
DŮVODY PROČ NA
3. LÉKAŘSKOU 

FAKULTU UK
Děkujeme, že jste 

si pro svá studia 
vybrali 3. lékařskou 
fakultu UK, moderní 

a rychle se rozvíjející 
fakultu s více než 25ti 

letou tradicí výuky 
všeobecných sester.



Všeobecné ošetřovatelstvíVšeobecné ošetřovatelství
3. LF UK je vzdělávací insti tuce s mnohaletou tradicí, s vědeckou a klinickou 
základnou. Svým studentům poskytuje kvalitní vzdělání v přátelském 
prostředí. V oboru ošetřovatelství je kladen velký důraz na osvojení 
prakti ckých sesterských dovedností , na principy ošetřovatelské eti ky, 
komunikaci a odbornou praxi. Tradici založenou doc. PhDr. Martou 
Staňkovou, CSc. rozvíjíme v duchu lidského přístupu ke všem nemocným
a studenty připravujeme na respektování principů kvalitní a bezpečné péče.
Na naší fakultě je možné studovat studijní program Všeobecné 
ošetřovatelství, který umožní posluchačům získat kvalifi kaci všeobecné 
sestry. Studium je uskutečňováno v prezenční formě studia a je určeno 
absolventům středních škol. „3. LF UK nabízí přátelskou 

atmosféru a otevřené vztahy mezi 
studenty a pedagogy. Sám jsem 
začínal při studiu medicíny jako 
sanitář, vykonával jsem pak 3 roky 
práci sestry na koronární jednotce 
a pak se celý svůj profesní život 
věnoval akutní a intervenční 
kardiologii. Role všeobecných 
sester je v těchto oborech naprosto 
zásadní a jejich význam pro osudy 
nemocných je stejný jako význam 
lékařů. Vedení fakulty proto 
poskytuje plnou podporu kvalitě 
vzdělávacích programů Všeobecné 
ošetřovatelství a Intenzivní péče.“

Prof. MUDr. PETR WIDIMSKÝ, DrSc. 

Děkan 3. LF UK



„Studium Ošetřovatelství na 3. LF UK bylo až fascinující. 
Na fakultě vládne rodinná atmosféra, vyučující se  
o studenty starají a dbají na to, aby se z nich stali dobré 
sestry. Pro mě, jako pro absolventku gymnázia, to byl malý 
zázrak, že jsem dostala šanci stát se sestřičkou. I když se 
mi některé předměty zdály skoro nesplnitelné, nakonec 
jsem je zdolala. Přestože jsem si mockrát během studia 
zaplakala a probděla nespočetně nocí v knihovně, stejně 
jsem fakultu vždycky měla ráda, mám ráda a budu mít 
ráda. Nikdy bych nevěřila, že člověk může ke studiu a svému 
oboru získat takový vztah, ale na 3. LF UK to možné je.“ 

Bc. KLÁRA KUTOVÁ ŠERÝCH

Absolventka oboru 
Všeobecná sestra

PhDr. HANA SVOBODOVÁ, Ph.D.

„Nároky dnešní zdravotnické 
praxe vyžadují sestru nejenom 
připravenou po stránce praktické, 
ale sestru, která vykonává činnosti 
a úkony, kterým rozumí, dokáže je 
vysvětlit, umí logicky odvozovat 
a na základě znalostí předvídat. 
Naše fakulta dává budoucím 
sestrám dobrou přípravu. Studenty 
si pečlivě vybíráme a řada našich 
absolventek a absolventů nachází 
uplatnění  v   intenzivní péči, ve výuce 
studentů i v zahraničí. A ti nejlepší 
mohou pokračovat v magisterském 
studiu a získat specializaci 
pro práci v intenzivní péči!“ 

Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK



„Vysokoškolské vzdělání 
sester je stabilním zdrojem 
kvalifi kovaných sil, které  
moderní, rychle se rozvíjející 
medicína se specializovanými 
a superspecializovanými obory 
stále potřebuje.  Jde o studium 
s vysokými požadavky na 
znalosti a psychiku, je to obor 
s velikou budoucností. Studium 
ošetřovatelství na prestižní 
3. LF UK, v těsném spojení 
s praktickým školícím zázemím 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, je zárukou kvalitního, 
plnohodnotného a úspěšného 
studia v souladu s moderními 
vzdělávacími trendy.“

Náměstkyně pro 
ošetřovatelskou 
péči a řízení 
kvality zdravotní 
péče FNKV

PhDr. LIBUŠE GAVLASOVÁ, MBA Příprava již v začátku studia

Učíme v moderním prostředí 
nabízíme praktické a zábavné kurzy

Ještě před prvním semestrem zveme všechny budoucí prváky na čtyřdenní 
intenzivní soustředění v jižních Čechách v Dobronicích. Zde se dozví spoustu 
informací o fakultě a jejím životě, seznámí se s pravidly studia, s některými 
vyučujícími a s tím, jak studovat i jak se během studia radovat. 

Budova 3. LF UK nabízí moderní a pohodové prostředí pro studium, stejně 
jako budova X v areálu FNKV, kde sídlí Ústav ošetřovatelství. Celá budova 
je  pokryta WiFi připojením. Pro program Všeobecné ošetřovatelství 
nabízíme řadu zajímavých kurzů jako je např. Bazální stimulace, Edukace 
a psychosociální péče, Prevence syndromu vyhoření či Emergentní 
ošetřovatelství. 



Bc. MARKÉTA NOVÁČKOVÁ

„Studium mne naučilo vážit si 
své práce, která rozhodně není 
jednoduchá. Jako sestry musíme 
držet pohromadě, i když budeme 
mít jiné názory a hodnoty. Vnímám 
pacienta jako středobod naší práce 
a dobrá komunikace s ním a také 
s kolegy je jedním ze základních 
pilířů našeho povolání. Chtěla 
bych se stále učit a posouvat 
vpřed, abych dělala své profesi 
dobré jméno. Na toto všechno mne 
studium na 3. LF UK připravilo!“ 

Sestry se u nás mohou vzdělávat i v navazujícím magisterském studijním 
programu Intenzivní péče, které absolventy připraví k výkonu povolání 
samostatné, vedoucí  nebo školící sestry intenzivní péče, a to na všech 
typech anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče. Studium je dvouleté, 
v prezenční formě a je určeno absolventům a absolventkám vysokých škol 
oboru Všeobecná sestra. Absolventi tohoto programu získají specializaci pro 
intenzivní péči. 

Absolventka oboru 
Všeobecná sestra

Navazující magisterské studium Intenzivní péče



Skvělá dopravní dostupnostSkvělá dopravní dostupnost
Cestováním do školy nestrávíte půlku studia. Ideální umístění budovy 
3. LF  UK v těsném sousedství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
vám umožní přeběhnout na praxi za dvě minuty. Ani z kolejí vám to do 
přednáškové místnosti nebude trvat déle než dvacet minut jízdy MHD.
V přízemí budovy fakulty si můžete vybírat z široké nabídky 
fakultního bistra. V každém patře najdete spoustu komfortních 
míst pro posezení při práci na počítači. V šestém patře jsou 
připravené prostorné, tiché místnosti pro relaxaci nebo studium. 

„ÚVN Praha je hrdá na 
dlouholetou spolupráci s 3. LF UK, 
která připravuje pro současnou 
praxi fl exibilní sestry vybavené 
nejenom potřebnými teoretickými 
znalostmi, ale především sestry 
schopné uplatnit získané praktické 
dovednosti v péči o pacienty 
ve všech našich týmech. ÚVN 
Praha je připravena poskytnout 
pro praktickou výuku budoucích 
sester co nejlepší podmínky.“

Náměstkyně ředitele 
pro nelékařské 
zdravotnické profese
a řízení kvality 
zdravotní péče
Ústřední vojenské 
nemocnice - 
Vojenská fakultní 
nemocnice Praha.
Vyučující na 3. LF 
UK

Mgr. LENKA GUTOVÁ, MBA

„Studium na 3. LF UK jsem si vybrala pro její 
vysokou odbornou úroveň - v našem oboru je uznávanou 
fakultou profesní i laickou veřejností - a zároveň 
pro její srdečné prostředí a přístup ke studentům.  
Chirurgické oddělení ÚVN - VFN Praha spolupracuje 
s 3. LF UK již řadu let. Vždy se mohu spolehnout, že 
na oddělení na odbornou praxi přijdou studenti dobře 
připraveni jak teoretickými znalostmi, tak praktickými 
dovednostmi a navíc se zájmem o práci.“

Bc. TEREZA HŮLKOVÁ

Absolventka 3. LF UK, mentorka 
klinické praxe v ÚVN Praha



„3. LF UK poskytuje studentům v oboru všeobecná sestra 
vzdělávání na vysoké úrovni, a to jak v oblasti teoretické, 
tak i praktické výuky. Velkým bonusem pro studenty jsou 
moderní vyučovací metody a vstřícný přístup ze strany 
pedagogů. Vyučující pozitivně motivují  studenty pro jejich 
budoucí povolání. O tom jsem se opakovaně přesvědčila 
při odborných praxích, které probíhají i v naší nemocnici.“

Mgr. SOŇA MENDLOVÁ

„Hledáte kvalitní studium? 
Právě 3. lékařská fakulta UK 
je vhodné a přátelské místo, 
což mohu potvrdit jako bývalá 
studentka  této fakulty.  Studenty 
vede ke komplexní péči o 
nemocného a jeho rodinu.  Získané 
znalosti a dovednosti během studia 
jsou velmi dobrým odrazovým 
můstkem pro každodenní náročnou, 
ale smysluplnou práci sestry.“

Náměstkyně pro 
ošetřovatelskou 
péči FN Motol, 
absolventka, 
vyučující na 3. LF UK

Mgr. JANA NOVÁKOVÁ, MBA

Náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Nemocnice na Bulovce



Celá naše budova v Ruské ulici je 
plně bezbariérová. Samozřejmostí 
je pro nás pomáhat při studiu 
handicapovaným posluchačům. Více 
informací pro studenty se speciálními 
potřebami najdete na stránkách: 
http://www.cuni.cz/UK-60 .html
Volat můžete na čísla Centra Carolina: 
224 491 604, 224 491 735.

„Od doby mého studia se na 
fakultě hodně změnilo. Systém 
výuky budoucích sester je mnohem 
propracovanější. Klíčovou roli vidím 
v bezvadné spolupráci s nemocnicemi, 
které poskytují zázemí pro praxi 
studentů, podněty pro naši vědeckou 
a pedagogickou práci a v neposlední 
řadě možnost pro nás, pro učitele, 
jak si udržet klinické dovednosti 
a kontakt s reálnou ošetřovatelskou 
praxí v přátelském prostředí. Naším 
cílem je vychovat sestru sebejistou 
ve svém konání, ale zároveň pokornou 
k potřebám nemocných i k práci 
kolegů. Co se léty nezměnilo je 
hezký vztah mezi učiteli a studenty 
a fajn atmosféra fakultního života.“

Rádi byste věděli, jak vypadá fakulta 
z pohledu současných studentů?
Dozvíte se třeba na webu studentské 
organizace Trimed: 
www.trimed.cz
Své otázky můžete poslat i přes 
Facebook nebo emailem. 
E-mail je: trimed@trimed.cz

Kontakty: 
Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ruská 87,100 00 Praha 10
tel.: + 420 267 102 111 
www.lf3.cuni.cz
http://www.facebook.com/3lfuk

První absolventka 
prezenční formy 
studia, vyučující 3. LF 
UK, autorka učebnic 
ošetřovatelských 
postupů

Jak k nám?
Autobusem: 175 (z Florence nebo 
Opatova), 135 (z Florence nebo 
z Jižního Města) do zastávky 
Bělocerkevská
Metrem: trasa A, zastávka Želivského
Tramvají: 5, 10, 11, 16, 26  do 
zastávky Želivského 
nebo 4, 7, 22, 24 do zastávky Slavia 
nebo Kubánské náměstí.

Mgr. RENATA VYTEJČKOVÁ


