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Vážení akademici, milí spolužáci,

je to jako včera, co jsme vydali první TRIEDR, rozbalili dárky pod stromečkem 
a připíjeli si na nový rok. Šťastný nový rok. A u toho popíjení šumivého moku, 
objímání s přáteli a pozorování pestrobarevných fotochemických reakcí na 
obloze jsme začali doufat v nějakou změnu. Že bude ještě líp než dosud, že 
vynaleznou USB port kompatibilní s lidským mozkem, anebo že novoroční 
předsevzetí nebudou platit jen na Nový rok. Navenek se toho příliš mnoho 
nezměnilo, zatímco na fakultě se dělo věcí, že jsme o nich během učení ani 
nestíhali psát. 
Bylo zde. Snažilo se nám ukrást naše ideály, namluvit nám, že na to nemáme, 
či dokonce nás přinutit ke skoncování s prokrastinací. Báli jsme se ho, odmíta-
li věřit, že by mohlo existovat, jenže ono skutečně přišlo. Zákeřně brzy a v celé 
své parádě. Zkouškové období.
Ale nebylo to jen o stresu a věčným dumáním nad tím, co by bylo s biofyzikou 
bez ionizujícího záření. Také nás navštívili naši budoucí kolegové a kolegyně, 
dorazila delegace z Afriky a dobrovolníci z řad studentů dělali sbírku oblečení 
pro Armádu Spásy. Snažili jsme se tu atmosféru zachytit do časopisu a 
zpříjemnit Vám tak vstup do nového semestru. Čtěte, hodnoťte, přidejte se k 
nám – zbrusu nový TRIEDR je tady!

ÚVODEM

Jménem celé redakce časopisu,
Radek Štefela

“Don’t worry, be happy!”
Bobby McFerrin

Rád bych poděkoval všem 
redaktorům, editorům, 
grafikům a dalším, co si během 
zkouškového období našli 
čas pro práci na tomto čísle. 
Zvláštní dík patří MUDr. Lukáši 
Malému nejen za poskytnutí 
rozhovoru, ale především za 
všechno, co dělá pro pacienty 
v Africe.
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V minulém díle jsem se věnoval 
Malému Edenu, doufám 
brzy výrazné složce fakult-

ního života. Nastínil jsem rovněž, že 
existuje spolek Cesta ven. Tím se 
budu zaobírat tentokrát. Co to tedy 
je? Druhý Trimed? Další IFMSA? Kdo 
ví, že? Téměř nikdo s ním zatím nemá 
zkušenost… Nejsme ani jedno, kvalit 
zmiňovaných organizací zdaleka ne-
dosahujeme. Ale čtěte dál.

Zapsaný spolek Cesta ven vznikl z ini-
ciativy studentů 3. LF UK a na třetí se 
také chystá usadit. Jeho účelem je ko-
munitní, osvětová a kulturní činnost 
a jeho prostředky pro naplňování cílů 
jsou bezmezná láska a neohraničená 
symbióza. Na principech recipročního 
altruismu přetvoříme svět! 

A teď zas chvilku vážně. Co děláme? 
Mimo Malého Edenu, kde chceme 
vybudovat centrálu všech aktivit, 
jsme zatím pořádali převážně komu-
nitní setkání. Vágní pojem, řeknete 
si. Záměrně. Než abychom se sva-
zovali škatulkami, necháváme si 
prostor pro vše, co nás zajímá a baví. 
Takhle se z našich nápadů vyvinu-
lo třeba mezigenerační setkání na 
téma Doba a vztahy nebo povídání 
s panem Králem, československým 
šéfdesignérem obráběcích strojů. 
Pana Krále bych dal za příklad 
každému, kdo vidí svůj život v depre-
sivních barvách. Neuvěřitelně vitální 
senior (*1926), který se vypracoval z 
ničeho až na vrchol. Jeho rozhodnutí 
byla jeho rozhodnutími, a tak prochá-
zel životem vždy s klidem a s dobrou 
náladou. Místo toho, aby se spoko-
jil s karierním úspěchem, rozhodl se 
pro pomoc druhým. Svou kreativitou 
a pracovitostí dal vzniknout stovkám 
unikátních kinetických hraček, které 
umožnily hendikepovaným dětem 
snáze poznávat svět. A jeho sdělení 
dnes? Ve věku devadesáti let na vás, 
krom plné tašky veselých příhod, vy-
táhne moudrost: člověk žije, a proto 
má žít radostně. Na následující týdny 
domlouváme s panem Králem komen-
tovanou prohlídku výstavy, kterou o 
jeho práci připravilo Národní tech-

Malý Eden - pokračování
Cesta ven, z.s.

cesta ven

nické muzeum. Pokud byste se chtěli 
přidat, sledujte na fb stránku Cesty 
ven.
Komunitní akce jsou pro nás důležité i 
výhledově, v účelu spolku však máme 
uvedenou také osvětu a kulturu. Tyto 
cíle naplňujeme prostřednictvím za-
tím největší a nejúspěšnější společné 
práce, Dudlík festu. Posledně jsem 
ho ve zkratce zmínil. Dudlík fest 
je multižánrový benefiční festival 
na podporu zdravotně či sociálně 
znevýhodněných děti. Slovíčko 
multižánrové je opět všeobjímající a 
schovají se pod ním divadla, koncerty, 
přednášky odborníků a vůbec vše, co 
se nám povede ulovit a zakomponovat 
do programu. Práce na letošním třetím 
ročníku pomalu začínají. Již nyní je 
například jasné, nač půjde výtěžek. 
Tentokrát se pokusíme zviditelnit 
téma popálenin a peníze budeme vy-
bírat pro občanské sdružení Bolíto. 
Bolíto, o. s. se věnuje psychosociální 
rehabilitaci popálených dětí. Ústřední 
personou je vstřícný a ochotný pan 
doktor Zajíček, rovněž přednosta 
Kliniky popáleninové medicíny ve 
FNKV. Víme též, kdy a kde se hlavní 
část festivalu uskuteční. Po loňském 
úspěchu si dáme repete v klubu Cha-
peau Rouge v Jakubské a datum je dom-
luveno na 27. října. Tak počkat?! 27. 
ŘÍJNA? Ano. Dobře, dobře, ale proč?! 
Bude více času, méně zkoušek, testů, 
stresu, sluníčka, více nadšení, a tak 

přijdou o výmluvu studijní peciválové 
i pohodáři, kteří by se v květnu místo 
účasti spíš vyvalili s vínem na dece na 
Letné. Víme o vás! Plány jsou veliké a 
bude potřeba každá nadšená duše.
Protože jsem sliboval i příspěvek 
k Malému Edenu, v závěru slib pl-

ním. Přes Vánoce byl relativní klid a 
mnoho se neudálo. Zjistili jsme, že 
je něco špatně s elektrikou, sehnali 
jsme židle, snad talíře, kafemlýnek, 
dáváme do kupy podklady pro vizuál 
a obecně probíhají přípravy příprav, 
od kterých pak konečně přejdeme k 
přípravám. Nějaký nábytek budeme i 
vyrábět, tudíž pro vás další pomyslná 
rukavička. Tak příště!

Viktor Šebo
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Pokud nechodíte s klapkami na 
očích, určitě jste zaznamena-
li, že u nás na fakultě probíhá 

projekt Dětská univerzita. Zhruba 
jednou za měsíc se třicet základní 
školou povinných kluků a holek sejde 
ve vestibulu a společně s našimi ped-
agogy se vydají zkoumat taje a divy 
jednotlivých oborů medicíny. Já jsem 
měla možnost se zúčastnit prvních 
tří ,,vyučování”, tedy anatomie, fyzi-
ologie a histologie. Dále již proběhla 
chemie a ošetřovatelství. Na děti čeká 
ještě výuka pořádaná ACTERem a 
lékařská etika. 

Projekt byl nápadem MUDr. Davida 
Marxe. Žádná jiná lekařská fakulta v 
ČR nic podobného pro žáky prvního 
stupně nepořádá. Cílem je již v tomto 
mladém věku děti motivovat ke studiu 
medicíny, nebo alespoň k větší zvída-
vosti tímto směrem. Oficiální zprávu 
je mono si přečíst na stránkách naší 
fakulty, já se zaměřím na samotný 
průběh a mé dojmy a zážitky z hodin.

Žáci dostali hned na začátku krás-
ný malovaný index, který jim můžou 
všichni medici jen závidět. Za každou 
účast jim v něm přibude razítko a v 
případě dostatečného počtu, mám 

Dětská univerzita
Naši nejmladší spolužáci

reportáž

tušení, že jim smí chybět tři, dostanou 
na konci kurzu diplom. Skoro jako 
na opravdové vysoké škole. A že by 
někteří mezi nás docela dobře zapadli. 

Ač jsou teprve na prvním stupni, je-
jich znalosti jsou někdy ohromující. 
Naprosto mě dostal jeden klučina, 
který prohlásil: ,,Červené krvinky 
jsou přece buňky, které ztratily jádro!”

S těmito dětmi musí být člověk pořád 
ve střehu. Jsou zvídavé a mají ten-
deci pokládat nepříjemné zvídavé 
otázky. Já osobně se docela zapo-
tila při vysvětlování histologických 
preparátů. Děti se totiž s mikroskopy 
naučily zacházet překvapivě dobře 
během krátké chvilky. Zvlášť na 
velkém zvětšení je bavilo trápit mě a 
mé kolegy dotazy, co je tenhle růžový 

flíček a jak se jmenuje tahle fialová 
skvrnka. Dokonce jsem musela vytáh-
nout svůj histologický sešit, abych se 
ujistila, že jim nepletu hlavičky nes-
mysly. 

Také lidská kostra je zaměstnala na 
dlouhou dobu, zvlášť je bavilo ohý-
bat ji do všech možných i nemožných 
úhlů, kam jen to šrouby spojující jed-
notlivé kosti dovolily. A pojmenovaly 
ji Pepa. 

Na druhou stranu jsem se velmi 
pobavila při čtení jejich zápisků. 
Někteří to berou poctivě a měli hned 
po první anatomické přednášce pop-
sanou celou stránku a navíc ještě na-
kreslenou ukázkovou kostru. Ač občas 
trochu v nepoměru jednotlivých částí, 
ale to jistě do přijímaček vypilují. 



TRIEDR

únor 2017 11únor 201710

Ačkoliv je to už více něž měsíc, 
co na naší fakultě proběhl Den 
otevřených dveří, rozhodně 

stojí za to si připomenout, jaká at-
mosféra v onen den v budově fakulty 
panovala.
Jsem studentkou prvního ročníku a 
jako čerstvá nová krev, zatím napros-
to nadšená ze studia na Trojce, jsem 
si usmyslela, že tohle své nadšení 
zkrátka musím na někoho přenést. 
Nejideálnější „obětí“ se jevili váhající 
maturanti a studenti středních škol, 
takže zapojit se do pořádání Dne 
otevřených dveří pro mě bylo jasnou 
volbou.
Přestože přihlašování na tento pro-
jekt v Trimedu zpočátku zaznamenalo 

jisté komplikace (to když nějaký 
vtipálek smazal jednotlivé úkoly a čas 
přihlašování se následně posouval) a 
já se vlastně vůbec nedostala na poz-
ici, na kterou jsem chtěla, tedy komu-
nikace s uchazeči, nakonec vše, co se 
dělo, předčilo mé očekávání.
I když hlavní program měl vypuknout 
kolem druhé hodiny, budova fakulty 
se začala výrazně plnit již v jednu, 
což mě docela překvapilo, jenže já 
taky nikdy na žádném Dni otevřených 
dveří nebyla (ano, stydím se). Ve snaze 
uniknout před hlavním návalem davu 
jsem se tedy „uklidila“ do druhého 
patra, kde bylo hlavní náplní mé 
práce, společně s kolegyní, pouštět 
uchazeče do místnosti s doprovod-

Den otevřených dvěří
Naši budoucí spolužáci (?)

reportáž

Ovšem jejich znalost gramatiky proz-
radí, že přece jen je školní docházka 
netrápí zase tak dlouho. Velký na-
dpis ,,fyzyologye” v poznámkovém 
notýsku mluví za vše.

A moje dojmy? Každou hodinu s nimi 
jsem si užila, nebylo to jen o tupém 
postávání u dveří a vodění dětí na 
záchod. Byly vesměs hodné, neset-
kala jsem se s žádnými většími prob-
lémy. Občas je některé věci bavily 

míň než jiné, ale tak je to i v normální 
škole. Za sebe to můžu hodnotit jako 
skvělou zkušenost, užitečně strávený 
volný čas a ráda se do projektu zapo-
jím znovu. 

A kdo ví, možná za pár let budou ty 
samé děti jako studenti medicíny 
pomáhat objevovat taje lidského těla 
a medicíny zase další generaci zví-
davých školáků!

Diana Rochovanská
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ným programem.
Ačkoliv jsem si ze začátku myslela, 
že z nás bude spíš vrátný, než že by-
chom s někým komunikovaly, opak 
byl pravdou. I když se našli tací, 
kteří se báli u nás zastavit, spousta 
studentů se nechala zlákat modelo-
vou situací první pomoci a hladoví 
a dychtiví po odpovědích na své 
(opravdu různorodé) otázky si krátili 
čas před vstupem do místnosti a my 
najednou sotva měly chvíli, abychom 
se mezi větami nadechly. Pro příštích 
několik hodin se tedy mou rutinou 
stal úsměv a sáhodlouhé vysvětlování: 
„jak probíhala moje příprava na 
přijímací zkoušky“ a „co tedy na těch 
přijímačkách vlastně bude“. Pus-
tila jsem se do toho s neskutečným 
nadšením a v průběhu rozdávání gu-
mových rukavic a směrování studentů 

k ostatním částem doprovodného 
programu jsem se snažila podat co 
nejuspokojivější informace nejen o již 
zmiňovaných přijímačkách, ale také o 
bohatém životě na fakultě a mimo ni. 
Jak totiž říká moje kolegyně Dianka: 
„Nejlepší vizitkou školy jsou šťastní 
studenti.“ A myslím, že na Trojce to 
platí dvojnásob.
Samozřejmě jsem potkala i takové 
uchazeče, kteří mě svými otázkami (a 
občas i jinými věcmi) dokázali doko-
nale vyvést z míry. Strávila jsem tak 
několik minut se slečnou, která se 
velmi dožadovala odpovědi na otáz-
ku, zda se dá medicína vystudovat i s 
panickým strachem z jehel. No co by-
ste jí na to řekli? Za spoustu studentů 
také zjišťují informace jejich rodiče, 
což je v pořádku, pokud si ovšem je-
jich „nadšený“ potomek nehraje o dva 

reportáž

metry dál na mobilu… 
Zpět ale k našemu krásnému dni na 
fakultě! Svou náplní a energií mě 
totiž naprosto uchvátil a už při zhléd-
nutí programu jsem si vyčítala, že 
jsem se v maturitním ročníku nešla 
na žádný Den otevřených dveří podí-
vat. Kromě informací o studiu, které 
jsou opravdu z první ruky, se u nás na 
fakultě dalo zažít spoustu skvělých 
věcí. Když byla chvíle volna a největší 
nával zažívaly posluchárny, a nikoliv 
dveře horních pater, skočila jsem se 
podívat vedle k holkám z dentální hy-
gieny a hned dostala do ruky kyretu, 
abych si vyzkoušela odstranit zubní 

kámen na modelu. No co vám budu 
povídat – oborem jsem se neminula, 
dentální hygienistka ze mě nebude . 
Při prohlížení fotografií po skončení 
akce se mi ovšem znovu a znovu loud-
il na tvář úsměv. Když jsem totiž ten 
den, po několika vyčerpávajících hod-
inách na nohou s totálním chrapotem, 
padla do postele, byla jsem šťastná. 
Šťastná, že jsem si vybrala právě Tro-
jku, šťastná, že toho všeho mohu být 
součástí a všem, kteří se podíleli na 
organizaci tohoto úžasného dne, bych 
tímto ještě jednou moc ráda řekla 
obrovské DÍKY!

Nikola Nociarová
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Misantropie je dnes vnímána poměrně 
negativně, skoro jako charakterová 
vada, jako hřích. Koneckonců, v Bibli 
stojí: „Miluj svého bližního jako sám 
sebe.“ (Marek 14:28)
 Je tedy patrné, že filosofie, 
která káže sžíravou nenávist k ostat-
ním lidem, nebude zcela v souladu s 
konvenční morálkou. Etický aspekt 
misantropie je však hoden bližšího 
zkoumání. Koneckonců, základní ká-
men tohoto světonázoru je vpravdě 
Písmu podobný: „Nenáviď každého, 
jako nenávidíš sám sebe.“ Skutečně, 
základním kamenem misantropie 
je nedůtklivost, neobliba, či snad 
dokonce nenávist k ostatním lidem. 
 Pozornému čtenáři neunikne, že 
právě nenávist stojí za mnoha dnešními 
světovými problémy: nenávist k 
jiným rasám, náboženstvím, pohlaví, 
společenské třídě, bohatí opovrhují 
chudými, chudí závidí bohatým a mezi 
technickými a humanitními obory 
panuje hluboká zášť, jedni druhým 
závidí volný čas a druzí prvním zase 
práci za vyšší než minimální plat.
 Zdá se, že misantropie jakožto 
nenávist k bližním je příčinou těchto 
problémů. Nic by však nemohlo být 
dále od pravdy. Potíž není v nenávis-
ti, nýbrž v tom, že je tato nenávist 
rozdělena nerovnoměrně: ať už je to 

rasismus, sexismus, šovinismus nebo 
extremismus, vždy je potíž v tom, že 
někoho nenávidíte méně, než někoho 
jiného. Pravá a hluboká misantropie 
je právě řešením těchto problémů. 
To, že někdo má stejnou barvu kůže 

Misantropův koutek II
Pravá a hluboká misantropie

filosofické okénko

jako vy, pro misantropa není důvod ho 
mít víc rád a snažit se pro něj vybo-
jovat výhody na úkor druhých. Stejně 
tak stejná kombinace pohlavních 
chromosomů není důvod někoho vy-
jmout ze své nenávisti a preferovat 
ho před ostatními. Lidi jakéhokoliv 
vyznání či nevyznání stejně misan-
trop nemá rád, tak proč by mu mělo 
záležet, v co věří nebo nevěří? Pravá 
a upřímná nenávist je něco krásného, 
neboť to maže rozdíly mezi lidmi. 
Kdyby byl každý tak trochu misant-
rop, život by byl o tolik krásnější.
 Mračte se dnes trochu na své 
okolí, uděláte ze světa lepší místo. 
Věřte mi.

Misantrop
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Už jste byl zaběhlý jako zdravotní 
bratr na ARO oddělení, studoval 
jste molekulární a experimentální 
biologii v Ostravě. Co Vás přimělo 
vrhnout se znovu do studia a ten-
tokrát všeobecného lékařství?
Na medicínu jsem chtěl vždycky, ale 
splnilo se mi to až později. Jak to 
zpívá  Edith Piaf „Ničeho nelituji“. 
Tehdy jsem se nedostal na medicínu, 
maturoval jsem v roce 2006 na 
střední zdravotnické škole z chir-
urgie, vnitřního lékařství, jazyka 
českého, angličtiny, ošetřovatelství a 
praxe u lůžka nemocného. Nebyla to 
zrovna dobrá příprava na přijímací 
zkoušky z fyziky, chemie a biologie. 
Ošetřovatelství je krásný a náročný 
obor, má svou metodologii, para-

digma i terminologii.  Vychází velmi 
zjednodušeně řečeno z humanis-
tické filosofie, medicína má základ 
v přírodních vědách. Tehdy jsem 
to ještě moc nechápal. Po maturitě 
jsem nastoupil na pozici všeobecná 
sestra na interní oddělení v Nemoc-
nici Milosrdných sester sv. Karla  
Boromejského v Praze /Nem.  
Pod Petřínem/, po roce pak na 
oddělení anesteziologie, resusci-
tace a intenzivní medicíny, kde jsem 
působil až do loňského podzimu. Bylo 
to neskutečných deset let. Mnohé 
jsem se naučil, potkal spoustu zají-
mavých lidí. Profesně i lidsky to byl 
pro mě velký přínos. Tehdy jsem začal 
studovat při práci molekulární a ex-
perimentální biologii, zajímaly mě 

“Zadostiučinění vidím
ve spokojených pacientech”

rozhovor

přírodní vědy a věděl jsem, že se mi ty 
informace budou v budoucnu hodit. 
Po tomto studiu jsem pak přijímací 
zkoušky zdárně udělal a ve svých 
23 letech nastoupil na medicínu. 
Chtěl jsem vždycky nějak spojit 
přírodní a humanitní vědy /filosofii - 
ošetřovatelství/ dohromady, no a jak 
jinak, než studiem medicíny? 

Jak hodnotíte studium na naší 
fakultě? Zapojoval jste se nějak do 
studentských aktivit – Trimed, IFM-
SA,...?
První dva roky jsem studoval medicínu 
na jiné LF, kde bylo curriculum 
„tradiční“, přestoupil jsem na naší 
fakultu až do třetího ročníku. Když 
udělám srovnání, tak to „tradiční“ 
bylo dobré v tom, že jsme přesně 
věděli, co bude další rok, požadavky 
byly víceméně neměnné, zkouškové 
otázky mnohdy desítky let stejné, vy-
pracované. Člověk věděl přesně, co 
ho čeká, bylo to více rigidní. Studium 
v curriculum na 3.LF podle mě klade 
větší nároky na aktivitu studentů, 
na rozvíjení kritičtějšího přístupu 
ke studiu a je schopno reflektovat 
potřeby kladené na studium medicíny 
daleko rychleji. Zdá se mi, že pro vs-
tup do praxe je tento typ curricula 
výhodný.

Do studentských aktivit jsem se 
nezapojoval skoro vůbec. Občas 
jsem zašel se spolužáky na párty 
nebo na různé přednášky zajíma-
vých osobností. Měl jsem mnoho ak-

tivit úplně mimo fakultu –  Ugandu, 
Keňu, Nemocnici pod Petřínem. Měl 
jsem opravdu hodně jiných zájmů a  
aktivit. Je ale velmi dobře, že  
studentské spolky fungují a dělají 
mnoho akcí. Dnešní doba se točí 
hodně kolem virtuální reality a mys-
lím, že lidem chybí osobní setkávání, 
komunikace z „očí do očí“.

Od roku 2012 létáte každé léto do 
Ugandy. Co Vás tam přivedlo vůbec 
poprvé? Odlétal jste s nějakými 
ideály, které tvrdě narazily na re-
alitu, nebo jste byl na vše (alespoň 
teoreticky) připraven?
Pamatuji si to, jako by to bylo dnes.  
Psal se rok 2008, seděli jsme s mojí 
kamarádkou v čajovně u Malého Bud-
dhy na Hradčanech, vedle nás seděl 
s redaktorkou pan prezident Václav 
Havel a mi byli z něho úplně nadšení. 
Taková zvláštní energie kolem, pozi-
tivno, opravdovost, neumím to popsat 
a tehdy mi říkala Zuzka, že by chtěla 
odjet pomáhat do Afriky. Nadšeně o 
tom vyprávěla. Ten večer mi zůstane 
v hlavě na vždy. Čtyři roky uběhly od 
tohoto setkání, než přišel ten správný 
čas. Na úplně jiném místě, s někým 
úplně jiným… a tehdy jsem se rozhodl, 
že do toho půjdu.

S MUDr. Veronikou Jakubčiakovou 
jsme se znali z interny nemocnice Pod 
Petřínem. Oslovila mě v roce 2012, 
jestli bych nechtěl odletět s týmem 
dalších lidí do Ugandy a podílet se tak 
na založení kliniky a prvních prak-
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rozhovor

tických kroků organizace Shalom for 
Uganda. Přerušil jsem studium na 
pár měsíců a odletěl tam poprvé. Od 
té doby jsem tam každý rok a nejen v 
Ugandě. Seznámil jsem se pak také s 
Alešem Bártou z Keňi a „jeho“ kliniku 
Itibo jsem si zamiloval.

Ideály jsme měli, neznali jsme kul-
turu, prostření, tamní obyvatele ani 
tropická onemocnění. V ideálech jsem 
nepolevil, jen je vidím teď trochu v 
realističtějších podobách než tehdy. 
Naráželi jsme na mnoho problémů 
celých těch 5 let. Ohledně stavby 
kliniky, specifik komputace v místní 
kultuře a mnoho dalšího. Těžko to 
tady mohu popsat v kratičkém rozho-
voru, ale poctivě si píšu deníky a teď 
už to slibuji oficiálně, neboť je to 
černé na bílém, že deníky zpracuji do 
publikovatelné formy.

Vycestoval jste i někam jinam kromě 
Ugandy? A do budoucna Vás láká 
jiná země?
Ano, do Keňi právě na Kliniku do již 
zmiňovaného ITIBA, kterou už více 
jak deset let vede můj velmi dobrý 
kamarád Aleš Bárta, dr.h.c.  Naučil 
mě mnoho věcí, jsem mu za to vel-
mi vděčný. Je to člověk, kterého si 
nesmírně vážím. Jsem rád, že mám 
kolem sebe tak inspirativní lidi, jako 
je právě Aleš Bárta. Jednou jsme tam 
byli i s režisérkou Olgou Špátovou, 
která natáčela před pár lety o Itibu 
i dokumentární film. Byly to neza-
pomenutelné okamžiky v týmu 

skvělých lidí.V loňském roce se nám 
díky proděkanovi MUDr. Davidu 
Marxovi, Ph.D., který projekt v Iti-
bo také navštívil a byl z něj nadšený, 
podařilo sjednat spolupráci mezi 3. 
Lékařskou fakultou Univerzity Kar-
lovy a ITIBEM. Studenti tak mohou 
vyjet na měsíční stáž do Keni. Je to 
velký přínos pro každého, kdo pro-
jde „Itibem“. Najednou se tam člověk 
ocitne v jiném světě, řeší jiné starosti 
a problémy.

Do budoucna bych chtěl právě s 
Alešem a Itibem spolupracovat dale-
ko více. Jiné země mě sice lákají, ale 
chtěl bych se věcem věnovat pořádně, 
takže v současné době nemám v plánu 
další projekty. Před pár hodinami 
jsem se vrátil z kliniky z  Ugandy a 
viděl jsem velké nedostatky v organi-
zaci i v péči o naše pacienty. Paliativní 
péče v současné době na klinice stag-
nuje, zdravotní péče má také obrovs-
ké nedostatky, tak je potřeba věnovat 
energii právě tomu. Měli jsme tam 
několik organizačních schůzí ohledně 
vedení celého zařízení, můj kolega z 
nemocnice pod Petřínem tam zůstává 
několik měsíců, aby se pokusil situaci 
zlepšit. V Africe je všechno jinak, než 
si člověk dovede představit tady z Ev-
ropy. Nelze to popsat, musí se to zažít.

Jak reagovala Vaše rodina, když jste 
poprvé oznámil, že jedete pomáhat 
lidem do Ugandy?
Jeden z mých bratrů pracuje a žije i 
s manželkou řadu let v Dubaji, řekl 

bych, že jsou rodiče zvyklí /smích/. 
Trochu to zlehčuji, samozřejmě, že 
měli obavy. Jsem moc rád, že mě vždy 
podporovali v tom, co dělám. Měli se 
mnou trpělivost. Nebylo to vždycky 
jednoduché a ani do budoucna to 
nevypadá, že by se to obrátilo. Z noční 
na noční, z noční na fakultu, z fakulty 
na noční, z denní na večeři a pak na 
letadlo do Vídně… čas na odpočinek 
mám, ale jsem rád, že mohu žít takový 
život. Vždycky je něco za něco, i tohle 
má ale svoji daň, kterou platím.

Jak zvládají, že je na pár měsíců 
opustíte a jedete na jiný kontinent?
Zvládají to, dokonce jsem je letos v 
lednu/únoru vzal s sebou, aby poznali 
něco málo z Afriky a vrátili se nadšení. 
Sjížděli jsme spolu Nil, byli na klinice.
Lékaře si často představujeme trochu 

jako stroj, vidí spoustu úmrtí, ale na 
konci dne musí vykročit z nemocnice 
a žít svůj život.

Dotýká se Vás osobně úmrtí 
pacientů? Jak to prožíváte?
Dotýká se mě to. Za 10 let na Aru jsem 
zažil mnoho úmrtí pacientů, starých 
i těch mladších. Vždycky to nějak re-
flektuji, uvědomuji si. Mám úctu k 
pacientům, úctu k jejich těžkému boji, 
který se odehrává dnes a denně za 
zdmi nemocnic.

Vzpomínám na jednu pacientku, který 
nám před pár lety umírala na Aru na 
zhoubný nádor žlučových cest. Byla 
smířená, umírala jinak, než jsem byl 
zvyklý u jiných pacientů s podob-
nou diagnózou. Měla v očích zvláštní 
pohled, který jsem nikdy předtím u 
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zápisky z ciziny

nikoho neviděl. Bylo z ní cítit, že na 
něco přišla, že něco ví, co my nevíme. 
Bylo to hodně zvláštní. Je to velmi 
subjektivní a těžko se to popisuje. Ne-
jsou to měřitelné položky, čísla, je to 
jen můj pocit. Velmi doporučuji knihy 
např. Marie Svatošové, V.E. Frankla 
nebo Alberta Schweitzera.

Osobně vnímám to, že mohu být 
umírajícím lidem často velmi blízko, 
jako určité privilegium, které my zdra-
votníci máme a musíme se s ním učit 
zacházet. Člověk se to učí myslím celý 
život, mně je teprve 29 let, vážněji 
jsem nemocný ještě nebyl, tak je to 
moje vnímání jistě ovlivněno i tím. Je 
to otázka žité zkušenosti, ostatně jako 
skoro všechno a práci v Africe nevyjí-
maje.

Nelze podle mě úplně zavřít dveře 
(jak říkáte, že si spousta lidí lékaře 
představuje) po odchodu z práce a „žít 
svůj život“. Ta práce je jeho integrální 
součástí. Jde o autenticitu. Jde spíš o 
nějakou hlubší reflexi toho, co děláte 
v práci, nechat to na sebe působit a 
nějak s tím pracovat, interagovat s 
tím. Psychohygiena je určitě na místě 
stejně jako víra v „něco/někoho“ tran-
scendentního.

V loňském roce jste převzal cenu 
za mimořádný čin – spoluzaložení 
kliniky v Ugandě - pro studenty vy-
sokých škol od ministerstva školství. 
Jaké byly Vaše pocity? Je to pro Vás 
zadostiučinění, že si Vaší práce nad 

rámec povinností někdo všiml, nebo 
to naopak vůbec neprožíváte?
Bylo to moc příjemné a vážím si 
ceny. Jde o práci ale celého týmu 
lidí, věci nebývají tak jednoduché, 
jak je předkládají novinové články či 
jiný psaný text nebo fotky. Je to spíš 
taková „drobná, soustavná poctiva 
práce“. Lidé jsou v dnešní době zvy-
klí na akční heroické zprávy, viditelné 
a hlavně měřitelné výkony, fakta.  Jak 
by řekl Marek Orko Vácha, „život jako 
klip na NTV“.  Tahle práce je ale jiná, 
je dlouhodobá, leckdy téměř nevid-
itelná, ale stejně si myslím, že měla 
smysl a to zadostiučinění, na které se 
ptáte  vidím právě v podobě spoko-
jených pacientů, v podobě budovy 
kliniky i v tom, kolik mi toho práce v 
Africe  dala …a nebylo toho rozhodně 
málo. /Možná že toho bylo víc, než 
jsem Africe dal já/

A poslední otázka – jakožto už vys-
tudovaný doktor, co byste vzkázal 
svým mladším kolegům?
Nemyslím, že bych byl v pozici, 
abych mohl něco vzkazovat mladším 
kolegům. Myslím, že v prvé řadě musí 
být člověk srovnaný sám se sebou, a 
vědět, kde je jeho místo – co chce v 
životě dělat. Pak bude spokojený a 
bude to vidět na něm i na jeho práci. 
Myslím, že je také důležité mít kolem 
sebe dobré lidi a hodně číst, to se mi 
vždycky vyplatilo. Jak říkal Václav 
Havel, „život v pravdě“.

Diana Rochovanská
& Radek Štefela

Můj poslední sloupek byl prý dost stupidní. Hehe, jojo. To je tak, když chceš 
dostát názvu. Zkusím to ještě trochu překonat. 
Druháci na sociálních sítích po dýcháku pěkně zlynčovali spolužáky, co vidí 
svět v módu pravda - nepravda. Za něco třeba oprávněně (Dr. Nováková je 
super a normální slovo by určitě vzala.) Přesto, nejsou některé jejich úvahy 
alespoň trochu pochopitelné? V systému, jenž má přeneseně reálný dopad 
na každého člověka, a do nějž jsme svobodně vstoupili, jaké právo máme na 
podvody, co se znalostí týče? Když je nástroj transformace v našich rukách, 
na kolik jde vina za protisystémové chování na náš vrub? Jinak: možná ta 
chyba primárně není ve škole, ani v těch kdo errory evaluují.
Že Triedr nemá dost soudnosti, aby mě zastavil, než pod sebou podříznu 
větev? No jo no, to holt jde zase na mojí hlavu.

Viktor Šebo

Sloupek pana Viktora Šeba

Nemocnice je často dějištěm 
skutečných divů. Vetchá 

stařenka, která ráno ani nezvládla 
otevřít pusu, aby spolkla prášky, 
po dávce nitrožilní glukózy ožije a 
čiperně přelézá zábrany ven z post-
ele. 
Věřící by tomu možná řekli ‘Lazarův 
zázrak’. My tomu říkáme ‘nežádoucí 
událost’.

Jiří Sýkora

Čas od času si člověk řekne, 
že už toho viděl dost a že 

zdravotnický bizár musí mít nějaké 
hranice, jen aby o chvíli později 
viděl doktora, jak odebírá anam-
nézu od pacienta s tracheostomií a 
dvěma promile.

Dneska jsem slyšel skupinu 
studentů, jak probírá svoje 

zážitky z první návštěvy nemoc-
nice v rámci volitelného předmětu 
“Sanitářský kurz”. Oh, my sweet 
summer children...

Ze života NLZP
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Zbytek prosince proběhl více méně v 
alkoholovém oparu (jestli vám přijde, 
že na téhle škole pořád jen někde 
pijeme… mně taky). A taky že bylo 
co slavit. Přežili jsme dva měsíce 
na fakultě, spousta z nás už měla 
splněný počet bodů k zápočtu, bio-
fyzika příjemně daleko, Vánoce před 
námi… Navíc po Mikulášské bylo 
lehké udržovat průběžnou hladinku 
– ač někteří přísahali, že už se alko-
holu ani nedotknou, jistě je zlomila 
nejpozději vůně svařáku linoucí se 
po chodbách šestého patra. Akce zli-
jeme se na fakultě pod dohledem 
pedagogů s krycím názvem „Vánoční 

besídka” se povedla. Zvlášť rozvěšené 
vánoční řetězy ve tvaru EKG křivky, 
abychom nezapomněli na blížící 
hrůzu, a velké papírové hvězdy visící 
ze stropu, pod nimiž jste se báli pro-
jít, protože se každou chvíli některá 
nečekaně zřítila na zem. Vystoupení 
byly výborné všechny, ale v paměti mi 
nejvíc utkvěl Fuksík s  harmonikou, 
protože bych nevěřila, že na tenhle 
nástroj ještě někdo hraje. A ráno nast-
alo opravdu stylové započetí Vánoc. 
Zase tak často se vám nepodaří, že 
když jedete ve čtvrtek dopoledne 
domů, lidi si od vás odsedávají, 
protože to vypadá, že jim brzo osobně 

“Vy máte jen jednu zkoušku?”
“Ta medicína je celkem v pohodě, ne?”

ze života prváka

představíte obsah svého žaludku. 

V lednu se prváci rozdělili na ty, co se 
učí na poslední test zimního semestru 
– signály, a na ty, co se už učí biofyz. 
Mezi hlavní témata patřil termín jedi-
né zkoušky zimního semestru – tichá 
závist těm, jenž po Láskopárty nezas-
pali a ukořistili dobrý termín a obdiv 
pro ty, kteří si dali předtermín a tvářili 
se, že to naprosto v pohodě dají. Ano, 
vyšší ročníky si povzdechnou: „Jestli 
se hroutíte teď z biofyziky, co budete 
dělat za rok, za dva?”
V souvislosti s tím bych měla návrh na 
akademický senát. Starším ročníkům 
by mělo být zakázáno si veřejně 
stěžovat na Facebooku a publikovat 
depresivní statusy. Pak to dopadá tak, 

že nejen že se bojím, že tu biofyziku 
neudělám, já se i bojím, že ji udělám a 
pak budu muset za dva roky čelit pa-
tole… O  státnicích nemluvě. A úplně 
všem bych ve zkouškovém zakázala 
zveřejňovat fotky z lyží a jiných do-
volených. A projevy radosti nad ho-
tovými zkouškami. A… Vlastně jest-
li by nebylo jednodušší zrušit si na 
zkouškové facebookový profil úplně… 
Ale kde bych pak prokrastinovala, že 
jo.
Ano, až chorobné odkládání povin-
ností a zaplácávání času naprosto 
nesmyslnými činnostmi – to je další 
z hlavních témat týkající se nejenom 
prváků a pravděpodobně nejenom o 
zkouškovém. Najednou vám přijde 
nesnesitelná i špatně zametená kóje 
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ze života prváka

ve sklepě, o níž ani nevíte, že ji máte. 
Teď by se asi hodila nějaká zaručená 
rada, jak s tím bojovat, ale žádnou 
nemám. Takže pokud vy ano, napište ji 
na stránky TRIEDRu, budu za ni jenom 
ráda. A myslím, že nás bude víc. (Taky 
můžete napsat, jak se vám líbil celý 
časopis a že můj článek samozřejmě 
nejvíc!)
Ti šťastnější prváci se do třetího 
patra podívají jenom dvakrát – první 
pokus biofyz a nezapomeňte taky na 
50 odstínů růžové! Letos to máme 
vzhledem k premiéře druhého dílu 
té radiologické triologie tématické. 
Nicméně od letoška novinka, před 
ústním zkoušením nás čekala hro-
madná písemná poznávačka aneb 
v třiceti sekundách poznej, který 
odstín růžové je na tom monitoru se 
špatným rozlišením. Od světle růžové 
přes lososovou až po temně malino-
vou. Uznávám, ženy v tomhle mají 
výhodu. Pak proběhlo nervy drásající 
vyhodnocení – kdo postoupí do finále 

a dostane možnost bojovat o cenný 
kov? Tedy, myslela jsem samozřejmě 
zápočet. (Sorry jako, biatlon nepočká.)
Ještě bych tu chtěla zmínit jeden 
zajímavý fenomén – budu nejspíš 
potřebovat nový šatník. Nějak už se 
totiž do těch svých věcí nemůžu vejít 
– ta pneumatika na břiše tam nedávno 
ještě nebyla… Ať žije rozvoz pizzy do 
nočních hodin a hektolitry kafe! Kýble 
zmrzliny, tuny čokolády a krabice gu-
mových medvídků – želatina je prý do-
brá na klouby, takže tohle se vlastně 
do nezdravé stravy nepočítá – jsem 
přestala počítat už na přelomu ledna a 
února. A výčitky jsem definitivně za-
jedla někdy kolem Valentýna. Jen teď 
tu stojím před skříní a nedopnu své 
nejvolnější kalhoty.

Nicméně i to zkouškové musí jednou 
skončit. A tenhle semestr prý bude 
Havaj! ;)

Diana Rochovanská

No já bych teda na Erasmus 
asi jet nemoh,“ řekl 
mi kamarád, potom 

co jsem bezmála dvě hodiny  
strávila skenováním a tisknutím 
dokumentů. V kabelce si odnáším 
štos papírů tlustý podobně jako 
vypracované otázky na ORL (ty 
se 63 stranami - ne zkrácená ver-
ze se 39!). Erasmus rozhodně není 
ekologická záležitost. Zvlášť ve  
Francii. Nejhorší je, že jsou sice blázni 
do administrativy, ale jinak jsou úplně 
neschopní.

Další báječná věc je výběr předmětů, 
které v cizí zemi budete studovat. Naše 
fakulta je totiž sice rodinná a přátelská 
a blablabla... a má tu moderní modulo-
vou výuku. Což je sice fajn, ale pokud 
hledáte ekvivalent našeho předmětu 
na fakultě cizí, abyste získali nějaké 
ty kredity a nemuseli prodlužovat 
studium, asi budete mírně zklamáni. 
Ti šťastnější najdou takové předměty 
třeba tři, nám se podařilo najít jeden. 
A abychom splnili kreditovou normu, 
vyprosili jsme si uznání alespoň kur-
zu francouzštiny pro cizince a některé 
prázdninové praxe.
Uf, aspoň něco, teď už to snad bude 
všechno v pořádku. Nebo jsme si to se 
spolužákem, s nímž jsem byla na studi-
jní pobyt vyslána, alespoň mysleli.

Jak se (ne)jezdí na Erasmus
naše zlaté studijní oddělení

„

Když jsme se po dvou dnech cesty 
konečně dostali do Toulouse, bylo 
nám velmi mile sděleno že:

•	 Kurz francouzštiny už začal před 
víc než měsícem – smůla.

•	 Pediatrie, kterou jsme 
měli absolvovat, už dávno 
proběhla v zimním semestru. 
(Zkusili jsme se ohradit tím, že 
na stránkách jsou pouze rozvrhy 
z roku 2014 a že nechápeme, proč 
nám tedy schválili přihlášku s 
chybně zadanými předměty. Bylo 
nám řečeno, že máme číst mezi 
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řádky. Uznávám, že na to nešlo říct 
vůbec nic.)

•	 Týpek, který nám má zařizovat 
stáže (mile se usmívající pán s 
počínající pleškou, jenž už na první 
pohled vůbec nic neví) a vlastně má 
na starost celý program Erasmus v 
Toulouse, se ještě nezorientoval v 
práci a stáže si tedy máme zařídit 
sami.

Hm, vypadá to tu na docela dobré 
tříměsíční prázdniny.

Spolužák to snáší o trochu hůře a 
zuřivě se snaží domoci svých práv 
skrze telefonáty a maily. Jsem za to 
dost vděčná, alespoň to nemusím dělat 
já.  A to je vlastně další úskalí Erasmu 
– lidé, se kterými nakonec na pobyt 
vyjedete. Já měla teda zrovna štěstí, 
ale většinou se vám stane, že náho-
dou dostane pobyt ve stejném městě 
váš úplně nejneoblíbenější spolužák. 
(Takový ten, jehož ani nemáte v 
přátelích na Facebooku. Ačkoliv vám 

neustále vyskakuje mezi „people you 
may know“. A znáte ho jen ze stupid-
ních příspěvků na ročníkové skupině.) 
Naštěstí Dan je v pohodě a snesl za-
tím pět dní intenzivního kontaktu se 
mnou, s čímž by mělo pravděpodobně 
problém i dost z mých přátel. První 
dva dny, které jsme strávili v autě, 
jsme navíc sdíleli manželskou postel 
i peřinu pro dva, abychom ušetřili za 
ubytování. A ani to nebylo moc divný. 
Dokonce prohlásil, že „vůbec nekradu 
deku“, což byla asi pochvala.

Teď už máme ale naštěstí každý svou 
postel. Podařilo se nám dojednat si 
alespoň kolej, což považuji za velký 
úspěch. A to je asi to nejdůležitější, co 
mě prvních pár dní na Erasmu naučilo 
– že si nemám klást příliš vysoké 
cíle. Takže jsem si naplnila ledničku 
spoustou ciderů a doufám, že se 
nám třeba příští týden někdo ozve. A 
žehnám naší alma mater, jak je tam 
vše perfektně zorganizované. Vyřiďte 
u nás na studijním, že je miluju.

Káťa Šubrtová

S projektem Medici pomáhají, 
tehdy ještě pod názvem Medici 
pro Armád Spásy jsem se pop-

rvé setkal už během svého prvního 
roku na fakultě. Tehdy došlo jen 
na jeden výjezd do terénu s dopro-
vodem zaměstnance Armády Spásy 
– zajímavá sonda do prostředí lidí 
bez domova, ale projekt dál bohužel 
nepokračoval. Když jsem se tedy na 
podzim roku 2016 doslechl, že projekt 
pod novým vedením pokračuje ten-
tokrát na ošetřovnách ubytoven pro 
bezdomovce, příliš jsem neváhal.
První setkání s paralelním vesmírem 
lidí bez domova přichází už v tramvaji 
směrem na ubytovnu – muž, kterého 
by hantýrka lékařské dokumentace 
označila jako „causus socialis“, se sp-
olucestujících ptá, kde by našel uby-
tovnu pro bezdomovce. „Musíte tram-
vají na zastávku Mezi hřbitovy a pak 
autobusem na Vackov,“ svěřuji se mu 
nakonec s cílem své cesty.
Před dveřmi ubytovny už čeká hlouček 

klientů, nebo jak praví slang místního 
personálu, „uživatelů“. Sociální pra-
covníci mě pouštějí dovnitř a dos-
távám krátkou prohlídku po zařízení: 
deset pokojů, každý se čtyřmi paland-
ami. Na každé dva pokoje připadá spr-
cha a záchod. Celkem 80 lůžek, z toho 
64 pro muže a 16 pro ženy. „Žen chodí 
míň. Mezi nimi je rozšířené takz-
vané skryté bezdomovectví – bydlí po 
příbuzných, nebo si najdou partnera a 
bydlí u něj. To dost často končí tím, 
že je někdo týrá,“ vysvětluje sestra ze 
zdejší ošetřovny. 
Pravidla jsou přísná a jasná: žádná 
agresivita, žádný alkohol. Pokud má 
někdo nakažlivé choroby, jako tu-
berkulózu nebo svrab, má smůlu. Kdo 
má škraloup, už se v teple nevyspí. Přes 
to všechno je ale situace, kdy person-
ál někomu odmítne přístup, poměrně 
výjimečná a ubytovna se většinou 
na noc naplní. Každý, kdo přijde, se 
zapíše, dostane čaj, namazaný chleba 
a deku.

Punková medicína
medici pomáhají

zápisky z ciziny
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Jedna ze studentek koordinující tento 
projekt označila jeho první ročník 
jako punkový a toto označení je stále 
poměrně výstižné. Sestra vedoucí 
zdejší ošetřovnu je však na své královs-
tví náležitě hrdá. Místnost zhruba tři 
na tři metry je zařízena tak, jak skrom-
né podmínky umožňují: vyšetřovací 
lůžko, nad ním na poličce krucifix. 
Malý psací stůl s židlí, podomácku 
vyrobená postel pro personál, skříně 
podle štítku původem z kolejí VŠE a 
stolek s léky. Výběr je značně omezený 
dostupností: ibalgin, kapky do nosu, 
tablety na usnadňování vykašlávání, 
prášky na zažívání a další léky prode-
jné bez předpisu.
Nutnou součástí výbavy jsou i různé 
masti – většinu pacientů, kteří na 
ošetřovnu přijdou, trápí právě kožní 
problémy. Včetně svrabu, vší, mykóz a 
dalších nepříjemných věcí. „Když má 
někdo svrab, nahlaste to sociálním 
pracovníkům, ten člověk pak nesmí 
dovnitř,“ poučuje nás sestra. „Musí 
se tři dny mazat sirnou mastí, pak už 
není infekční. Existuje na to super 
mastička – tou se stačí namazat jed-
nou a člověk je v pohodě. Jenže jedna 
tuba stojí sedm stovek, takže máme 
sirnou mast, která je levná, ale trvá to 
déle a vyžaduje to disciplínu.“
Přichází první pacient. Očividně už ví, 
co a jak, zdraví sestru, vytahuje stoličku 
a pokládá na ni nohu. Má opravdu 
ošklivé bércové vředy – dohromady o 
ploše mužské dlaně a velmi hluboké. 
Na druhou stranu jsou v dobrém stádu 
hojení. Na pokyn sestry stříhám mast-

ný tyl (textilní mřížka, která zabraňuje 
přichycení obvazu do rány) a spolu se 
spolužačkou, která se mnou slouží, mu 
nohu převazujeme. Po něm přichází 
další dva pacienti s podobným prob-
lémem, sice ne tak špatným, ale v jed-
nom případě doplněným o mykózu 
chodidel. „Proč jsme ten tyl dávali jen 
tomu prvnímu?“ ptá se medička. „Měl 
to z nich nejhorší,“ vysvětluje sestra. 
„Ale hlavně chodí pravidelně. Ten tyl 
není úplně levný a má smysl jen pokud 
se dává opakovaně.“
Další pacientkou je docela mladá 
Slovenka. Je těhotná, ale kvůli tomu 
za námi nejde – skrz ponožku jí pro-
sakuje hnis. Když si ji sundá, příčina 
je jasná – nejhůře zarostlý nehet, 
jaký jsem kdy viděl. Pro chirurga s 
kleštičkami a injekcí mesocainu práce 
na pět minut, pro občana cizího stá-
tu bez domova neřešitelný problém. 
Volíme symptomatickou léčbu, palec 
vydesinfikujeme a znovu zavážeme. 
Sestra nám s určitou dávkou pýchy 
popisuje způsob, jak nohu zalepit, 
aby obvaz vydržel několik dní. Prý jí 
trvalo rok, než techniku vychytala. V 
pouliční medicíně se zkrátka počítají 
jiné dovednosti, než v klasické – umět 
napíchnout kanylu za půl minuty 
nebo mistrovsky vyplnit dokumentaci 
tu není nic platné.
Slovenka je lehce mentálně retardo-
vaná, což mezi lidmi bez domova není 
výjimečné. Při omezení svéprávnosti 
určí stát kurátora, který se má o ta-
kového člověka starat a dohlížet, aby 
neskončil na ulici. Jenže v praxi to ne 

vždycky funguje, jak má.
Přichází muž, který se drbe. „Já mám 
lupénku už 11 let, ale tohle je něco ji-
ného,“ říká. „Musel jsem tady u vás 
chytnout nějaké štěnice.“ Sestra vrtí 
hlavou. „Máme otevřeno čtrnáct dní, 
štěnice tu nejsou. Alespoň zatím.“
Další muž je oproti ostatním viditelně 
zanedbaný. Není oholený a tvář mu 
pokrývá zaschlý Novikov natřený 
přes šrámy. Trápí ho kotník, prý spadl 
z palandy. Když si sundá ponožky, od-
padne mu z chodidla několik kusů su-
ché kůže. Říká, že se mu to nechce ho-
jit, bojí se, že má cukrovku. Mezitím, 
co ho ošetřujeme, vytáhne zprávu 
z nemocnice. Rychle v nich hledám 
výsledky krevních testů. Mám pro něj 
dvě zprávy: dobrou a špatnou. Dobrá 
je, že cukrovku nemá. Špatná je, že 
mu ultrazvuk odhalil léze na játrech. 
Bude muset přestat pít. „Já vím, ale 
sám to nezvládnu,“ říká. „Potřeboval 
bych do léčebny, ale vůbec nevím, jak 
a jestli se tam můžu dostat. Mám dce-
ru, které budou tři, tak bych se kvůli 

ní chtěl dát trochu do kupy.“
Slušnou část dalších pacientů tvoří 
úrazy při rvačkách – třeba muž, 
kterému zlomili žebra. Ta mu špatně 
srostla, a tak má bolesti. Chová se 
uctivě, mluví tiše a většinu času se 
dívá na podlahu. Dostává ibalgin a 
doporučení, aby si zašel do denního 
centra charitativní organizace Naděje, 
kde bývá lékař. Pokud tam tedy smí. Prý 
ne. Když odejde, sestra nám objasní 
situaci: bývá poměrně často agresivní 
a pro ránu si nejde daleko. Dokud je 
ale tady, chová se slušně. I další pa-
cient je podobný – vzrostlý muž, skoro 
ke dvěma metrům. Na ošetřovně se ale 
chová s pokorou, dokonce, i když mu 
poměrně bolestivě vyšetřuji naražený 
loket. Prý na něj byli tři.
Většinu problémů, které nejsou 
kožního charakteru, musí vyřešit 
brufen, o moc víc pro ně vyjma 
doporučení, aby navštívili lékaře, 
udělat nemůžeme. Na ošetřovně není 
žádné diagnostické vybavení. Další 
problémy budou, až s příchozími mra-

medici pomáhají
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Dnešní doba má zajisté mno-
ho slov, která ji více či méně 
vystihují. Všude slýcháme o 

krizi, a přesto alespoň my, Evropané, 
zažíváme jedno z nejbezpečnějších 
a nejblahobytnějších období v his-
torii. Podobně se hovoří o tzv. době 
postfaktické, kdy sice každý jednot-
livec nosí ve své kapse “chytrý” mo-
bilní telefon, který mu umožňuje 
přístup k více informacím, než měli 
i ti nejmocnější před čtyřiceti lety, 
přesto ale různé hoaxy, spiklenecké 
teorie a emoce hrají v rozhodování 
lidí mnohdy významnou roli. Jako by 
nás více bavilo brouzdat se po pov-

rchu znalostí a chyběla nám moti-
vace přemýšlet a kriticky myslet. A 
podobně se to má i s hodnocením 
kvality. Dnešní společnost je často 
označována jako společnost auditů 
a evaluací. Naskýtá se nám možnost 
hodnotit téměř cokoli, počínaje naší 
spokojeností se sanitárním zařízením 
na letišti, přes služby bank či e-shopů 
a konče kupříkladu kvalitou péče ve 
zdravotnických zařízeních. Podobně 
lajkujeme, a tudíž i hodnotíme, 
příspěvky našich přátel na sociálních 
sítích či píšeme recenze podniku, kde 
jsme byli minulý večer na večeři. Jak 
máme v této záplavě hodnocení chá-

Proč se hodí evaluovat výuku?
důvody a příčiny

medici pomáhají

pat evaluaci výuky? Je jen jednou z 
mnoha?
Kvalita vzdělávání je velmi široký a 
obecný pojem, který nelze snadno a 
jednoznačně uchopit. Existuje mnoho 
indikátorů, postupů a procesů k jejímu 
hodnocení, ale žádný z nich se nedá 
považovat za ten jediný a nejvhodnější. 
Poměrně vysoká shoda nicméně panu-
je v tom, že jednou ze součástí 
systémů hodnocení kval-
ity vzdělávání (a to ne-
jen na vysokých školách) 
je hodnocení 
výuky studenty 
neboli student-
ská evaluace. 
Studenti přitom 
nejsou jen příjemci 
výuky, ale tvoří 
společně s akade-
miky jednu celistvou 
akademickou obec. To pod-
trhuje i zastoupení studentů 
v orgánech vysokých škol, 
jejich zapojení do tvorby 
strategických dokumentů 
fakult a univerzit či exist-
ence národní reprezen-
tace studentů (Studentská 
komora Rady vysokých škol 
- SK RVŠ), jejíž členové aktivně jed-
nají s členy vlády, poslanci i senátory 
a hájí zájmy studentů všech českých 
vysokých škol. Navíc se z nemála 
studentů po promočním aktu stanou 
akademici, a pomyslně tak přestoupí 
na druhý břeh. Společným zájmem 
akademiků a studentů by mělo být, 

aby jejich akademická obec vzkvéta-
la, uskutečňovala se na ní excelentní 
výuka a věda a byla schopna vnímat a 
vstřebávat nové podněty a trendy.
K tomu, aby studentské hodnocení 
výuky mělo dostatečnou vypovídací 
sílu, a mohlo tudíž dobře zastat svou 
pozici v systému hodnocení kvality, by 
mělo být splněno několik podmínek. 

Začněme například návratností.
Neexistuje samozřejmě jed-

no číslo, které by definovalo, 
kdy je evaluace dostatečně 
reprezentativní a kdy niko-
li. I jedna zásadní a konkré-

tní připomínka může odhalit 
podstatný problém, na který 
je zapotřebí reagovat. Existuje 

tedy určité kontinuum, kdy s 
rostoucí návratností stoupá i 
síla získaných podnětů. Stu-
denti i akademici by se pro-
to měli maximálně snažit o 

zvýšení návratnosti student-
ských evaluací. Akademický 
senát Univerzity Karlovy sch-
válil na svém prosincovém 
zasedání nové znění Řádu 
pro hodnocení vzdělávací 
činnosti studenty a absol-

venty, v němž jsou stanoveny 
i určité minimální počty hodnocení 
nutné pro jejich zveřejnění. Např. 
výsledky týkající se jednotlivých 
vyučujících mohou být zveřejněny 
pouze v případě, že se v evaluaci k 
příslušnému vyučujícímu vyjádřilo 
nejméně deset procent studentů, kteří 
mají daný předmět zapsán. Má-li být 

zy začnou přibývat omrzliny – zatím 
se píše půlka prosince. Jak říká sestra, 
většina postižených to nechá nějaký 
čas být a přichází, teprve až když se 
bolest nedá vydržet.
Po dvou hodinách zavíráme krám. Za 
tu dobu jsme ošetřili deset pacientů, 
což je poměrně dobrý výsledek. 
Pouliční medicína má své kouzlo – bez-
domovci (možná trochu překvapivě) 
patří mezi nejpříjemnější pacienty, se 
kterými jsem se setkal. Za dvě hod-
iny jsem viděl víc medicíny, než za 
celou praxi v prvním ročníku, a celá 
naše dokumentace se vejde na jednu 
A4 – jen jméno pacienta, jeho prob-

lémy a vydané léky. Čistě účelové, nic 
nepotřebného navíc, žádné psaní jen 
aby se psalo. Oproti stohům papíru v 
nemocnici příjemná změna. I když se 
pouliční medicína oproti té klinické 
provádí skoro v polních podmínkách, 
má se od ní její nemocniční sestra co 
učit – především je tu pacient vždy na 
prvním místě.
Medici pomáhají rozhodně patří mezi 
nejzajímavější projekty české IFMSA. 
Doufám, že se mu bude dařit i v bu-
doucnu a bude se i nadále zdokonalo-
vat a rozrůstat.

Jiří Sýkora
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naše fakulta

tedy na naší fakultě zachován dosa-
vadní způsob zveřejňování získaných 
evaluací, musí být hranice deseti pro-
cent překročena. Pokud bychom ji ne-
dosáhli, nebude moci fakulta určitá 
hodnocení zveřejňovat, což by mohlo 
podnítit nedůvěru, jak se s evaluacemi 
nakládá a zda má jejich psaní smysl. 
Tím se dostáváme k druhému 
důležitému pojmu spojenému s evalu-
acemi, zpětné vazbě. Má-li být člověk 
dlouhodobě motivován k činnosti, 
která nepřináší bezprostřední užitek 
přímo jeho osobě, měl by ve svém 
úsilí vidět alespoň nějaký jiný smysl. 
V případě hodnocení výuky se může 
často stát, že samotná evaluace 
neprospěje těm, jež ji sepsali, ale až 
jejich následovníkům (někdy až za 
několik let, kdy se podnět opakoval). 
Můžeme se proto setkat s termínem, 
že evaluace je pomoc budoucím gen-

eracím studentů. Tento fakt v sobě 
samozřejmě skrývá riziko, že pokud 
nebudou studenti dostatečně vtaženi 
do procesu hodnocení a nebudou in-
formováni o výstupech a reakcích 
pedagogů, garantů předmětů a vedení 
fakulty na ně, jejich elán bude postupně 
opadat a návratnost sběru klesat. Naše 
fakulta se na tuto skutečnost snaží 
reagovat několika cestami. Studenti 
jsou zapojeni do vyhodnocování eval-
uací skrze činnost Komise pro evalua-
ci výuky, která pojednává jednotlivé 
podněty v ní získané. Hlavní výstupy 
z evaluací následně projednává Aka-
demický senát naší fakulty, v němž 
je paritní zastoupení akademiků a 
studentů. Uskutečnila se setkání jed-
notlivých ročníků s proděkanem pro 
výuku a studium, kde se hovořilo o 
konkrétních změnách ve výuce, jež 
vzešly z evaluací. A konečně. O tom, 

že se s evaluacemi skutečně pracu-
je, se můžete přesvědčit i tím, že na 
mnohé konkrétní podněty zaslané v 
průběžných evaluacích výukových 
jednotek se zareagovalo již během se-
mestru a došlo ke změnám ve výuce 
či zkoušení. Snažme se proto udržet 
onu pověstnou tenkou červenou linii 
a předejít vzniku často popisovaného 
bludného kruhu, kdy nízký počet 
studentů účastnících se na hodno-
cení vyústí ve snížení jeho váhy jako 
silného argumentu ke změnám v ob-
sahu a metodách výuky. Následkem 
je jen další pokles návratnosti eval-
uací studentů, kteří v této činnosti 
přestanou vidět hlubší smysl a 
postupně jí zanechají.
Poslední otázkou, o které bych se 
chtěl zmínit, je: „Co a jak hodnotit?”. 
Před samotnou evaluací je třeba si 
jasně definovat, na jaké otázky by-
chom chtěli získat zpětnou vazbu, 
resp. aby bylo studentům jasné, 
na co se mají ve svých odpovědích 
zaměřit. Slovní hodnocení by měla 
být dostatečně konkrétní a obsahovat 
informace, z nichž se může vycházet 
při případných úpravách výuky. Psaní 
i následně čtení hodnocení by neměly 
ovládat emoce, ale měli bychom se 
zaměřit zejména na fakta. Pochva-
la samozřejmě potěší, ale konkré-
tní a konstruktivní kritika, pokud je 
odůvodněná, vede k dlouhodobému 
zlepšení současného stavu. A to by 
mělo být naším společným cílem: aby 
studentské hodnocení výuky bylo 

jedním ze základních a pevných pilířů 
zajišťování kvality vzdělávání a aby 
na jeho základě pedagogové získali 
kvalifikovanou zpětnou vazbu ke své 
výuce, na jejímž základě by mohli 
zlepšovat a přizpůsobovat její obsah i 
formu. Díky za to, že evaluujete!

Ps. Mějme na paměti, že student-
ské hodnocení výuky je jen jedním z 
nástrojů systému hodnocení kvality 
vzdělávání a rozhodně není všemocné. 
Má totiž své přirozené limity a musí 
být doplněno i dalšími prvky hodno-
cení. Ale o nich až někdy příště.
PPs. A jestli papírově či elektronicky? 
Najdete zaryté zastánce obou forem a 
v literatuře naleznete mnoho článků a 
polemik. Pokud vás toto téma zajímá 
více, můžete začít např. u tematického 
čísla univerzitního časopisu FORUM 
2/2012 (viz QR kód), kde naleznete 
rozhovory se zastánci obou forem.

MUDr. Josef Fontana

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13142-version1-FORUM052012WEB.pdf
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TRIMED představuje

Prvně cítím, že bych se měl omluvit. 
Ano, tohle jsem zase napsal já.
3 MUŽI - medici pro umění život a ideá-
ly se dali dohromady na konci měsíce 
listopadu roku 2014. Chtěli jsme 
postihnout vše, co se tehdy našich ak-
tivit týkalo (pohádky - umění, život 
- alkohol, ideály - nemocné děti), ale 
protože to smrdí patosem na sto honů, 
radši používáme zkratku. První rok 
byl dosti speciální. Nikdo se navzájem 
s nikým neznal, všechno pro nás 
jakožto pro prváky bylo nové. Vyskytli 
jsme se v unikátním prostředí, kde si 
všichni se všemi rozumněli, protože 
překryv zájmů byl už jen přes samot-
né studium extrémní. 
Náš nápad zaujal i pár externistů, a 
tak netrvalo dlouho a měli jsme první 
autorskou pohádku - O ukradených 
dinosauřích vejcích. Nějakým 

způsobem jsme zangažovali množství 
kreativních spolužáků, takže záhy 
přišly na svět kostýmy, kulisy a nah-
rály se písničky. Byl to dost super 
pohled. V šestém patře o víkendu do-
poledne ve svém volném čase dvacet 
mladých lidí vyrábí dinosauří hlavy, 
přešívá staré nemocniční pláště na 
různobarevné kože, aby měl táta T-rex 
v čem budit respekt. Vždycky když si 
na to vzpomenu, říkám si, jak veskrze 
pozitivní to byly chvíle. Bylo to takové 
upřímné. 
Protože to samozřejmě nešlo udělat 
úplně zadarmo, napsali jsme tehdy 
žádost na děkanát a dostali jsme na 
realizaci 15 000. To byl pro nás taky 
skoro zázrak. Člověk přijde na vy-
sokou a čekal by, jak všechno najed-
nou zvážní, všichni budou dospělí 
a na blbinky nebude mít nikdo chuť 

3 MUŽI
představení divadelního spolku

ani čas. Nutno říct, že jestli nás něco 
motivovalo, tak to byla podpora pana 
proděkana Marxe, který nám vyšel 
vstříc, vždy když jsme potřebovali.
Tak kupříkladu první představení. 
To jsme odehráli začátkem května 
prvního roku v nemocniční kapli... 
Dohodlo se asi dva týdny předem, 
ještě jsme ani nevěděli, jak tam dostat 
vůbec nějaké děti. Takže klasicky 
punk. Byl to asi dokonce nápad pana 
doktora, ať hrajeme v nemocniční ka-
pli. No jo, ale to potřebujeme někam 
pověsit kulisy... Není problém, zařídím 
vám klíče na víkend, domluvím, že si 
tam můžete do zdí navrtat ocelové 
háčky, půjčím vám vrtačku a štafle. 
A taky že ano. O víkendu jsme se vy-
pravili do kaple, navrtali jsme háčky 
a Vinohradská nemocnice se mohla 
pyšnit divadelním sálem. A takhle 
to bylo víceméně vždycky, tohle byl 
ten přístup, který mi vždycky na naší 
fakultě dával smysl. První představení 
nakonec dopadlo skvěle, vzpomínám 
na něj asi vůbec nejradši, děti se do 
dinosaurů zamilovaly a urputně se 
zapojovaly do vyšetřování loupeže je-
jich vajec. Perfektní byli všichni herci, 
ale mně se beztak nejvíc líbil Marťas v 

roli velociraptora a Petr jako tátaT-rex. 

V prváku jsme zvládli ještě jedno 
představení na půdě Jedličkova ústavu, 
a pak byla prázdninová pauza. Druhák 
byl zase o něčem úplně jiném. Nahro-
madily se nějaké rozkoly a také jsme 
nikdy nepřemýšleli tolik dopředu, 
nevěděli jsme, co s divadlem dál. Po 
dlouhém hledání a stagnaci jsme nale-
zli novou pohádku, divadelní adaptaci 
Pyšné princezny. Zkoušení však šlo 
pomalu, a byly i zkoušky, kdy jsme si 
říkali, jestli to takhle vůbec má cenu. 
Nakonec se pohádka nazkoušela, jed-
nou odehrála a zase odstavila. Trochu 
škoda. Za rok jsme odehráli jen 2 nebo 
3 představení. Třeťák jsme plánovali 
optimističtěji. Zatím to trochu drhne, 
ale přidali se k nám noví prváci a já 
si při jejich pobídkách uvědomil, že 
problémem není koncept, ale reali-
zace. Proto je asi pomalu čas pustit to 
dál. Nějaké zázemí už máme a na sta-
rost by to měl mít ten, kdo má kapacitu 
potenciál rozvinout. To já již nějakou 
chvíli nejsem. Přerozdělili jsme pra-
vomoci a povinnosti, tak doufám, že 
se na to nevykašlou a vlastně dost fajn 
věc pořádně rozběhnou. :)

Viktor Šebo
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Ahoj!

Máte zkouškové úspěšně za sebou a přemýšlíte, kam to jít se spolužáky 
pořádně oslavit? Na to mám pro Vás jednoduchou odpověď! Ve čtvrtek 
23. 2. 2017 od 20:00 totiž ve Vinohradech v Infinity Baru na Floře pro-
pukne párty v havajském stylu při příležitosti přivítání nového semestru!

Můžete se těšit na skvělou hudbu v podání DJ Stanleyho, spoustu alko-
holu a pravou havajskou atmosféru! Nachystané jsou pro Vás také hry o 
netradiční ceny.

Neváhej a co nejdřív si kup lístek! Předprodej probíhá od 20. 2. 2017 ve 
vestibulu fakulty za příjemných 50,-. Na místě to pak bude za 70,-!  
Akce probíhá pod hlavičkou IFMSA, což je záruka skvělé zábavy, jak jste 
se mohli ostatně přesvědčit na Láskopárty.

Takže ve čtvrtek na sebe hoď vyletněný outfit, seber kamarády a přijď si s 
námi dát Sex on the Beach!

Za organizační tým IFMSA,
Diana Rochovanská

pozvánky na akce

Drazí spolužáci,

dovolte mi Vás jménem TRIMEDU pozvat na náš již tradiční Reprezentační 
ples, který se bude konat v pátek 10. března od 19 hodin v Národním 
domě na Vinohradech.

Čeká Vás bohatá tombola, klasické i moderní předtančení studentů a 
vyhlášení ankety o nejoblíbenější pedagogy - Syllabova křída. Během 
večera Vám zahraje plno našich šikovných spolužáků spolužačkou, jako 
jsou např. naše krásné TBee girls, pěvecké sbory Clavicula a A Patella, 
dále cimbálová kapela Muzička a nebude chybět i náš skvělý Saxofrancis!

Lístky si budete moci zakoupit ve vestibulu školy od 27.února do 10. března 
od 9:00 do 17:00 s dvěma výjimkami - vždy úterý a středa do 18:00 a v den 
plesu jen do 13:00. Cena lístků je 270 Kč na stání, 350 Kč na sezení. Stu-
denti 6. ročníku si budou moci zakoupit zvýhodněné lístky na stání za 
240 Kč. Moc se na Vás těšíme!

Alžběta Kantorová,
TRIMED
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