Výsledky ankety o uplatnění absolventů 3. LF UK v Praze
Již podruhé fakulta počátkem letošního roku provedla průzkum umístění absolventů
magisterského a bakalářského studia.
Osloveni byli absolventi magisterského a bakalářského studijního programu, kteří promovali
v letech 2001-2010. Na základě dopisu zaslaného na posledně známou adresu vyplnilo
elektronický dotazník 248 (tj. 27%) absolventů magisterského a 103 (tj. 11%) absolventů
bakalářského studia (počty absolventů v jednotlivých oborech bakalářského studia ukazuje
tabulka 1).
Tabulka 1. Počty absolventů v oborech bakalářského studia
Obor:

Abs.č.

Rel.č.

Typ studia

Všeobecná sestra

16

16%

Pouze prezenční (od r. 2011
budou absolventi i kombinované
formy tohoto oboru)

Zdravotní vědy

34

32%

Pouze forma kombinovaná

Fyzioterapie

28

27%

Pouze prezenční forma

Veřejné zdravotnictví

25

24%

Prezenční i kombinovaná forma

Otázky se týkaly jednak uplatnění absolventů včetně výběru specializačního oboru, případné
praxe či pobytu v zahraničí a také pohledu na absolvované studium ve smyslu jeho kvality.
Výsledky:
Magisterské studium.
Naprostá většina absolventů naší fakulty (76,5%) nastoupila do zaměstnání časně po
ukončení studia, tj. do 3 měsíců (Obrázek č. 1).
Obrázek 1.: Čas nástupu do zaměstnání po ukončení studia
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Cca 50% našich absolventů nastoupilo a dále pracuje v krajských a okresních nemocnicích,
třetina ve fakultních nemocnicích a ostatní absolventi v ordinacích praktického lékaře,
léčebných ústavech, ambulantních zdravotnických zařízeních atd. Zcela mimo zdravotnictví
pracuje 3,6% našich absolventů. (podrobněji obrázek č. 2).
Obrázek č. 2.: Současní zaměstnavatelé absolventů magisterského studia 3. LF UK
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Specializační obory
Nejvíce absolventů se specializuje na vnitřní lékařství, ARO a chirurgii, podrobněji tabulka
č.2.
Tabulka č. 2: Počty absolventů 3LFUK Praha v specializačních oborech.

Vnitřní lékařství
ARO
Chirurgie
Pediatrie
Gynekologie
Praktický lékař
Plastika, neurologie
ORL, kardiologie, psychiatrie
Ortopedie, infekce
Hematologie , oční, patologie
Gastroenterologie, plicní
Kožní, revmatologie, diabetologie, mikrobiologie, onkologie
RHB, nukleární medicína, RTG, nefrologie, urologie, neurochirurgie
Dětská chirurgie, kardiochirurgie, alergologie, genetika, traumatologie, radiologie, pracovní
lékařství, cévní chirurgie

34
26
21
18
16
12
8
po 7
po 6
po 5
po 4
po 3
po 2
po 1

Celkem 13,7% absolventů aktuálně pracuje v zahraničí (většina v Německu). Nejčastějším
důvodem jsou vedle finančních důvodů lepší pracovní podmínky v zahraničí a špatný systém
postgraduálního vzdělávání v ČR. Cca třetina z těch, kteří pracují v zahraničí, je již
rozhodnuta se do ČR nevracet.

Většina (70,6%) respondentů uvedla, že se po nástupu do zaměstnání cítili být stejně dobře
připraveni jako absolventi jiných lékařských fakult. 28,6% respondentů uvedlo, že
absolvování naší fakulty a nového curricula jim přineslo výhodu oproti ostatním absolventům.
Pouze 2 studenti (oba pracují v Německu) hodnotili celkově naší výuku jako podprůměrnou.
Kritické připomínky se týkaly především úrovně praktické výuky.

Bakalářské studium

Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu na 3. LF UK výrazně zlepšilo šance
na trhu práce absolventů. 11% díky němu nalezlo zaměstnání, 21% získalo v návaznosti na
studium lepší pracovní pozici. 40% absolventů stimuloval bakalářský program k dalšímu
studiu - nejčastěji magisterskému.
Do zahraničí odchází zhruba stejné množství (12%) studentů bakalářského programu jako
magisterského, podobná je i motivace k odchodu - nespokojenost s finančním ohodnocením
v ČR (4), nespokojenost se systémem specializačního vzdělávání (1) či nespokojenost s
pracovními podmínkami ve zdravotnictví u nás (1). Naši absolventi se uplatnili v Irsku,
Saúdská Arábii, UK, Řecku, USA, Francii, Nizozemí a Itálii.
I respondenti bakalářského programu byli relativně spokojeni s úrovní výuky. 70% by
neprovádělo ve výuce žádné změny. Nejčastěji doporučovanou změnou bylo posílení
kontaktní výuky - praktik, seminářů, odborné praxe (ca 30%). Dle respondentů naší ankety
má fakulta velký dluh v studijních materiálech, jako nevyhovující je hodnotilo 70%
respondentů. Studenti dále kritizovali nabídku stáží a praxí, 82% hodnotilo nabídku jako
nedostatečnou.

I když celkový počet respondentů není velký, jsou informace o dalším osud našich absolventů
cenným zdrojem při úvahách o struktuře pregraduální výuky. Je potěšitelné, že všichni
respondenti projevili zájem podílet se na aktivitách organizovaných pro absolventy fakulty –
pokusíme se proto iniciovat vznik zatím neformálního Sdružení absolventů 3. LF UK po vzoru
fungujících organizací Alumni v zahraničí.
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