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Vzdělávání

Nejlepší vysokoškolskou institucí v kategorii zdravotnictví, lékařství a farmacie se již potřetí stala
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. „Velmi důležitá je pro nás vědecká činnost.
Zkoumáme hrozby plynoucí z využití zbraní hromadného ničení nebo radiace,“ říká děkan fakulty
PAVEL BOŠTÍK.
* Jaký je rozdíl mezi lékařstvím vyučovaným na běžných fakultách a tím vojenským?
Student lékařství na naší fakultě musí splňovat armádní normy – velký důraz se klade na
zdravotní stav a tělesnou zdatnost. Posluchač studuje jednak na civilní lékařské fakultě, na níž musí
úspěšně zvládnout přijímací zkoušky, a u nás si navíc osvojí vojenskou problematiku. Tu zabezpečují
jednotlivé katedry – vojenské chirurgie, vojenského vnitřního lékařství, epidemiologie, radiobiologie,
toxikologie a další. Vojenský lékař musí být připraven na vše, co ho při obraně státu nebo při misi v
zahraničí potká. Proto také student absolvuje základní vojenský výcvik a několikrát během studia
projde letním intenzivním kursem zaměřeným na vojenství.
* Musí vojenský lékař umět zacházet se zbraněmi?
Jednoznačně ano. Studenti každý rok projdou praktickým nácvikem střelby, vojenského
vystupování a všeho, co musí umět každý příslušník armády. Lékařský personál, který pracuje
například v polních nemocnicích, je sice chráněn mezinárodními úmluvami, i tak je ale stále
příslušníkem Armády České republiky, a musí se tedy dokázat ubránit, pokud by byl napaden.
* Spatřujete nějakou nevýhodu v tom, když si mladý člověk vybere vojenské zdravotnictví místo toho
civilního?
Jediné, co může některé uchazeče odradit, je fakt, že v závěru studia jsou studenti zařazováni
do oborů nikoli podle vlastního výběru, ale podle toho, co potřebuje armáda. Ta každý rok vydá soupisku
míst, která poptává, a do nich se musí naši absolventi zařadit. Většinou se ale podaří, že jsou takřka
všichni s výsledným místem spokojeni.
* Jakou specializaci si může vojenský lékař zvolit? Zmínil jste toxikologii, chirurgii… Ale co například
psychiatrie nebo oční lékařství?
Armáda potřebuje lékaře ve všech specializacích, rozdíl je pouze v počtu. Jde tedy o velmi
regulovaný systém zdravotnictví. V současnosti jsou hodně potřeba praktičtí lékaři, protože ti slouží u
jednotlivých posádek a navštěvují je všichni vojáci napříč republikou. Velmi žádaní jsou chirurgové a
internisté. Po několikaleté pauze jsme nyní začali přijímat studenty i do programu zubního lékařství a
v souvislosti s tím, že v armádě slouží čím dál více i ženy, velmi se zvažuje naplňování specializace
vojenského lékaře gynekologa.
* A co další nelékařský personál ve zdravotnictví?
Vedle lékařů vzděláváme i vojenské farmaceuty v pětiletém magisterském programu. V rámci
bakalářského programu pak zdravotnické záchranáře. O tento obor je velký zájem. Převis mezi
přihláškami a tím, kolik lidí jsme schopni přijmout, je opravdu výrazný.
* Česká lékařská komora varuje před odchody absolventů medicíny do zahraničí. Je to problém i v
případě vojenského zdravotnictví?
Není. Člověk, který chce u nás studovat, totiž musí jako podmínku přijetí narukovat, tedy stát se
vojákem z povolání. Armáda studenta zabezpečí – zajistí mu ubytování, oblečení a další nezbytnosti,
navíc mu přizná plat, jehož výše se odvíjí od toho, v jakém je ročníku. Za to, že mu armáda tohle
všechno obstará, se kadet zaváže, že odslouží určitou dobu v armádě.

* Lze se nějak vyvázat?
Dvěma způsoby. Tím prvním je vyplacení. V takovém případě musí posluchač vrátit armádě
vše, co do něho investovala, včetně platu. Druhý způsob je ztráta zdravotní způsobilosti. Pokud se
během studia změní zdravotní stav studenta, který nadále není slučitelný se službou v armádě, pak
samozřejmě státu nic nevrací.
* Podmínka přijetí do služebního poměru, hrozba toho, že budou muset všechno vracet… To klade
velké nároky na vyspělost a zodpovědnost mladých lidí, nemyslíte?
Určitě ano. Jsme ale malá škola a v podstatě všichni se tu známe. Dovolím si proto hovořit o
fajn kolektivu, kdy jeden student pomáhá druhému, i napříč ročníky. Naši studenti se dobrovolně účastní
řady akcí – loni například vyhráli soutěž Medik roku. Kromě toho každý rok pořádají u nás v Hradci
Králové branný závod, který je velice populární i pro přespolní a jezdí na něj skupinky závodníků z celé
republiky. Už z toho je myslím zřejmé, že naši studenti jsou velmi aktivní, cílevědomí a v mnohém odlišní
od posluchačů jiných škol. Někomu mohou naše podmínky připadat tvrdé, posluchači je ale znají od
první chvíle, kdy o školu projeví zájem, a poctivě je plní (úsměv).
* Jaký druh lidí se ke studiu na vojenské škole hlásí?
Hovořil bych o dvou typech studentů. Ten první typ jsou uchazeči, kteří chtějí danou specializaci
vystudovat a je pro ně nezanedbatelná finanční a materiální stránka studia. Líbí se jim, že mají zajištěné
bydlení a ošacení a jistotu příjmu. Druhá skupina jsou lidé s duší lékaře, kteří mají od dětství nebo
útlého mládí vztah k vojenství.
* Jednou z oblastí, jež v rámci žebříčku hodnotíme, je i věda. Vaší fakultě se v ní velmi daří. Co na
fakultě zkoumáte?
Obhospodařujeme určité obory, které na vysokých školách nejsou úplně běžné. Například v
rámci vojenské toxikologie můžeme pracovat s reálnými otravnými látkami. Díky tomu má o spolupráci
s námi zájem řada vědeckých institucí i ze zahraničí. Ve výzkumu se věnujeme i zbraním hromadného
ničení – zajímáme se o důsledky užití biologických zbraní – bakterií, virů, toxinů. Věnujeme se také
radiační ochraně, konkrétně novým metodám měření dávky ozáření organismu. Klinické obory mají
opět svá specifi ka v relevantních oblastech, například hojení ran. Vedle toho máme další odbornosti,
jako je třeba lékařská mikrobiologie, které k nám přitahují další studenty. Ale i tato problematika je
navázána na témata relevantní pro armádu.
* Vaše fakulta se opět umístila na prvním místě v rámci našeho žebříčku nejlepších vysokých škol.
Udělalo vám to radost?
Myslím, že z toho by měl radost každý. Je to už třetí prvenství za sebou. Tento úspěch
přijímáme s velkou pokorou. Už kvůli tomu, že vzdělávání našich studentů není pouze v naší režii, ale
významně nám pomáhají i další špičkové instituce Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity
Pardubice nebo místní fakultní nemocnice.
***
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