nakonec během studia zjistil, že to je fakt bomba. Většina ale zůstane. Pokud
si myslíš, že by tě to bavilo, a chceš to zkusit, tak jdi do toho. Dneska je hodně
možností, a svět se nezboří, když po roce studia zjistíš, že ti obor nesedí, a
odejdeš jinam;-)
Rád bych šiel na medicínu do Prahy. No neviem sa rozhodnúť na ktorú
lekársku fakultu mám íst. Mohli by ste mi napísať váš názor na jednotlivé
pražské lf (plusy a mínusy)? Takisto by ma zaujímalo ak by ste mali
možnosť si opať vybrať medzi lekárskymi fakultami, kam by ste šli? Ste
na 2.LF spokojní?
Rukověť bojovníka s přijímačkami
Zdravíme Tě. Na těchto šesti stranách najdeš souhrn odpovědí na několik set
otázek, které položili uchazeči o studium na 2.LF nám, studentům a členům
studentského spolku - Motoláka. Pokud bys nenašel odpověď na tu svou,
navštiv náš web http://www.motolak.org/, kde je sekce Poradna. Najdeš
tam i další odpovědi, protože sem se rozhodně všechno nevešlo, a spoustu
informací o dění na fakultě i ve spolku. Když už budeš na webu, doporučujeme
také stránky fakulty: www.lf2.cuni.cz. V sekci studium můžeš rovnou vyplnit
přihlášku. Dobré informace jsou i na www.lf2.cuni.cz/Informace/2007/dod.
htm
PS. V letáčku najdeš i kurzívou označené odstavce. Vyjadřují osobní názor
studentů, tedy určitě ne oficiální názor fakulty ani obecně platnou pravdu. 		
					
Tým rukověti

(Kamila) Já bych neměnila :-) Kdybych si znova měla vybrat, šla bych sem.
Jsem tu spokojená, je tu málo studentů a prostředí je osobnější. Podobně málo
studentů je i na trojce, ale osobně preferuji klasický rozvrh před těmi šílenými
moduly. Myslím, že co do kvality jsou na tom 2. a 3. LF podobně, jen záleží, jaký
styl studia preferuješ. Na první se příliš vyhazuje, to se ví, navíc je tam podle mě
příliš mnoho studentů, což mi přijde neosobní. Takže já osobně mohu naši fakultu
jen a jen doporučit:-)
(Alžběta, Dan) : Kdo nemá rád shrnutí? :-)
1.LF: :-) Tradice, anonymita studentů, centrum Prahy (dobrá dostupnost). :-( Do
druháku postoupí polovina - nabírají víc studentů - přijímačky tedy trvají defacto
celý prvák a nikomu tam nedělá problém vás vyhodit, přecházení mezi ústavy
zabere na obrovském Albertově třeba celý oběd. OBECNĚ: kdo je schopen držet
hubu a krok, bude plně spokojen.
2. LF: :-) Málo studentů (tj. kdo se dostane, je málokdy vyhozen, spíš odejde z
vlastní vůle), rozvrh je pěkně vymyšlen (není to roztažené do celého dne, je i
dost volna), studijní oddělení je vstřícné k různým typům studia, FNM je dobře
přizpůsobena výuce studentů, ve výsledku tu je míň začouzeno než na Karláku i
na Vinohradech. :-( Spojení je jen autobusové a tramvajové, metro zatím není, je
náročnější se sem dostat (přes přijímačky:D)

Milé studentky, milí studenti,
těší mne, že uvažujete o studiu právě na naší fakultě. 2. lékařská
fakulta je tradičně velmi dobře vnímána mezi studenty, máme tedy
privilegium vybrat si opravdu ty nejlepší.
Naši studenti se rozhodli připravit několik informací, jak oni vidí
přijímačky a studium. Chcete-li se dozvědět i „oficiální“ informace, dobře poslouchejte, co Vám během Dne otevřených dveří
řekneme. A hlavně: neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co se
studiem nebo s přijímačkami souvisí.
Děkuji, že jste přišli na náš Den otevřených dveří.
O. Hrušák, děkan
Proč vlastně jít studovat medicínu a na kterou LF?
Když jste šli na medicínu, byli jste stoprocentně rozhodnuti, že to
chcete dělat? Proč jste se rozhodli to studovat?
Motivace? Na začátku je to většinou touha dělat něco, co tě naplňuje,
pomáhat lidem okolo sebe. Rozhodnutí je hodně individuální. I člověk, který
jde na medicínu s nadšením, může ztratit motivaci a naopak, kdo si nebyl jist,

3. LF: :-) moduly učí věci propojovat, memorovací složka je podpořena myšlením,
ezké prostředí školy, mají hodně studijních materiálů na webu. :-( Jako velký
minus vidím rozvrh, člověk denně musí na netu kontrolovat, jestli se mu něco
nepřesunulo, je to roztahané do celého dne až do večera.
Závěrem, chodím na 2.LF, takže info o ostatních LF mám zprostředkované. Na
naší škole jsem spokojená a kdo chce dělat medicínu, ať si zhodnotí, co je ro něj
prioritou...Zamyslete se nad parametry jako jsou lokalita, ubytování, stravování,
typ výuky, počet studentů, zaměření (každá fakulta má přilehlou nemocnici, kde je
nějaké specializované pracoviště, a tak o tom oboru budete mít lepší informace:)
A nevěšte hlavu - z každé LF z Vás vyleze papírovej doktor:)
(Danka): :) Jasně, že bych neměnila! A souhlasím s Kamilou. Je to přesně tak,
jak se říká - 2.lf si své studenty nejpřísněji vybírá, ale s tím větší láskou se k nim
potom chová. My jsme tenkrát se spolužákem projeli všechny dny otevřených
dveří a o fakultách zjišťovali první poslední. Já jsem si 2.lf vybrala už ve druháku
na gymplu :-), ale bylo zajímavý sledovat Vláďu, jak si vybírá a jak se rozhoduje.
Jemu se asi nejvíc líbila 3.lf. Fakulta je opravdu moc hezká, nově zrekonstruovaná.
I přístup jednotlivých lidí byl moc příjemný. Možnost dokončit studium v zahraničí
a nový systém modulů se mi zamlouval asi úplně nejvíc. Jen se zkus probrouzdat
webovými stránkami 3.lf a jestli tě medicína aspoň trochu zajímá, budeš nadšený!
Ale potom jsem se začala ptát studentů a kamarádů z 3.lf a všichni do jednoho
mě od té školy odrazovali. Neuvěřitelně tam hrotí fyziku a celkově se ze zkoušek
můžou postavit na hlavu. Ve druháku, když uzavírají dvouleté moduly, si většina
studentů váže provaz, jelikož mají dohromady zkoušku z anatomie, histologie,
biochemie i fyziologie. Umí všechno, ale nic pořádně. Na 1.lf jsme

přijímačkám ani nešli (ale znám i lidi, kteří jsou tam moc spokojeni).
Nakonec jsem se dostala všude. Kdybych se tenkrát nedostala na 2.lf,
šla bych spíš do Hradce než na 3.lf. Vláďa se furt nemohl rozhodnout, ale
nakonec si vybral. Stejně jako já, a nejlépe, jak jen dokázal. Byla to jeho
životní výhra. Byla to moje životní výhra! :)
Zdá se vám to nějak nadšený? Mně taky, ale zkuste si pročíst fórum,
zeptat se tam, nebo se zeptat studentů osobně - mám za to, že dostanete
podobný odpovědi (i když možná ne tak moc nadšený jako Danka:).
Drtivá většina z nás je tady moc spokojená:) (Dan)
					
Jak vypadá studium na 2.LF?
Jak je studium medicíny časově náročné? Je pravda co se říká, že
medici sedí v knížkách od rána do večera a nemají téměř žádný volný
čas? Je možné stíhat občas hospodu, příp. tak 1-2x týdně hodinku a
půl trénink, a o víkendech sem tam závody?:)
Jsou lidé, kteří jen sedí na zadku a učí se a učí. Tenhle styl studia je
dost vyčerpávající. Nejlepší je udržet si svoje záliby a koníčky (nebo
aspoň některé z nich). Relaxace při studiu je nutná k pročištění hlavy a
zregenerování. Hospoda a tréninky se určitě stíhat dají. Je potřeba umět
si zorganizovat čas :-)
Dá se studovat medicína s jinou vysokou školou dohromady?
Dá, ale je to extrémně náročné (zvlášť v prváku, ten je u nás opravdu
těžký). Je dobré si položit následující otázky: „Jak těžké bude studium
na druhé škole?“ „Nebudu muset nakonec obě školy šidit?“ „Dá se stíhat
domácí práce (např. projekty a eseje) s učením?“ a v neposlední řadě
„Lze to stihnout fyzicky (dojezdové časy)?“
Jak je to na 2. LF s jazyky?
V prvním ročníku se vyučuje lékařská latina, ve druhém angličtina. Jako
nepovinný předmět si lze zapsat běžný jazykový kurs od Ústavu jazyků
2. LF (za určitý poplatek), nebo se přihlásit na jazyk na jiné fakultě UK.
Kolik peněz je potřeba měsíčně pro studenta, který je z jiného města?
Školné se zatím neplatí (je státem plánováno pro nastoupivší roku
2012/2013). Kolejné je přibližně 3000 Kč/měsíc (i s internetem), studentská
tramvajenka na MHD stojí 700 Kč/3 měsíce, stravování v menze cca
35Kč za jídlo. Učebnice se dají pořídit levně na studentském bazaru na
začátku semestru, nebo vypůjčit z knihovny. Není potřeba kupovat vždy
nové, a dají se po roce na bazaru opět prodat. Největší část výdajů tvoří
jídlo. Suma je hodně individuální:D Menza vaří jen obědy, a ne vždy je
čas nebo chuť tam jít. Je proto výhodné ukořistit co nejvíce zásob při
víkendové návštěvě domova :-) Celkem se dá vyjít s cca 5-6 000Kč/měsíc
plus učebnice.
Budu se hlásit na 2. LF, ale není mi už 20... Zohledňuje se to u
pohovoru? Bývala bych šla na medicínu dřív, ale dejme tomu, že
mi to životní situace dovolila až teď. Jak je to na 2.LF se staršími
studenty?
Co se týče pohovoru, nehraje to roli, ale není špatné mít rozmyšleno, co
řekneš, když se tě na věk zeptají. Na medicíně obecně není nic zvláštního
potkat lidi, co jsou i o hodně let starší než jejich spolužáci. Pokud ti není
50, tak pár let navíc si nikdo ani nevšimne a nikdo to tu neřeší. Jestli
chceš studovat medicínu, tak na věku nezáleží.

Je problém získat kolej?
V prváku dostane kolej skoro každý, ve vyšších ročnících se musíš trochu
snažit, ale určitě se to dá. Je ale třeba zažádat :-)
Přijímačky…?
Nabízí 2.LF nějakou formu přípravných kurzů nebo nultý ročník?
Horká novinka: Letos poprvé bude v nabídce 2.LF i e-learningový kurs Bi,F
a Ch za ceny lehce nižší než tržní, sleduj stránky 2.LF!
Jakou variantu státních maturit je lepší si zvolit? Slyšela jsem, že
některé fakulty chtějí nahradit přijímačky těžší maturitou. Jak je to u
vás?
2.lf bere uchazeče pouze na základě výsledků z přijímacích zkoušek a
prozatím se u nás žádná změna nechystá, maturitu je třeba jen mít.
Je možné se dostat na medicínu z jiné školy než z gymnázia?
Na medicínu se může dostat uchazeč z jakékoliv školy s maturitou (záleží
spíše na kvalitách konkrétního vyučujícího a jeho studenta). Gymnázium je
výhodou, ne podmínkou.
Bere se na 2. LF bez přijímaček? Ne. :-)
Mám na přihlášce vyplňovat kolonky s prospěchem? Dívají se u
zkoušky na prospěch? Připisují se body za známky? Co mimoškolní
aktivita?
Letos to vypadá, že známky aspoň hypotetický význam mít můžou - u
pohovoru se na ně můžou podívat, a teoreticky to výsledek může (asi spíš
kosmeticky) ovlivnit. Na průměr se na 2.LF dostat nelze, ale kdyby například
někdo tvrdil, že je biologický genius, mohou si to na jeho známkách ověřit:-)
Většinou se na to ale komise nedívá. Co se týče FCE, to má dneska
kdekdo, ale zkusit to taky můžeš. Opravdový význam mají jen velké věci půl roku dobrovolník v Africe, významná vědecká práce atp. Předem se ale
body za takové věci nedávají, rozhoduje pohovor.
Zasílá fakulta nějaké potvrzení, že byla vaše přihláška přijata?
Nezasílá. Pouze v případě že je tvoje přihláška nekompletní, nebo špatně
vyplněná, tak ti přijde ze studijního zpět. (Dá se tedy předpokládat, že
když ti nepřijde nic, tak je vše OK:) Není špatné poslat dopis doporučeně
a nechat si potvrzení od pošty. Máš v nejhorším důkaz, že jsi opravdu cosi
poslal. Ale neslyšel jsem, že by se kdy něco ztratilo. (Dan)
Můžu mít u přijímaček kalkulačku nebo středoškolské tabulky? Jaké
další pomůcky jsou povoleny?
Kalkulačka je povolená na test všeob. studijních předpokladů, a to
jednoduchá (popř. s goniometrickými fcemi). Jako kalkulačka (ani jako
časomíra) není povolen mobil, notebook, tablet, netbook, pda, iCokoliv. Na
testy z F, CH a Bi povolená není, ale vše je zadáno tak, že to lze spočítat
z hlavy. Tabulky nejsou povolené, všechny konstanty jsou zadané. Z dalších
pomůcek se hodí hodinky/budík. Čas dozorčí hlásí a na blížící se limit včas
upozorní. A pak se hodí mít s sebou cokoliv, co pomůže psychice, tzn.
talisman, oblíbený parfém či triko, něco na otření potu, žvýkačku, příbuzné,
prostě to, co dodá aspoň trochu pocit klidu a míru.
Jak moc se na 2. LF vychází z modelových otázek?
„Zhruba něco přes třetinu otázek je téměř identických, polovina má
proházené odpovědi/pozměněné některé odpovědi (čísla, včetně zadání),
menší část je otázek nových, ale velice podobných těm, co jsou v
modelovkách. Určitě se vyplatí si je pořídit a projít.“

Co všechno bude v testu studijních předpokladů? Lze se na něj nějak
připravit? Jaká je nejlepší strategie při řešení?
Budou tam různé obrázky, hledání rozdílů, početní úlohy, úlohy na prostorovou
představivost, textové úlohy, odečítání z grafů… Zejména logika a představivost.
Moc se na to připravit nelze, snad jen pořádně se vyspat. Horká informace od
děkana je, že letos budou místo klasických hadů ve skle (pokud o nich víš)
noví, lépe čitelní. Co se týče strategie, je dobré soustředit se na to, co člověku
jde nejlépe, úlohy jsou hodnoceny stejně, tudíž začni od pro tebe snadných.
Za špatné odpovědi se body neodečítají – není tedy od věci si zbytek tipnout.
Jak vypadá systém bodování testů?
Body získáš jen za zcela správně zodpovězené otázky. Body lze jen získat.
Neodečítá se ani za označené špatné odpovědi, ani za neoznačené správné
odpovědi. Ve znalostních testech je více správných odpovědí (ale alespoň
jedna), v testu všeob. studijních předpokladů jedna správná.
Pohovor…?
Kdy a kde jsou pohovory?
Čas svého pohovoru se dozvíte na netu s výsledkem z prvního kola nebo na
nástěnce ve vestibulu před velkou posluchárnou. Místo se dozvíte až další den
po vyvěšení rozpisů, tam, co visely výsledky prvního kola. Důležité je hlavně
číslo komise.
Jak pohovor vlastně probíhá?
Budete rozděleni na několik skupin a odvedeni za zkušební komisí, která se
skládá ze tří pedagogů fakulty. Vylosuješ si téma a máš čas na přípravu (cca.
10-15 min). Mohou se tě nejprve zeptat, odkud jsi, a jakou jsi studoval střední
školu, pro zmírnění nervozity. Mohou ale přijít i záludné otázky jako: “Proč jste
si vybral/a tento obor?“ Je dobré si to promyslet a připravit si odpověď. Pak se
hovoří o vylosovaném tématu. Potom následuje ještě druhá otázka na téma,
které vybere komise, a ta má za účel zjistit, jak umíš reagovat bez možnosti
přípravy.
Na co u toho pohovoru dávají největší důraz?
Na ústní pohovor není třeba se nic drtit. Cílem pohovoru není ohromit někoho
znalostmi daného tématu, ale dokázat, že jsi schopný vytvořit si na věc nějaký
názor, umět ho odůvodnit a obhájit. Jde o to, jak umíš podat to, co víš, a jak
jednáš s lidmi:-) Je lepší být příjemný a třeba se i zeptat/přiznat že nevím.
Nepanikařit, ale ani nefrajeřit nebo nebýt moc cool. Prostě být pokorný, klidný,
jistý, ochotný nechat se poučit, stabilní... Víc než o to, co víš, jde o to, jestli umíš
zachovat klidnou mysl.
Som zo Slovenska. Po prípadnom postupe na pohovor, mám hovoriť po
Slovensky, alebo skúsiť vlastnú verziu češtiny?
Na slovenčinu sme tu zvyknutí. Je velmi málo tých, ktorí si vyslovene potrpia
na češtine. Niektorí sú dokonca takí, že sa prisposobia oni tebe a budú hovoriť
slovensky. Ak by si videl, že sa im to nepáči, možeš prepnúť do češtiny.
Co si mám obléct na přijímačky? A co si mám vzít na sebe, když se
dostanu k pohovoru?
Na první kolo přijímacího řízení (testy) není potřeba se nějak slavnostně obléct.
Nejlepší je obléct si něco pohodlného. Džíny tu nikoho neurazí.
Druhé kolo je ovšem o něčem jiném. Je potřeba vnímat společenskou úroveň
přijímacího pohovoru - proto je vhodné se slušněji obléct. Pánové oblek
a kravatu, v případě velmi teplého počasí stačí košile s krátkým rukávem a
kravata. Dámy mají více možností, např. přiměřeně dlouhá sukně a halenka
nikoho neurazí. Není třeba to nijak přehánět, takže plesové róby a fraky nechte
doma ;-). Nejlepší je zvolit decentní eleganci.

Jak a kdy se dozvím výsledky?
Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?
Výsledek prvního kola se dozvíš druhý den večer (nejspíš trochu později než
je oficiální čas – cca v pět, ale může to být i v jedenáct). Výsledek z pohovoru
pár dní potom. Pokud to těsně nevyšlo, nevzdávej to. Vždy se nějaká místa
uvolní po prvním zápise. V den přijímaček tě o tom určitě ještě informují.
Studijní oddělení oficiální výsledky nesděluje ani telefonicky, ani mailem,
faxem, skypem, ICQčkem ani kurýrem... Rozhodující výsledek je ten, který
přijde poštou, co je psáno, to je dáno :-).
Kolik bodů je potřeba pro postup do druhého kola? Kolik lidí se hlásí?
Něco málo statistiky (rok 2008, stránky fakulty): Počet přihlášených uchazečů
byl 1450. Po zralé úvaze se jich na první písemné kolo řádného termínu
dostavilo 974. Do druhého, ústního kola se probojovalo 284 lidí a skutečně
dorazilo 272 uchazečů. Na náhradní termín dorazilo 58 uchazečů a do
druhého kola jich postoupilo 11. Celkem bylo přijato 175 uchazečů a ke studiu
se zapsalo 159 z nich. Tento model se opakuje s menšími rozdíly každý rok,
a každý rok uspěje přibližně 12% uchazečů.
Počet bodů kolísá. Adam (student) zpracoval z průzkumu mezi přijatými
následující (data jsou pouze orientační, rozhodně ne oficiální!):
Ankety se zúčastnilo 42 respondentů-uchazečů. Z přibližně 300 uchazečů,
kterým se poštěstilo projít do druhého kola, se většině povedlo dosáhnout
60% správných odpovědí. Bodový rozdíl mezi 100. a 200. místem může být
pouze několik málo bodů. Pokud tedy skončíš na 200. místě a výše, není
třeba zoufat a skládat zbraně, ale naopak zmobilizovat své síly a zkusit
zabodovat ve druhém kole. Tam může uchazeč získat až 60 bodů a lehce
se tak vyšvihnout o desítky míst nahoru. Stále ale platí, že je důležité se na
písemné testy pečlivě připravit, protože na celkový výsledek mají větší vliv.
Medián pohovoru byl 40, tzn, když měl uchazeč víc, znamená to, že byl výš,
a to cca o 6 míst na bod. Výsledky pohovoru jsou statisticky nezávilé na
výsledcích z testu, narozdíl od celkového umístění. V roce 2009 byla hranice
pro přijetí 186 bodů. (V roce 2010 byla cca 195 bodů.) K pohovorům šlo přes
400 lidí. Respondenti z něj získali průměrně 40,7 bodu (anketa ale není uplně
reprezentativní a reálné číslo bude pravděpodobně o něco nižší, cca 35). Na
150. místo stačilo 158 bodů, kterých dosáhlo nejspíše 8 lidí. Po druhém kole
to na 150. místo bylo cca 197 bodů. (Na webu Motoláka je ke všem těmto
informacím graf.)
Jak je to s odvoláním? Kolik zhruba lidí ho podá a jaká je šance, že mě
na odvolání přijmou?
Pokud nemáš opravdu vážný důvod, tak je ztráta času odvolání podávat.
Fakulta většinou ještě po zápisu sama posune o pár míst hranici pro přijetí. O
kolik míst, to se nedá přesně říct, protože záleží na situaci, která je každý rok
jiná. Naposled bylo dodatečně přijato 22 lidí.
Ahoj v Dobronicích!
Pro tvoje další dotazy poslouží fórum Motoláka! :-)
www.motolak.org
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