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Den s medicínou II. Strava jako palivo i původce problému: Celodenní 

program na Lékařské fakultě MU zážitkovou formou přibližuje obory a láká 

ke studiu medicíny 
 

BRNO - Na šest desítek středoškoláků si již tuto sobotu v bohunickém Univerzitním kampusu 

od devíti hodin vyzkouší práci lékařů, například také malé operační zákroky, a seznámí se 

tak se studiem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 

Juniorská akademie LF MU, program zaměřený na podporu talentovaných středoškolských 

studentů, si na 19.3. ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy a odborníky z praxe připravila 

celodenní program Den s medicínou, tentokrát věnovanou tématu Strava jako palivo i 

původce problému.  

Na studenty čekají dvě pracoviště a zástupci ze tří studijních oborů. Konkrétně to bude 

Anatomický ústav, Chirurgická klinika FN Brno, Nutriční terapie, Chirurgická klinika FN Brno a 

společné stanoviště oborů Dentální hygiena a Zubní lékařství. Mezi stanovišti budou studenti 

v patnáctičlenných uskupeních rotovat po 50minutových sekvencích, díky tomu si budou moci 

vše vyzkoušet. 

Nutriční terapie studentům představí povolání nutričního terapeuta. Zavítají do 

prostor ambulance, kde shlédnou diagnostiku nového pacienta. Zjistí, jak se měří složení těla 

pomocí bioimpedance. Lékařky z nemocnice představí práci nutričního terapeuta na oddělení. 

Studenti si vyzkoušejí úpravu stravy pro nemocného pacienta a čeká je také ochutnávka 

sippingu, který se podává například onkologicky nemocným pacientům, protože příznivě 

ovlivňuje hojení ran. 

Na stanovišti Dentální hygiena a Zubní lékařství na studenty čeká mechanické čištění 

zubů, výběr správného zubního kartáčku a teorie vzniku zubního kazu. Studenti si vyzkoušejí 

barvení zubního plaku a nácvik správné techniky čištění na modelech.  Stanoviště Anatomický 

ústav představí anatomii zažívacího traktu a čtení zobrazení na MRI a CT snímcích. Studenti si 

vyzkouší pojmenovat jednotlivé části zažívacího traktu. Ve výuce využijí moderní virtuální 

pitevní stůl (Anatomage). Anatomage je unikátní interaktivní výukové zařízení, které dovoluje 

prozkoumat ve vysokém rozlišení 3D anatomické snímky čtyř reálných lidských těl a nabízí přes 

1000 patologických výukových příkladů. Lékaři z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno 

si pro studenty připravili sledování videozáznamu z operací nádorových onemocněn, které 

doplní odborným komentářem. V druhé části programu si poté studenti sami vyzkouší 

jednoduché operační zákroky na simulátorech. 

Akce Den s medicínou je v pořadí již druhou akcí tohoto rázu. V minulém semestru byly 

studentům představeny obory Zdravotnické záchranářství a Porodnická asistence a pracoviště 



 
Fyziologický ústav, Anatomický ústav a Simulační centrum. O tom, jak akce probíhala si můžete 

přečíst na webu Juniorské akademie LF MU zde. „Hlavním cílem akce Dne s medicínou je 

ukázat studentům středních škol krásu lékařského povolání. Zároveň se také studenti dozví 

zajímavé aspekty o lidském těle, vyzkouší si také práci lékaře a poznají moderní zázemí 

Univerzitního kampusu. Pořádáním této akce bychom rádi studenty motivovali ke studiu na 

naší lékařské fakultě. “ 

Program bude probíhat od 9 do 15 hodin a uskuteční se také v prostorách Simulačního 

centra LF MU, jehož výstavba byla spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních 

fondů. 

Garantem programu Juniorská akademie LF MU je doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. 

(mjoukal@med.muni.cz). V případě zájmu návštěvy akce a tvorby mediálních výstupů přímo 

v průběhu akce kontaktujte Mgr. Dominiku Pirklovou dominika.pirklova@med.muni.cz. Více o 

aktivitách Juniorské akademie LF MU na webu https://www.med.muni.cz/akademie.  
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