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zace studia a také jsou někdy podstatné rozdíly mezi
fakultami ve stejné zemi. Podle legislativy Evropské
unie (EU) má studium trvat 6 let a 3500 výukových
hodin, nebo kratší dobu, ale 5000 výukových hodin.

Přijímací řízení

Přijímání posluchačů na lékařské fakulty je velmi
rozdílné. Obecně je zájem o studium lékařství vysoký
až velmi vysoký. Některé země (Irsko, Portugalsko) mají
jako rozhodující kritérium výsledky jednotných maturit.
Kritéria jsou obecně velmi přísná (např. získání 580 bodů
ze 600 – Irsko), takže se právě naplní počet míst, které
má fakulta k dispozici. Podobný postup se používá i ve
Velké Británii, ale na špičkové fakulty (např. Cambridge)
se hlásí tolik zájemců, že i mezi těmi výbornými se
ještě konají vyřazovací zkoušky. Zcela odlišný postup
přijímání studentů je ve Francii a Rakousku. K přijetí
ke studiu je postačující maturita, takže počet přijatých
studentů někdy mnohonásobně převyšuje možnosti
klinických ústavů jednotlivých fakult. Po prvním semes-
tru (Štýrský Hradec), ale většinou až po 1. ročníku ná-
sleduje přísná souborná zkouška a do druhého ročníku
postupuje 15–60 % studentů. Francouzské a rakouské
fakulty vysvětlují, že tento systém umožňuje uspět pil-
ným a nadaným studentům i z méně kvalitních střed-

Úvod

Odborné pokrytí oboru klinické biochemie
v původních zemích EU bylo podrobně popsáno v roce
2002 [1]. Pregraduální vzdělávání v biochemii a klinic-
ké (bio)chemii nebylo dosud systematicky mapováno.
Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR nám umožnil v letech 2004–2006 navštívit 53 lé-
kařských fakult ve 13 původních zemích EU. Projekt
byl zaměřen na výuku biochemie a klinické biochemie.
Tuto výuku nelze oddělit od studijního programu fakul-
ty, úrovně studentů, zájmu o studium medicíny, perso-
nálního či materiálního vybavení školy a dalších jed-
notlivostí. Do studie jsme proto zahrnuli i tyto
charakteristiky.

Základem pro výběr návštěvy lékařské fakulty byly
webové stránky, kde jsme získali základní informace
o rozdělení studia, personálním obsazení ústavů a ka-
teder biochemie a klinické (bio)chemie; někdy také de-
taily rozvrhů a náplně přednášek. Anglické webové
stránky byly v neanglicky mluvících zemích málo in-
formativní, což výrazně komplikovalo kontakty zejmé-
na v románských zemích. Přístup k výukovým materi-
álům je ve většině případů omezen (login, heslo) jen
pro studenty a pracovníky přílušné fakulty.

Obsah studia na lékařských fakultách je a musí být
podobný. Nicméně se v jednotlivých zemích liší organi-
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ních škol. Je ovšem finančně náročný, protože některé
školy investují v prvním ročníku do studentů, kteří až
v 85 % případů nebudou jejich absolventy. Neúspěšní
studenti, pokud neopakují první ročník, odcházejí na
jiné školy jako přírodovědecké fakulty nebo technické
vysoké školy. Německé lékařské fakulty (37) mají vel-
mi sofistikovaný způsob výběru. Všichni studenti se
hlásí do centrály v Dortmundu (samostatný institut,
který též vypracovává zkušební otázky včetně otázek
pro závěrečné státní zkoušky) a mohou si vybrat 6 lé-
kařských fakult. Přidělování na fakulty se děje podle
klíče: 20 % maturitní vysvědčení, 20 % body za čekání
ve frontě (počet let, kdy student usiluje o přijetí), 60 %
konfigurace volby (na kterém místě své žádosti stu-
dent uvedl danou fakultu; určitou roli hraje i bydliště
uchazeče a sídlo fakulty). Podmínky se ale každý rok
mírně modifikují. V Holandsku je někdy mnoho uchaze-
čů, kteří splňují podmínky pro přijetí, a ke konečnému
výběru studentů se používá dokonce losování. Další
země používají podobný způsob přijímacích pohovorů
tak, jak je známe u nás. Nicméně někdy to může být
organizačně velmi náročné, např. všech 33 italských
fakult koná přijímací zkoušky ve stejný den a uchazeči
píší stejné testy. V průběhu studia na mnoha lékařských
fakultách se samostatným studiem stomatologie je
patrný přechod posluchačů z tohoto studia na studium
všeobecného lékařství. Zájem o studium zubního lé-
kařství je menší a někteří studenti volí tento směr, pro-
tože takto mají po přestupu větší šance pro studium
všeobecného lékařství.

Organizace studia

Délka studia všeobecného lékařství je obvykle
6 let, výjimečně 5 let (některé irské fakulty) nebo 7 let
(Belgie). Délka studia stomatologie je obvykle kratší,
a to 5 let. V Irsku se diskutuje o tom, že by se mohla
medicína studovat až jako druhá fakulta, např. po prá-
vech, a studium lékařství by pak trvalo 4 roky.

Preklinickým oborům jsou věnovány 2–4 roky, kli-
nickým oborům rovněž 2–4 roky. V Německu je poslední
rok studia věnován klinické praxi, až poté následuje
závěrečná státní zkouška. V Německu jsou obvykle dvě
závěrečné zkoušky. První je po ukončení studia teore-
tických předmětů, tj. obvykle po 2. ročníku. V ostatních
zemích bývají státní zkoušky až na závěr studia, a to
jako jedna souborná zkouška: praktická, písemná
a ústní.

Studium je organizováno v zásadě dvěma způso-
by. Postupně se zavádí tematické blokové studium.
Tento systém se používá v Rakousku, v dalších ze-
mích buď převažuje (např. Irsko), nebo ho používají jen
některé fakulty (např. Amsterdam). V Německu se pří-
liš nepoužívá, ale jsou zde i kombinované systémy,
kdy je tematické blokové studium v preklinické části
(Mannheim), nebo naopak jen v klinické části (Düssel-
dorf). Boloňský proces standardizace výuky v EU se
diskutuje i v dalších zemích (např. Portugalsko), ale
zavedení se v nejbližším školním roce nechystá.

Cíle výuky

Z diskusí při návštěvách a z prostudová-
ní obdržených materiálů (učební texty, sylaby, rozvrhy,
příklady konkrétních otázek a další) je možné uvést
zásadní výukový cíl. Na základě prezentovaných kli-
nických projevů, anamnézy a laboratorních vyšetření
je student medicíny „trénován“, aby co možno nejdříve
dospěl ke správné diagnóze (či pracovní diagnóze)
a podnikl efektivně další kroky v rámci správného „ma-
nagementu“ pacienta (další vyšetření) a navrhl racio-
nální léčbu. Hlavním cílem ve výuce klinické bioche-
mie se tak stává správná indikace laboratorních
vyšetření a jejich interpretace včetně návrhu efektivní
léčby. Správná orientace v diferenciální diagnostice
a rychlý postup v indikaci vyšetření má prioritní význam
jak při výuce, tak při zkouškách. Studentovi lze promi-
nout neznalost v detailech etiologie onemocnění, ale
nikdy ne v rámci diferenciální diagnostiky. Též mecha-
nismy patogeneze jsou až na dalším místě důležitosti
a nejsou vyučovány v příliš velkých detailech. Mezi cíle
výuky patří též prezentace zajímavých nejnovějších
výsledků lékařského výzkumu pro stimulaci nadaných
studentů, kteří by chtěli pokračovat v postgraduálním
studiu. Trendem v rámci celkové výuky medicíny je též
naučit studenta komplexnímu přístupu k pacientovi
(etické, sociální aspekty atd.).

Formy výuky biochemie a klinické
biochemie

V tabulce 1 jsou shrnuty počty výukových hodin
chemie, biochemie a klinické biochemie v jednotlivých
semestrech na navštívených fakultách, rozdělené podle
zemí.
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Table 1. Distribution of general medicine study programmes according to faculties
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Abbreviation CM (Milano) – Clinical Medicine, this subject also comprises clinical biochemistry.

Abbreviation MB (Genova) – Molecular Biology

Rozsah výuky chemie, biochemie a klinické bio-
chemie se v jednotlivých zemích značně liší a pod-
statné rozdíly jsou i mezi fakultami ve stejném státě,
nebo dokonce v jednom městě (Berlín, Dublin, Paříž,
Porto).

Řada fakult ukončila výuku chemie. Na druhé stra-
ně je zajímavá zkušenost z Heidelbergu, kde chemii
učí učitelé z chemické fakulty. Pokud se chemie na
fakultě učí, je to buď v 1. semestru, nebo ve 2. nebo
1. a 2. semestru. Přednášky bývají doprovázené
praktickými cvičeními; semináře z chemie většinou
nejsou.

Biochemie se většinou učí jako samostatný před-
mět, nebo tvoří součást několika tematických bloků.
Výuka může začínat i v 1. semestru, ale zpravidla za-
číná až ve 2. semestru a končí obvykle ve 4. semestru,
nicméně např. v Louvain se vyučuje od 1. až do 6. se-
mestru. Také hodinová dotace biochemie je velmi roz-
dílná a na fakultách, kde je organizováno tematické
blokové studium je obtížně vyčíslitelná. Některé fakul-
ty nemají uvedenu biochemii jako samostatný předmět,
ani v tematickém blokovém studiu. Pochopitelně i tam
se biochemie vyučuje, ale je součástí jiného předmě-
tu, např. fyziologie, biologie nebo molekulární biologie.
Přednášky z biochemie (výjimkou je Glasgow a Štýr-
ský Hradec, kde nejsou přednášky vůbec) jsou větši-
nou doprovázené semináři. Některé fakulty nabízejí tak
velký počet specializovaných seminářů, že počet stu-
dentů v některém semináři může poklesnout až na dva
(např. Janov). Praktická cvičení z biochemie jsou při-
bližně na polovině fakult. I když některé výukové bio-
chemické laboratoře jsou vybaveny velmi dobře (např.

Berlín-Charité, Frankfurt nad Mohanem, Mannheim),
většinou je propastný rozdíl ve vybavení mezi výzkum-
nými a výukovými laboratořemi. Některé biochemické
ústavy jsou společné pro lékařskou, farmaceutickou
a přírodovědeckou fakultu anebo biotechnologickou fa-
kultu (např. Cork, Heidelberg), což umožňuje soustře-
dit kvalitní učitele i techniku pro výukové laboratoře na
jedno místo.

Klinická biochemie se vždy vyučuje jako samo-
statný předmět ve Skandinávii, kde má jako obor dlou-
holetou tradici. V ostatních zemích se zpravidla učí
také samostatně, ale ve Francii, Portugalsku a větši-
nou také v Irsku je součástí výuky biochemie, interní-
ho lékařství, případně patologie. Přednášky mohou
začínat ve 4. semestru, ale zpravidla až v 5. semest-
ru a trvají někdy i řadu semestrů (Helsinky 5.–12. se-
mestr), ale počet hodin výuky v jednotlivých semest-
rech je pak velmi nízký. Přednášky jsou doprovázeny
semináři, přičemž některé semináře jsou ve velmi
malých skupinách (6 studentů), pokud se na nich dis-
kutují kazuistiky. V některých případech sylabus se-
minářů či přednášek nepokrývá celou náplň oboru
a vyučující odkazují studenty na samostudium. Prak-
tická cvičení z klinické biochemie většinou nejsou. Vý-
uka patobiochemie jako samostatného předmětu je
výjimečná.

Považujeme za zajímavé, že na fakultě v Helsinkách
se studenti v prvním semestru seznamují s využitím
počítače, základní statistikou, přístupem k informacím
a zpracováním literatury. V klinické části studia na stá-
žích nejprve vyšetřují instruované herce, a až později
skutečné pacienty.
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Předmětové zkoušky

Zkoušky z biochemie a klinické biochemie jsou větši-
nou jen písemné, anebo je písemná odpověď podstatnou
částí zkoušky. Velmi často se používají multi-choice tes-
ty, přičemž na jednu otázku se obvykle nabízí 5 odpově-
dí. Čas na zodpovězení jedné otázky je 1–3 minuty a po-
čet otázek v jednom testu je 20–60. Až na ojedinělou
výjimku (Paříž 12) se všude používá konfigurace s jednou
správnou odpovědí. Zajímavou učební pomůcku mají rov-
něž na Lékařské fakultě Paříž 12, kdy na webu je
800 otázek ke zkoušce a z nich se pak použije 37 pro
jednotlivé zkušební termíny. Písemné zkoušky ale mo-
hou vypadat i úplně jinak, např. 6 velkých témat, na které
má student 3 hodiny času (Oulu) nebo 15–20 klasických
otázek, na které student odpovídá 2 hodiny (Lisabon). Pí-
semný test může být i poměrně složitě strukturovaný
a kromě části multi-choice otázek může obsahovat kla-
sické otázky a jedno velké téma. Zajímavé je, že studenti
v Portu si mohou vybrat, které 4 otázky ze 6 zodpoví
a které téma ze tří si vyberou (např. metabolismus hemu).
Ojediněle je součástí strukturované zkoušky i ústní ko-
mentář ke kazuistice (Lund-Malmö). Náročná několika-
denní písemná examinace (Cambridge) sestává z rozboru
pravdivých a nepravdivých odpovědí (2 hodiny), 7 otázek
k interpretaci vyšetření (2 hodiny 20 mininut) a kazuisti-
ky (3 hodiny). Vlastní písemnou zkoušku na některých
fakultách předchází přípravný test (např. v Innsbrucku
má poloviční rozsah zkoušky). Ústní zkouška (i dva zkou-
šející) se někdy uplatňuje u studentů, kteří neuspěli
v písemné zkoušce. Malý písemný vstupní test může
zahajovat každé praktikum (Marburg). Do celkového
hodnocení zkoušky se také na některých fakultách za-
počítávají protokoly z praktik. Rakousko používá
k hodnocení studentů 5 stupňů.

Obligatorní písemné práce se v předmětech bioche-
mie a klinická biochemie nepíšou, ale některé fakulty
mají volitelnou krátkou písemnou práci nebo poster.
V Antverpách se píše v 7. ročníku diplomová práce
(např. z biochemie).

Financování studia

Na řadě lékařských fakult se dosud za studium
neplatí, ale to se má ve velmi krátké době změnit. Po-
kud se na fakultách platí, pak se rozlišují studenti do-
mácí, studenti EU a studenti z ostatních zemí. Nejnižší
poplatek je 300 euro ročně ve Vídni (v Rakousku mo-
hou studovat cizinci jen na základě mezivládních do-
hod, ale Innsbruck se má otevřít i pro studenty zemí
EU), obvyklý poplatek je 1000 euro ročně a nejvyšší je
1800 euro ročně (Dublin RCSI – soukromá VŠ) pro ob-
čany EU. Ostatní studenti platí např. 7200 euro ročně
(Royal College of Surgeons in Ireland).

Paralelní výuka v anglickém jazyce

Fakulty velkých zemí nenabízejí pregraduální vý-
uku v angličtině, a ani to nehodlají v budoucnosti

změnit (s výjimkou Španělska). Ani v dalších ze-
mích (např. Dánsko, Finsko, Nizozemí, Švédsko)
není pregraduální výuka v angličtině praktikována.
Portugalci používají k výuce anglicky psané učeb-
nice, což je levnější, než vydávat vlastní překlady,
a slouží jako výborná motivace ke zvýšení jazyko-
vé dovednosti.

Bakalářské zdravotnické obory

Na italských lékařských fakultách existuje široká
nabídka zdravotnických bakalářských oborů, zejména
v Miláně, kde je 13 oborů s hodinovou dotací 5–50 ho-
din výuky biochemie a klinické biochemie v průběhu
studia. Obory, které jsou příbuzné našim specializa-
cím, jsou: ošetřovatelství (výuka klinické biochemie
a POCT 60 hodin), technici pro biochemické laboratoře
(výuce biochemie, klinické biochemie, molekulární bio-
logie a biologie buňky je věnováno celkem 500 hodin)
a fyzioterapeuti. Dalšími obory jsou např. porodní asis-
tentky, technici pro audioprotetiku, zubní hygienu, of-
talmologii, hygienu, dietetiku, preventisté a bezpečnost-
ní technici.

Zcela zvláštním oborem je Biotechnologie pro me-
dicínu v Miláně, kde se věnuje vysoká pozornost labo-
ratorní praxi i závěrečné jednosemestrální práci. Před-
mět biochemie a biochemie člověka je dotován 160
hodinami a laboratorní praxe s následnou závěrečnou
prací 245 hodinami.

V ostatních zemích je nabídka pro nelékařské stu-
dium omezená (např. Belgie, Německo), nebo žádná.
Jedině v Belgii je bakalářské studium systémově za-
řazeno také do studia lékařství; toto studium zahrnuje
preklinické obory potřebné pro navazující výuku
v magisterském studiu.

Postgraduální studium

Projekt nebyl zaměřen na problematiku postgradu-
álního studia. Nicméně jsme v diskusích zjistili, že vět-
šina postgraduálních studentů-doktorandů nejsou ab-
solventi lékařských fakult. V některých zemích (např.
Francie) je o toto studium malý zájem vzhledem
k obtížnému uplatnění absolventů po náročném studiu.
Dokonce se uplatňuje státní intervenční politika, aby
se zvýšil počet míst s požadavkem vysoké kvalifika-
ce. Na některých fakultách jsou doktorandi také zapo-
jeni do pregraduální výuky, zejména v její praktické
části.

Na lékařské fakultě ve Würzburgu je velká podpo-
ra postgraduálního studia, a až 5 % absolventů dělá
doktorandské studium. Jinde je menší počet postgra-
duálních studentů a jsou to převážně absolventi příro-
dovědeckých, farmaceutických a biotechnologických
fakult. Pracoviště ústavů biochemie a klinické che-
mie si stěžují na malý zájem o doktorandské studium
a vysvětlují to tím, že tito vysoce kvalifikovaní odbor-
níci jsou relativně špatně placeni a obtížně hledají
zaměstnání.
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Výsledky

Na základě analýzy získaných údajů (sylaby, učeb-
ní texty, diskuse se zahraničními kolegy) navrhujeme
do výuky seminářů klinické biochemie:
a) Začlenit do výuky více kazuistik v oblasti indikace

a interpretace laboratorních vyšetření
Doporučujeme zařadit do jednotlivých tematických

seminářů několik kazuistik, které budou obsahovat
stručný popis klinických projevů s hodnotami labora-
torních vyšetření v souvislosti s anamnézou a terapií.
Na základě těchto informací studenti navrhnou pracov-
ní diagnózu, další vyšetření (včetně přístrojových)
a vhodnou terapii. Současně studenti diskutují možnosti
diferenciální diagnostiky. Rozbor klinických případů je
optimální pro praktickou přípravu studenta.

Doporučujeme přimět studenty k větší aktivitě
v rámci diskuse. Studenti by měli samostatně uvažo-
vat, být schopni vyhodnotit informace a formulovat
závěry z předkládaných kazuistik ve smyslu diferenci-
ální diagnostiky a navržené terapie. Tato modifikace
výuky vyžaduje větší samostatnou přípravu studentů.
b) Začlenit poznatky z molekulární biologie a aktuální

diagnostická schémata
Doporučujeme zařadit sled diagnostických postupů.

Tyto algoritmy popisují v jednotlivých bodech podle kli-
nických projevů přesnou souslednost jednotlivých po-
třebných vyšetření k efektivnímu dosažení správné dia-
gnózy. Jedná se o komplexní popis všech dostupných
vyšetření (laboratorních i přístrojových) a lékařských
výkonů, včetně odkazů na specializovaná centra.
c) Využívání e-learningu

Výuka s využitím internetu a intranetu se stává běž-
nou součástí pregraduálního studia. Doporučujeme, aby
studenti využívali neustále se rozšiřující nabídky elek-
tronických forem výuky (prezentace přednášek, semi-
nářů a doplňkové výukové materiály) uvedených na
webových stránkách.

Závěry

Výuka lékařství se nyní více soustřeďuje na před-
mětově orientovanou výuku před zaměřením podle jed-
notlivých oborů (s výjimkou SRN). Nová orientace klade
daleko vyšší nároky na samostatné studium studen-
tů. Zavádí se e-learning (studijní literatura zaměřená
na předmětově orientovanou výuku dosud není
k dispozici). Účast studentů na přednáškách je enorm-
ně vysoká, ale základ výuky tvoří semináře, na které
musí chodit studenti předem připraveni. Praktická vý-
uka chemie, biochemie a klinické biochemie se znač-
ně omezuje. Zkoušky jsou realizovány převážně for-
mou písemných testů s volbou z více odpovědí, popř.
jsou doplněny rozborem kazuistik. Výuka na lékař-
ských fakultách EU bude i nadále diverzifikovaná,
i když shodným cílem zůstává výchova kvalifikova-
ného lékaře.
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