
Děkujeme, že jste si 
pro svá studia vybrali 
3. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy, 
moderní a rychle se 
rozvíjející fakultu s 
dvacetiletou tradicí 
výuky všeobecných 
sester. 

DŮVODY PROČ
NA 3. LÉKAŘSKOU

 FAKULTU UK



Výuka ošetřovatelství
3. lékařská fakulta UK je vzdělávací instituce 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 praktických sesterských dovedností, na principy 
ošetřovatelské etiky, 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 ošetřovatelství, obor 
všeobecná sestra jak v prezenční, tak v kombinované formě. Studium 
je určeno absolventům středních škol. Jde o kvalifikační studium 
poskytující kvalifikaci všeobecné sestry, kde  50% výuky naplňuje u obou 
forem studia odborná praxe. 

„Naše fakulta se díky hodnocení 
studentů i díky své kvalitní vědecké 
práci řadu let umisťuje na předních 
pozicích v hodnocení českých 
lékařských fakult. Všem budoucím 
studentům ze srdce přeji, aby 
nikdy nemuseli litovat toho, že 
začali studovat zdravotnický 
obor, ve vašem případě obor 
ošetřovatelství. A aby po dlouhé 
životní praxi byli rádi, že si vybrali 
jak naši fakultu, tak obor, který na 
ní studovali.“

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Děkan 3. LF UK, 
přednosta Ústavu 
výživy, přednosta 
2. interní kliniky 
Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady



Spolupracujeme s řadou moderních 
nemocnic a zdravotnických zařízení, kde 
pro studenty organizujeme odbornou 
praxi. Patří mezi ně Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady, Ústřední fakultní 
nemocice  - Vojenská fakultní nemocnice 
Praha, Fakultní nemocnice Motol, 
Nemocnice Na Homolce, Ústav pro péči o 
matku a dítě, Domov Sue Ryder, Domov 
Laguna Psáry, Centrum Paraple a další.

„Zvažovala jsem dlouhá léta, zda si mám své sesterské vzdělání 
doplnit o bakalářský titul, ale v momentě, kdy mé váhání vyústilo v 
rozhodnutí, tak výběr fakulty byl jednoduchý. Sympatická atmosféra 
fakulty, komplexnost výuky, která zahrnuje a nezřídka zdůrazňuje 
etický přístup k pacientům, příjemně racionální a zároveň osvětový 
pohled na ošetřovatelský proces a velmi dobré reference – to vše 
ovlivnilo mé rozhodnutí studovat právě na této vysoké škole.“

Erika Kučerová
studentka 3. ročníku, kombinovaná forma studia

Radek Urban
student 3. ročníku, kombinovaná forma studia

„Člověk se během života stále 
rozhoduje. Rozhodnutí studovat patří 
k těm, které vás někam posunou, a to v 
jakémkoliv věku. Rozhodnutí studovat 
3. lékařskou fakultu UK může být navíc 
výborným startem nové profesní kariéry….
Připojte se a pojďte studovat!“



Příprava již v začátku studia

Učíme v moderním prostředí, 
nabízíme praktické a zábavné kurzy
Nově zrekonstruovaná budova 3. LF nabízí moderní a pohodové prostředí pro 
studium, stejně jako budova X v areálu FNKV, kde sídlí Ústav ošetřovatelství.  
Celá budova je pokrytá rychlým WiFi připojením. Pro výuku ošetřovatelských 
dovedností máme dvě moderně vybavené učebny, které umožňují trénink 
jak pod vedením vyučujícího, tak samostatně ve volných hodinách. Pro obor 
všeobecná sestra nabízíme studentům řadu zajímavých kurzů jako je např. 
Praktikum v nemocnici, Bazální stimulace, Edukace nemocných, Bolest,  
Introduction into nursing terminology či Péči o stomiky. 

PhDr. HANA SVOBODOVÁ

„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.“ 

Přednostka Ústavu 
ošetřovatelství 3. 
LF UK

Ještě před prvním semestrem zveme všechny budoucí prváky, a to i v 
kombinované formě studia, 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. 



,,Na studiu oboru všeobecná sestra se mi líbí především její rozmanitost. 
Neustále se dozvídám nové a zajímavé informace z různých medicínských oborů. 
V průběhu studia získávám mnoho zkušeností v rámci odborné praxe na různých 
odděleních v mnoha zdravotnických zařízeních. To mi pomohlo rozhodnout se, 
kterému oboru bych se chtěla v budoucnu více věnovat.”

TEREZA DOLINOVÁ
Studentka 3. ročníku, prezenční forma studia

„V současné době nabízí další 
vzdělávání sester mnoho subjektů 
a uchazeč je postaven před nelehké 
dilema volby. Jedním z hlavních 
kritérií výběru školy by měla být 
kvalita výuky, kterou 3. lékařská 
fakulta, vzhledem ke svému 
odbornému zázemí, poskytuje 
na nejvyšší úrovni. Mnoho sester 
na vedoucích pozicích ve FNKV je 
absolventkami či studentkami 3. 
LF a právě kvalitní vysokoškolské 
vzdělání je každodenní oporou v 
jejich náročné práci“ 

Mgr. LIBUŠE GAVLASOVÁ

náměstkyně pro 
ošetřovatelskou 
péči FNKV, vyučující 
na 3. LF UK



Skvělá dopravní dostupnost
Cestováním do školy nestrávíte půlku studia. Ideální umístění budovy 3. LF  
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. 

„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 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.“

absolventka 3. LF UK, 
mentorka klinické 
praxe v ÚVN - VFN  
Praha

Bc. TEREZA HŮLKOVÁ

„Prostředí 3. lékařské fakulty nabízí nejen 
nadprůměrně kvalitní výuku, nýbrž i nadprůměrně 
kvalitní, téměř rodinné prostředí, přátelské zázemí a 
profesionální přístup ke studentům. Na daný problém 
se studenti učí nahlížet z různých stran, z pohledu 
medicíny, práva i zdravotnické etiky.“ 

Mgr. et Mgr. MAREK VÁCHA, Ph.D.

Přednosta Ústavu 
etiky 3. LF UK



“3. LF UK poskytuje kvalitní studium 
v přátelském prostředí, což mohu 
potvrdit jako absolventka fakulty. 
Studenty vede ke komplexnímu 
přístupu k nemocnému. Znalosti a 
dovednosti, které získají studenti 
během studia, jsou velmi dobrým 
odrazovým můstkem pro každodenní 
náročnou práci sestry.”

 Mgr. JANA NOVÁKOVÁ, MBA 

Studentům oboru všeobecná sestra nabízíme pestrou nabídku 
destinací programu Erasmus – Belgie, Portugalsko, Španělsko, Norsko. 
Můžete se zúčastnit i mezinárodního dvoutýdenního intenzivního 
kurzu chronické a paliativní péče (IPCEC) v Belgii spolu se studenty 
z 8 zemí nebo zajímavé dvouměsíční prázdninové praxe v Nizozemí 
v zařízeních dlouhodobé péče, kde získáte zkušenosti v  poskytování 
základní ošetřovatelské péče.

náměstkyně pro 
ošetřovatelskou 
péči FN - Motol, 
vyučující na 3. LF 
UK



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: 
224 491 604, 224 491 735.

„ Studium na 3. lékařské 
fakultě UK ovlivnilo mé budoucí 
působení. Naším společným cílem 
dnes je vychovat sestry, které si s 
přehledem poradí v ošetřovatelské 
praxi. Jako učitel svým studentům 
přeji, aby na svá studentská 
léta vzpomínali s tak pozitivním 
pocitem jako já. Naše fakulta 
prostě žije fajn životem a nabízí 
studentovi obrovské možnosti.“

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 mailem. 
E-mail je: trimed@lf3.cuni.cz

Kontakty: 
Univerzita Karlova v Praze
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, 16, 26  do zastávky 
Želivského 
nebo 4, 7, 22, 24 do zastávky Slavia

Mgr. RENATA VYTEJČKOVÁ


