
Během 6. ročníku a cyklu předpromočních praxí mají studenti povinnost absolvovat alespoň jeden 

z následujících předmětů: 

- VLAP011CH Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Chirurgie; 

- VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství; 

- VLAP011PE Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Pediatrie. 

Bez zápočtu za jeden z uvedených předmětů nelze přistoupit k poslední SRZ. 

V rámci vybraného předmětu stráví student 1 týden z celkové předpromoční praxe mimo mateřskou 

kliniku na jednom z přidružených pracovišť LF MU (seznam viz níže).  

Přihlašování probíhá prostřednictvím IS, přes seminární skupiny vybraného předmětu. Seminární 

skupiny jsou zpřístupněny od začátku semestru vždy do neděle předcházející zahájení výjezdu. 

Do stejného data nejpozději student musí nahlásit referentce studijního oddělení, jestli má zájem 

o ubytování (zajišťováno a hrazeno partnerskými nemocnicemi) a/nebo stravování (formou obědů 

v nemocnici, na vlastní náklady studenta). 

Instrukce ohledně nástupu na stáž poskytne studijní oddělení po ukončení přihlašování do jednotlivých 

seminárních skupin. 

Student je dále povinen na mateřské klinice nahlásit, který týden bude pryč ! 

 

Možné výjimky z povinnosti absolvovat Prohloubení praktických aspektů před promoční praxe:  

-  pouze celoroční předpromoční stáž absolvovaná v zahraničí v rámci pobytů a stáží spojených 

s fakultou (typicky Erasmus) 

 

Přidružená pracoviště (partnerské nemocnice): 

- Nemocnice Boskovice (https://www.nembce.cz/); 

- Nemocnice TGM Hodonín (http://www.nemho.cz/); 

- Nemocnice Jihlava (https://www.nemji.cz/); 

- Nemocnice Kyjov (http://www.nemkyj.cz/); 

- Nemocnice Milosrdných bratří (https://www.nmbbrno.cz/); 

- Uherskohradišťská nemocnice (https://www.nemuh.cz/); 

- Vojenská nemocnice Brno (http://www.vnbrno.cz/); 

- Krajská nemocnice T. Bati (https://www.kntb.cz/); 

- Nemocnice Znojmo (http://www.nemzn.cz/). 

- Nemocnice Zlín 

Nově 

SurGal Clinic Brno (https://www.surgalclinic.cz/) 

 

Všechny nemocnice zajišťují a hradí ubytování  (s výjimkou brněnských nemocnic). Stravování 

a cestovní náklady jsou v režii studentů. 

Ve všech nemocnicích je možné absolvovat libovolný předmět, s výjimkou Nemocnice TGM Hodonín, 

Vojenské nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří, kde nelze odchodit Pediatrii (VLAP011PE). 

 

http://www.nemzn.cz/
https://www.surgalclinic.cz/


Přidružená pracoviště ze skupiny AGEL 

- Nemocnice Nový Jičín (Interna); 
- Nemocnice Podlesí, Třinec (Interna, Chirurgie); 
- Středomoravská nemocniční, Prostějov (Interna, Pediatrie, Chirurgie); 
- Středomoravská nemocniční, Přerov (Interna, Pediatrie, Chirurgie); 
- Středomoravská nemocniční, Šternberk (Interna, Pediatrie, Chirurgie). 
- Podhorská nemocnice, Bruntál (Interna); 
- Jesenická nemocnice, Jeseník (Chirurgie, Interna). 

 
Ve všech případech je ubytování zajištěno a hrazeno AGELem, stravování probíhá v rámci 
nemocničních jídelen za zaměstnanecké ceny. 
 


