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Oldřich TAMÁŠ, moderátor
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové spouští projekt Hledá se lékař. Chce
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jím motivovat středoškoláky, aby si vybrali medicínu jako studijní obor a budoucí povolání.
Formou netradičních videospotů zároveň upozorňuje na nedostatek lékařů.
Nikola SMUTNÁ, redaktorka
V České republice chybí více než 2000 lékařů a minimálně třetina regionu čelí této situaci nejen v
ambulancích ale i v nemocnicích. Příčinami je stárnutí populace lékařů a vysoká specializace
oboru. Od série čtyř videospotů si fakulta slibuje zvýšení počtu uchazečů, ze kterých si bude
moci vybrat nejkvalitnější studenty.
Jiří MANĎÁK, děkan, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova UK
Snažíme se o to, abychom generovali ty nejlepší absolventy. Protože to studium je stále
náročnější, tak abychom získali ty nejlepší z nejlepších.
Nikola SMUTNÁ, redaktorka
Videa zobrazí postapokalyptickou budoucnost bez lékařů, kde jsou lidé odkázáni jen sami na
sebe. Cílem fakulty je především dovést studenty skrze úspěšné studium do praxe.
Jiří MANĎÁK, děkan, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova UK
Všichni chtěli dělat chirurgii, operační obory, případně interní obory. A dneska jsou ty obory úplně
jiné. Jsem velmi rád, že řada našich studentů chce po absolutoriu pracovat jako praktičtí lékaři.
Nikola SMUTNÁ, redaktorka
Kdo personální nouzí naopak netrpí je Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Vladimír PALIČKA, ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Jsme zařízení, které poměrně hodně atraktivní, takže přitahuje lékaře i nové absolventy. I se jim
snažíme ukázat, že ta medicína u nás udělat tak dobře, že by je to mělo lákat.
Nikola SMUTNÁ, redaktorka
Uchazeč by si po zhlédnutí videí měl odpovědět na otázku, zda medicína obor právě pro něj.
Zájemce fakulta podpoří i přímým setkáváním s gymnazisty. Pro Východočeskou televizi, Nikola
Smutná.
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