
Studium všeobecného lékařství s 

rozšířenou vědeckou průpravou  

 

 

Pregraduální Program prO mOtivované studenty 

Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou 

  

(P-PooL LF MU Brno) 



Cíle programu P- PooL 

• připravit studenty LF MU Brno na práci 

– špičkových vědeckých pracovníků v oblasti 

biomedicíny  

– špičkových klinických lékařů nové generace 

– schopných dalšího postgraduálního vzdělávání 

v plném rozsahu klinických, teoretických 

oborů, základního výzkumu a bioinženýrství.  



Speciální studijní modul 

• kromě standardního obsahu pregraduálního 

programu Všeobecného lékařství, poskytne 

možnost rozšířené vědecké přípravy. … 

• Po ukončení pregraduálního studia je 

studentům nabídnuto kontinuální 

pokračování ve vědecké práci v doktorském 

PGS, společně s přípravou na k atestaci ve 

vybraném klinickém oboru. 

• Pilotní fáze - prvních 5 let pro studenty VL  



Kritéria pro přijetí 

• výsledky  

– středoškolského studia 

– přijímacích zkoušek 

• vlastní aktivity a zájem studentů (např. SOČ 

s biomedicínským zaměřením  

• speciální motivační dopis po zápisu ke studiu 

Všeobecného lékařství 

• O přijetí do programu rozhodne děkan fakulty na 

základě motivačního dopisu, pohovoru a 

doporučení Komise pro MD-PhD program   



Komise P-pool jmenovaná děkanem 

• ve spolupráci s oborovými radami PGS studia - příprava nabídky pracovišť, témat a školitelů 

pro jednotlivé vybrané studenty a zařazení k pracovištím…(od 2. ročníku) 

• ve spolupráci s proděkany pro studium organizuje a navrhuje nadstandardní náplň studia 

v programu P-pool (doporučené kurzy na MU, prázdninové kurzy, exkurze atp..) 

• ve spolupráci s proděkany pro studium hodnotí průběžné výsledky studia své skupiny studentů 

a navrhuje děkanovi změny složení studijní skupiny (1x za semestr)  

• Designovaný kruhový učitel řeší organizační záležitosti této studijní skupiny a je pro studenty 

kontaktní osobou při řešení aktuálních problémů.  

• Školitel P-pool (na pracovišti zapojeném do programu P-pool) zodpovídá za vedení studenta.. (analogie 

PGS studia).  

• Školitel vypracuje pro studenta studijní plán. Zodpovídá i za další odborný růst studenta 

(vysílání na konference, studijní pobyty).  

• Zařazení studenta do P-pool je v rozpočtu ústavu/kliniky zohledněno podobně jako zařazení 

PGS studentů.  



Fáze 1:  1.-3.ročník studia 
• Před zahájením 1. ročníku - týdenní kurz „Nemoci člověka ve světle 

současné biologie“ + exkurze na vybraná pracoviště LF MU.   

• 1.-5. semestr: (krom povinných předmětů) další se zaměřením na získávání, 

zpracování a prezentování vědeckých informací, molekulární biologii a 

vybrané přístrojové techniky (předměty Získávání vědeckých informací, organizace a 

metody práce vědeckých knihoven, Molekulární biologie a genetika, Rétorika a kultura 

mluveného projevu) + přednáškový cyklus vybraných odborníků na LF MU.  

• Do konce 1. ročníku - vypracují a odpresentují na minisymposiu přehledovou 

práci na zadané téma.    

• Od 2. ročníku - studenti zařazováni k vypsaným tématům a pracovištím.   

• Modul: oboustranně prostupný, otevřený i dalším studentům s výbornými 

studijními výsledky a motivací k vědecké práci. A vice versa..  

• O zařazování/vyřazování studentů rozhoduje komise na základě písemné 

žádosti studenta nebo zprávy od kruhového učitele.  

• f) Po třech ročnících  - komplexnější zhodnocení teoretických znalostí 

formou podobnou USMLE step 1. Cílem je umožnit přímé složení USMLE.  

• Do druhé fáze - 15 studentů s nejlepším hodnocením. 



Fáze 2:  4-6. ročník studia 

• Vybraní studenti pokračují ve studiu VL. Současně vědecky pracují 

pod vedením svých učitelů na zadaných tématech.   

• 4-6. ročník - navíc předměty: Analýza klinických dat, Plánování, 

organizace a hodnocení klinických studií.  

• Samozřejmou součástí  - mezinárodní stáže a pobyty finančně 

podpořené ze strany LF MU.  

• Výstupem vědecké práce studenta je vypracování Diplomové práce, 

jejíž součástí by měla být i zahraniční impaktovaná publikace 

studenta. 

• Diplomová práce může sloužit jako základ pro budoucí disertační 

práci („predisertace“), v rámci existujících Ph.D. programů na LF.  

• Diplomové práce budou odevzdány nejpozději v průběhu 6.ročníku 

studia a obhajovány dle standardních pravidel a postupů platných na 

MU.  



Podpora studentů v P-Pool 

• Speciální stipendijní program, kdy mohou být po 
schválení děkanem studentům proplaceny 
mimořádné náklady spojené s aktivitami v rámci P-
pool.  

• Počínaje 3. ročníkem studia může studentům 
tohoto programu být přiznáno zvláštní stipendium.  

 

• 3. ročník  1200 Kč/měsíc  

• 4. ročník  1500 Kč/měsíc  

• 5. ročník  2000 Kč/měsíc  

• 6. ročník  2500 Kč/měsíc  


