2. 2009 
  
 
 

                                         Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
                                                             Garant PVK 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ    6956 
 
1) Název kurzu: 
   Léčba onemocnění a deformit páteře 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
    doc. MUDr. Martin Krbec, CSc. 
    Ortopedicko-traumatologická klinika, tel. 26716 2431  
3) Počet účastníků kurzu:  
    25 
4) Určeno pro ročník(y):  
    3. a 4. 
5) Určeno pro semestr(y):  
    jednosemestrový kurz – letní semestr   
6) Počet hodin v semestru:  
    15 – 1. až 7. týden                                   1. polovina      
7) Počet hodin na den:  
    2 hodiny, od 14,30 do 16,00 (první seminář do 16,45) 
8) Den konání kurzu:  
    úterý 
9) Místo konání kurzu:  
    zasedací místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky 
10) Podmínky pro udělení zápočtu:  
    80% účast 
11) Stručný sylabus kurzu: 

 klinická anatomie a vyšetření páteře, zobrazovací metody 
 vrozené a vývojové deformity páteře, skolióza 
 degenerativní onemocnění páteře, diskopatie 
 poranění páteře a míchy 
 rehabilitace po poranění páteře, spinální program při 

míšní lézi 
 tumory páteře 
 bolesti v zádech, spondylolistéza 



Sylabus povinně volitelného kurzu                                                                         8959 

Název kurzu: Maligní onemocnění B a T lymfocytů 

Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: MUDr. Jan Novák, Ph.D. Ústav imunologie 3. LF UK, 

tel. 2 6716 3599. E-mail: novakjan@centrum.cz 

Počet účastníků kurzu: 6 

Určeno pro ročníky: III. a IV. 

Určeno pro semestry: jednosemestrový kurz zimní v AJ, jednosemestrový kurz letní v ČJ 

Počet hodin v semestru: 30 

Počet hodin na den: 2 

Den konání kurzu: středa 

Místo konání kurzu: Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 

Podmínky udělení zápočtu: účast 

Náplní kurzu je s klasifikace, patofyziologie,  klinický obraz, prognóza a principy léčby nejčastějších 

malignit B a T lymfocytů – leukémií a lymfomů. Formou seminářů se studenti seznámí s teoretickými 

základy – klasifikací, patofyziologií atd., na pacientech OKH bude demonstrován klinický obraz. 

Důraz je dále kladen na imunitní patologie, které často provázejí leukémie a lymfomy jako jsou 

autoimunitní jevy (např. autoimunitní hemolytická anemie) nebo imunodeficity. Imunoterapie 

představuje důležitou, u některých diagnóz téměř revoluční součást terapie. Studenti budou seznámeni 

s principy a výsledky imunologických intervencí u těchto chorob. Součástí kurzu je analýza 

originálních článků zabývajících se danou problematikou, jejich kritické posouzení a jejich přínos pro 

rozhodování o terapii. 

Malignancies of B and T lymphocytes 

The course describes the classification, pathophysiology, clinical features prognosis and principles of 

the treatment of the most common malignancies of B and T cells – leukemia and lymphomas. In the 

theoretical part (seminars) students will learn the classification and pathophysiology, the clinical 

features will be demonstrated on the patients of OKH FNKV. An important part of the course 

represents the demonstration of the immune pathologies often accompanying lymphomas and 

leukemia  – autoimmune syndromes such as autoimmune hemolytic anemia or immunodeficiencies. 

The immunotherapy changed the the prognosis of many patients suffering from lymphomas and 

leukemia. Students will get knowledge of the principles and results of immune-based therapies in 

these settings. The impact of selected original articles on the decision on treatment schedule will be 

discussed. Good knowledge of Czech is welcome.  



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                       5833 
 

1) Název kurzu :  
      Management zdravotních rizik působených vybranými skupinami 

živočichů.  
Výukový program rozšiřující vědomosti v oboru: základy medicínské zoologie a 

asanace, jak je u zdravotnických pracovníků předpokládá zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška 424/2004 Sb., 
kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků 

 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

doc.RNDr.Pavel Rödl, CSc.,  
Státní zdravotní ústav, Praha 
tel. 267 082 282 
mobil: 737 976 814,   
e-mail: prodl@szu.cz 
           prodl@volny.cz 

 
3) Počet účastníků kurzu : 15 
 

4) Určeno pro ročník(y) :   3. a 4. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
     a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
     

6) Počet hodin v semestru : 30 
 

7)  Počet hodin na den : 2 (možno i jinak dle rozvrhu, např. 4 hodinový blok  apod.) 
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek 
 

9) Místo konání kurzu :  místnost 425, v době jiné výuky možno i v jiných 
prostorách 3 LF. V poslední době jsou v SZÚ s místem pro výuku problémy.  
10) Podmínky pro udělení zápočtu : docházka. Ostatní nepovinné, ale možné 
aktivity dle zájmu a výběru studentů (referáty, diskuse, literární rešerše, 
semestrální (diplomová ?) práce, např. i v rámci zkoušky z preventivního lékařství. 
Možná témata: Nemoci přenosné z holubů na člověka, Rizika onemocnění člověka 
po kontaktech s toulavými kočkami, Nemoci přenosné z hlodavců na člověka, 
Alergeny synantropních zvířat (členovci – např. švábovitý hmyz, obratlovci -  holubi 
apod.), Krev sající členovci a zdravotní rizika,  apod.  
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
Níže uváděná témata jsou účastníkům kurzu k dispozici ve formě textových 
souborů a prezentací a jejich výklad může být  dle zájmu posluchačů v průběhu 
semestru rozvíjen či redukován  
1. Základní právní předpisy související s opatřením proti zdravotnicky významným 

škůdcům 
2. Vysvětlení základních pojmů souvisejících s teorií přírodní ohniskovosti chorob a 

řízení zdravotních rizik 
3. Základy medicínské akarologie (roztoči – paraziti člověka a škůdci potravin), 

zdravotní rizika a metody jejich minimalizace    
4. Základy medicínské entomologie (vybrané skupiny parazitického hmyzu a 

škůdců potravin – zdravotní rizika a metody jejich minimalizace) 
5. Biologie a zdravotnický význam vybraných skupin obratlovců – rezervoárů 

zoonóz (hlodavců, městských holubů, toulavých koček apod.) 
6. Problematika preventivní i represivní dezinsekce a deratizace (metodiky, 

doporučená opatření, účinné látky a přípravky, aplikace apod.) 
7. Přehled nejvýznamnějších zoonóz  
 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 
 
 
Název kurzu:   Metody nukleární kardiologie v klinické praxi. 
 
Organizátor kurzu:  MUDr. Otto Lang, PhD., KNM UK 3.LF, tel.: 267 162 809 
 
Počet účastníků kurzu:  2-3 
 
Určeno pro ročník:  čtvrtý 
 

Určeno pro semestr:   jednosemestrový kurz: zimní A letní                            1. polovina 
 
Počet hodin v semestru:  15 
 
Počet hodin na den:  1 
 
Den konání kurzu:  úterý 
 
Místo konání kurzu:  Klinika nukleární medicíny 

 
Podmínky pro udělení zápočtu: 100% účast, vypracování písemné práce, vyhodnocení a interpretace nálezů u 10 

pacientů. 
 
Stručný sylabus kurzu: Hlavní metody nukleární kardiologie - technické provedení, důraz na perfuzní 

scintigrafii myokardu – praktické provedení zátěžového testu. 
Příprava pacientů na vyšetření, průběh vyšetření, různé typy zátěže, různé 
vyšetřovací protokoly. 

    Radiofarmaka používaná v nukleární kardiologii. 
Použití perfuzní scintigrafie myokardu v diagnostice ICHS. 

    Metody nukleární kardiologie při určení prognózy pacientů s ICHS. 
    Diagnostika viabilního myokardu metodami nukleární kardiologie.  

Perfuzní scintigrafie myokardu u pacientů po revaskularizačních výkonech. 
Možné zdroje chyb při interpretaci nálezů metod nukleární kardiologie. 
Vývojové trendy metod nukleární kardiologie. 
Praxe nukleární kardiologie - provedení a vyhodnocení vyšetření. 

 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 
 

 
 
Název kurzu: Metody nukleární nefrologie v klinické praxi. 
 
Organizátor kurzu:  MUDr. Hana Křížová, KNM UK 3. LF, tel.: 267 162 748 
 
Počet účastníků kurzu:  3 
 
Určeno pro ročník:  čtvrtý 
 
Určeno pro semestr:   jednosemestrový kurz: zimní A letní              1. polovina 
 
Počet hodin v semestru:  15 
 
Počet hodin na den:  1 
 
Den konání kurzu:  čtvrtek 
 
Místo konání kurzu:  Klinika nukleární medicíny 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 100% účast, vypracování písemné práce, vyhodnocení a interpretace nálezů u 

10 pacientů. 
 
Stručný sylabus kurzu: Radiofarmaka používaná v diagnostice - farmakokinetika a její vztah k 

vyšetřovacím metodám. 
 Jednotlivé metody nukleární nefrologie a jejich specifika ve vztahu k urologii 

a nefrologii. 
 Příprava pacienta na vyšetření, průběh vyšetření. 

Technické hodnocení získaných dat, interpretace nálezů, možné chyby. 
 Nové vývojové trendy v nefrologické diagnostice. 
 Provedení vyšetření a interpretace nálezů - praktická část. 

 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 
 
 
Název kurzu:   Metody nukleární neurologie v klinické praxi. 
 
Organizátor kurzu:  MUDr. Renata Píchová, KNM UK 3.LF, tel.: 267 162 748 
 
Počet účastníků kurzu:  1-2 
 
Určeno pro ročník:  čtvrtý 
 
Určeno pro semestr:   jednosemestrový kurz: zimní A letní                      2. polovina 
 
Počet hodin v semestru:  15 
 
Počet hodin na den:  2,5 
 
Den konání kurzu:  úterý 
 
Místo konání kurzu:  Klinika nukleární medicíny 

 
Podmínky pro udělení zápočtu: 100% účast, vypracování písemné práce, vyhodnocení a interpretace nálezů u 10 

pacientů. 
 
Stručný sylabus kurzu: Hlavní metody nukleární neurologie - technické provedení, důraz na perfuzní 

scintigrafii mozku – včetně testování cerebrovaskulární rezervy. 
Příprava pacientů na vyšetření, průběh vyšetření, různé typy zátěže, různé 
vyšetřovací protokoly. 

    Radiofarmaka používaná v nukleární neurologii. 
Použití perfuzní scintigrafie mozku v diagnostice cévních mozkových příhod, 
degenerativních chorob a záchvatových onemocnění. 

    Metody nukleární neurologie při určení smrti mozku. 
Perfuzní scintigrafie mozku u pacientů dystonickými poruchami. 
Možné zdroje chyb při interpretaci nálezů. 
Vývojové trendy metod nukleární neurologie. 
Praxe nukleární neurologie - provedení a vyhodnocení vyšetření. 



 POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : 
   Molekulární aspekty buněčné signalizace, její poruchy a klinické dopady 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   MUDr. Ilona Roušalová, FN Bulovka KPHCH, 
   tel.: 720 384 484 

3) Počet účastníků kurzu : 
    10 

4) Určeno pro ročník(y) : 
     3. a 4. 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
    a) Jednosemestrový kurz :     letní 
     
     
     

6) Počet hodin v semestru : 15 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : min. 80% účasti, úspěšné napsání 
testu 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

      Charakterizace signálních molekul, signálních drah a molekulární odpovědi na    
    přenos signálu. Hormonální signalizace. Cytokinová signalizace. Signalizační    
    aspekty regulace biosyntézy cholesterolu. Signalizace adhezních receptorů.  
    Apoptotická signalizace. 
 

 
  
 
                                          MUDr. Ilona Roušalová 

 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ        8949 
                                          

1) Název kurzu : Moderní trendy v onkologii – 
biologická   léčba (karcinom prsu) 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
    Milan Brychta, MUDr., 267163562 
    Miloslav Ambruš, MUDr., 267162746 
    Radioterapeutická a onkologická klinika 
 
3) Počet účastníků kurzu :   2 
 
4) Určeno pro ročník(y) :  4. ročník            2. polovina 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 

    a) Jednosemestrový kurz :  letní 
     

6) Počet hodin v semestru :  15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu :  čtvrtek 14.00 hodin 
 
9) Místo konání kurzu : Radioterapeutická a 
onkolog.klinika 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
     Účast 80 %, závěrečný pohovor 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
 a) Principy účinku biologické léčby 
 b) Aplikační techniky 
 c) Léčebné výsledky 
 
 

 



 POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : 
   Molekulární aspekty buněčné signalizace, její poruchy a klinické dopady 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   MUDr. Ilona Roušalová, FN Bulovka KPHCH, 
   tel.: 720 384 484 

3) Počet účastníků kurzu : 
    10 

4) Určeno pro ročník(y) : 
     3 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
    a) Jednosemestrový kurz :     letní – 1. polovina 
     
     
     

6) Počet hodin v semestru : 12 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : min. 80% účasti, úspěšné napsání 
testu 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

      Charakterizace signálních molekul, signálních drah a molekulární odpovědi na    
    přenos signálu. Hormonální signalizace. Cytokinová signalizace. Signalizační    
    aspekty regulace biosyntézy cholesterolu. Signalizace adhezních receptorů.  
    Apoptotická signalizace. 
 

 
  
 
                                          MUDr. Ilona Roušalová 

 
 



 POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ             6984 
                                          
1) Název kurzu : 
   Molekulární aspekty buněčné signalizace, její poruchy a klinické dopady 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   MUDr. Ilona Roušalová, FN Bulovka KPHCH, 
   tel.: 720 384 484 

3) Počet účastníků kurzu : 
    10 

4) Určeno pro ročník(y) : 
     3 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
    a) Jednosemestrový kurz :     letní  -  1. polovina 
     
         

6) Počet hodin v semestru : 12 
 

7)  Počet hodin na den : 2,5 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : min. 80% účasti, úspěšné napsání 
testu 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

      Charakterizace signálních molekul, signálních drah a molekulární odpovědi na    
    přenos signálu. Hormonální signalizace. Cytokinová signalizace. Signalizační    
    aspekty regulace biosyntézy cholesterolu. Signalizace adhezních receptorů.  
    Apoptotická signalizace. 
 

 
  
 
                                          MUDr. Ilona Roušalová 

 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : 
   Molekulární podklady apoptosy, její poruchy a klinické dopady 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   MUDr. Evžen Křepela, CSc. FN Bulovka KPHCH, 
   26608 2046 

 
3) Počet účastníků kurzu : 
    20 

 
4) Určeno pro ročník(y) : 
     Třetí a čtvrtý magisterský, české i anglické curriculum  
 
5) Určeno pro semestr(y) :                                                  
         b) Jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
                  (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  
     

6) Počet hodin v semestru : 15                        2. polovina 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 

9) Místo konání kurzu : KPHCH, FN Na Bulovce, Praha 8 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : účast 90% a napsání testu na 60% 
                                                            správných odpovědí 
11) Stručný sylabus kurzu : Předmětem kurzu je seznámit studenty 
s dosavadními poznatky v oblasti molekulárních mechanismů a regulací 
apoptosy buňek a s příčinami a projevy jejich poruch. Kurz bude zaměřen 
zejména na následující témata:  

                                     - Charakterizace a význam apoptosy                                           
                                     - Apoptotická signalizace 
                                     - Granzymová apoptotická dráha 
                                     - Receptorová apoptotická dráha 
                                     - Apoptosomová apoptotická dráha 
                                     - PIDDosomová apoptotická dráha 
                                     - Apoptotické substráty a fragmentace genomové DNA 
                                     - Mechanismy regulace apoptotických drah 
                                     - Poruchy spuštění a průběhu apoptosy  
 

                                               
                                          MUDr. Evžen Křepela, CSc.  

 



 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : NÁSILÍ NA DĚTECH 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
    MUDr. Eva Vaníčková,CSc., 2332 
 
3) Počet účastníků kurzu : 12 
 
4) Určeno pro ročník(y) : 3. a 4. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  Dvousemestrový kurz  
 
6) Počet hodin v semestru : 45 
 
7)  Počet hodin na den : 3 
 
8) Den konání kurzu : 1. úterý  a dále dle dohody víkendová 
výuka 
 
9) Místo konání kurzu : budova UK v Praze – 19, seminární 
místnost č. 307 ÚZDM 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : účast na výuce 
 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Definice násilí, formy, příčiny, markery 
Domácí násilí zahrnující děti 
Tělesné tresty dětí 
Šikanování 
Komerční sexuální zneužívání dětí 
Stres, odolnost dětí, krizová intervence, řešení v rodině, 
kontakt dítěte s násilným rodičem 
Prevence násilí na dětech  
Multioborový algoritmus násilí v lékařské ordinaci 



 
         POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ          5945  
                                          

1) Název kurzu : Neinvazivní prenatální diagnostika 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Doc. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. 
Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3.LF UK 
Tel.: 267102170, 267102171 
 
3) Počet účastníků kurzu : 12 
 
4) Určeno pro ročník(y) : III. – IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
 

   
    

 a) Jednosemestrový kurz :  zimní 

6) Počet hodin v semestru : 15             1. polovina                    
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek v 14.00 
 
9) Místo konání kurzu: posluchárna 3.LF UK a Oddělení 
molekulární biologie a patologie buňky, 3.LF UK 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : Účast a krátký písemný 
test 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
 
Kurz je určen zájemcům o neinvazivní prenatální 
diagnostiku – určení informací o plodu pouze z periferní 
krve matky díky přítomnosti fetálních nukleových kyselin 
v mateřské cirkulaci pocházejících z placentárního 
trofoblastu. Kurz je spojen s praktickou ukázkou laboratorní 
diagnostiky. 
V ideálním případě by měl student absolvovat kurz 
„Prenatální diagnostika – MUDr. Ladislav Krofta“ a poté 
navazovat kurzem „Neinvazivní prenatální diagnostika“.  
 

 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                                  7946 
 
 
 

1. Název kurzu :    „Neodkladná péče u termického úrazu v dětském věku“ 
 

2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  
       MUDr. Robert Zajíček 
       Klinika popáleninové medicíny FNKV, pav. N 
       tel. 26716 3365, 3382, 3238 

 
3. Počet účastníků kurzu    :  5 

 
4. Určeno pro ročník         :  IV. 

 
5. Určeno pro semestr       :  jednosemestrový kurz - zimní  

 
6. Počet hodin v semestru  :  45 hodin 

 
7. Počet hodin na den   :   2 x 45 min. 

 
8. Den konání kurzu    :   čtvrtek, 14,00 – 15.30 hod. 

 
9. Místo konání kurzu   :   Klinika popálenin, pav. N, přednášková místnost 

 
10.  Podmínky pro udělení zápočtu   :   aktivní  účast 

 
11. Stručný sylabus kurzu     :    

 
Každá dvouhodinová lekce by měla 2 částí :  
 
1. teoretickou – zaměření na primární zajištění popáleného pacienta, hodnocení 

závažnosti, transport pacienta, patofyziologické aspekty popáleninového úrazu, 
specifika dětského věku, resuscitace tekutinami, typy roztoků, neodkladná péče u 
dětí, chirurgie u popálenin 

2. praktickou – u lůžka pacientů ev. na operačním sále – monitoring JIP, zajištění 
vstupu, hygienicko-epidemiologický režim, chirurgie u popálenin. 

 
 
 
 
 
 
V Praze, dne 9.3.2010 



 
POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                                  

 
 
 

1.   Název :    Neodkladná péče v popáleninové medicíně 
 
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora :  

prof. MUDr. Radana Königová, CSc. 
Klinika popáleninové medicíny  
tel. 26716 3354, 3365 
 

3. Počet účastníků kurzu     :  6 
 
4. Určeno pro ročníky        :  IV. 
 
5. Určeno pro semestry      :  dvousemestrový 
 
6. Počet hodin v semestru  :  45 
 
7. Počet hodin za den  :   2 
 
8. Den konání kurzu  :  středa  13.30 – 15.00 
 
9. Místo konání kurzu  :  Klinika popáleninové medicíny  
 
10.  Podmínky pro udělení zápočtu :   závěrečný pohovor 
 
11.  Stručný sylabus kurzu  :   
 

Hodnocení závažnosti popáleninového traumatu a určování prognozy časné a pozdní, 
triage obětí u hromadných úrazů; specifika popáleninového šoku a indikace 
neodkladných výkonů;  pathofysiologie popáleninové rány a nezbytné chirurgické 
výkony; inhalační trauma; elektrotrauma; chladové trauma; chemické trauma; 
komplikace ve fázi rehabilitace fysické a psychické a akutní rekonstrukční výkony; 
význam dlouhodobé dispenzarizace; “child neglect”, “child abuse”, “Münchhausen 
syndrome by proxy“ v popáleninové medicíně. 

 
 
 
 
V Praze dne  9.3.2010 



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                   5821 
 
 
1) Název kurzu :     Neonatologická jednotka intenzivní péče 
                       
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

 
As. doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. 

     Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, Praha 4-Podolí 
     tel.  2965 11 806 
 
3) Počet účastníků kurzu :      6 
 
4) Určeno pro ročník (y) :       IV.  
 
5) Určeno pro semestr (y) :                     zimní 

 
  a) Jednosemestrový kurz :            zimní – říjen 2010  

                        
                                                             1. polovina 
                                              
       6) Počet hodin v semestru :     15  
 
7) Počet hodin na den :             3 
 
8) Den konání kurzu :        čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :     Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  80 – 90 % docházka 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

1. Jednotka intenzivní péče 
2. Péčo o novorozence s nízkou porodní váhou 
3. Transfer in utero 
4. Strategie intenzivní neonatologické léčby  

 
 
 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ       6913 
                                          

1) Název kurzu : Neurobiologie, prevence a léčení 
drogových závislostí. 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Magdalena Šustková, PharmDr, CSc., Ústav 
farmakologie, 3. LFUK, tel: 605971849 
 

3) Počet účastníků kurzu : 10 
 

4) Určeno pro ročník(y) : III. a IV. ročník 
 

5) Určeno pro semestr(y) :   
 

    a) Jednosemestrový kurz :    letní 
    

6) Počet hodin v semestru : 30 (= 10 tříhod.seminářů) 
 

7)  Počet hodin na den : 3 
 

8) Den konání kurzu : úterý (od 14.00h) 
 

9) Místo konání kurzu : Ústav farmakologie – učebna 
523 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : referát + účast v 
kurzu 
 
11) Stručný sylabus kurzu : (viz SIS) kurz se skládá 
z 8 přednáškových seminářů s pozvanými odborníky 
z oboru + 2 exkurzí na vybraných odborných 
pracovištích 
Přednáškové semináře – úvod do problematiky, 
epidemiologie DZ v ČR, závislost na tabáku, 
halucinogeny, kanabis, centrální stimulancia, extáze, 
alkoholová a opiátová závislost, léková závislost. 
Exkurze – SANANIM, Léčebna u Apolináře 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : Nové trendy v perinatologii 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   As. Popelka, gyn.-por. klinika, tel. 3594 
 
3) Počet účastníků kurzu : 6 
 
4) Určeno pro ročník(y) : IV. ročník           2. polovina   
 
5) Určeno pro semestr(y) :  a) letní semestr  
 

 
6) Počet hodin v semestru : 15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu : posluchárna gyn.-por. kliniky 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% účast 
 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Systém perinatální péče 
Screening VVV v graviditě 
Ultrazvuk v porodnictví, Doppler 
Lékařské vedení spontánního porodu 
Operativní porod 
Náhlé příhody souvislosti s těhotenstvím a porodem 
Poporodní péče 
 



SYLABUS POVINNĚ VOLITELNÉHO KURZU                 8896  
  
1/Název kurzu: 
008896 Obezita a poruchy příjmu potravy:            
etiopatogenese,léčba,prevence 
  
2/Jméno,pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
Doc. MUDr. Vladimír Štich,PhD,Ústav tělovýchovného lékařství,tel.: 
267102209 
  
3/Počet účastníků kurzu:          20 
  
  
4/ Určeno pro ročník:                    4                          
  
5/ Určeno pro semestr:              letní                            2. polovina 
  
6/ Počet hodin v semestru:           15 
  
7/ Den konání kurzu:                   středa 
  
8/ Místo konání kurzu:                dle rozvrhu 
  
9/ Podmínky pro udělení  
    zápočtu:                                  povolena 1 absence 
  
10/ Stručný sylabus kurzu 
epidemiologie obezity                                   
etiopatogeneze obezity:genetické,metabolické,endokrinní aspekty,vlivy 
prostředí,vlivy léků centrální regulace příjmu potravy,metabolismus tukové 
tkáně 
-klinické manifestace obezity:typy,klinický význam,komplikace obezity 
-léčba obezity:dietní,psychoterapeutické,farmakologické a chirurgické 
postupy 
-účast na indikačních seminářích k chirurgickému řešení obezity 
(gastroplastikou) 
-mentální anorexie a bulimie: léčba psychoterapeutickými přístupy,léčba 
nutriční 
  
 



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                      5953    
                                          

 
1) Název kurzu : Onkogynekologie       
                        
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
    As. MUDr. Radek Turyna 
    Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 
    tel. 296511 848 

3) Počet účastníků kurzu :  5 
 
4) Určeno pro ročník(y) :  III. a IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :    Zimní 
 

    
     

a) Jednosemestrový kurz :  zimní  (říjen,listopad)  

                                              1. polovina 
    
     

                

6) Počet hodin v semestru :   15 
 
7)  Počet hodin na den :          2 
 
8) Den konání kurzu :       čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu : Ústav pro péči o matku a dítě 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80 % docházka 
 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
 
 Základy aplikované anatomie malé pánve a retroperitonea 
 Chirurgické postupy v řešení nádorů děložního hrdla,těla,ovaria a vulvy 
 Komplexní léčba gynekologických nádorů 
 Nádory v těhotenství 
 Epidemiologie gynekologických zhoubných nádorů 
 Návštěva operačních sálů během onkogynekologických výkonů 
 Krátká sdělení z aktuálních studií v gynekologické onkologii - aktivní účast  
 studentů  



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ      8889 
                                          

1) Název kurzu : Onkologická gynekologie 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
   As. Havránková, as. Tikovský, gyn.-por. klinika, 
   tel. 2736, 2361 
3) Počet účastníků kurzu : 20 
 
4) Určeno pro ročník(y) : IV. ročník           2. polovina 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  a) letní  
 

 
6) Počet hodin v semestru : 15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : úterý 
 
9) Místo konání kurzu : posluchárna gyn.-por. kliniky 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% účast 
 
 
11) Stručný sylabus kurzu :1) Prevence gynekologických zhoubných 
nádorů (ZN) Primární prevence - předcházení vzniku předrakovinných změn - vakcinace 
Sekundární prevence - vyhledávání předrakovinných změn - kolposkopie, histologie, 
riz.faktory pro jednotlivé ZN, ošetření předrakovinných změn Terciární prevence - sledování 
již odléčených ZN s cílem co nejdříve odhalit pokračování či znovuvzplanutí ZN 2) 
Onkologická problematika se zaměřením na nejčastější histologické typy ZN v jednotlivých 
gynekologických oblastech, jejich diagnostika, léčba a dispenzarizace 



 
POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ       8892 

                                          

1) Název kurzu :       ONKOLOGIE V ORL 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
       MUDr. A. Čoček, 267 162 548, kl. ORL 
 
3) Počet účastníků kurzu :    2 
 
4) Určeno pro ročník(y) :   4.                     2. polovina 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 

    
     

a) Jednosemestrový kurz :  letní       

 
6) Počet hodin v semestru :   15   
 
7)  Počet hodin na den :   2   
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :  ORL klinika 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :   účast   
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
 

 diagnostika, léčba nádorů hlavy a krku 
 karcinomy hrtanu I. 
 karcinomy hrtanu II. 
 karcinomy slinných žláz 
 nádory hltanu 
 nádory nosu, ucha 
 onemocnění krčních uzlin mízních z pohledu onkologa 
 zápočet 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ         5925 
 
1) Název kurzu: 
   Operační léčba onemocnění pohybového aparátu 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
    doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. 
    Ortopedicko-traumatologická klinika, tel. 26716 2431  
3) Počet účastníků kurzu:  
    25 
4) Určeno pro ročník(y):  
    3. a 4. 
5) Určeno pro semestr(y):  
    jednosemestrový kurz – zimní semestr 
6) Počet hodin v semestru:  
    15 – 8. až 14. týden                               2. polovina 
7) Počet hodin na den:  
    2 hodiny, od 14,30 do 16,00 (první seminář do 16,45) 
8) Den konání kurzu:  
    úterý 
9) Místo konání kurzu:  
    zasedací místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky 
10) Podmínky pro udělení zápočtu:  
    80% účast 
11) Stručný sylabus kurzu: 

 operační léčba ramena a paže 
 operační léčba lokte, předloktí, zápěstí a ruky 
 operační léčba poranění pánve, acetabula a kyčle 
 endoprotetika kyčle 
 revizní endoprotetika kyčle, pooperační rehabilitace 
 operační léčba stehna, kolena a bérce 
 operační léčba hlezna a nohy 
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1) Název kurzu : Pacient s nádorovým onemocněním 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
    Martina Kubecová,MUDr.,Ph.D,  
    Radioterapeutická a onkologická klinika, 
267162815 
 
3) Počet účastníků kurzu :   3 
 
4) Určeno pro ročník(y) :  4. ročník        2. polovina   
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 

    a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
     

     
6) Počet hodin v semestru :  15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu :  čtvrtek 14.00 hodin 
 
9) Místo konání kurzu : Radioterapeutická a 
onkolog.klinika 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
      Účast 80 %, závěrečný pohovor 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
      Seznámení s  jednotlivými typy nádorů (solidní, 
systémové, vyléčitelné, pokročilé), stadia 
onemocnění včetně terminálních. 
 Informovanost pacienta a jeho blízkých. Přístup 
k pacientovi s přihlédnutím k věku, intelektu, 
psychickému stavu apod.  
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1) Název kurzu: Patofyziologie nervového systému v kazuistikách 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora: 
MUDr. Iveta Matějovská, CSc. 
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie  
Praha 2, Ke Karlovu 4 
Tel. 224 910 403, e-mail matejov@lf3.cuni.cz  
 
3) Počet účastníků kurzu: Maximálně 8 
 
4) Určeno pro ročníky: 3, 4 
 
5) Určeno pro semestr: Jednosemestrový kurz letní,  
                                        1. polovina semestru 
 
6) Počet hodin v semestru: 15 
 
7) Počet hodin na den: 2 
 
8) Den konání kurzu: Úterý 
 
9) Místo konání kurzu: Ústav normální, patologické a klinické 
fyziologie, Oddělení patologické fyziologie, Praha 2, Ke Karlovu 4 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence a vypracování 
závěrečné práce – kazuistiky 
 
11) Stručný sylabus kurzu: Opakování a rozšiřování znalostí 
z patofyziologie nervového systému a rámcově z patofyziologie 
regulačních systémů organismu. Student se bude detailněji než během 
standardní výuky seznamovat s poruchami nervového systému a 
změnami, které se týkají celého organismu. Půjde o komplexnější 
přístup k problematice poruch nervového systému, nejenom z hlediska 
patogeneze, ale i z hlediska diagnostické rozvahy nad konkrétními 
pacienty a návrhem dalších vyšetřovacích postupů a základů terapie. 

mailto:matejov@lf3.cuni.cz
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1) Název předmětu:  Patologická fyziologie v kazuistikách  

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora 
předmětu: 
 

MUDr. Klára Bernášková, CSc 

MUDr. Marie Pometlová, CSc 

ÚNPKF, Ke Karlovu 4 

Tel.: 224910403 

 

3) Počet účastníků předmětu:   15 
 
4) Určeno pro ročník(y) :     4 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
 

  a) Jednosemestrový předmět:  jednosemestrový kurz letní 

6) Počet hodin v semestru :  30 
 
7)  Počet hodin na den :  2 
 
8) Den konání předmětu: úterý 
 
9) Místo konání předmětu: Ústav normální, patologické a klinické 
fyziologie, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, 2. patro 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast a vypracovaná 

závěrečná práce (kazuistika) 

11) Stručný sylabus předmětu:  
Pohled na patofyziologii z jiného úhlu, z hlediska pacienta a ošetřujícího 

lékaře. Snaha o syntézu dosud získaných vědomostí  z patologické fyziologie i 
jiných oborů a jejich aplikaci na konkrétní problémy pacientů. Vybraná témata: 
endokrinologie, vylučovací systém, respirace, kardiovaskulární systém, 
gastrointestinální systém atd. 
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1) Název předmětu: 
Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora předmětu: 
Marek Vácha, Ústav etiky, 777 24 23 97 
 

3) Počet účastníků předmětu:  30  
 

4) Určeno pro ročník(y) :  III. a IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
   Jednosemestrový předmět:  zimní      A         letní  
   (stejný předmět se opakuje v obou semestrech)  
     

6) Počet hodin v semestru : 30 
 

7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání předmětu: úterý 
 

9) Místo konání předmětu: Ústav etiky, pavilon X 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
zápočtový test 
 

11) Stručný sylabus předmětu: 
1. Projekt lidského genomu, ovlivnění sebepochopení 
člověka, rasismus, začlenění Homo sapiens sapiens do 
evolučního stromu. Etické otázky: problematika patentování 
genů, zaměstnavatelé, pojišťovny.  
2. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem: 
otázka odpovědnosti 
3. Člověk a zvíře: rozdíl kvantitativní nebo kvalitativní;  
4. Počátek druhu Homo sapiens. Vliv evoluční biologie a 
sociobiologie. Evoluce člověka. Vznik umění a svobody. 
Zdroje jednání člověka: geny, prostředí, svoboda.  
5. Počátek individua Homo sapiens. Status embrya, 
asistovaná reprodukce, preimplantační diagnostika, 
problematika nadpočetných embryí, embryonální kmenové 
buňky. Klonování reprodukční a terapeutické, definice 
osoby, ontologický personalismus a empirický 
funkcionalismus 
6. Otázka „self“. Neurofyziologie, teorie identity „brain“ a 
„mind“, alternativní teorie  a pokus o jejich kritické 
zhodnocení.  
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Název kurzu:  Pokroky v imunologii infekčních onemocnění. Molekulární      

mechanismy   obrany proti infekci.   
 
Cíl: Seznámení posluchačů s molekulárními mechanismy obrany proti virovým, 

bakteriálním a parazitárním infekcím s důrazem na nové poznatky.  
 
 
Vyučující:     doc. Marie Lipoldová, CSc. 
                          Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  
                           Vídeňská 1083, 14220 Praha 4 - Krč 
                          Tel: 24106 3 243 
                          e-mail: lipoldova@img.cas.cz;    
                          http://www.img.cas.cz/mci/ 
                         
Počet posluchačů:  40 
 
Určeno pro ročníky:   III. a IV.  
 
Semestr: letní, 1. část     

a) jednosemestrový kurz, neopakuje se v téže řeči 
 

 
Počet hodin (v jedné řeči):  15                                                       1. polovina 
 
 
Počet hodin na den: 2 
 
 
Navrhovaný den výuky: čtvrtek, 14.30-16.15 
 
 
Místo  konání kursu: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., 
                                        Vídeňská 1083, 14220 Praha 4 - Krč 
 
Podmínky  pro udělení zápočtu:  ústní zkouška  
 
Syllabus:  
Zopakování základních pojmů buněčné a molekulární imunologie  

 Obrana proti virům                                                                          

 Obrana proti bakteriím  

Obrana proti parazitům 

Jak viry, bakterie a paraziti unikají imunitnímu systému hostitele  

Geny kontrolující  vnímavost k infekcím    

Vztah infekčních agens ke vzniku autoimunitních onemocnění         

 Vztah infekčních agens ke vzniku nádorových onemocnění               

 



Název kurzu:  Pokroky v molekulární imunologii                                     5874 
 
Cíl: Seznámit  studenty s integrovaným pohledem na základní imunologické mechanismy a složky 

imunitního systému s důrazem na nové poznatky.  

Vyučující:     doc. Marie Lipoldová, CSc. 
                         Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  
                           Vídeňská 1083, 14220 Praha 4 - Krč 
                          Tel: 24106 3 243 
                          e-mail: lipoldova@img.cas.cz;    
                          http://www.img.cas.cz/mci/ 
                           
                         
Počet posluchačů:  40 
 
Určeno pro ročníky:   III. a IV.  
 
Semestr: zimní, 1. část                                                                             1. polovina 

a) jednosemestrový kurz, neopakuje se v téže řeči 
 

 
Počet hodin (v jedné řeči):  15 
 
 
Počet hodin na den: 2 
 
 
Navrhovaný den výuky: čtvrtek 14.30-16.15 
 
 
Místo  konání kursu: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., 
                                        Vídeňská 1083, 14220 Praha 4 - Krč 
 
 
 
Podmínky  pro udělení zápočtu:  ústní zkouška  
 
Syllabus 
 
 Imunologie – základní pojmy a koncepce                                          
 Orgány účastnící se imunitní odpovědi                                      
 Buňky účastnící se imunitní odpovědi                                       
 Vrozená  imunita   - receptory                                                                              
 Zabíjení v imunitním systému (Antimikrobiální proteiny,                                         
komplement, fagocyty, ADCC, cytotoxicita zprostředkovaná buňkami)                                                             
 Biologie  B buňky                                                                       
 Imunoglobuliny a B buněčné  receptory 
 Biologie  T buňky                                                                        
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1. Název kurzu : Poradenství v oblasti podpory zdraví 
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  

MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., Ústav zdraví dětí a mládeže, l. 2340 
1. Počet účastníků kurzu : 15 
2. Určeno pro ročník(y) : 3., 4. 
3. Určeno pro semestr(y) : VYZNAČTE  

1. Jednosemestrový kurz : zimní (2. polovina) 
4. Počet hodin v semestru : 15 
5. Počet hodin na den : 2 
6. Den konání kurzu : čtvrtek, 14:30 
7. Místo konání kurzu : bud. 19, seminár. míst. 307 
8. Podmínky pro udělení zápočtu : aktivní účast – nácvik poradenského 

rozhovoru, práce s vlastní zkušeností v oblasti životního stylu  
9. Stručný sylabus kurzu  

 
Kurz je zaměřen na poradenskou činnost s možností uplatnění v poradnách 
podpory zdraví a v primární zdravotní péči praktického lékaře. Kurz seznamuje s  
doporučenými postupy v poradenství v oblasti pohybové aktivity, výživy, 
odvykání kouření, závislostí a zvládání stresu.  
 
 1.  Behaviorální přístupy k poradenství  
      Spolupráce a vztah poradce – klient, komunikace, výchova klienta 
      Vhodné intervenční strategie v poradenství 
      Program změn chování a problémy, dohoda o spolupráci 
2. Poradenství v oblasti výživy 

      Současná výživová doporučení 
      Orientační hodnocení výživy, nácvik poradenského rozhovoru 
3. Výživové poradenství u těhotných a kojících žen 
      Kazuistiky, práce ve  skupinách 

4.    Úloha lékaře v odvykání kouření 
       Krátká intervence v ordinaci praktického lékaře 
       Nácvik relaxačních technik ve vztahu ke kouření 
5.    Poradenství zaměřené na psychoaktivní látky a informační technologie              
       Současné výzkumy a  doporučené strategie u VŠ studentů 
       Sebehodnocení 
 6.   Poradenství v oblasti stresu 
      Diagnostické nástroje  
      Nácvik  poradenského rozhovoru 
7.  Zvládání stresu a prevence vyhoření u zdravotníků 
     Edukační program pro zdravotníky, možnosti prevence a léčby 
     Sebehodnocení, práce ve skupinách 

 



1) Název kurzu:                                                                                                                                 5964 
Poruchy vnitřního prostředí a metabolismu u kriticky nemocných 
 
Anotace: Kurz je vhodný pro zájemce o intenzivní medicímu, anesteziologii a interní obory. 
Má za cíl studenta do hloubky naučit patofyziologii, diagnostiku (vč. Stewart Fenclova 
přístupu) a terapii poruch vnitřního prostředí. Výuka probíhá formou problémově‐
orientovaných teoretických seminářů v kombinaci s výukou u lůžka na resuscitačním 
oddělení KAR.  
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu:  František Duška, Klinika anesteziologie a 
resuscitace 3. LF a FNKV, tel. 267163410 
3) Počet účastníků kurzu: max. 10 
4) Určeno pro ročník(y): 3. a 4. 
5) Určeno pro semestr(y): Jednosemestrový kurz: zimní  
6) Počet hodin v semestru: 30 
7) Počet hodin na den: 2 
8) Den konání kurzu: čtvrtek 
9) Místo konání kurzu: uč.  846,  KAR, pavilon H, 3. patro 
10) Podmínky pro udělení zápočtu: 50% účast, samostatná interpretace 1 kazuistiky 
11) Stručný sylabus kurzu: 

1. Acidobazická rovnováha I. (teorie, klasický dánský model) 
2. Acidobazická rovnováha II. (řešení praktických příkladů dle dánského modelu) 
3. Acidobazická rovnováha III. (teorie, model elektroneutrality plasmy dle Stewarta a 
Fencla) 
4. Acidobazická rovnováha IV. (řešení příkladů z praxe dle Stewart‐Fenclova modelu) 
5. Acidobazická rovnováha V. (extrémní situace: hypotermie, hemodiluce, iontové 
změny ‐ příklady z praxe) 
6. Fyziologie regulace metabolismu vody a iontů, možnosti monitorace (regulace 
efektivní osmolality a množství Na+ v těle, iontové bilance, frakční exkrece)  
7. Hyperosmolární stavy v praxi (teorie a kazuistiky) 
8. Hypoosmolární stavy v praxi (teorie a kazuistky) 
9. Poruchy metabolismu u kriticky nemocných I. (metabolická a endokrinní 
(mal)adaptace na akutní stres) 
10. Poruchy metabolismu u kriticky nemocných II. (problematika hyperglykémie a 
intenzifikované inzulinoterapie, inzulín‐dependentní diabetiik v intenzivní péči – jak 
ho převést z i.v. na s.c. inzulín) 
11. Poruchy metabolismu u kriticky nemocných III.: (problematika prolongovaného 
kritického stavu, endokrinní pozadí, muscle‐wasting sy, anabolické strategie) 
12. Umělá výživa I. (stanovení energetický výdej, kalorický cíl, potřeba živin) 
13. Umělá výživa II. (substráty a formule vč.  farmakonutrientů, přístupy) 
14. Umělá výživa III. (praxe umělé výživy, monitorování, komplikace a jejich řešení) 
15. Panelová diskuse, zápočet 
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1) Název kurzu : Praktická kardiologie 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
As.MUDr.Petr Toušek,PhD 
 
 
3) Počet účastníků kurzu : 20 
 
4) Určeno pro ročník(y) : IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
 
    

    b) Jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
                  (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  
     
6) Počet hodin v semestru : 15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : středa 
 
9) Místo konání kurzu : Posluchárna 3.interní-kardiologické 
kliniky 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% prezence v kurzu 
 
 
11) Stručný sylabus kurzu : EKG, arytmie, srdeční 
katetrizace, chlopenní vady, ICHS, šokové stavy 
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1) Název kurzu : Praktická kardiologie 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
As.MUDr.Petr Toušek,PhD 
 
3) Počet účastníků kurzu : 20 
 
4) Určeno pro ročník(y) : IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
       b) Jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
    
     

              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  

6) Počet hodin v semestru : 15                  1. polovina    
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : středa 
 
9) Místo konání kurzu : Posluchárna 3.interní-
kardiologické kliniky 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% prezence v 
kurzu 
 
11) Stručný sylabus kurzu :  
1. Toušek  Seznámení s kurzem, EKG 
 
2.  Osmančík Arytmie, nefarmakologické možnosti léčby 
 
3. Kočka Srdeční katerizace, hemodynamika 
 
4.   Moťovská Možnosti monitorace pacienta na KJ 
 
5. Toušek Kritické stavy v kardiologii, praktické aspekty 
 
6. Roháč Angiologie, invazivní terapeutické možnosti 
 
7. Toušek Dle přání studentů, zápočet  
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1) Název kurzu : 
Právní odpovědnost ve zdravotnictví 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
JUDr. Ondřej Dostál, CZP 3.LF UK, 777 012 579 
 

3) Počet účastníků kurzu : 
50 
 

4) Určeno pro ročník(y) :    3. a 4. 
   
 
5) Určeno pro semestr(y) :  
    a) Jednosemestrový kurz :  zimní     
 

6) Počet hodin v semestru :   15    - přesný rozpis dnů !!! 
 

7)  Počet hodin na den :   5 
 
8) Den konání kurzu : ČTVRTEK od 14.30 hodin 
Bloková výuka ve 3 termínech :   30.9.2010,  25.11.2010,   9.12.2010 
 
9) Místo konání kurzu :  místnosti 3. LF  
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
Aktivní účast na setkáních a "good faith effort" při práci s předloženou kazuistikou a právním 
předpisem. 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
Povinně volitelný kurz Právní odpovědnost ve zdravotnictví je zaměřen na praktické 
seznámení budoucích pracovníků ve zdravotnictví s právním řešením stížností, trestních 
oznámení, žalob na náhradu škody i různých jiných nedorozumění a nepříjemností, se kterými 
se bohužel takřka jistě během své pracovní kariéry opakovaně setkají. Kurz je určen jak 
budoucím lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tak budoucím právníkům a 
manažerům ve zdravotnictví.  
Jednosemestrální kurz, se odehrává během tří setkání. Během prvního setkání dostanou 
studenti základní informace o různých typech právní odpovědnosti formou intenzivního 
školení, zaměřeného na praktické problémy. Současně jsou studenti rozděleni do dvojic, každé 
je přidělena modelová kazuistika, přičemž jeden ze studentů bude mít za úkol sehrát roli 
stěžovatele či žalobce a druhý roli adresáta stížnosti či žalovaného. Při druhém setkání bude 
úkolem "žalobců" představit na základě získaných informací svůj postup, přičemž pro třetí 
setkání si "žalovaní" připraví kroky na svou obranu. V průběhu "vedení sporu" lektor 
poskytuje studentům dodatečné informace a koriguje jejich postup. Úkolem studentů není 
připravit perfektní žalobu, trestní oznámení či obhajobu, ale spíše si vyzkoušet práci s právním 
předpisem a seznámit se s řešením praktických obtíží spojených s účastí v právním sporu. 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                                5920 
1) Název kurzu : 
Právo a řízení zdravotnictví 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
JUDr. Ondřej Dostál, CZP 3.LF UK, 777 012 579 
 

3) Počet účastníků kurzu : 
50 
 

4) Určeno pro ročník(y) :  3. a 4  
 
5) Určeno pro semestr(y) :  
    a) Jednosemestrový kurz :  zimní     
 

6) Počet hodin v semestru :  15     -   přesný rozpis dnů !!! 
 

7)  Počet hodin na den :   5 
 
8) Den konání kurzu :  ČTVRTEK od 14.30 hodin 
Bloková výuka ve 3 termínech : 11.11.2010, 2.12.2010  a 16.12.2010 
 
9) Místo konání kurzu :místnosti 3.LF UK 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
Aktivní účast, zhodnocení studentské práce - právní řešení zvoleného 
problému 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
Kurz je zaměřen na rozvoj praktické schopnosti řešit problémy zdravotnické 
praxe z pozice pracovníka správního úřadu, zdravotní pojišťovny, manažera 
ve zdravotnickém zařízení či samostatně činného zdravotníka. Nedílnou 
součástí kurzu je samostatná práce studentů. 
V rámci prvních dvou setkání ve formě přednášky proběhne seznámení 
účastníků s aktuální legislativou v oblasti veřejného pojištění, 
zdravotnických zařízení, řešení stížností a role zřizovatele. V návaznosti na to 
si posluchači vyberou problém týkající se zdravotnictví ze svého okolí, 
z mediálních zpráv, činnosti soudů či Veřejného ochránce práv, případně jim 
bude vyučujícím přidělen.  
V rámci zbylých setkání, které budou mít charakter workshopu, představí 
každý z posluchačů problém a nástin jeho právního řešení, se zohledněním 
potřeb praxe. Toto řešení bude komentováno vyučujícím i ostatními kolegy, 
z hlediska právní přijatelnosti i faktické proveditelnosti. 



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                       6872 
 
 
1) Název kurzu :     Prenatální diagnostika 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

 
MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 

     Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, Praha 4-Podolí 
     tel. 2965 11 837 
 
3) Počet účastníků kurzu :      6 
 
4) Určeno pro ročník (y) :        III. a IV.  
 
5) Určeno pro semestr (y) :                     letní 

 
  a) Jednosemestrový kurz :          letní – březen 2011 

                                                              1. polovina semestru  
         
        
6) Počet hodin v semestru :     15   
 
7) Počet hodin na den :             2 
 
8) Den konání kurzu :        čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :     Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  80 – 90 % docházka 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

1. Vybrané typy vrozených vývojových vad. Rozdělení. 
2. Základy primární a sekundární prevence vrozených vývojových vad. 
3. Screeningové metody.  
4. Ultrazvuková vyšetření. 

 



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ               7822 
 
 
1) Název kurzu :     Problematika diabetu jako komplikace v  
                                graviditě 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

 
As. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. 

     Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, Praha 4-Podolí 
     tel.  2965 11 824 
 
3) Počet účastníků kurzu :      6 
 
4) Určeno pro ročník (y) :       IV.  
 
5) Určeno pro semestr  :     zimní                     

 
  a) Jednosemestrový kurz :   zimní semestr – říjen 2010 

                                              1. polovina 
                    
        
6) Počet hodin v semestru :     15  
 
7) Počet hodin na den :             2 
 
8) Den konání kurzu :        čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :     Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  80 – 90 % docházka 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

1. Diabetes mellitus I. a II. Typu 
2. Epidemilogie, GDM 
3. Porod, komplikace porodu 
4. Perinatologická problematika, diabetická fetopatie 
5. Laboratorní metody, diagnostika 



 
                           POVINNĚ  VOLITELNÝ KURZ 
                                              akademický rok 2010/2011   
 
1. Název kurzu:  

PROBLEMATIKA  CESTOVNÍ  MEDICÍNY 
 
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
      MUDr.Jana Malinová, Klinika pracovního a cestovního lékařství, tel. 267162682 
 
3.   Počet účastníků kurzu: 
      Maximální počet: 12 studentů 
 
4.  Určeno pro ročníky: 
     IV. ročník                                                                                          2. polovina 
 
5. Určeno pro semestr(y): VYZNAČTE 
      a) Jednosemestrový kurz: zimní  NEBO  letní 
     b)  Jednosemestrový kurz : zimní     a       letní 
              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech) 
      c)  Dvousemestrový  kurz 
 
6.  Počet hodin v semestru: 
     15 hodin 
 
7. Počet hodin na den: 

Max. 3 výukové hodiny 
 
8. Den konání kurzu: 

Středa: od 14,00 hod. 
 
9. Místo konání kurzu: 

- do 10 studentů: Klinika pracovního a cestovního lékařství, FNKV, pav.I, přízemí 
- více studentů: některá seminární místnost v budově děkanátu 

     
10. Podmínky pro udělení zápočtu: 

Návštěvnost alespoň 70% a závěrečný pohovor 
 
11. Stručný sylabus kurzu: 
a) Náplň oboru. 
b) Klimatická náročnost tropů a subtropů, patologické stavy vznikající vlivem náročného klimatu. 
c) Zdravotní příprava před výjezdem do zahraničí: vyšetření, konzultace o zdravotních rizicích,  

očkování, chemoprofylaxe. 
d) Zdravotní příprava rizikových skupin. 
e) Nejčastější zdravotní problémy našich cestovatelů. 
f) Vyšetřovací metody v parazitologii a protozoologii. 
g) Posuzování zdravotní způsobilosti pro pobyt a práci v zahraničí. 
h) Předčasné návraty ze zdravotních důvodů. Kasuistiky. 
 
 
V Praze dne 10.3.2010                                                                           MUDr. Jana Malinová 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                    6959 
 

1) Název kurzu : Problematika vody ve zdravotnických zařízeních 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ustav obecné hygieny, 267082302 
 

3) Počet účastníků kurzu : 10 
 

4) Určeno pro ročník(y) : III. a IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
 
    a) Jednosemestrový kurz :   letní 
     

6) Počet hodin v semestru :15                                   2. polovina 
 

7)  Počet hodin na den : 3 
 
8) Den konání kurzu : 2 – úterý 
 

9) Místo konání kurzu : budova fakulty,  
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : docházka, esej na související téma 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
Kurz chce formou úvodních přednášek, kazuistik a diskuse nabídnout ucelený 
pohled a porozumění problematice vody v nemocnicích a jiných zdravotnických 
zařízeních s důrazem na praktickou stránku věci – s jakými riziky se lékař může 
nejčastěji setkat, jak je rozpoznat a jaké nástroje na prevenci a řízení rizik resp. 
povinnosti má v tomto směru personál a management zdravotnického zařízení. 
Kurz je členěn do pěti tématických okruhů: 

1. Pitný režim v prevenci a terapii 
(pitný režim jako součást komplexní péče o pacienta – kolik a co pít; 
vhodné, nevhodné a kontraindikované nápoje). 

2. Pitná voda a její alternativy 
(obecné a legislativní požadavky na pitnou vodu, specifika zdravotních 
rizik a zásobování pitnou vodou ve zdravotnických zařízeních, úprava vody 
v místě spotřeby, problematika balených vod, co by měl praktický lékař 
vědět o pitné vodě). 

3. Klimatizace, teplá voda a prevence přenosu nákaz inhalací a inokulací 
(zdravotní rizika teplé vody a vody v klimatizacích – legionely, atypická 
mykobakteria, améby ad.; legislativní požadavky, dostupná opatření 
k nápravě). 

4. Rehabilitační a léčebné bazény 
(zdravotní rizika vod ke koupání v léčebných a rehabilitačních bazénech, 
legislativní požadavky, dostupná opatření k nápravě). 

5. Požadavky na „superčistou“ vodu ve zdravotnických zařízeních 
(voda na kojeneckých odděleních, voda pro hemodialýzu, voda na oplachy 
nástrojů, voda pro výrobu léčiv, voda pro stomatologické ordinace, voda 
pro pacienty s vážnou poruchou imunity). 



 
                             POVINNĚ  VOLITELNÝ KURZ 
                                              akademický rok 2010/2011   
 
1. Název kurzu:  

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO  ÚSTROJÍ 
 
2.  Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
      Doc.MUDr. Monika Kneidlová, CSc., Klinika pracovního a cestovního lékařství, tel. 267162679 
 
3.  Počet účastníků kurzu: 
     Maximální počet: 10 studentů 
 
4.  Určeno pro ročníky: 
     IV. ročník 
 
5.  Určeno pro semestr(y): VYZNAČTE            

a) Jednosemestrový kurz: zimní  NEBO  letní 
b) Jednosemestrový kurz : zimní     A       letní                        1. polovina 

              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech) 
c) Dvousemestrový  kurz 

 
6.  Počet hodin v semestru: 
     15 hodin 
 
7.  Počet hodin na den: 
     Max. 3 výukové hodiny 
 
8.  Den konání kurzu: 
     Úterý, od 14,00 hod. 
 
9.  Místo konání kurzu: 
     Klinika pracovního a cestovního lékařství, FNKV, pav.I, přízemí 
     
10.  Podmínky pro udělení zápočtu: 
       Aktivní účast na seminářích, zápočtový pohovor 
 
11.  Stručný sylabus kurzu: 

a) Vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na vznik profesionálních onemocnění 
dýchacího ústrojí. 

b) Posuzování zdravotní způsobilosti k práci s ohledem na onemocnění dýchacího ústrojí. (z 
obecných i profesionálních hledisek). 

c) Hodnocení závažnosti a velikosti expozice. 
d) Prevence profesionálních onemocnění dýchacího ústrojí.. 
e) Profesionální onemocnění dýchacího ústrojí – fibrogenního, alergického, karcinogenního a 

infekčního původu. 
f) Hodnocení profesionality onemocnění dýchacího ústrojí podle stávající legislativy. 

 
 
       V Praze dne  10.3.2010                                                         Doc.MUDr. Monika Kneidlová, CSc. 
 
 



Povinně volitelný kurz pro ak. rok 2010/2011 
 
1. Název kurzu:  
  Průkaz infekčního původce ve vyšetřovaném biologickém materiálu   
 pomocí molekulárně-genetických analýz 
 
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
  Ústav lékařské mikrobiologie  VIDIA-DIAGNOSTIKA,   
 Doc.MUDr. Marek Bednář, CSc.  RNDr. Jaroslav König  
  267162580     281911908 
 
3. Počet účastníků kurzu:  6 studentů 
 
4. Určeno pro ročník:  3. a 4.ročník 
 
5. Určeno pro semestr 

Jednosemestrový kurz: zimní     A      letní 
 
6. Počet hodin v semestru: 15 hodin za semestr          
 
7. Počet hodin na den:  7 (8) 
 
8. Den konání kurzu:  sobota (2x za semestr) 
 
9. Místo konání kurzu:  VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o. 
      Poliklinika Černý Most 
      Gen.Janouška 902 
      198 00 Praha 14 
 
10. Podmínky pro udělení zápočtu: 
  aktivní účast, úspěšný závěrečný pohovor 
 
11. Stručný syllabus kurzu: 
Během kurzu budou studenti po krátkém teoretickém úvodu prakticky seznámeni s metodami: 
1) extrakce a purifikace nukleových kyselin z výchozího materiálu (sérum, plasma, moč, stěry) 
pomocí separačních kolonek nebo paramagnetických částic 
2) reverzní transkripce pro přípravu copy DNA a následnou amplifikaci DNA metodou PCR 
(endpoint PCR) 
3) real time PCR s přímou vizuální detekcí amplifik. produktu změnou hladiny fluorescence, 
včetně možnosti následného stanovení genotypu z hodnoty MP po kontinuální tep. denaturaci 
4) klasická elektroforetická detekce PCR produktu v agarosovém gelu 
5) přímé sekvenační analýzy genomu pro určení genotypu pomocí sekvenačního analyzátoru 
V druhé části kurzu proběhne závěrečné vyhodnocení a interpretace výsledků. 
Během kurzu budou studentům odprezentovány teoretické aspekty prováděných analýz. 
Z přístrojů budou použity: Mastercycler (Eppendorf), real time analyzátor Light Cycler 2 
(Roche), jedno-kapilárový sekvenátor ABI 310. 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ        6969 
                                          

1) Název kurzu : Psoriasis vulgaris 

 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

As.MUDr. Havlíčková Blanka , PhD 

 
3) Počet účastníků kurzu : 5 
 
4) Určeno pro ročník(y) : III.,IV 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
 

    a) Jednosemestrový kurz : letní 
    
6) Počet hodin v semestru : 15                     1. polovina 
 
7)  Počet hodin na den : 3 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :Dermatovenerologická klinika 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% účast 
 
11) Stručný sylabus kurzu :  
 
Definice onemocnění, patogeneze, klinické obrazy, nové možnosti terapie. 
Novinky v oblasti výzkumu. 
 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ                                      5983 
 

 
 
Název kurzu: Radiofarmaka 
 
Organizátor kurzu:  PharmDr. Miloš Matějů, KNM UK 3. LF, tel.: 267 162 518 
 
Počet účastníků kurzu:  8 
 
Určeno pro ročník:  3. a 4. ročník  
 
Určeno pro semestr:   jednosemestrový kurz: zimní  
 
Počet hodin v semestru:  15                                           2. polovina 
 
Počet hodin na den:  2,5 
 
Den konání kurzu:  úterý 
 
Místo konání kurzu:  Klinika nukleární medicíny 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 100% účast, závěrečný test 
 
Stručný sylabus kurzu: Základy radioaktivity. 
 Příprava radiofarmak na pracovištích NM – prostory, postupy, 

dokumentace. 
 Příprava radionuklidů – cyklotron, reaktor, generátor. 
 Použití radiofarmak v NM. 



 
POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                   5809  

 
1) Název kurzu : 

Regulace transkripce a nádorová transformace buňky 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Ing. Ľubica Ondrušová, Laboratoře molekulární a buněčné biologie, 
OMBB, FN Bulovka KPHCH, 
tel. 26608 2086, lubica.ondrusova@gmail.com 

 
3) Počet účastníků kurzu : 

Max. 8 
 
4) Určeno pro ročník(y) : 

III., IV.  
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
 

a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
 
b) Počet hodin v semestru : 15 

 
7) Počet hodin na den : 3 
 
8) Den konání kurzu : úterý (nebo čtvrtek) 
 

9) Místo konání kurzu : Laboratoř molekulární biologie, Klinika 
pneumologie a hrudní chirurgie, FN Bulovka 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 

90% účast 
 60% splnění závěrečného testu 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 

Regulace transkripce v eukaryotických buňkách 

Onkoproteiny DNA virů a supresorové geny 

Defekty v regulaci buněčného cyklu a apoptosy při nádorové transformaci 

Transformace a imortalizace buněk v buněčné kultuře 

Praktické ukázky kultivace buněk a přenosu genů do buněk v kultuře 

Klinické aspekty vybraných genových mutací v onkologii 

 
 

Ing. Ľubica Ondrušová 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ                                   6877 

 

1.Název kurzu: 

RIZIKA POŠKOZENÍ ZDRAVÉHO VÝVOJE DĚTÍ A MLÁDEŽE 

2. Jméno, pracoviště a telefonní číslo organizátora: 

    Doc.MUDr.Hana Provazníková,CSc. 

    Ústav zdraví dětí a mládeže 

    Telefon:  2 67 102 333 

3. Počet účastníků kurzu:   10 

4. Určeno pro ročníky:        III. a IV. ročník 

5. Určeno pro semestr:       jednosemestrový kurz  -  semestr  letní 

6. Počet hodin v semestru: 30 hodin 

7. Počet hodin na den:        3 hodiny 

8. Den konání kurzu:           čtvrtek 

9. Místo konání kurzu:         Ústav zdraví dětí a mládeže 

                                            Vybraná zařízení zajišťující péči o  ohrožené skupiny  

                                             dětí a mládeže 

10. Podmínky pro udělení zápočtu:  účast na výuce      

 

11. Stručný sylabus kurzu: 

     Cílem kurzu je  ukázat studentům jak nerespektování  základních  

     zákonitostí vývoje, zanedbávání dětí v rodině, podceňování či  

     neznalost pravidel  péče o děti různých  věkových skupin, ovlivňuje   

     somatické, psychické i sociální zdraví dětí.   Studenti se seznámí se  

     způsoby  a možnostmi péče o ohrožené skupiny dětské populace  

     přímo ve vybraných  zařízeních pro děti a mládež.  Sami si zvolí jedno  

     z navštívených zařízení, ve kterém se budou podrobněji zabývat  

     případem ohroženého dítěte. Výsledky svého šetření přednesou na   

     závěrečném semináři. 

 

 

 
 
 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                  6926 
                                          

1) Název kurzu :Rozpustné mediátory v imunitním systému 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  
    RNDr.Jarmila Vojtíšková,CSc. 
Ústav molekulární genetiky AVČR 
Vídeňská 1083 
142 20 Praha4 – Krč 
 
3) Počet účastníků kurzu : 25 
 
4) Určeno pro ročník(y) :  3. a 4. 
pro studenty, kteří absolvovali základní kurs imunologie  
 
5) Určeno pro semestr(y) :    
 

    a) Jednosemestrový kurz : LETNÍ , 2.polovina  
 
6) Počet hodin v semestru :15 
 
7)  Počet hodin na den : 2 hodiny týdně 
 
8) Den konání kurzu :čtvrtek 
 
9) Místo konání kurzu :3.lékařská fakulta UK,Ruská 87, Praha 10 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : příprava a přednesení 
referátu v délce 15 minut krátká práce( 2 strany)na téma z obsahu kurzu  
 
11) Stručný sylabus kurzu : Úvod - mediátory a cytokiny; Proteiny 
komplementu Interferony a jejich receptory; Interleukiny( IL vázající se na 
receptory se společnou podjednotkou beta, gama, IL skupiny IL-6,IL-12) ; 
Růstový faktor TGF a příbuzné látky; Proteiny příbuzné růstovému faktoru 
TNF;Chemokiny   
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ        8941 
                                          
1)Název kurzu : Roztroušená skleróza mozkomíšní od 
A- do Z 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
     MUDr. David Doležil, Ph.D.,přednosta kliniky 
 neurologická klinika 3. LF UK, tel. 26716 2380 
 
3) Počet účastníků kurzu :  5 - 15 
4) Určeno pro ročník(y) :   4 
5) Určeno pro semestr(y) :   

    a) Jednosemestrový kurz :  letní     2. polovina 
6) Počet hodin v semestru : 15 
7)  Počet hodin na den :     2 
8) Den konání kurzu :  úterý od 16 hod. 
9) Místo konání kurzu :   neurologická  klinika,  
       stážovna 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : aktivní účast 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Diagnostika a dif. diagnostika. a klasifikace multiple 
sclerosis. 
Možnosti a výtěžnost paraklinických a jejich úloha v 
diagnostice (zobrazovací metody,  evokované potenciály, 
vyšetření likvoru) a základní principy terapeutických 
postupů v návaznosti na formu a průběh multiple 
sclerosis. 
Seznámení se s funkčními testy ke stanovení disability 
nemocných. 
Novinky a pokroky v léčbě- biologická terapie. 
Účastník PVK by měl získat základní ucelený přehled o 
problematice demyelinizačního  onemocnění –
roztroušené sklerózy mozkomíšní. 
 
 

 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ       7849   
                                          

1) Název kurzu : 
    Současné možnosti plastické, rekonstrukční  
    a estetické chirurgie 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

Klinika plastické chirurgie     
 
3) Počet účastníků kurzu :   15 
     
4) Určeno pro ročník(y) :   4. ročník         1. polovina  
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
    a) Jednosemestrový kurz :  zimní    
   
6) Počet hodin v semestru :   15 
 
7)  Počet hodin na den :    14:00 – 15:45 hod. 
 
8) Den konání kurzu :  pátek 
 
9) Místo konání kurzu : posluchárna Klinika plast.chirurgie 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
     80% účast studenta na PVK, předložení a obhájení 
     seminární práce   

 

11) Stručný sylabus kurzu : 
       Chirurgie ruky – šlachová poranění, poranění   
      nervů, způsoby krytí defektů. 
      Způsoby krytí defektů měkkých tkání (kožní 
      štěpy, tubulované laloky, rotované laloky,  
      MC laloky. 
      Replantační mikrochirurgie, přenosy tkáňových  
      celků. 
      Kožní nádory – diagnostika a léčba. 
      Zevní vrozené vady – obličejové rozštěpy,  
      VV končetin, hypospadie, řešení defektů  
      v obličeji. 
      Estetická chirurgie.   

 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 
                                          
1) Název kurzu: 
 Statistika pro biomedicínské obory I. a II. 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
 Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a informatiky, 
2305 
 

3) Počet účastníků kurzu: 20 
 

4) Určeno pro ročník (y): III. a IV. 
 
5) Určeno pro semestr (y):  Dvousemestrový kurz  
 

6) Počet hodin v semestru: 30 
 

7) Počet hodin na den: 3 
 
8) Den konání kurzu: úterý 
 

9) Místo konání kurzu: 626 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu: zápočtový test 
 

11) Stručný sylabus kurzu: 
 Statistika I. 

o Deskriptivní statistické metody 
o Pravděpodobnost 
o Testování hypotéz 
o ANOVA 
o Korelace a Regrese (jedné proměnné) 
o Kontingenční tabulky 
o ROC analýza 
 

 Statistika II. 
o Regresní analýza (mnohorozměrná) 
o Diskriminační analýza 
o Logistická regrese 
o Faktorová analýza, Analýza shluků, Analýza hlavních 

komponent 
o Kanonická korelační analýza 
o Analýza přežití 

 
 



 POVINNĚ VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název předmětu:    STRUČNÉ DĚJINY FILOSOFIE 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora 
předmětu:   Radomír Rozbroj, Ústav etiky, 267 102 942,  
mobil: 733 130 381 
 
3) Počet účastníků předmětu:    15 
 
4) Určeno pro ročník(y) : 4. ročník               1. polovina 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   
jednosemestrový kurz : Zimní    A     Letní 
(ste
     

jný předmět se opakuje v obou semestrech)  

6) Počet hodin v semestru: 15 
 
7)  Počet hodin na den:  2 
 
8) Den konání předmětu: čtvrtek 
 
9) Místo konání předmětu: Ústav etiky, pavilon X 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
Aktivní přítomnost na přednáškách a závěrečný pohovor. 
 
11) Stručný sylabus předmětu: 
Kurs se pokusí: podat stručný přehled o dějinách západního filosofického myšlení a předložit 
k diskuzi vybraná filosofická témata, která se dotýkají lékařské problematiky v širším slova 
smyslu. Přehled dějin filosofie seznámí s jejich hlavními etapami od antiky až po současnost; 
vybrané tematické otázky se budou týkat např. původu a povahy západní racionality, lidské 
svobody a vzniku moderní vědy. 
Cílem předmětu je probudit smysl pro dějinný a intelektuální kontext, ze kterého vyrostlo 
pojetí západního lékařství, které se opírá o racionální způsob myšlení a metodiku moderních 
věd. Cílem je rovněž kritické vědomí jak možností, tak mezí západního pojetí racionality. 
1. Původ a povaha západní racionality. Člověk mezi mýtem a logem. 
2. Předsokratické období – problém kontinua jako konflikt nekonečna (života, pohybu, 
prostoru, času) s konečnem (pojmového myšlení).  
3. Období klasické (Sokrates, Platon, Aristoteles) a helenistické filosofie – konflikt 
smyslového a nadsmyslového světa. 
4. Filosofie v období Středověku: rozum ve službách víry?  
5. Descartes a založení moderní vědy (Gallileo, Newton, Leibniz).  
6. Dějiny moderní filosofie: koncentrace „Já“. 
7. Postmoderna jako snaha o střízlivost.  
8. Současná filosofie: pokusy o novou racionalitu. 
 



 
 

Povinně volitelný kurz v roce 2010/2011 
 

1) Název kurzu: Terapeutické monoklonální protilátky, cytokiny a  
inhibitory v medicíně. 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora:  
Doc. RNDr. Petr Stöckbauer, CSc., 
Ústav hematologie a krevní transfuze 
U Nemocnice 1,  
128 20 Praha 2, tel/fax: (420) 221977280  
E-mail: stockbauer@uhkt.cz 
3) Počet účastníků kurzu:  max.10 
4) Určeno pro ročník(y): 3. a 4. ročníky 
5) Určeno pro semestr(y): a) jednosemestrový kurz zimní a  letní  
6) Počet hodin v semestru: 15                       
7) Počet hodin na den: 2 
8) Den konání kurzu: čtvrtek – 2. polovina semestru 
9) Místo konání kurzu: Ústav hematologie a krevní transfuze, 
    U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2,  budova B, 2.p. lab. č. 207 
10) Podmínky pro udělení zápočtu: účast na kursu 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Struktura monoklonálních protilátek, metodologie přípravy 
buněčných hybridomů, rekombinantní protilátky, využití 
monoklonálních protilátek v imunologii, imunoanalýze, 
hematologii, virologii a obecně v imunodiagnostice, monoklonální 
protilátky proti povrchovým molekulám krevních buněk–
leukocytů a erytrocytů, CD-systém a diferenciační molekuly 
leukocytů, terapeutické chimérické, a plně humanizované 
monoklonální protilátky a jejich využití 
 v léčbě hematologických, onkologických a autoimunitních 
onemocnění, terapeutické perspektivy rekombinantních 
monoklonálních protilátek a jejich fragmentů, cytokiny využívané 
v terapii nádorů, cytokiny používané v hematologii, použití 
interferonů v léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění, 
specifické inhibitory proteazomu a kináz v léčbě nádorových 
onemocnění  
 



 
 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ         6946   
                                          

1) Název kurzu : 
Transplantace hematopoetických 
kmenových/progenitorových buněk a její komplikace 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Doc. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. 
Ing. Lucie Sedláčková, PhD. 
Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3.LF UK 
Tel.: 267102170, 267102171 
 
3) Počet účastníků kurzu : 20 
 
4) Určeno pro ročník(y) : III. - IV.  
 
5) Určeno pro semestr(y) :  
 

    
     

a) Jednosemestrový kurz :  letní 

 
6) Počet hodin v semestru : 15                 2. polovina 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 14.00 
 
9) Místo konání kurzu : seminární místnost 3.LF UK 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
Účast a krátký písemný test 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Kurz je určen posluchačům se zájmem o problematiku léčby 
maligních a nemaligních onemocnění pomocí transplantace 
hematopoetických kmenových/progenitorových  buněk. 
Budou diskutovány indikace k transplantaci, druhy 
transplantace, její léčebný mechanismus, úprava a podání 
štěpu, post-transplantační komplikace (rejekce, reakce 
štěpu proti hostiteli, infekce), relaps onemocnění, atd. 
Detailně se zaměříme i na výběr dárce štěpu. 



 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                  5941 
 
 
1) Název kurzu :     UROGYNEKOLOGIE 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

 
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 

     Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, Praha 4-Podolí 
     tel.  2965 11 200 
 
3) Počet účastníků kurzu :      5 
 
4) Určeno pro ročník (y) :       IV.  
 
5) Určeno pro semestr (y) :                     zimní 

 
  a) Jednosemestrový kurz :  zimní semestr – říjen 2010 

                                                      1. polovina 
                    
        
6) Počet hodin v semestru :     15   
 
7) Počet hodin na den :             2 
 
8) Den konání kurzu :        úterý  
 
9) Místo konání kurzu :     Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :   80 – 90 % docházka 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

1. Anatomie a morfologie uretrovesikální jednotky 
2. Funkční vyšetřovací metody v urogynekologii 
3. Zobrazovací metody v urogynekologii 
4. Možnosti konzervativní léčby inkontinence.  
5. Chirurgická léčba  
6. Problematika sestupu rodidel, diagnostika, léčba.  



 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : Urolitiáza 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
doc. MUDr. Michael Urban, Urologická klinika, linka 2808, 
email sekretariát liskova@fnkv.cz  
 
lektoři – MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Zuzana Trněná, MUDr. 
Tomáš Baitler 
 
3) Počet účastníků kurzu :  max. 10 
 
4) Určeno pro ročník(y) :   III.-IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   dvousemestrový 
 
6) Počet hodin v semestru :   15  15                  2. polovina    
 
7) Počet hodin na den :    2 
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek 14,30-16,00, následně  

dle individuální dohody a 
programu operačních sálů 

 
9) Místo konání kurzu :   Urologická klinika 

 
10) Podmínky pro udělení zápočtu :  
absolvování předepsaného počtu hodin 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Seznámení s komplexní problematikou urolitiázy - etiologie, 
diagnostika, léčba, dispenzarizace, prevence, vztah ke 
spolupracujícím oborům. Teoretické přednášky, praktické 
asistence při výkonech.  

mailto:liskova@fnkv.cz


 
 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          
1) Název kurzu : Urologická onkologie se zaměřením na 
nádory ledvin, prostaty a močového měchýře 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
doc. MUDr. Michael Urban, Urologická klinika, linka 2808, 
email sekretariát liskova@fnkv.cz  
 
lektoři – lektoři – MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Zuzana Trněná, 
doc. MUDr. Michael Urban, prim. MUDr. Robert Grill, PhD., 
MUDr. Martin Lukeš, doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD., 
prim. MUDr. Oto Köhler, CSc., MUDr. Jiří Kočárek, PhD., 
MUDr. Michaela Matoušková 
 
3) Počet účastníků kurzu :  max. 10 
4) Určeno pro ročník(y) :   III.-IV. 
5) Určeno pro semestr(y) :   dvousemestrový 
6) Počet hodin v semestru :   15  15                   1. polovina 
7) Počet hodin na den :    2 
 
8) Den konání kurzu :   čtvrtek 14,30-16,00, následně  

dle individuální dohody a 
programu operačních sálů 

 
9) Místo konání kurzu :   Urologická klinika 

Urocentrum 
Urologické oddělení FTN 
Urologické oddělení ÚVN 
 

10) Podmínky pro udělení zápočtu :  
absolvování předepsaného počtu hodin 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Seznámení s problematikou kompletní urologické 
onkologie, především s nádory ledvin, močového měchýře a 
prostaty. Etiologie, diagnostika, léčba, dispenzarizace, 
prevence, etické problémy, kvalita života, vztah ke 
spolupracujícím oborům. Teoretické přednášky, praktické 
asistence při výkonech.  

mailto:liskova@fnkv.cz


POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ 
                                        

1) Název kurzu :    Úvod do sociální pediatrie 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

As. Tereza Kopřivová Herotová, Ústav zdraví dětí a mládeže, 
tel: sekretariát: 267102334 

3) Počet účastníků kurzu : 15 

4) Určeno pro ročník(y) : III. a IV. ročník  

5) Určeno pro semestr(y) :   

    b) Jednosemestrový kurz :  zimní      a         letní  
        (stejný kurz se opakuje v obou semestrech)  

6) Počet hodin v semestru : 15                      2. polovina 

7)  Počet hodin na den : 3 

8) Den konání kurzu : úterý 14.30 (zimní);  

                                    13.30 (letní) 

9) Místo konání kurzu : Učebna prev. lékařství, budova č. 19 

10) Podmínky pro udělení zápočtu : 80% účast na 
seminářích + seminární práce 

11) Stručný sylabus kurzu : 

1) Úvod  
 Sociální pediatrie – vývoj, pojetí a náplň oboru 
 Dětství ( vývoj přístupu k němu v různých historických obdobích a kulturách) 
 Potřeby a práva dítěte 

2) Proces socializace 
 Socializace dítěte od narození až do dospělosti 
 Vztah matka – dítě 
 Sociálně maladaptované děti 

3) Rodina vs. Ústavy sociální péče 
 Funkce rodiny 
 Aktuální stav české rodiny 
 Dětství v sociálních zařízeních 

4) Předškolní vzdělávání 
 Návštěva mateřské školy 
 Porovnání přístupu k předškolnímu vzdělávání v ČR s jinými evropskými zeměmi 
 Tematicky zaměřený film 

5) Rizika v dětském věku 
 Úrazy 
 Problematika závislostí 
 Sy CAN 



                            POVINNĚ  VOLITELNÝ KURZ 
                                              akademický rok 2010/2011   
 
1.  Název kurzu:  
     VLIV  EXTRÉMNÍCH  STAVŮ  NA  ORGANIZMUS 
 
1. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
      MUDr.Aleš Kavka, Klinika pracovního a cestovního lékařství, tel. 267162576 
 
1. Počet účastníků kurzu: 

Maximální počet: 10 studentů 
 
2. Určeno pro ročníky: 

IV. ročník 
 
3. Určeno pro semestr(y): VYZNAČTE 

a)Jednosemestrový kurz: zimní  NEBO  letní 
     b) Jednosemestrový kurz : zimní     a       letní                    2. polovina 
              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech) 
      c)Dvousemestrový  kurz 
 
4. Počet hodin v semestru: 

15 hodin 
 
5. Počet hodin na den: 

Max. 3 výukové hodiny 
 
6. Den konání kurzu: 

Úterý, od 14,00 hod. 
 
7. Místo konání kurzu: 

Klinika pracovního a cestovního lékařství, FNKV, pav.I, přízemí 
     
8. Podmínky pro udělení zápočtu: 

Účast na výuce, závěrečný pohovor 
 
9. Stručný sylabus kurzu: 
a) Nízký atmosférický tlak, horolezectví. 
b) Vysoký tlak okolního prostředí, potápění. 
c) Přetížení a stav beztíže, letectví a kosmické lety. 
d) Extrémní námaha a vyčerpání. 
e) Hlad a žízeň, dehydratace. 
f) Suché a vlhké horké klima, sluneční záření. 
g) Studené klima. 
h) Radiace, radiační nehoda. 
i) Vybrané chemické látky a biologická agens. 
j) Trauma, medicína katastrof. 
 
 
 
V Praze dne 10.3.2010                                                                           MUDr. Aleš Kavka 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
                                          

1) Název kurzu : Vybrané kapitoly z otoneurologie 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 

Doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr.med.,CSc 
ORL klinika 3.LF UK a FNKV, tel. 267163171 

 
3) Počet účastníků kurzu : 10 
 
4) Určeno pro ročník(y) :      4..ročník                 1. POLOVINA         
 
5) Určeno pro semestr(y) :  VYZNAČTE  
      

 !  b) Jednosemestrový kurz :  zimní      A         letní  
                  (stejný kurz se opakuje v obou 
semestrech) ! 
     

 
6) Počet hodin v semestru :15 
 
7)  Počet hodin na den : 1,5 
 
8) Den konání kurzu :čtvrtek od 14.30-16.00 
 
9) Místo konání kurzu :ambulance ORL  
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : účast 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 

- problematika závrativosti, šelestů a nitroušní 
nedoslýchavosti 

- diagnostika a terapie Spánkové apnoe ( Sleep apnea 
syndrom ) 

- využití PET a Gama-nože v Otorinolaryngologii 
 
 

 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ                          7958 
 
 

1) Název kurzu: Vybraná témata speciální neurochirurgie (PVK) 
 

2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu:MUDr.Richard Brzezny,PhD. 
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV 
tel: 267168548 

 
3) Počet účastníků kurzu: 10 

 
4) Určeno pro ročník(y): 4 

 
 

5) Určeno pro semestr(y):  Jednosemestrový kurz:  zimní               1. polovina 
 

6) Počet hodin v semestru: 15 
 

7) Počet hodin na den:  1,5 
 

8) Den konání kurzu: Středa 
 

9) Místo konání kurzu: Zasedací místnost neurochirurgické kliniky, 4. patro, budova S1 
FNKV. 

 
10) Podmínky pro udělení zápočtu: písemné vypracování doporučeného postupu. 

 
11) Stručný sylabus kurzu: 

Obsahem kurzu je seznámit studenty se zájmem o neurologii, neurochirurgii, traumatologii a 
akutní medicínu s důležitou neurochirurgickou problematikou přesahující běžné sylaby výuky 
neurochirurgie. Cílem kurzu je osvojení základních doporučených postupů a to jak v prvním 
kontaktu tak při chronické terapii v následující problematice: 
 

1. Neuroinfekce se zaměřením na mozkové abscesy. 
2. Akutní péče o pacienta s kraniotraumatem. 
3. Poranění brachiálního plexu. 
4. Degenerativní onemocnění páteře. 
5. Hydrocefalus. 
6. Intraoperační monitorace nervových funkcí. 
7. Centrální a periferní vestibulární syndrom neurochirurgických nemocných. 
 

Literatura -   
Greenberg MS, Handbook of Neurosurgery, 7th edition , Thieme, 2010 
Náhlovský J, Neurochirurgie, Galén, 2006 
The Cochrane library, Pubmed a ostatní relevantní on-line zdroje. 
 
 
 
 
 
 



                           POVINNĚ  VOLITELNÝ KURZ 
                                              akademický rok 2010/2011 
 
1.   Název kurzu:  

VZNIK  A  ROZVOJ  PROFESIONÁLNÍCH  ONEMOCNĚNÍ 
 
2.  Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
      Doc.MUDr.Evžen Hrnčíř, CSc.,MBA, Klinika pracovního a cestovního lékařství, tel. 267162810 
 
3.  Počet účastníků kurzu: 
     Maximální počet: 20 studentů 
 
4.  Určeno pro ročníky: 
     III. a IV. ročník 
 
5.  Určeno pro semestr(y): VYZNAČTE 
     a) Jednosemestrový kurz: zimní  NEBO  letní 
     b) Jednosemestrový kurz : zimní     A       letní 
              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech) 
     c) Dvousemestrový  kurz 
 
6.  Počet hodin v semestru:                                                                     1. polovina 
     15 hodin 
 
7.  Počet hodin na den: 
     Max. 3 výukové hodiny 
 
8.  Den konání kurzu: 
     Úterý:  zimní semestr -  od 14,30 hod.                 letní semestr  -   od 14,00 hod. 
 
9.  Místo konání kurzu: 
     Při počtu účastníků do 10: Klinika pracovního a cestovního lékařství, FNKV, pav.I, přízemí 
     Při počtu účastníků nad 10: některá seminární místnost v budově děkanátu 
     
10.  Podmínky pro udělení zápočtu: 
       90 procentní účast na výuce, úspěšně absolvovaný závěrečný pohovor 
 
11.  Stručný sylabus kurzu: 
       a)  Mechanizmy vzniku a rozvoje: 
            - vybraných profesionálních intoxikací, 
            - nemocí z ionizujícího a elektromagnetického záření, 
            - nejčastějších tropických infekčních chorob, 
            - nemocí z přetlaku, 
            - nemocí způsobených vibracemi nebo hlukem,                                                                    
            - nemocí z přetěžování, 
            - profesionálních plicních onemocnění. 
        b) Hodnocení zdravotního rizika při práci. 
        c) Principy zdravotní péče o pracující. 
        d) Pravděpodobnostní a deterministický přístup při hodnocení profesionality vybraných  
            onemocnění. 
 
  V Praze dne  10.3.2010                                                     Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 
 



 

POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ                          5830 
                                          

1) Název kurzu : 
Vztah mozku a chování 

 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
MUDr F.Koukolík DrSc 
Oddělení patologie a molekulární medicíny FTNsP; Národní referenční laboratoř 
prionových chorob 

 
 

3) Počet účastníků kurzu :    30 
 

4) Určeno pro ročník(y) :    III. a IV. 
 
5) Určeno pro semestr(y) :   Jednosemestrový kurz zimní 
  

6) Počet hodin v semestru :    30 
 

7)  Počet hodin na den :    2 
 
8) Den konání kurzu :    Úterý 14.30 - 16 
 
9) Místo konání kurzu :     Sylabova posluchárna, 3.LF, Ruská ul., Praha 10 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : 
90% účast + test 
 

11) Stručný sylabus kurzu : 
                                                                                                                                                    
Úvod 

 
Náplní kurzu o vztahu mozku a chování jsou klíčové výzkumné směry a otázky současné 
kognitivní a afektivní neurovědy včetně mezních problémů, v nichž se neurovědy prolínají se 
sousedícími obory. Předpokládaným praktickým přesahem je doplnění představ o základech a 
přesahu současné neurologie, psychiatrie, neuropsychologie, i neuropsychiatrie. Klinicky kurz 
zaměřen není.  

 
Teoretická stránka kurzu je určena všem zájemcům o vztah mozku a chování obecně,  včetně 
zájemcům o hraniční otázky společné například s filosofií, psychologií nebo politologií.  
 
Kurz je založen na rozsáhlé obrazové dokumentaci a jejím výkladu.      
Následující souhrny jsou jen rejstříkem témat, o nichž přednášky 
pojednávají. 
 
Kurz je veřejně přístupný všem motivovaným zájemcům, nejen studentům 3.    lékařské fakulty. 
Navštěvují ho studenti filosofické, přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty UK. Jedinou 
podmínkou je představit se přednášejícímu. 
 
 
V Praze     1.3.2010 

 
MUDr František Koukolík DrSc  
frantisek.koukolik@ftn.cz 
Oddělení patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze  
Národní referenční laboratoř prionových chorob  
Praha 4, Krč, Vídeňská 800, 140 59 



 
 
Sylabus povinně volitelného kurzu                                                                 5980 
Název kurzu: Základní dovednosti lékaře v pohotovostní službě 
 
Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: MUDr. Jan Novák, Ph.D. Ústav imunologie 

3. LF UK, tel. 2 6716 3599. E-mail: novakjan@centrum.cz 

Počet účastníků kurzu: 8 

Určeno pro ročníky: III. a IV. 

Určeno pro semestry: jednosemestrový kurz zimní v ČJ, jednosemestrový kurz letní v AJ 

Počet hodin v semestru: 30 

Počet hodin na den: 2 

Den konání kurzu:     ÚTERÝ 

Místo konání kurzu: Oddělení klinické hematologie FNKV Praha 

Podmínky udělení zápočtu: 50% účast 

Cílem PVK je naučit studenty zvládat nejčastější problémy pacientů interních oddělení. 
Studenti se naučí prakticky řešit nejčastější laboratorní abnormity (hyper/hypokalemie, 
hyper/hypoglykémie, anémie…), nejčastější objektivní abnormity (desaturace, 
hyper/hypotenze, febrílie, retence moči, zmatenost…) a nejčastější subjektivní stesky 
nemocných (bolest břicha, dušnost, nespavost…). Studenti budou tyto situace řešit pod 
dozorem vyučujícího přímo v pohotovostní službě. PVK proto neobsahuje pevný rozpis 
praktik, studenti se budou konkrétně hlásit na jednotlivé pohotovostní služby vyučujícího. 
Předpokládá se, že ne všechny termíny budou studentům vyhovovat, proto je akceptována 
50% docházka (tj. účast na 5 službách po 3 vyučovacích hodinách (od 16:45 do 19:00). 
Minimální počet studentů v jedné pohotovostní službě: 2, maximální počet: 4. 
 

Basic skills of physician in emergency duties  

The goal of the course is to demonstrate and to learn to solve the most common problems that 
can occur during emergency duties in the departments of internal medicine. Students will 
learn to practically deal with the most common laboratory pathologies (hyper/hypoglycaemia, 
hyper/hypokalemia, anemia...), the most common objective abnormalities (hypoxia, fever, 
urine retention, confusion...) and the most common subjective complains of patients 
(abdominal pain, dyspnoea, insomnia...). The students will resolve these problems under 
supervision of lector in the emergency duties. The study plan suggest that not all terms of 
emergency duties of the lector will suit to the students and that’s why 50% presence is 
accepted (the participation on 5 emergency duties at 16:45 – 19:00). Minimally 2, maximally 
4 students in each lesson are accepted. 
 



                               POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
 
1) Název kurzu:   Základy pohybového tréninku 
 
2)Jméno,pracoviště a telefon organizátora kurzu: Mgr.Petr Horn, ÚTV , 
    272082506,  +420608889144 
 
3)Počet účastníků kurzu: 20 
 
4)Určeno pro ročníky: 3. a 4.ročník 
 
5)Dvousemestrový kurz 
 
6)Počet hodin v semestru :   15                 2. polovina 
 
7)Počet hodin na den : 2 
 
8)Den konání kurzu: úterý   (cca od 14.00) 
 
9)Místo konání kurzu: 3.LF UK,Ruská 87 nebo SCUK,Bruslařská 10,P-10 
 
10)Podmínky absolvování kurzu: dostatečný počet prezencí+konzultace 
 
11)Stručný sylabus kurzu: kurz seznamuje studenty se základy fylogeneze a 
ontogeneze motoriky, funkční diagnostiky, sportovního a pohybového 
tréninku, rozvojem jednotlivých pohybových schopností.  
V rozšiřujících informacích jsou seznámeni se specifiky tréninku 
handicapovaných i vrcholových sportovců. Zároveň se seznámí 
s problematikou správné výživy , dopinku a základy testování 
v laboratořích FTVS. 
 
 



POVINNĚ  VOLITELNÝ  KURZ 
 
1) Název kurzu : Základy revmatologie 
 
 
2) Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu : 
Doc.MUDr.Marie Valešová,CSc 
I.interní klinika 3-LF a FNKV 
Tel. 267162256 – P,Út  - ebeny. Sekretariát kliniky-
linka          2315 
       267162457 
3) Počet účastníků kurzu : 5-10 
 
4) Určeno pro ročník: IV. 
 
5) Určeno pro semestr) :   
  a) Jednosemestrový kurz :     letní 
     

     
6) Počet hodin v semestru : 30 
 
7)  Počet hodin na den : 2 
 
8) Den konání kurzu : čtvrtek 14-15,30 
 
9) Místo konání kurzu : I.interna, pavilon G přízemí-
seminární místnost 
 
10) Podmínky pro udělení zápočtu : účast 
 
 
11) Stručný sylabus kurzu : 
Revmatoidní artritida,  
seronegativní spondartritidy, systémová onemocnění 
pojiva, osteoartróza, dna, revmatické syndromy vázané 
na infekční agens, mimokloubní revmatismus 
 
 
 
 
 
 



POVINNĚ VOLITELNÝ KURZ                                        6825 
1. Název kurzu :  Základy tvarové (Gestalt) psychoterapie 
2. Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu :  

MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., Ústav zdraví dětí a mládeže, l. 2340 
3. Počet účastníků kurzu : 12 
4. Určeno pro ročník(y) : 3., 4. 
5. Určeno pro semestr(y) : VYZNAČTE  

1. Jednosemestrový kurz : letní   
6. Počet hodin v semestru : 30 
7. Počet hodin na den : 2 
8. Den konání kurzu : čtvrtek, od 14:30 hod. 
9. Místo konání kurzu : bud. 19, seminár. míst. 307 
10. Podmínky pro udělení zápočtu : aktivní účast v kurzu – nácvik dialogu 

s klientem, práce s vlastním uvědoměním 
11. Stručný sylabus kurzu  

 
1. Teoretické základy GT, pojetí zdraví v GT, úvodní setkání terapeuta s 

klientem,  vymezení terapeutického kontraktu vč. cílů terapie 
2. Fenomenologické zkoumání zkouškové úzkosti, holistické pozorování  
3. Funkce terapeuta v GT, terapeutický vztah, dialog, supervize 
4. Teorie self a teorie psychopatologie z pohledu GT 
5.  Zkoumání klientova kontextu a kulturního zázemí, kreativní přizpůsobení  a 

rodina, tvořivé techniky v práci s historií 
6. Zabývání se procesy v klientově životě, nalézání životních témat, rozvoj 

uvědomění týkající se podpory 
7. Zkoumání uvědomění a kontaktu, kontaktní styly 
8. Gestalt proces, diagnostika, terapeutické strategie  v GT 
9. Spojení diagnózy podle Gestaltu a psychiatrické diagnózy, Gestalt přístup 

k léčbě deprese 
10. Terapeutický přístup u lidí s křehkým vědomím self a citlivým vůči 

pocitům zahanbení 
11. Využití experimentů a tvořivé imaginace v GT 
12. Práce s tělesným vyjádřením emocí, energií a odporem 
13. Práce se sny 
14. Transpersonální dimenze a péče o duši 
15. Vývoj terapie v čase, ukončování terapie  

Cílem kurzu je seznámit studenty  se základními teoretickými koncepty a praktickými přístupy 
tvarové (Gestalt) terapie a možnostmi jejich uplatnění v práci lékaře a zdravotníka. Semináře 
jsou vedeny tak, že v první části jednotlivých setkání prezentuji studentům vybrané teoretické 
koncepty  a  příklady ze své poradenské praxe  a ve druhé, praktické části probíhá nácvik 
základních poradenských   a terapeutických dovedností:  
- práce s vlastní zkušeností formou tvořivých experimentů, sdílení vlastní zkušenosti s ostatními 
ve skupině                                                                                   
- vedení  rozhovoru s klientem                                                                                                 
-  formulace potřeb klienta a cílů terapie                                                                                                 
-  holistické pozorování a empatické naslouchání                                                                                     
-  uvědomování si vlastní reakce na klienta                                                                                         
-  rozpoznání kontaktních stylů v rozhovoru s klientem.                                                          

 



 
                             POVINNĚ  VOLITELNÝ KURZ 
                                              akademický rok 2010/2011   
 
1.   Název kurzu:  

ZDRAVOTNÍ  RIZIKA  V  PRACOVNÍM  PROSTŘEDÍ 
 
2.  Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
     Doc.MUDr.Monika Kneidlová, CSc., Klinika pracovního a cestovního lékařství, tel. 267162679 
 
3.  Počet účastníků kurzu: 
     Maximální počet: 20 studentů 
 
4.  Určeno pro ročníky: 
     III. a IV. ročník 
 
5.  Určeno pro semestr(y): VYZNAČTE 
     a) Jednosemestrový kurz: zimní  NEBO  letní 
     b) Jednosemestrový kurz : zimní     A       letní 
              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech) 
     c) Dvousemestrový  kurz 
 
6.  Počet hodin v semestru:                                                                      2. polovina 
     15 hodin 
 
7.  Počet hodin na den: 
     Max. 3 výukové hodiny 
 
8.  Den konání kurzu: 
     Úterý, zimní semestr -  od 14,30 hod.                 letní semestr  -   od 14,00 hod. 
 
9.  Místo konání kurzu: 
     - do 10 studentů: Klinika pracovního a cestovního lékařství, FNKV, pav.I, přízemí 
     - více studentů: některá seminární místnost v budově děkanátu 
     
10.  Podmínky pro udělení zápočtu: 
       Aktivní účast na seminářích, zápočtový pohovor 
 
11.  Stručný sylabus kurzu: 

a) Práce a zdraví:  pracovní pohoda x nepříznivé vlivy (pracovní úrazy, nemoci z povolání,   
             nemoci  spojené s prací). 

b) Posuzování zdravotní způsobilosti k práci – adaptace práce a pracovních podmínek podle  
schopností a možností pracovníků. 

c) Nemoci ovlivněné prací: onemocnění oběhového, dýchacího a pohybového systému. 
d) Hodnocení velikosti a závažnosti expozice (chemické a fyzikální faktory) a pracovní zátěže 

(fyzické, psychické). 
e) Optimalizace pracovní zátěže, pracovního výkonu a pracovních podmínek. 
f) Prevence a rehabilitace – nemocí z povolání a nemocí spojených s prací. 

      
                                                                                  
       V Praze dne  10.3.2010                                                    Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. 
 



                           POVINNĚ  VOLITELNÝ KURZ 
                                              akademický rok 2010/2011   
 
1.   Název kurzu:  

ZDRAVOTNICKÁ PROBLEMATIKA POTÁPĚNÍ 
 
2.  Jméno, pracoviště a telefon organizátora kurzu: 
      Doc.MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, Klinika pracovního a cestovního lékařství, tel. 267162810 
 
3.  Počet účastníků kurzu: 
     Maximální počet: 10 studentů 
 
4.  Určeno pro ročníky: 
     IV. ročník 
 
5.  Určeno pro semestr(y): VYZNAČTE 
     a) Jednosemestrový kurz: zimní  NEBO  letní 
     b) Jednosemestrový kurz : zimní     A       letní                        2. polovina 
              (stejný kurz se opakuje v obou semestrech) 
     c) Dvousemestrový  kurz 
 
6.  Počet hodin v semestru: 
     15 hodin 
 
7.  Počet hodin na den: 
     Max. 3 výukové hodiny 
 
8.  Den konání kurzu: 
     Úterý, od 14,00 hod. 
 
9.  Místo konání kurzu: 
     Klinika pracovního a cestovního lékařství, FNKV, pav.I, přízemí 
      
10.  Podmínky pro udělení zápočtu: 
       90 procentní účast na výuce, úspěšně absolvovaný závěrečný pohovor 
 
11.  Stručný sylabus kurzu: 

a) Fyzika přetlaku 
b) Fyziologie potápění 
c) Dekompresní nemoc 
d) Barotraumata 
e) Embolizace plynu 
f) Jiná onemocnění související s potápěním 
g) Prevence a léčba nemocí potápěčů 
h) Posuzování zdravotní způsobilosti k potápění 

 
 
 
 V Praze dne  10.3.2010                                                    Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 
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