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Cíl odborné praxe v rámci aprobační zkoušky

Cílem odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání
odborné způsobilosti farmaceuta (dále jen „odborná praxe“) je prokázání teoretických znalostí
a praktických dovedností u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči.

2

Podmínky odborné praxe

Podmínkou pro zahájení odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky
farmaceuta je úspěšné složení její písemné části, a to písemných testů podle vyhlášky
č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného
kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů
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a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č. 188/2009 Sb.“), a dále získání rozhodnutí o povolení k výkonu odborné
praxe farmaceuta vydaného Ministerstvem zdravotnictví na dobu výkonu odborné praxe podle
§ 36 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Praktická část aprobační zkoušky se uskutečňuje u akreditovaného poskytovatele
zdravotních služeb při výkonu odborné praxe uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu
povolání farmaceuta v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Praktická část aprobační zkoušky se skládá z odborné praxe a vypracování
5 případových studií (kazuistiky).
Odbornou praxi absolvuje uchazeč v délce 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní
pracovní doby pod přímým odborným vedením farmaceuta se specializovanou způsobilostí,
kterého určí garant oboru v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.
Odborná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný pro obor nemocniční lékárenství

1

poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný pro základní lékárenský kmen
nebo pro obor praktické lékárenství nebo veřejné lékárenství

4

Odborná praxe probíhá ve zdravotnickém zařízení u poskytovatelů zdravotních služeb,
kteří získali akreditaci podle § 13 odst. 1 písm. i) zákona č. 95/2004 Sb.

Rozsah požadovaných teoretických znalostí, které lze
v průběhu odborné praxe ověřovat, že je žadatel o uznání
zná
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Centrální nervový systém – základní znalosti o chemické klasifikaci, mechanismu
účinku, nežádoucích účincích léčiv, interakcích léčiv aj. ve skupině antiepileptik,
léčiv používaných k terapii Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci, hypnosedativ
a anxiolytik, antipsychotik (neuroleptik), antidepresiv, opioidních analgetik,
lokálních anestetik.
Kardiovaskulární systém – základní znalosti o chemické klasifikaci, mechanismu
účinku, nežádoucích účincích léčiv, interakcích léčiv aj. ve skupině
antihypertenziv, léčiv používaných při léčbě a prevenci ischemické choroby
srdeční, léčiv používaných při chronickém srdečním selhání, antitrombotik
(antikoagulancia, antiagregancia, trombolytika), antidyslipidemik (hypolipidemik).
Respirační systém – základní znalosti o chemické klasifikaci, mechanismu účinku,
nežádoucích účincích, interakcích aj. ve skupině léčiv používaných k terapii astma
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bronchiale, léčiv používaných k terapii chronické obstrukční plicní nemoci, léčiv
k terapii kašle.
Trávicí systém – základní znalosti o chemické klasifikaci, mechanismu účinku,
nežádoucích účincích, interakcích aj. ve skupině léčiv používaných k terapii astma
bronchiale, léčiv používaných k terapii chronické obstrukční plicní nemoci, léčiv
k terapii kašle.
Základní znalosti o chemické klasifikaci, mechanismu účinku, nežádoucích
účincích, interakcích aj. ve skupině léčiv používaných k terapii akutního
a chronického zánětu, nesteroidní a steroidní antiflogistika, biologická léčiva.
Endokrinní systém – základní znalosti o chemické klasifikaci, mechanismu
účinku, nežádoucích účincích léčiv, interakcích léčiv aj. ve skupině antidiabetik,
hormonů štítné žlázy, hormonů kůry nadledvin, ženských a mužských pohlavních
hormonů, antikoncepce, léčiv pro léčb benigní hypertrofie prostaty a léčbu
erektilní dysfunkce.
Antibakteriální a protinádorová chemoterapeutika základní znalosti o chemické
klasifikaci, mechanismu účinku, nežádoucích účincích léčiv, interakcích léčiv aj.
ve skupině betalaktamovových antibiotik, antibakteriálních antibiotik
a chemoterapeutik kromě betalaktamovových antibiotik, antifungálních léčiv,
antivirotik (včetně antiretrovirotik), chemoterapeutik parazitárních nemocí
(antiprotozoika, antimalarika, anthelmintika), chemoterapeutik zhoubných nádorů
(včetně biologických léčiv).

Farmakologie





Základy farmakologie s důrazem na farmakokinetiku a farmakodynamiku.
Mechanismus účinku jednotlivých léčiv (pokud je znám).
Lékové interakce a nežádoucí účinky léčiv.
Kontraindikace.

Farmaceutická chemie






Názvosloví léčiv (typy názvů léčiv).
Chemická struktura léčiv jako základní předpoklad pro vyvolání biologické
aktivity (velikost, tvar a prostorové uspořádání molekuly; hlavní typy izomerie;
základní typy modifikace struktury).
Vliv a význam fyzikálně-chemických vlastností pro účinek léčiv.
Zdroje nových léčiv (hlavní přístupy při hledání nových léčiv).

Farmaceutická analýza






Kontrolně-analytické aspekty lékopisného hodnocení léčiv v rámci uvedených
farmakoterapeutických skupin.
Spektrální metody v lékopisném hodnocení léčiv.
Kontrolně-analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod.
Odměrné metody v lékopisné kontrole léčiv.
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Lékopisné hodnocení čistoty a jakosti léčiv.
Stabilitní studie léčiv.

Farmakognosie



Farmaceuticky významné přírodní látky používané jako léčiva.
Přírodní léčiva s obsahem aminokyselin, hormonů, peptidů, proteinů; sacharidy,
glykosidy, lipidy, silice, pryskyřice a balzámy, alkaloidy, antibiotika.

Farmaceutická technologie






Perorální přípravky s okamžitým uvolňováním, perorální přípravky
s modulovaným uvolňováním.
Injekční a infuzní přípravky.
Aerodisperzní přípravky.
Přípravky k oční, nosní, ušní, rektální, vaginální a kožní aplikaci.

Sociální a klinická farmacie













Opatření k zajištění bezpečnosti pacienta a kvality poskytované péče.
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a farmacii.
Farmakoepidemiologické a farmakoekonomické parametry ve skupině léčiv
– budou-li důležité.
Přínos farmaceutických odvětví k zajištění kvality, bezpečnosti, účinnosti a
efektivity léčiv.
Základní dispenzace léčiv.
Základy lékové politiky státu.
Obecná problematika gerontofarmacie.
Základy farmakoepidemiologie.
Základy farmakoekonomiky.
Základy farmakovigilance.
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Seznam praktických dovedností, které mají být v rámci
odborné praxe provedeny

Výkony/činnosti

Počet týdnů

Příjem léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek, zdravotnických
prostředků a ostatního sortimentu v lékárně (s důrazem na jejich kontrolu
fyzickou, věcnou i finanční, evidenci a dokumentaci dodávky).
Objednávky léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek
a zdravotnických prostředků.

2

Skladování a péče o zásoby v lékárně (kontrola fyzická, doba použitelnosti,
zprávy o kvalitě léčiv, kontrola a monitoring prostředí).
Výdej léčivých přípravků na lékařský předpis včetně správné dispenzace
pacientům.
Výběr a dispenzace léčivých přípravků nevázaných na lékařský předpis.
Výdej zdravotnických prostředků na poukaz.

13

Výdej ostatního sortimentu lékárny, zejména v kontextu samoléčení.
Retaxace lékařských předpisů.
Z toho:

výdej v lékárně, která je organizační složkou zdravotnického zařízení
poskytujícího zdravotní služby dle § 9 zákona č. 372/2011 Sb.

2

Zacházení s návykovými látkami s důrazem na příjem, výdej a jejich evidenci.

1

Příprava a úprava léčivých přípravků, vč. sterilních a centralizované přípravy
cytostatik.

2

Zabezpečení kvality v lékárně.
Úhrada léčivých přípravků a účtování zdravotním pojišťovnám.
Povinná hlášení v lékárně, řešení reklamací a závad v jakosti.
Nepoužitelná léčiva a jejich likvidace.
Hygienický a sanitační režim v lékárně.
Provozní řád lékárny.

2

Bezpečnost práce a požární ochrana na pracovišti.
Základy ekonomiky lékárny.
Využití informačních zdrojů v lékárně.
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Všeobecné požadavky na znalosti uchazeče o uznání
způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta

Uchazeč o uznání odborné způsobilosti farmaceuta:
musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, hlášení o pracovním úrazu
a hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařského předpisu,
e-preskripce, dokumentaci pro potřeby pojišťoven a další povinná hlášení,
dosáhne potřebné úrovně znalosti českého jazyka pro samostatnou odbornou
komunikaci se spolupracovníky a komunikaci s pacienty, dalšími osobami, s nimiž
přichází do styku při poskytování zdravotní péče,
má základní znalosti zdravotnické etiky, platných právních předpisů v oblasti
zdravotnictví, organizace poskytování zdravotních služeb a ekonomiky zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,









osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání dat,
odborných informací a komunikace, ochrana dat.



6

Hodnocení vzdělávání

Odborná praxe probíhá pod přímým odborným vedením farmaceuta, který splňuje požadavky
podle § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.
Předpokladem k úspěšnému vykonání praktické části aprobační zkoušky je:

absolvování odborné praxe v požadované délce a rozsahu,

vypracování 5 případových studií,

provedení stanovených výkonů/činností.
Splnění výše uvedených požadavků potvrdí uchazeči farmaceut vykonávající přímé odborné
vedení a statutární orgán poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla odborná praxe
vykonána, na formuláři uvedeném v příloze č. 1.
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Charakteristika akreditovaného zařízení

Zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn poskytovat lékárenskou
péči, musí být akreditováno (§ 13 zákona č. 95/2004 Sb.). Akreditované zařízení zajišťující
odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky musí zajistit uchazeči o uznání
odborné způsobilosti farmaceuta absolvování odborné praxe podle vzdělávacího programu,
a to v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení § 79 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky pro akreditaci zdravotnického
zařízení jsou stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb. a dále vyhláškou č. 99/2012 Sb. a vyhláškou
č. 92/2012 Sb.
Akreditované zařízení pro praktickou část aprobační zkoušky je současně
akreditovaným zařízením na lékárenský kmen nebo pro vlastní specializovaný výcvik v oboru
praktické lékárenství nebo pro nástavbový obor nemocniční lékárenství podle zákona
č. 95/2004 Sb. případně pro základní obory veřejné lékárenství nebo nemocniční lékárenství
podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.
Akreditované zařízení pro specializační obor nemocniční lékárenství nebo
pro nástavbový obor nemocniční lékárenství, které nezajišťuje v rámci svého pracoviště
odbornou praxi v délce 4 měsíců (viz kapitola 2), musí ji smluvně zajistit s jiným
akreditovaným zařízením na lékárenský kmen nebo pro vlastní specializovaný výcvik v oboru
praktické lékárenství nebo pro specializační obor veřejné lékárenství.
Akreditované zařízení na lékárenský kmen nebo pro vlastní specializovaný výcvik
v oboru praktické lékárenství nebo pro specializační obor veřejné lékárenství, který
nezajišťuje v rámci svého pracoviště odbornou praxi v délce 1 měsíce (viz kapitola 2), musí ji
smluvně zajistit s jiným akreditovaným zařízením pro specializační obor nemocniční
lékárenství nebo pro nástavbový obor nemocniční lékárenství.
7.1 Akreditované zařízení pro veřejné lékárenství nebo pro praktické
lékárenství
 Farmaceut vykonávající přímé odborné vedení:

Požadavky na
personální
zabezpečení

- specializovaná způsobilost v oboru praktické lékárenství nebo
veřejné lékárenství nebo nemocniční lékárenství nebo klinická
farmacie nebo zvláštní specializovaná způsobilost v oboru
nemocniční lékárenství,
- min. 3 roky odborné praxe po získání specializované způsobilosti
nebo min. 1 rok odborné praxe po získání zvláštní specializované
způsobilosti,
- minimální úvazek ve výši 1,0 u akreditovaného poskytovatele
zdravotních služeb,
- musí být přítomen fyzicky ve zdravotnickém zařízení, kde odborná
praxe probíhá.
 Poměr farmaceut vykonávající přímé odborné vedení / uchazeč – 1:1.
 Akreditované zařízení prokazuje způsobilost farmaceuta vykonávajícího
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přímé odborné vedení při žádosti o akreditaci:
- kopií dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání farmaceuta,
- kopií dokladu o získání specializované způsobilosti v oboru
praktické lékárenství nebo veřejné lékárenství nebo nemocniční
lékárenství nebo klinická farmacie nebo zvláštní specializovaná
způsobilost v oboru nemocniční lékárenství,
- profesním životopisem,
- kopií pracovní smlouvy nebo čestným prohlášením (pouze v případě,
že farmaceut vykonávající přímé odborné vedení je současně
akreditujícím se poskytovatelem zdravotních služeb),
- platným osvědčením o soustavné účasti v systému celoživotního
vzdělávání České lékárnické komory.
Požadavky na
technické a
věcné vybavení

 Minimální požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického

zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 92/2012 Sb. v příloze 5 bod I. Lékárna.
 Za akreditované zařízení se nepovažuje výdejna zdravotnických prostředků.

7.2 Akreditované zařízení pro nemocniční lékárenství
 Farmaceut vykonávající přímé odborné vedení:

Požadavky na
personální
zabezpečení

- specializovaná způsobilost v oboru nemocniční lékárenství nebo
radiofarmaka nebo klinická farmacie nebo zvláštní specializovaná
způsobilost v oboru nemocniční lékárenství,
- min. 3 roky odborné praxe po získání specializované způsobilosti
nebo min. 1 rok odborné praxe po získání zvláštní specializované
způsobilosti,
- minimální úvazek ve výši 1,0 u akreditovaného poskytovatele
zdravotních služeb,
- musí být přítomen fyzicky ve zdravotnickém zařízení, kde odborná
praxe probíhá.
 Poměr farmaceut vykonávající přímé odborné vedení / uchazeč – 1:1.
 Akreditované zařízení prokazuje způsobilost farmaceuta vykonávajícího
přímé odborné vedení při žádosti o akreditaci:
- kopií dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání farmaceuta,
- kopií dokladu o získání specializované způsobilosti v oboru
nemocniční lékárenství nebo radiofarmaka nebo klinická farmacie
nebo zvláštní specializovaná způsobilost v oboru nemocniční
lékárenství,
- profesním životopisem,
- kopií pracovní smlouvy nebo čestným prohlášením (pouze v případě,
že farmaceut vykonávající přímé odborné vedení je současně
akreditujícím se poskytovatelem zdravotních služeb),
- platným osvědčením o soustavné účasti v systému celoživotního
vzdělávání České lékárnické komory.
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 Minimální požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického

Požadavky na
technické a
věcné vybavení

zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 92/2012 Sb. v příloze 5 bod I. Lékárna.
 Lékárna, která je organizační složkou zdravotnického zařízení poskytujícího

zdravotní služby dle § 9 zákona č. 372/2011 Sb.
 Za akreditované zařízení se nepovažuje výdejna zdravotnických prostředků.
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Česká lékárnická komora [online] Dostupné z: http://www.lekarnici.cz/
Ministerstvo zdravotnictví [online]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/
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Příloha č. 1
A.

Uchazeč absolvoval odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky v požadované délce
a rozsahu, a to v období (od - do) ………………………….

………………………………………………
Datum, jméno a podpis osoby jednající za statutární
orgán
B.

……………………………………………………
Datum, jméno a podpis farmaceuta, který vykonal
přímé odborné vedení

Potvrzení, že uchazeč vypracoval 5 případových studií

………………………………………………
Datum, jméno a podpis osoby jednající za statutární
orgán

………………………………………………
Datum, jméno a podpis farmaceuta, který vykonal
přímé odborné vedení

Uchazeč provedl v průběhu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky následující
výkony/činnosti
Výkony/činnosti
Počet týdnů
Příjem léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek, zdravotnických prostředků a
ostatního sortimentu v lékárně (s důrazem na jejich kontrolu fyzickou, věcnou i finanční,
evidenci a dokumentaci dodávky).
C.

Objednávky léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek
a zdravotnických prostředků.
Skladování a péče o zásoby v lékárně (kontrola fyzická, doba použitelnosti, zprávy o
kvalitě léčiv, kontrola a monitoring prostředí).
Výdej léčivých přípravků na lékařský předpis včetně správné dispenzace pacientům.
Výběr a dispenzace léčivých přípravků nevázaných na lékařský předpis.
Výdej zdravotnických prostředků na poukaz.
Výdej ostatního sortimentu lékárny, zejména v kontextu samoléčení.
Retaxace lékařských předpisů.
Z toho: výdej v lékárně, která je organizační složkou zdravotnického zařízení
poskytujícího zdravotní služby dle § 9 zákona č. 372/2011 Sb.
Zacházení s návykovými látkami s důrazem na příjem, výdej a jejich evidenci.
Příprava a úprava léčivých přípravků, vč. sterilních a centralizované přípravy cytostatik.
Zabezpečení kvality v lékárně.

2

13

2
1
2

Úhrada léčivých přípravků a účtování zdravotním pojišťovnám.
Povinná hlášení v lékárně, řešení reklamací a závad v jakosti.
Nepoužitelná léčiva a jejich likvidace.
Hygienický a sanitační režim v lékárně.

2

Provozní řád lékárny.
Bezpečnost práce a požární ochrana na pracovišti.
Základy ekonomiky lékárny.
Využití informačních zdrojů v lékárně.
………………………………………………
Datum, jméno a podpis osoby jednající za statutární
orgán

………………………………………………
Datum, jméno a podpis farmaceuta, který vykonal
přímé odborné vedení
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