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Praktické lékařství a paliativní péče  

– podrobné informace 

 
Jedná se o předměty 6. ročníku (VLPL11Xpp a VLPP11Xpp), které jsou ukončeny 
kolokviem a student je musí splnit před poslední SRZ. Jejich součástí jsou 
teoretické a kazuistické semináře a předpromoční praxe. 
 
 
PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ A GERIATRIE = předmět VLPL11XX + VLPL11Xpp 
 
Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu: 
100 % účast na seminářích 
Prezentace témata na 3. nebo 4. semináři 
Účast na kazuistickém semináři s prezentací vyplněného „Protokolu o vyšetření pacienta“ 
Absolvování všech 3 praxí a odevzdání potvrzeného formuláře 
 

a) TEORETICKÁ ČÁST  
 
TEMATICKÉ SEMINÁŘE: 
Úvodní seminář (seznámení se základními aspekty oboru, systémem vzdělávání v oboru, 
rozdělení prezentací témat a vysvětlení, jak má být vypracováno, harmonogram praxí včetně 
kontaktů na pracoviště, sdělení termínu kazuistického semináře, předání potřebných 
formulářů); 
Seminář (Spondea);  
Tematický seminář (Prezentace témat);  
Tematický/ Závěrečný seminář (Prezentace témat + Test) 
 
KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ: 
Semináře v malých skupinách – studenti v rámci své praxe u praktického lékaře pro dospělé 
nebo své praxe na geriatrickém oddělení vyplní „Protokol o vyšetření pacienta“, který 
odprezentují a odevzdají na kazuistickém semináři. Semináře probíhají v několika různých 
termínech v druhé polovině turnusu (1,5 h odpoledne). Termíny semináře sděleny na úvodním 
semináři.  
 
Termíny seminářů Praktické lékařství a geriatrie zde: https://is.muni.cz/auth/go/l2u115 
 

b) PRAKTICKÁ ČÁST  
 

Praxe: 
Praxe u praktického lékaře pro dospělé (2 týdny) 
Praxe u praktického lékaře pro děti a dorost (1 týden) 
Praxe na geriatrii (2 dny) – FN Brno KIGPL / NMB LDN Brno 
 
Termíny praxí: 

- Termíny praxí korespondují s barevným harmonogramem zveřejněným na:  
https://www.med.muni.cz/studenti/predpromocni-staze  

- Konkrétní termíny praxí a kontakt na praktického lékaře pro dospělé a praktického 
lékaře pro děti a dorost je studentům přidělen a předán na úvodním semináři. Pokud 
má student zájem o zajištění si praxe individuálně (v průběhu prázdnin, v místě 
bydliště), tak aby tato praxe mohla být uznána, je nutné ještě před zahájením praxe 
zaslání potřebných údajů na email: skladana@med.muni.cz - jméno a příjmení lékaře, 
adresa ordinace, telefonní kontakt do ordinace a termín, kdy bude praxe absolvována. 
Student následně obdrží potvrzující odpověď a formuláře. Je možnost si zajistit tyto 



2 
 

praxe individuálně i v rámci řádného termínu výuky předmětu v barevném rozpisu. V 
tomto případně je nutné zaslání uvedených údajů nejpozději týden před začátkem 
turnusu. 

 
- Praxi na geriatrii student absolvuje povinně v rámci výuky na Klinice interní, geriatrie a 

praktického lékařství ve FN nebo v NMB LDN – termíny a přidělení místa této praxe se 
rozdávají na úvodním semináři (budou i v rozvrhu v IS MU) – změny nejsou možné. 

 
Kontaktní osoba: 

- Jitka Skládaná, e-mail: skladana@med.muni.cz 
 
 
PALIATIVNÍ PÉČE = předmět VLPP11Xpp 
 
Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu: 
Účast na semináři 
Absolvování dvoudenní praxe v zařízení paliativní péče a odevzdání potvrzeného formuláře 
 

a)  TEORETICKÁ ČÁST  
 
Úvodní seminář, na kterém studenti dostanou veškeré potřebné informace a formuláře. 

 
b) PRAKTICKÁ ČÁST 

 
Praxe na jednom z vybraných pracovišť paliativní péče (2 dny)  
 
Termíny praxí 

- Termíny praxí korespondují s barevným harmonogramem zveřejněným na:  
https://www.med.muni.cz/studenti/predpromocni-staze  

- výběr konkrétního zařízení proběhne prostřednictvím přihlašování se do seminárních 
skupin v IS MU (o případně jiném způsobu výběru byste byli včas informováni) 

- V nabídce jsou: Hospic sv. Josefa – Rajhrad; Hospic sv. Alžběty – Brno; Ambulance 
paliativní medicíny MOÚ – Brno; FNUSA – Konziliární tým geriatrické a paliativní péče) 

 
Kontaktní osoba: 
MUDr. Ondřej Sláma, e-mail: oslama@mou.cz 
 


