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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti farmaceutický asistent pro p ípravu 
radiofarmak osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou 
. 424/2004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .  

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání farmaceutický asistent dle zákona  
. 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších 

právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.  

ást specializa ního vzd lávání (základní modul) lze absolvovat distan ní formou 
studia, nap . metodou e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru P íprava radiofarmak je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6 ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
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získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy – seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organizace a provoz farmaceutických pracoviš  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Cíl 
Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi pot ebnými 
k organiza nímu a metodickému vedení odborných inností na 
pracovišti. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Vzd lávání dosp lých Zásady vzd lávání dosp lých, cíle, vedení, 
motiva ní faktory, hodnocení ú astník  SV. 2 

Organizace a ízení 
v lékárenských 
za ízení 

Management a role manažera. Klí ové role a funkce 
vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership 
a role lídra. Firemní kultura. Strategický 
management. Management zm n. Management asu. 
Budování a ízení pracovního týmu. Personální 
management a rozvoj lidských zdroj . 

3 

Právní problematika 

Základní zákonné a provád cí p edpisy ve 
zdravotnictví. Povinnosti zdravotnických 
pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, ml enlivost. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. Platné právní 
p edpisy a normy spojené s inností lékáren, dále 
prodejen a výdejen zdravotnických prost edk .  

3 

Kvalita a bezpe nost 
lékárenské pé e 

Strategické ízení kvality lékárenské pé e. 
Indikátory kvality a jejich sledování. Standardy 
lékárenských inností, správné vedení zdravotnické 
dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích 
událostí ve zdravotnických za ízeních v . sledování 
a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Etické a ekonomické aspekty výdeje lé iv 
a zdravotnických prost edk . Zásady správné 

4 
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lékárenské praxe podle platné vyhlášky. Hygienický 
ád lékáren. Zásady práce s nebezpe nými látkami. 

Postup p i zneškod ování nepoužitelných lé iv. 

Interpersonální 
dovednosti 

Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, 
podp rné techniky v komunikaci s agresivním 
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami 
pacient . Etický p ístup k pacient m a jejich 
blízkým s ohledem na v k a charakter onemocn ní. 
Identifikace faktor  ovliv ujících kvalitu života 
pacient . 

4 

Edukace 

Edukace – cíle edukace v lékárenských za ízeních, 
volba a praktická aplikace metod edukace. Edukace 
pacient /klient  a jiných osob. Specifika edukace 
d tí, senior , cizinc  a zvláštních skupin 
nemocných. Tvorba eduka ních materiál . Zásady 
moderní prezentace. 

4 

Pr zkumné a 
výzkumné šet ení v 
lékárenství 

Charakteristika, specifika a význam výzkumu 
v lékárenství. Techniky výzkumu, výzkumný proces 
a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. 
Prezentace výsledk , aplikace poznatk  do praxe. 

5 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví, 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, 
aktuální zdravotní politika v evropském kontextu.  

2 

Radia ní ochrana – ionizující zá ení, jeho základní 
druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky ionizujícího 
zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany 
p ed ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt 
v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, legislativa 
v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i 
využívání zdroj  ionizujícího zá ení.  

2 Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Problematika závislostí – škodlivé užívání 
návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, 
zdravotní a právní aspekty související se 
zneužíváním NL a závislostí na NL. 

2 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 3 

Krizový management 
ve zdravotnictví 

Základy krizového managementu. Mimo ádné 
události a katastrofy (typy katastrof, definice 
katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, 
orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve 
zdravotnictví, základní pojmy), plán krizové 
p ipravenosti zdravotnických za ízení. Hromadný 
výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický 
záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, 
organizace práce p i hromadném p íjmu, t íd ní 

3 
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pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a 
základní pojmy, hlavní zásady, prost edky 
individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, 
informování obyvatelstva, vzd lávání). 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 3 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 

umí koordinovat ve spolupráci s farmaceutem práci týmu 
v lékárenské praxi v oblasti své specializace, 
orientuje se v právních p edpisech a normách souvisejících s pracovní 
problematikou lékárenských za ízení, 
p ipravuje standardy specializovaných postup  ve svém oboru, 
zná zásady vzd lávání dosp lých, 
podílí se na statistické analýze dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
poskytuje odborné informace zdravotnickým pracovník m 
a spolupracuje na zajišt ní edukace pacient , 
orientuje se v problematice závislostí a možnostmi jejich prevence, 
poskytuje neodkladnou první pomoc p i náhlém postižení zdraví 
a ohrožení života, 
vyhodnocuje rizikové p í iny lidského pochybení, navrhuje efektivní 
opat ení zam ená na prevenci pochybení a omyl .

Zp sob ukon ení 
modulu Diagnostické metody (nap . test, apod.). 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti innosti na pracovišti, 
koordinovat práci len  pracovního týmu, 
hodnotit kvalitu poskytované pé e, 
p ipravovat a provád t interní audity, 
provád t pr zkumná a výzkumná šet ení, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 
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3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: p ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti konkrétního oboru 
specializace. 
 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1 
Odborný modul – OM 1 Radioaktivita a ochrana p ed zá ením 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
15 dn , tj. 120 hodin odborné praxe  

Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Radionuklidy 

Definice a druhy ionizujícího zá ení. Využití 
ionizujícího zá ení v medicín  (externí a interní 
zdroje ionizujícího zá ení). Základní d lení 
radionuklid  pro nukleární medicínu podle 
emitovaného zá ení. Struktura hmoty. 
Zobrazovací metody v nukleární medicín . 
Základní principy scintigrafického zobrazení. 
Diagnostické radionuklidy, jejich vlastnosti a 
p íprava (gama zá i e, positronové zá i e, 
p íprava reakcemi neutron , nabitých ástic, 
nabitých ástic a brzdného zá ení, generátory, 
separace). Terapeutické radionuklidy, jejich 
vlastnosti a p íprava (beta zá i e, alfa zá i e, 
p íprava reakcemi neutron , nabitých ástic a 
brzdného zá ení, generátory, separace). Volba 
nosi  radionuklid  (chemické formy, výb r). 
Zp soby zna ení nosi  radionuklid . Vliv 
zna ení na chování nosi e v organizmu. 

28 

Základy dozimetrie 
Principy detekce ionizujícího zá ení a p ístroj  
pro detekci zá ení v nukleární medicín . 
Dozimetrické veli iny a jednotky, radia ní riziko. 

5 

Radia ní rizika 

Biologické ú inky ionizujícího zá ení. P irozená 
a um lá radioaktivita. Ochrana p ed zá ením. 
Platná zdravotnická a léková legislativa se 
zam ením na bezpe nost lé iv a radia ní 
ochranu. 

5 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v základních zobrazovacích metodách v nukleární 
medicín , 
zná rozdíly v p íprav  diagnostických a terapeutických 
radionuklid , 
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orientuje se ve volb  a zna ení nosi  radionuklid ,  
umí m it dávky a dávkový p íkon ionizujícího zá ení 
v laborato ích a ostatních pracovištích, 
zná odborné informa ní zdroje a umí využívat výpo etní techniku, 
zná negativní ú inky ionizujícího zá ení a ochranu p ed zá ením.

Seznam výkon  Po et 
Exkurze na odd lení nukleární medicíny 1 den 
M ení radioaktivity 20 

 
3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 P íprava radiofarmak 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Výroba a p íprava 
radiofarmak 

Platné právní p edpisy a normy spojené s inností 
pracoviš  s p ípravou radiofarmak. Lé ivé 
a pomocné látky používané p i p íprav  
radiofarmak. 
Aplika ní formy radiofarmak pro diagnostiku 
a terapii. Vzájemné interakce, fyzikální a chemické 
inkompatibility a možnosti jejich ešení. 
Požadavky kladené na radiofarmaka. Obecné 
postupy p i p íprav  radiofarmak. Standardní 
opera ní postupy p i p íprav  radiofarmak. 
Fyzikální, chemické a biologické metody 
hodnocení jakosti radiofarmak. Výdej radiofarmak. 
Dokumenta ní innost na pracovištích nukleární 
medicíny. 

30 

Použití radiofarmak 

Použití radiofarmak v diagnostice a lé b . 
Farmakologické aspekty užívání radiofarmak, 
jejich distribuce v organizmu a možné nežádoucí 
ú inky. Použití radioaktivn  zna ených látek ve 
výzkumu a dalších oblastech.  

8 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná požadavky kladené na radiofarmaka, které se týkají 
p edevším: 

– biologického chování – farmakokinetiky, 
– fyzikální charakteristiky – polo asu rozpadu, energie 

zá ení, 
– chemické istoty, 
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– aktivity, 
– radionuklidové istoty, 
– radiochemické istoty, 
– sterility a apyrogenity, 

zná zásady p ípravy radiofarmak, 
zná lékové formy radiofarmak, 
zná obecné postupy p i p íprav  radiofarmak, 
zná standardní opera ní postupy p i p íprav  radiofarmak, 
zná fyzikální, chemické a biologické metody hodnocení jakosti 
radiofarmak, 
zná použití radiofarmak v nukleární medicín , 
zná použití radioaktivn  zna ených látek ve výzkumu a dalších 
oblastech, 
orientuje se v právních aspektech v radiofarmacii. 

Seznam výkon   Po et 
P íprava radiofarmak 10 
Ozna ení radiofarmak 10 
Provedení p íslušných záznam  o p íprav  10 
Kontrola radiochemické a radionuklidové istoty 15 
Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené 
téma v oboru P íprava radiofarmak  

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . test, apod.) + absolvování praxe 
doložené potvrzením o spln ní p edepsaných výkon . 

 
3.2.3 Odborný modul 3 – odborná praxe 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Rozsah praxe 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  15 
Seznam výkon : 
Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma z oboru P íprava 
radiofarmak, která je zárove  praktickou ástí atesta ní zkoušky. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který 
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzuje spln né výkony. 
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a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky, v . spln ní požadované odborné 
praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu a výkon  
obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené p id leným školitelem; 

získání p íslušného po tu kredit . 

c)  Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., v platném 
zn ní. 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
innost v oboru P íprava radiofarmak. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení  

a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpe ovat specializované postupy v oblasti 
p ípravy radiofarmak v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené innostmi, 
ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu a platné legislativy.  
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj , tj. 
profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost   

Farmaceutický asistent se specializovanou zp sobilostí v oboru P íprava radiofarmak 
je p ipraven/a:  

podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm nu 
v postupu, provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  
v poskytované pé i, vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do 
klinické praxe, 
zavád t nové metody do provozu, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku specializa ního vzd lávání 
v oboru  specializace P íprava radiofarmak, 
provád t p ípravu a kontrolu radiofarmak, 
p ijímat a instalovat generátory, 
likvidovat zbytky radiofarmak, 
dekontaminovat pracovišt . 
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6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem i lektorem m že být pouze farmaceut se specializovanou 
zp sobilostí v p íslušném oboru specializace. Dále pak léka  se specializovanou 
zp sobilostí, která souvisí se zam ením vzd lávacího programu 
farmaceutických asistent . 
Školitelem i lektorem m že být i farmaceutický asistent se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné výuce praktických dovedností – modely 
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu - poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace.

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organizace a provoz 
farmaceutických pracoviš  1 týden T – 40 hodin 15 (à 4 kredity/den) 

OM 1 P Radioaktivita a ochrana p ed 
zá ením 

1 týden T – 40 hodin 
3 týdny Pr – 120 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
15 (à 1 kredit/den) 

OM 2 P P íprava radiofarmak 
1 týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
20 (à 1 kredit/den) 

 P Odborná písemná práce 120 hodin 30 

OM 3 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 1 týden P AZ – 40 hodin 15 (à 3 kredity/den) 

   

T – teorie  120 hodin 
Pr – praxe  400 hodin 
Pr – AZ 40 hodin 
 

 

   Celkem 560 hodin 135 kredit  
Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, AZ – akreditované za ízení 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Specifické lékárenské innosti je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti farmaceutický asistent pro specifické 
lékárenské innosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, 
návyk  týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené 
vyhláškou . 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník  a jiných 
odborných pracovník  ve zn ní pozd jších právních p edpis .  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Specifické lékárenské 
innosti je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání farmaceutický asistent dle zákona 
. 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických povolání, ve zn ní pozd jších právních 

p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.  

ást specializa ního vzd lávání (základní modul) lze absolvovat distan ní formou 
studia, nap . metodou e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Specifické lékárenské 
innosti je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
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absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole  
3.2 U ební osnovy – seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  
 

3.1  U ební osnova základního modulu  

Základní modul – ZM Organizace a provoz farmaceutických pracoviš  

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 

Po et kredit  20 

Cíl 
Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi pot ebnými 
k organiza nímu a metodickému vedení odborných inností na 
pracovišti. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Vzd lávání dosp lých Zásady vzd lávání dosp lých, cíle, vedení, 
motiva ní faktory, hodnocení ú astník  SV. 2 

Organizace a ízení v 
lékárenských 
za ízeních 

Management a role manažera. Klí ové role a funkce 
vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership 
a role lídra. Firemní kultura. Strategický 
management. Management zm n. Management 
asu. Budování a ízení pracovního týmu. 

Personální management a rozvoj lidských zdroj . 

3 

Právní problematika 

Základní zákonné a provád cí p edpisy ve 
zdravotnictví. Povinnosti zdravotnických 
pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, ml enlivost. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. Platné právní 
p edpisy a normy spojené s inností lékáren, dále 
prodejen a výdejen zdravotnických prost edk .  

3 

Kvalita a bezpe í 
lékárenské pé e 

Strategické ízení kvality lékárenské pé e. 
Indikátory kvality a jejich sledování. Standardy 

4 
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lékárenských inností, správné vedení zdravotnické 
dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích 
událostí ve zdravotnických za ízeních v . sledování 
a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Etické a ekonomické aspekty výdeje lé iv  
a zdravotnických prost edk . Zásady správné 
lékárenské praxe podle platné vyhlášky. Hygienický 
ád lékáren. Zásady práce s nebezpe nými látkami. 

Postup p i zneškod ování nepoužitelných lé iv. 

Interpersonální 
dovednosti 

Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, 
podp rné techniky v komunikaci s agresivním 
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami 
pacient . Etický p ístup k pacient m a jejich 
blízkým s ohledem na v k a charakter onemocn ní. 
Identifikace faktor  ovliv ujících kvalitu života 
pacient . 

4 

Edukace 

Edukace – cíle edukace v lékárenských za ízeních, 
volba a praktická aplikace metod edukace. Edukace 
pacient /klient  a jiných osob. Specifika edukace 
d tí, senior , cizinc  a zvláštních skupin 
nemocných. Tvorba eduka ních materiál . Zásady 
moderní prezentace. 

4 

Pr zkumné a 
výzkumné šet ení v 
lékárenství 

Charakteristika, specifika a význam výzkumu  
v lékárenství. Techniky výzkumu, výzkumný proces 
a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. 
Prezentace výsledk , aplikace poznatk  do praxe. 

5 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví, 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, 
aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. 

2 

Radia ní ochrana – ionizující zá ení, jeho základní 
druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky ionizujícího 
zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany 
p ed ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt 
v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, legislativa 
v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i 
využívání zdroj  ionizujícího zá ení. 

2 Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Problematika závislostí – škodlivé užívání 
návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, 
zdravotní a právní aspekty související se 
zneužíváním NL a závislostí na NL. 

2 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 3 
 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 17

 

Krizový management 
ve zdravotnictví 

Základy krizového managementu. Mimo ádné 
události a katastrofy (typy katastrof, definice 
katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, 
orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace 
ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové 
p ipravenosti zdravotnických za ízení. Hromadný 
výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický 
záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, 
organizace práce p i hromadném p íjmu, t íd ní 
pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a 
základní pojmy, hlavní zásady, prost edky 
individuální ochrany, základní vybavení 
domácnosti, informování obyvatelstva, vzd lávání). 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 3 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
umí koordinovat ve spolupráci s farmaceutem práci týmu 
v lékárenské praxi v oblasti své specializace, 
orientuje se v právních p edpisech a normách souvisejících 
s pracovní problematikou lékárenských za ízení, 
p ipravuje standardy specializovaných postup  ve svém oboru, 
zná zásady vzd lávání dosp lých, 
podílí se na statistické analýze dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
poskytuje odborné informace zdravotnickým pracovník m a 
spolupracuje na zajišt ní edukace pacient , 
orientuje se v problematice závislostí a možnostmi jejich prevence, 
poskytuje neodkladnou první pomoc p i náhlém postižení zdraví a 
ohrožení života, 
vyhodnocuje rizikové p í iny lidského pochybení, navrhuje efektivní 
opat ení zam ená na prevenci pochybení a omyl . 

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . test, apod.).

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti innosti na pracovišti, 
koordinovat práci len  pracovního týmu, 
hodnotit kvalitu poskytované pé e, 
provád t pr zkumná a výzkumná šet ení, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 
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3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1 
Odborný modul – OM 1 Vybrané kapitoly z farmakologie a p ípravy lé iv 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe 

Po et kredit  25 (20 – T + 5 – Pr) 
Cíl 
 

P ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti 
konkrétního oboru specializace Specifické lékárenské innosti. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Farmakologie 

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie: 
transport lé iva v organismu, 
distribuce lé iva v organismu, faktory 
ovliv ující distribuci, 
metabolismus lé iv, faktory ovliv ující 
metabolismus, 
mechanismy exkrece lé iv, faktory ovliv ující 
exkreci, 
mechanismy p sobení lé iv, 
interakce lé iv, 
nežádoucí a toxické ú inky lé iv, 
faktory ovliv ující farmakokinetiku lé iv 
klinické hodnocení lé iv, 
dávky a dávkování lé iv. 

24 

P íprava lé iv 

Biofarmaceutické aspekty p ípravy lé iv. 
Pomocné látky používané p i p íprav  lé iv – 
jejich všeobecné vlastnosti, vliv na biologickou 
dostupnost lé ivých látek, jejich systematika. 
Problematika stálosti a stabilizace lé ivých 
p ípravk  v souvislosti s jejich p ípravou. 
Inkompatibility vyskytující se p i p íprav  lé iv a 
možnosti jejich ešení.  
Farmaceutické obaly a obalový materiál z pohledu 
možných interakcí s lé ivem. 

14 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v možných nežádoucích ú incích lé iv a vzájemných 
interakcích lé iv, které se mohou vyskytnout v souvislosti 
s podáváním voln  prodejných lé ivých p ípravk  (LP),  
eší v praxi inkompatibility, které se mohou vyskytnout p i 

p íprav  lé ivých p ípravk .
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Seznam výkon  Po et 
Zhotovení technologicky odlišných p ípravk  p edstavující instilace, topické 
gelové p ípravky, ípky, globule nebo d lené prášky 8 

Vypracování protokol  s použitým postupem 8 
 

3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Vybrané kapitoly ze speciální farmakologie 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
15 dn , tj. 120 hodin odborné praxe 

Po et kredit  35 (20 – T + 15 – Pr.) 

Cíl P ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti 
konkrétního oboru specializace Specifické lékárenské innosti. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Speciální farmakologie 

P ehled lé iv podle vybraných farmakologických 
skupin s ohledem na voln  prodejné lé ivé 
p ípravky: 

farmakologie periferního nervového systému; 
farmakologie CNS; 
farmakologie arteriální hypertenze; 
farmakologie zán tu a imunitní odpov di; 
farmakologie endokrinního systému; 
farmakologie krve a hemopoetického 
systému; 
farmakologie respira ního systému; 
farmakologie ledvin; 
farmakologie GIT; 
farmakologie reproduk ního systému; 
vitamíny; 
chemoterapie infek ních onemocn ní; 
antibakteriální látky; 
antimykobakteriální látky; 
antiparazitární látky. 

28 

Farmakologická 
propedeutika 

Symptomatologie a farmakoterapie vybraných 
onemocn ní jednotlivých orgánových systém :  

respira ního a ORL; 
gastrointestinálního; 
kardiovaskulárního; 
vylu ovacího a pohlavního; 
kožního. 

7 
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Kosmetické prost edky 

 
Kosmetické prost edky z pohledu jejich použití a 
aktivních látek v nich obsažených.  3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 

zná informace o lé ivech a využívá je v poradenské innosti p i 
volném prodeji lé ivých p ípravk , 
orientuje se ve zdravotním problému klienta lékárny a doporu í 
vhodný voln  prodejný lé ivý p ípravek, pop . navrhne návšt vu 
léka e, 
umí vyhledat informace o voln  prodejných lé ivých p ípravcích 
v dostupných databázích a umí je využít v poradenské innosti,  
upozorní klienta na možné nežádoucí ú inky nebo nežádoucí 
interakce voln  prodejných lé ivých p ípravk  s ohledem nap . na 
v k (dít , senior), graviditu, užívání jiných voln  prodejných 
lé iv apod., 
zvládá generické zám ny p i výdeji na žádanky. 

Seznam výkon   Po et 
ešení vzorových kasuistik s nácvikem vhodného výb ru voln  prodejného 

lé ivého p ípravku. 30 

Vyhledávání informací o voln  prodejných lé ivých p ípravcích v dostupných 
databázích. 30 

Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma 
z oboru Specifické lékárenské innosti  

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . písemný test z farmakologie a p ípravy 
lé iv, apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o spln ní 
p edepsaných výkon . 

 
3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 P íprava náro ných lékových forem 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe  

Po et kredit  30 (20 – T + 10 – Pr) 

Cíl P ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti 
konkrétního oboru specializace Specifické lékárenské innosti. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Aplika ní formy LP Jednotlivé typy aplika ních forem lé ivých 
p ípravk  a požadavky na jejich jakost. 4 

P íprava parenterálií Charakterizace p ípravk  se zvýšenými 
nároky na mikrobiologickou istotu. 15 
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Výroba a p íprava, sterilizace a kontrola. 
Používané pomocné látky. 
Kategorie p ípravk . 
Obaly používané p i p íprav  parenterálií. 

P íprava cytostatik 

Charakterizace skupiny cytostatik. 
Druhy ú inných látek a jejich vlastnosti. 
Pomocné látky používané p i p íprav  
cytostatik. 
Zásady p ípravy a manipulace. 
Kontrola p ípravk . 
Obaly používané p i p íprav  cytostatik 

19 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zvládá p ípravu náro ných lékových forem na základ  
získaných v domostí, 
zvládá dokumenta ní innost spojenou s p ípravou náro ných 
lékových forem. 

Seznam výkon  Po et 
Zhotovení p ípravk  ze skupiny parenterálií a cytostatik 8 
Vypracování protokol  o použitých postupech a kontrole s uvedením správné 
adjustace, p íp. s dopln ním aplika ních pom cek 8 

Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma 
z oboru Specifické lékárenské innosti  

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . test, apod.) + absolvování praxe 
doložené potvrzením o spln ní p edepsaných výkon . 

 
3.2.4 Odborný modul 4 – odborná praxe 

Odborný modul OM 4 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Rozsah praxe 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  15 
Seznam výkon   
Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma z oboru Specifické 
lékárenské innosti, která je zárove  praktickou ástí atesta ní zkoušky 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti).  
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Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je 
zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzuje spln né výkony. 

 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky, v . spln ní požadované odborné 
praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu a výkon  
obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené p id leným školitelem; 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Specifické lékárenské innosti bude 
p ipraven provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované 
innosti v oboru Specifické lékárenské innosti. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a 

rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou, zabezpe ovat vysoce odbornou poradenskou 
innost v oblasti výdeje voln  prodejných lé ivých p ípravk . Dále je oprávn n provád t 

specializované postupy v oblasti p ípravy náro ných lékových forem v rozsahu své 
specializované zp sobilosti.  
 

5.1  Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost   

Farmaceutický asistent se specializovanou zp sobilostí v oboru Specifické lékárenské 
innosti je p ipraven/a:  

podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm nu 
v postupu, provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  
v poskytované pé i, vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do 
klinické praxe, 
zavád t nové metody do provozu, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku specializa ního vzd lávání 
v oboru Specifické lékárenské innosti, 
provád t kontrolu zabezpe ení správné lékárenské praxe, 
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provád t individuální konzulta ní innost a odborné poradenství v oblasti voln  
prodejných lé ivých p ípravk , dopl k  stravy a dalšího sortimentu, zejména 
specifickým skupinám pacient /klient , 
provád t kontrolní innosti zam ené na hodnocení jakosti lé iv,  
p i výdeji na žádanky, v etn  výdeje na statim, provád t generické zám ny, 
p ipravovat náro né lékové formy podle pokyn  p íslušn  kvalifikovaného 
farmaceuta, 
kontrolovat správnou manipulaci s cytotoxickými látkami, 
provád t kontrolu zabezpe ení aseptického prost edí a správné funkce p ístroj  a 
za ízení, 
metodicky dohlížet na správné zacházení s lé ivy, 
provád t kontroly správného zacházení s lé ivy na odd leních zdravotnických 
za ízení, 
poskytovat klinicky orientovanou pé i na úrovni odpovídající pot ebám pacienta a 
zdravotnického za ízení v p ímé spolupráci s dalšími odborníky 
multidisciplinárního týmu, 
p ipravit p esné standardní a srovnávací roztoky, 
ú astnit se klinického hodnocení humánních lé ivých p ípravk . 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických   
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem i lektorem m že být pouze farmaceut se specializovanou 
zp sobilostí v p íslušném oboru specializace. Dále pak léka  se specializovanou 
zp sobilostí, která souvisí se zam ením vzd lávacího programu 
farmaceutických asistent . 
Školitelem i lektorem m že být i farmaceutický asistent se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. Výjimku tvo í školitelé 
vzd lávacích program , které byly nov  koncipovány nebo nebyly dosud 
realizovány a školitelé tedy nemohli získat specializovanou zp sobilost. Pro 
výkon innosti školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny 
p íslušným vzd lávacím programem. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
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Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC a 
dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností – modely a 
simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu - poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v 
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se k 
opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 
 

7 Tabulka modul   

Specializa ní vzd lávání v oboru Specifické lékárenské innosti 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organizace a provoz 
farmaceutických pracoviš  1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den) 

OM 1 P 
Vybrané kapitoly z obecné 
farmakologie a p ípravy 
lé iv 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 2 P Vybrané kapitoly ze 
speciální farmakologie 

1 týden T – 40 hodin 
3 týdny Pr – 120 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
15 (à 1 kredit/den) 

OM 3 P P íprava náro ných 
lékových forem 

1 týden T – 40 hodin 
2 týdny Pr – 80 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
10 (à 1 kredit/den) 

 P Odborná písemná práce 120 hodin 
30 
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OM 4 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 1 týden Pr AZ – 40 hodin 

15 (à 3 kredity/den) 
 

   
T – teorie  160 
Pr – praxe  360 
Pr – AZ  40 hodin 

 

   Celkem 560 hodin Celkem 155 
Vysv tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe, AZ – akreditované za ízení 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Zdravotnické prost edky je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti farmaceutický asistent pro zdravotnické 
prost edky osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou 
. 424/2004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .  

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Zdravotnické 
prost edky je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání farmaceutický asistent dle 
zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších 
právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání (základní modul) lze absolvovat distan ní formou 
studia, nap . metodou e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Zdravotnické prost edky 
je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
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absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy - seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul – ZM Organizace a provoz farmaceutických pracoviš  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Cíl 
Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi pot ebnými 
k organiza nímu a metodickému vedení odborných inností na 
pracovišti. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Vzd lávání dosp lých Zásady vzd lávání dosp lých, cíle, vedení, 
motiva ní faktory, hodnocení ú astník  SV. 2 

Organizace a ízení 
v lékárenských 
za ízeních 

Management a role manažera. Klí ové role a 
funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. 
Leadership a role lídra. Firemní kultura. 
Strategický management. Management zm n. 
Management asu. Budování a ízení pracovního 
týmu. Personální management a rozvoj lidských 
zdroj . 

3 

Právní problematika 

Základní zákonné a provád cí p edpisy ve 
zdravotnictví. Povinnosti zdravotnických 
pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, ml enlivost. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. Platné právní 
p edpisy a normy spojené s inností lékáren,  
prodejen a výdejen zdravotnických prost edk .  

3 

Kvalita a bezpe í 
lékárenské pé e 

Strategické ízení kvality lékárenské pé e. 
Indikátory kvality a jejich sledování. Standardy 
lékárenských inností, správné vedení zdravotnické 
dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích 
událostí ve zdravotnických za ízeních v . 

4 
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sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola 
kvality. Etické a ekonomické aspekty výdeje lé iv 
a zdravotnických prost edk . Zásady správné 
lékárenské praxe podle platné vyhlášky. 
Hygienický ád lékáren. Zásady práce 
s nebezpe nými látkami. Postup p i zneškod ování 
nepoužitelných lé iv. 

Interpersonální 
dovednosti 

Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, 
podp rné techniky v komunikaci s agresivním 
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami 
pacient . Etický p ístup k pacient m a jejich 
blízkým s ohledem na v k a charakter onemocn ní. 
Identifikace faktor  ovliv ujících kvalitu života 
pacient . 

4 

Edukace 

Edukace – cíle edukace v lékárenských za ízeních, 
volba a praktická aplikace metod edukace. 
Edukace pacient /klient  a jiných osob. Specifika 
edukace d tí, senior , cizinc  a zvláštních skupin 
nemocných. Tvorba eduka ních materiál . Zásady 
moderní prezentace. 

4 

Pr zkumné  
a výzkumné šet ení  
v lékárenství 

Charakteristika, specifika a význam výzkumu v 
lékárenství. Techniky výzkumu, výzkumný proces 
a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. 
Prezentace výsledk , aplikace poznatk  do praxe. 

5 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví, 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, 
aktuální zdravotní politika v evropském kontextu.  

2 

Radia ní ochrana – ionizující zá ení, jeho základní 
druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky ionizujícího 
zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany 
p ed ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt 
v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, 
legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti 
p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení.  

2 Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Problematika závislostí – škodlivé užívání 
návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, 
zdravotní a právní aspekty související se 
zneužíváním NL a závislostí na NL. 

2 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální 
resuscitace. 3 

Krizový management 
ve zdravotnictví 

Základy krizového managementu. Mimo ádné 
události a katastrofy (typy katastrof, definice 
katastrofy a medicíny katastrof, spektrum 
postižení). Krizová p ipravenost (definice, 
legislativní zázemí, orgány krizového ízení a 
jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní 

3 
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pojmy, plán krizové p ipravenosti zdravotnických 
za ízení. Hromadný výskyt postižených (základní 
pojmy, zdravotnický záchranný et zec, 
zdravotnická záchranná služba, traumatologický 
plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce 
p i hromadném p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace 
nemocnic (zásady evakuace, evakua ní plán). 
Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, 
hlavní zásady, prost edky individuální ochrany, 
základní vybavení domácnosti, 
 informování obyvatelstva, vzd lávání). 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 3 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
umí koordinovat ve spolupráci s farmaceutem práci týmu 
v lékárenské praxi v oblasti své specializace, 
orientuje se v právních p edpisech a normách souvisejících 
s pracovní problematikou lékárenských za ízení, 
p ipravuje standardy specializovaných postup  ve svém oboru, 
zná zásady vzd lávání dosp lých, 
podílí se na statistické analýze dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
poskytuje odborné informace zdravotnickým pracovník m a 
spolupracuje na zajišt ní edukace pacient , 
orientuje se v problematice závislostí a možnostmi jejich prevence, 
poskytuje neodkladnou první pomoc p i náhlém postižení zdraví a 
ohrožení života, 
vyhodnocuje rizikové p í iny lidského pochybení, navrhuje efektivní 
opat ení zam ená na prevenci pochybení a omyl . 

Zp sob ukon ení 
modulu Diagnostické metody (nap . test, apod.). 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 
podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti innosti na pracovišti, 
koordinovat práci len  pracovního týmu, 
hodnotit kvalitu poskytované pé e, 
provád t pr zkumná a výzkumná šet ení, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 
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3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 
3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1 

Odborný modul – OM 1 Výroba zdravotnických prost edk  
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
15 dn , tj. 120 hodin odborné praxe  

Po et kredit  35 (20 – T + 15 – Pr) 

Cíl P ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti 
konkrétního oboru specializace Zdravotnické prost edky. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Klasifikace a distribuce 
ZP 

Vymezení oboru, klasifikace a distribuce 
zdravotnických prost edk . 
Ekonomika prodejen a výdejen zdravotnických 
prost edk  a odd lení komplexního zásobování. 

7 

Výroba a skladování ZP 

Druhy materiál  používané pro výrobu 
zdravotnických prost edk : 

výroba a vlastnosti vláknitých absorb ních 
materiál  pro zdravotnické použití, 
výroba, vlastnosti a použití plošných textilních 
materiál  ve zdravotnictví, 
výroba chirurgického šicího materiálu, 
výroba a vlastnosti skla, porcelánu a pryže, 
výroba, vlastnosti, druhy a použití kovových 
materiál .  

Vliv technologie výroby na jakost výrobk , jejich 
funk nost, stálost a odolnost. 
Zásady konzervace, uchovávání a skladování 
zdravotnických prost edk . 
Vliv sterilizace na zdravotnický materiál. 

31 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání: 

Absolvent/ka: 
zná zásady správného zp sobu skladování zdravotnických 
prost edk , 
zná postupy p i p íjmu a výdeji zdravotnických prost edk  a 
pom cek. 

Seznam výkon   Po et 

P íjem zásilky ZP – zadat údaje z faktur do po íta e: 
podle kód  PDK, 
podle kód  pojiš oven.

10 

Cenování zdravotnických prost edk  a jejich uložení podle šarží 10 
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Sortiment zdravotnických prost edk  a pom cek 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky  
20 dn , tj. 160 hodin, odborné praxe  

Po et kredit  40 (20 – T + 20 – Pr) 

Cíl P ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti 
konkrétního oboru specializace Zdravotnické prost edky. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fyziologie a somatologie 

Základy stavby lidského t la a jeho jednotlivých 
funkcí s ohledem na výdej a prodej 
zdravotnických prost edk . 
P ehled innosti vybraných orgánových soustav 
s ohledem na využití znalostí p i výdeji a prodeji 
zdravotnických prost edk . 

5 

Obvazové prost edky 

Pr b h hojení ran a obecné požadavky na krycí 
materiály. 
Primární krytí ran. 
Prost edky pro lé bu chronických ran. 
Prost edky na fixaci primárního krytí. 
Náplasti. 
Obinadla ke kompresivní terapii, elastické 
pun ochy a návleky. 
Prost edky pro stomiky, diabetiky a inkontinentní 
pacienty. 

10 

Chirurgické nástroje  
a pom cky 

Chirurgické nástroje, drobné vyšet ovací a m ící 
nástroje a pom cky. 
Speciální nástroje a pom cky používané 
v chirurgii. 
Nástroje a pom cky používané ve stomatologii  
a stomatologických laborato ích. 

10 

Ortopedické pom cky Ortopedicko-protetické a kompenza ní prost edky 
pro zdravotn  postižené. 5 

Ostatní ZP 

P ístrojová technika používaná pro lé bu 
ambulantních pacient  (nap . inzulinové pumpy). 
Inhala ní pom cky. 
Nástroje a pom cky používané v transfúzní 
služb . 
Materiály pro rtg. diagnostiku. 

8 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání Absolvent/ka: 
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umí využít teoretických znalostí v poradenské innosti p i výdeji 
a prodeji zdravotnických prost edk  a pom cek, 
tvo í doporu ené postupy pro výdej zdravotnických prost edk . 

Seznam výkon   Po et 
Výdej zdravotnických prost edk  a pom cek na poukaz pod odborným 
dohledem 40 

Retaxace poukaz  10 
Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma 
z oboru Zdravotnické prost edky  

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (ov ení znalostí formou písemného testu, 
apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o spln ní 
p edepsaných výkon . 

 
3.2.3 Odborný modul 3 – odborná praxe 

Odborný modul OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného 
za ízení 

Rozsah praxe 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  15 
Seznam výkon   
Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma z oboru Zdravotnické 
prost edky, která je zárove  praktickou ástí atesta ní zkoušky. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je 
zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzuje spln né výkony. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky, v . spln ní požadované odborné 
praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu a výkon  
obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené p id leným školitelem; 

získání p íslušného po tu kredit . 
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Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., v platném zn ní. 
 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Zdravotnické prost edky bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
výdejní innost v oboru Zdravotnické prost edky. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení 
a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou, zabezpe ovat specializované postupy v oblasti 
skladování, výdeje a prodeje zdravotnických prost edk  v rozsahu své specializované 
zp sobilosti stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího 
programu a platné legislativy.  

 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj , 
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Farmaceutický asistent se specializovanou zp sobilostí v oboru Zdravotnické 
prost edky je p ipraven/a:  

podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm nu 
v postupu, provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  
v poskytované pé i, vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do 
klinické praxe, 
zavád t nové metody do provozu, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku specializa ního vzd lávání 
v oboru Zdravotnické prost edky, 
zajiš ovat výdej úplného sortimentu zdravotnických prost edk , 
provád t individuální poradenskou innost v oblasti výb ru a správného používání 
zdravotnických prost edk , 
doporu it správné uchovávání zdravotnických prost edk  a dalších výrobk  
souvisejících s pé í o zdraví, 
provád t kontroly správného zacházení se zdravotnickými prost edky na 
odd leních zdravotnických za ízení, 
školit v této oblasti neléka ské pracovníky zdravotnických za ízení, 
podílet se na analýzách pot eby a spot eby zdravotnických prost edk  v za ízeních 
ústavní pé e. 
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6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem i lektorem m že být pouze farmaceut se specializovanou 
zp sobilostí v p íslušném oboru specializace. Dále pak léka  se specializovanou 
zp sobilostí, která souvisí se zam ením vzd lávacího programu 
farmaceutických asistent . 
Školitelem i lektorem m že být i farmaceutický asistent se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností – modely 
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace.

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v 
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se k 
opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Tabulka modul   

Specializa ní vzd lávání v oboru Zdravotnické prost edky 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organizace a provoz 
farmaceutických pracoviš  1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den) 

OM 1 P Materiály pro výrobu ZP 
1 týden T – 40 hodin 
3 týdny Pr – 120 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
15 (à 1 kredit/den) 

OM 2 P Sortiment ZP a pom cek 
1 týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (à 4 kredity/den 
20 (à 1 kredit/den) 

 P Odborná písemná práce 120 hodin  30 kredit  

OM 3 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 1 týden Pr AZ – 40 hodin 15 (à 3 kredity/den) 

   
T – teorie  120 
Pr – praxe  400 
Pr – AZ  40 hodin 

 

   Celkem 560 hodin Celkem 140 

Vysv tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe, AZ – akreditované za ízen, ZP – zdravotnické 
prost edky 
 

8 Seznam doporu ených zdroj  

Doporu ená literatura 
Bartošíková, Z., Jobánková, M. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: IDV PZ, 
2000. ISBN 80-7013-288-4. 
Bravený, P., Nováková, M. Stru ný p ehled léka ské fyziologie pro bakalá ské studijní programy. 
2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 

eský lékopis 1 – 5. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0464-1. 
Dylavský,I. Somatologie: u ebnice pro zdravotnické školy a bakalá ské studium. 2. p eprac.a dopl. 
vyd. Olomouc: Epava, 2000. ISBN 80-86297-05-5. 
Mourek, J. Fyziologie. U ebnice pro studenty zdravotnických obor . Praha: Grada, 2005. 
ISBN 80-247-1190-7. 
Pokorný, J. P ehled fyziologie lov ka – I. díl. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0228-8. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Odborný fyzioterapeut osvojením 
si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce  
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb.,  
ve zn ní pozd jších právních p edpis .  
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Aplikovaná 
fyzioterapie je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona  
. 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou: 

a) celodenní pr pravy, p i které ú astník specializa ního vzd lávání v nuje této 
praktické a teoretické výuce as v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní 
dob  nebo 

b) externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy tím, že doba ur ená na praktické 
zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené  
pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než u celodenní 
pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy odpovídá akreditované 
za ízení. 

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu apod. 

Vzd lávací program stanoví po et kredit  získaných spln ním studijních podmínek  
za 1 rok specializa ního vzd lávání, celkovou délku p ípravy, rozsah a obsah p ípravy, 
zejména délku povinné praxe v oboru, a výuková pracovišt , na kterých praxe probíhá. Dále 
stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, absolvování vzd lávacích 
akcí, kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání specializované zp sobilosti.  

Celková délka specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. Celková délka p ípravy 
je celkem 560 hodin teoretického vzd lávání a odborné praxe v oboru Aplikovaná 
fyzioterapie. Odborná praxe tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin. Požadavky 
vzd lávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí 
v celém rozsahu akreditované za ízení, kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná 
pracovišt  disponují náležitým personálním, materiálním a p ístrojovým vybavením. 

Vzd lávací program zahrnuje základní kmen a vlastní specializovaný výcvik 
se stanoveným po tem kredit , p i emž ukon ení každé ásti je realizováno ov ením 
znalostí. 
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Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Aplikovaná fyzioterapie je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání p i výkonu praxe v p íslušném oboru 
specializace minimáln  1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené 
týdenní pracovní doby nebo minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny 
stanovené týdenní pracovní doby od data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování odborné praxe na akreditovaném pracovišti (minimáln  4 týdny) nebo 
pracovišti schváleném vedoucím studia v souladu s platnými právními p edpisy  
na odd leních (neurologie, interna, pediatrie, l žkách následné pé e, chirurgie, 
ortopedie, traumatologie, ARO a l žkovém rehabilita ním odd lení),  
zpracovat kompletní kazuistiku pacienta s neurologickou, chirurgickou a interní 
diagnózou (schválenou vedoucím studia), tzn. 3 kazuistiky, 
doložení potvrzení ú asti na kurzech,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 
úsp šné složení atesta ní zkoušky. 

 
Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  18 – 24 m síc  dle délky 

praxe ve fyzioterapii. 
 

2.1 Základní kmen – povinný 

2.1.1 Role fyzioterapeuta specialisty – teoretická výuka 
Celková doba – 2 dny, tj. 16 hodin Po et kredit  
Právní problematika ve zdravotnictví 
Moderní management fyzioterapeutické pé e 
Kvalita a bezpe nost fyzioterapeutické pé e 
Efektivní komunikace 
Edukace 
Pedagogika, andragogika 
Výzkum ve fyzioterapii 
Vybraná problematika ve ejného zdraví 
Krizový management ve zdravotnictví 
Financování zdravotní pé e 
Vzd lávání v oboru v R a EU 
Profesní organizace, profesní standardy 

8 (á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Právní v domí, právní odpov dnost, zdravotnická dokumentace, ochrana osobních 
údaj . 
Management a role manažera.  
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Klí ové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. 
Firemní kultura.  
Strategický management. Management zm n. Management asu. Budování  
a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj . 
Strategické ízení kvality fyzioterapeutické pé e. Indikátory kvality 
fyzioterapeutické pé e a jejich sledování.  
Standardy fyzioterapeutické pé e, správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických za ízeních v etn  
sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, podp rné techniky v komunikaci 
s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient . 
Etický p ístup k pacient m a jejich blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Indikace faktor  ovliv ujících kvalitu života pacient . 
Edukace pacient  a jejich blízkých. Specifika edukace d tí, dosp lých, senior , 
cizinc  a zvláštních skupin nemocných. Tvorba eduka ních materiál . Zásady 
moderní prezentace. Eduka ní proces. 
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci pedagogické 
rehabilitace. Edukace pacient  a jejich blízkých, tvorba informa ních materiál , 
zásady moderní prezentace. 
Charakteristika, specifika a význam fyzioterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 
Zdraví, jeho m ení a determinanty pé e o zdraví a její základní metody, 
návaznost na stav a cíle zdravotní politiky, rozvojové priority pé e o zdraví. 
Radia ní ochrana – ionizující zá ení, druhy zdroj  ionizujícího zá ení, nep íznivé 
ú inky ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany  
p ed ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího 
zá ení, legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení. 
Problematika závislostí – škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí  
na NL v R. P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní 
aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. 
Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny 
katastrof, spektrum postižení domácnosti, informování obyvatelstva, vzd lávání). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení  
a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové 
p ipravenosti zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt postižených (základní 
pojmy, zdravotnický záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce  
p i hromadném p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, 
prost edky individuální ochrany, základní vybavení). 
Ekonomické aspekty fyzioterapeutické pé e. 



42 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

Efektivní komunikace (interpersonální vztahy). 
 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik I. – povinný 

2.2.1 Preklinické obory – teoretická ást 
Postup do specializovaného výcviku I. je podmín n spln ním všech požadavk  

stanovených v rámci základního kmene I. 

Celková doba – 2 dny – 16 hodin Po et kredit  
Periferní a centrální nervová soustava (fyziologie a patofyziologie) 
Biochemie, biofyzika 
Biomechanika
Speciální pedagogika, sociální a pedagogická rehabilitace, psychologie 

8 (á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Anatomie a patologie pohybového systému, nej ast jší onemocn ní centrálního 
a periferního nervového systému.  
Základy neurofyziologie motoriky (neurokineziologie), funkce centrálního 
nervového systému (CNS), autonomní nervový systém (ANS), periferní nervový 
systém (PNS) v rámci ízení motoriky. 
Vybraná problematika patologických proces  jednotlivých orgánových soustav. 
P ehled p í in nemocí.  
Reakce organizmu na patologické zm ny v etn  kompenza ních mechanizm . 
Patofyziologie a patokineziologie u jednotlivých onemocn ní. 
Molekulární podstata biochemických proces . Metabolické d je, regulace, 
bioenergetika, kinematika, statika, dynamika, biokybernetika a jejich využití 
vzhledem k aplikaci fyzikálních procedur, manuální ošet ení, patofyziologických 
proces  (otok, zán t, únava, apod.). 
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci koncepce oboru 
Rehabilita ní a fyzikální medicíny. Sou astné pojetí speciální pedagogiky, systém 
pé e o postižené.  
Principy komunikace s pacientem a jeho blízkými (v závislosti na zdravotním 
stavu), empatie, asertivita, efektivita, kompetence (multidisciplinární tým). 

 

2.3 Vlastní specializovaný výcvik II. – povinný 

2.3.1 Rehabilita ní diagnostika v základních klinických oborech, zásady 
terapie – teoreticko-praktická ást 

Postup do specializovaného výcviku II. je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených v rámci specializa ního výcviku I. 

Celková doba – 6 dn  – 48 hodin Po et kredit  
Nové trendy fyzioterapie z pohledu vnit ního léka ství 24 (á 4 kredity/den) 
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Nové trendy fyzioterapie z pohledu neurologie 
Nové trendy fyzioterapie z pohledu chirurgických obor  
Nové trendy fyzioterapie z pohledu pediatrie 
Nové trendy fyzioterapie z pohledu geriatrie 
Nové trendy fyzioterapie z pohledu psychologie  
Nové trendy fyzioterapie z pohledu gynekologie 
Nové trendy fyzioterapie z pohledu psychiatrie 
Fyzikální terapie, láze ství a balneologie 
Analýza b žných denních aktivit a její vliv na možnosti fyzioterapie 
Ortetika, protetika, adjuvatika 
Adapta ní mechanizmy z pohledu fyzioterapie 
Ergonomické vyšet ení ve fyzioterapii 
Specializované postupy pro vyšet ení pohybového systému 
Úvod do diferenciální diagnostiky v klinických oborech 

 
Teoretické znalosti 

Vybrané kapitoly z vnit ního léka ství (kardiovaskulární systém, respira ní 
systém, endokrinní systém, apod.). 
Prohloubení znalostí o nových trendech z vnit ního léka ství.  
Limity rehabilita ní pé e ve vnit ním léka ství. 
Vybrané kapitoly z neurologie (nap .: vertebrogenní onemocn ní, 
neurodegenerativní onemocn ní, primární svalová onemocn ní, cerebrovaskulární 
onemocn ní, onemocn ní periferního nervového systému). Nové trendy v obecné 
a speciální neurologii. 
Vybrané kapitoly z chirurgických obor  (obecná a speciální traumatologie, 
chirurgie, ortopedie, rekonstruk ní chirurgie).  
Návaznost rehabilita ní pé e z hlediska nových opera ních postup  
v traumatologii, ortopedii, cévní chirurgii. 
Vybrané kapitoly z pediatrie. P ístup dle jednotlivých specifik d tského v ku.  
Problematika centrální koordina ní poruchy, postupy v prevenci, diagnostika 
a rehabilita ní lé ba. Specifika d tského v ku, vývojová kineziologie. 
Vybrané kapitoly z geriatrie (nej ast jší geriatrické syndromy a jejich ovlivn ní 
v rámci fyzioterapie). 
Metody a zásady v p ístupu fyzioterapeuta k pacient m s duševní poruchou 
a závislostí na návykových látkách. 
Syndrom vyho ení a zvládaní stresu, zásady a možnosti psychohygieny, relaxace, 
mezilidská interakce a komunikace. 
Adaptace, dezadaptace a malaadaptace organizmu, reakce pacienta na zát ž  
p i intervenci fyzioterapeuta.  
Nové poznatky, kritéria a parametry ergonomického hodnocení. 
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Vybrané vyšet ovací metody pohybového systému z pohledu fyzioterapeuta 
(nap .: místní a celkové vyšet ení páte e, periferních kloub , aj.).  
Funk ní testy ve fyzioterapii (nap .: testy balan ních schopností, aktivity denních 
inností (ADL), ch ze, hrubé a jemné motoriky, aj.).  

Komplexní kineziologické vyšet ení.  
Praktická aplikace fyzioterapeutických metod a postup  u pacient  
s neurologickým onemocn ním.  
Mezinárodní klasifikace funk ních schopností, disability a zdraví, definice, cíle, 
principy kódování, komponenty, domény, apod. 
Nové trendy ve fyzikální terapii.   
Základní psychické procesy (kognice, emoce, motivace, chování, v domí, u ení, 
pam ).  
Aktivity všedního dne, práce a produktivní aktivity, hry, volný as, testování  
a dotazníková šet ení. 
Role fyzioterapeuta v týmu p i zajišt ní prevence, diagnostiky a rehabilita ní 
lé by v klinických oborech. 

Cílem je získat: 
základní praktické dovednosti a teoretické znalosti v oboru Aplikovaná 
fyzioterapie, 
teoretické podklady pro efektivní komunikaci, 
obecné pov domí o rehabilita ních zdravotnických za ízeních. 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanoven 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po 
teoretické, ale i po stránce praktické. 
 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách  
Kurzy – povinné  
Celkem – t i kurzy - jeden dlouhodobý (certifikovaný) kurz 

s hodinovou dotací 120 hodin 
 - dva krátkodobé kurzy s hodinovou dotací 16 

hodin 

Po et kredit  

Jeden (dlouhodobý) certifikovaný kurz v rozsahu 120 hodin: 
doporu ujeme nap .: Diagnostika a terapie funk ních poruch (mobiliza ní  
a m kké techniky) pro fyzioterapeuty, PNF - Kabatova technika, Vojtova 
metoda, Bobath koncept, Brügger-koncept, Rehabilita ní lé ba n kterých druh  
funk ní ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Terapie lymfedému, 
MDT dle McKenzie, Bazální podprogramy (event. doložit doklad o jeho 
absolvování. Ú astníkovi SV bude zapo teno 45 kredit ). 

minimáln  45 
kredit  

Dv  krátkodobé, vzd lávací akce související s problematikou (dle vlastního 
výb ru), v délce nejmén  16 hodin na jednu vzd lávací akci (event. doložit 
doklad o jejich absolvování. Ú astníkovi SV bude zapo teno 16 kredit  
celkem). 

16 (á 4 
kredity/den) 
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3 Odborná praxe 

Celková doba – 12 týdn  – 480 hod Po et kredit  

180 (á 3 kredity/den) 
Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 

Po et týdn  a hodin 
l žkové odd lení neurologie 2 týdny – 80 hodin 
l žkové odd lení interní 1 týden – 40 hodin 
l žkové odd lení d tské 2 týdny – 80 hodin 
l žkové odd lení následné pé e nebo 
ošet ovatelských l žek 1 týden – 40 hodin 

l žkové odd lení chirurgie 1 týden – 40 hodin 
l žkové odd lení ortopedie 1 týden – 40 hodin 
l žkové odd lení traumatologie 1 týden – 40 hodin 
odd lení anesteziologicko-resuscita ní (ARO) 1 týden – 40 hodin 

z toho 

odd lení akutní rehabilita ní pé e 2 týdny – 80 hodin 
 
Seminární práce 
V pr b hu praxe: 

Celkový po et 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s chirurgickou diagnózou (dle vlastního 
výb ru), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program 
s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s neurologickou diagnózou (dle 
vlastního výb ru), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický 
program s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s interní diagnózou (dle vlastního 
výb ru), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program 
s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe). 

1 

 

4 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán v etn  praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je 
zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost k výkonu povolání 
a osv d ení k výkonu inností bez odborného dohledu. 
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a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého kmene a specializa ního výcviku a získaný po et 
kredit .  

b) P edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování povinné praxe a její zhodnocení – záznam v pr kazu 
odbornosti, 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  v pr kazu odbornosti potvrzené školitelem, 
získání stanoveného po tu kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická (probíhá na akreditovaném pracovišti). Sou ástí je p edložení 

písemn  zpracované komplexní kasuistiky pacienta s neurologickým, 
chirurgickým a interním onemocn ním, tzn. 3 kasuistiky, 
ást teoretická (probíhá na akreditovaném pracovišti). 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Aplikované fyzioterapie bude schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou pé i 
v oboru fyzioterapie. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu  
s vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis , zabezpe ovat níže 
uvedené innosti v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené uvedenou vyhláškou.  
 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Odborný fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Aplikované 
fyzioterapie získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné innosti a je oprávn n 
vykonávat innosti, které jsou uvedeny § 112 vyhlášky . 424/2004 Sb., a je p ipraven:  

edukovat pacienty, p ípadn  osoby jimi ur ené, ve specializovaných 
fyzioterapeutických postupech,  
sledovat a vyhodnocovat stav pacient  z hlediska možnosti vzniku komplikací  
a náhlých p íhod,  
instruovat fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky v náro ných  
a specializovaných fyzioterapeutických postupech,  
hodnotit kvalitu poskytované pé e,  
identifikovat innosti fyzioterapeutické pé e vyžadující zm nu v postupu,  
provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  v rehabilita ní pé i, 
vyhodnocovat ú innost používaných specializovaných postup ,  
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vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkum  do klinické praxe na vlastním 
pracovišti i v rámci oboru,  
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti,  
vést specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
provád t specializované fyzioterapeutické postupy v rámci lé ebné rehabilitace. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis , který organizuje a ídí 

teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání*. 
Školitelem m že být pouze fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí 
na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
apod.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika, financování, právní problematika, krizový management apod.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Personální a p ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., 
Seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 

                                                 
*Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie v chirurgických oborech 
a traumatologii je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Odborný 
fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii, osvojením si pot ebných teoretických 
znalostí v oblasti komplexní rehabilita ní pé e o pacienty v chirurgických 
a traumatologických oborech, rozší ením nových praktických dovedností vedoucích 
k samostatné innosti specialisty v souladu s § 115 vyhlášky . 424/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis .  
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie 
v chirurgických oborech a traumatologii je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání 
fyzioterapeuta dle § 24 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

§ 24 odst. 1, písm. a) absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského 
studijního oboru, 
§ 24 odst. 1, písm. b) absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalá ského 
studijního oboru, se získanou specializovanou zp sobilostí k výkonu 
specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (viz § 112 vyhlášky 
. 424/2004 Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (viz Na ízení vlády . 31/2010 

Sb.), 
§ 24 odst. 1, písm. c) absolvováním t íletého studia v oboru diplomovaný 
fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, se získanou specializovanou 
zp sobilostí k výkonu specializovaných inností odborného fyzioterapeuta 
(viz § 112 vyhlášky . 424/2004 Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ 
(viz Na ízení vlády . 31/2010 Sb.), 
§ 24 odst. 1, písm. d) absolvováním st ední zdravotnické školy v oboru 
fyzioterapeut nebo v oboru rehabilita ní pracovník se specializací Lé ebná t lesná 
výchova, 
p edložení dokladu o absolvování (dlouhodobého) certifikovaného kurzu 
v rozsahu nejmén  160 hodin. 

 
Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou: 

a) celodenní pr pravy, p i které ú astník specializa ního vzd lávání v nuje této 
praktické a teoretické výuce as v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní 
dob , nebo 

b) externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy pouze tím, že doba ur ená  
na praktické zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby 
stanovené pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než 
u celodenní pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy odpovídá 
akreditované za ízení. 
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Vzd lávací program stanoví po et kredit  získaných spln ním studijních podmínek  
za 1 rok specializa ního vzd lávání, celkovou délku p ípravy, rozsah a obsah p ípravy, 
zejména délku povinné praxe v oboru, a výuková pracovišt , na kterých praxe probíhá. Dále 
stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, absolvování vzd lávacích 
akcí, kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání specializované zp sobilosti.  

Celková délka specializa ního vzd lávání je 18 m síc , kterou lze prodloužit nebo 
zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. Celková délka p ípravy je celkem 
400 hodin teoretického vzd lávání a odborné praxe v oboru Fyzioterapie v chirurgických 
oborech a traumatologii. Odborná praxe tvo í alespo  50% celkového po tu hodin. Požadavky 
vzd lávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí 
v celém rozsahu akreditované za ízení, kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná 
pracovišt  disponují náležitým personálním, materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul všeobecný a odborný se stanoveným po tem 
kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno ov ením znalostí.  

 
Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Fyzioterapie 

v chirurgických oborech a traumatologii je za azení do oboru specializa ního vzd lávání, dle 
§ 24 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  3 roky z období 6-ti let 
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln  2 roky 
v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby od data p ihlášení 
se k atesta ní zkoušce,  

absolvování teoretické výuky, 
absolvování odborné praxe v oboru v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem a spln ní po tu výkon  ve stanoveném rozsahu, 

doložení doklad  o absolvování povinných kurz ,  

získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 

absolvent m vysokých škol bude zapo tena všeobecná ást (základní kmen) 
na základ  žádosti a doloženého studia, 

úsp šné složení atesta ní zkoušky. 
 

Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  18 m síc . 
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2.1 Základní kmen – povinný 

2.1.1 Role fyzioterapeuta specialisty – teoretická výuka 
Celková doba 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  
Právní problematika ve zdravotnictví 
Moderní management fyzioterapeutické pé e 
Kvalita a bezpe í fyzioterapeutické pé e 
Interpersonální dovednosti fyzioterapeuta specialisty 
Edukace 
Pedagogika, andragogika 
Pr zkumné a výzkumné šet ení ve fyzioterapii 
Vybraná problematika ve ejného zdraví 
Krizový management ve zdravotnictví 

20  
(á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Právní v domí, právní odpov dnost, zdravotnická dokumentace, ochrana osobních 
údaj . 
Management a role manažera.  
Klí ové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role 
lídra. Firemní kultura.  
Strategický management. Management zm n. Management asu. Budování 
a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj . 
Strategické ízení kvality fyzioterapeutické pé e. Indikátory kvality 
fyzioterapeutické pé e a jejich sledování.  
Standardy fyzioterapeutické pé e, správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických za ízeních v etn  
sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, podp rné techniky v komunikaci 
s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient .  
Etický p ístup k pacient m a jejich blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Indikace faktor  ovliv ujících kvalitu života pacient . 
Edukace pacient  a jiných osob. Specifika edukace d tí, senior , cizinc  
a zvláštních skupin nemocných. Tvorba eduka ních materiál . Zásady moderní 
prezentace.  
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci pedagogické 
rehabilitace. Edukace pacient  a jiných osob, tvorba informa ních materiál , 
zásady moderní prezentace. 
Charakteristika, specifika a význam fyzioterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 
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Zdraví, jeho m ení a determinanty pé e o zdraví a jejich základní metody, 
návaznost na stav a cíle zdravotní politiky, rozvojové priority pé e o zdraví.  
Radia ní ochrana – ionizující zá ení, druhy zdroj  ionizujícího zá ení, nep íznivé 
ú inky ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany  
p ed ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího 
zá ení, legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  
Problematika závislostí – škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí  
na NL v R. P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní 
aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. 
Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny 
katastrof, spektrum postižení domácnosti, informování obyvatelstva, vzd lávání). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení 
a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové 
p ipravenosti zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt postižených (základní 
pojmy, zdravotnický záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce  
p i hromadném p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, 
prost edky individuální ochrany, základní vybavení). 
Ekonomické aspekty fyzioterapeutické pé e. 

 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – povinný 

2.2.1 Rehabilita ní diagnostika a zásady terapie v chirurgických oborech 
a traumatologii – teoretická ást, praktická ást 

Teoretická ást 

Celková doba 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  

Obecná a speciální symptomatologie v chirurgických oborech  
a traumatologii.
Fyzioterapeutické metody, postupy. 

20 (á 4 kredity/den) 
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Teoretické znalosti 

Totální endoprotézy ky elního kloubu. 

Totální endoprotézy kolenního kloubu. 

Totální endoprotézy ramene. 

Polytraumata. 

Amputace horní kon etiny. 

Amputace dolní kon etiny. 

Operace v oblasti hrudního koše. 

Transplantace srdce a plic. 

B išní chirurgie. 

Moderní opera ní p ístupy (zp soby fixace v návaznosti na rychlost zat žování, 
remodelace tkání).  

Popáleniny. 

Aktuální fyzioterapeutické postupy a metody v chirurgických oborech  
a traumatologii. 

Specifické fyzioterapeutické metody a postupy v neodkladné pé i chirurgických 
obor  a traumatologie. 

Fyzioterapeutická pé e p i um lé plicní ventilaci, v etn  nekonven ních postup  
souvisejících se závažnými traumaty, opera ními výkony a transplantacemi. 

Specifické fyzioterapeutické postupy v souvislosti s lé bou bolesti. 

Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program u jednotlivých chirurgických 
a traumatologických onemocn ní. 

Odezvy organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy. 

Nové možnosti v ortetice, protetice, adjuvatice. 

Psychologický p ístup k pacient m v chirurgických oborech a traumatologii. 

Zp soby edukace pacienta a jeho blízkých. 

 
Praktická ást 

Celková doba 10 dn , tj. 80 hodin Po et kredit  

Praktická ást prob hne na Klinikách rehabilita ního léka ství fakultních 
nemocnic. 40 (á 4 kredity/den) 
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3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností  
a seznam výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanovena 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen 
po teoretické, ale i po stránce praktické. 
 

3.1 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam 
výkon  prokazatelných na konci základního kmene a vlastního 
specializovaného výcviku 

Cílem spole ného základu je získat: 

základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 

teoretické znalosti spole né s jinými klinickými obory, 

teoretické podklady pro efektivní komunikaci s ostatními klinickými obory, 

obecné pov domí o odborných zdravotnických za ízeních. 
 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

orientovat se v obecné a speciální symptomatologii a využívat tyto znalosti  
p i poskytování komplexní rehabilita ní pé e pacientovi v rámci chirurgických 
obor  a traumatologie, 

orientovat se v aktuálních fyzioterapeutických metodách a postupech používaných 
v chirurgických oborech a traumatologii a ovládat je. 

 

4 Odborná praxe 

Celková doba – 6 týdn , tj. 240 hodin Po et kredit  

90 (á 3 kredity/den) 
Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 

Po et týdn  a hodin 
odd lení chirurgické 1 týdny – 40 hodin 
JIP (nap .: chirurgická, traumatologická, ortopedická 
nebo popáleninová) 1 týden – 40 hodin 

odd lení traumatologické 2 týdny – 80 hodin 
odd lení ortopedické 1 týdny – 40 hodin 

z toho 

odd lení popálenin 1 týdny – 40 hodin 
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Seminární práce 
V pr b hu praxe: 

Celkový po et 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s hrudní nebo b išní chirurgickou 
diagnózou, krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program 
s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe).

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s polytraumatem, krátkodobý 
a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací pacienta 
(schválenou školitelem odborné praxe).

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s diagnózou TEP (dle vlastního 
výb ru: kloub ky elní, kolenní, ramenní), krátkodobý 
a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací pacienta 
(schválenou školitelem odborné praxe).

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s poškozením m kkých struktur (dle 
vlastního výb ru kloub ramenní nebo kolenní), krátkodobý 
a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací pacienta 
(schválenou školitelem odborné praxe).

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s amputací dolní kon etiny, krátkodobý 
a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací pacienta 
(schválenou školitelem odborné praxe). 

1 

 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel vypracovává studijní plán 
v etn  praktických výkon , které má ú astník vzd lávání v pr b hu p ípravy absolvovat 
a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). Odborná praxe na odborných 
pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je zam stnancem daného 
pracovišt , má specializovanou zp sobilost k výkonu povolání a osv d ení k výkonu inností 
bez odborného dohledu. 

V pr b hu specializa ního studia musí ú astník prokázat absolvování: 

minimáln  3 krátkodobých kurz  zam ených na problematiku chirurgickou  
a traumatologickou na akreditovaném pracovišti nebo kurz , které mají 
souhlasné stanovisko profesní organizace k ud lení kredit  (dle vyhlášky  
. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osv d ení 

k výkonu zdravotnického povolání bez p ímého vedení nebo odborného 
dohledu zdravotnických pracovník , ve zn ní pozd jších právních p edpis ), 
event. doložit jejich absolvování.  



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 59

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování povinné praxe a její zhodnocení v pr kazu odbornosti, 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
spln ní výkon  potvrzené školitelem v pr kazu odbornosti, 
získání stanoveného po tu kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická (probíhá na akreditovaném pracovišti), 
ást teoretická (probíhá na akreditovaném pracovišti). 

 

6 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie v chirurgických oborech 
a traumatologii bude schopen provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou  
a vysoce specializovanou fyzioterapeutickou pé i. Je oprávn n na základ  vlastního 
posouzení a rozhodnutí zabezpe ovat fyzioterapeutickou pé i v rozsahu své specializované 
zp sobilosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .  
 

6.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie v chirurgických 
oborech a traumatologii získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné analytické 
innosti a je oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 112 a § 115 vyhlášky  
. 424/2004 Sb.  

Odborný fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie 
v chirurgických oborech a traumatologii je p ipraven:  

volit na základ  specializovaných kineziologických diagnostických postup ,  
vyšet ovat  funk ní poruchy pohybového systému,  
ur it vhodné metodické postupy,  
provád t interpretaci a korekci svalových dysbalancí, poruch pohybových 
stereotyp  a postury, lokomoce a hybnosti na základ  specializovaných 
fyzioterapeutických vyšet ovacích postup , 
hodnotit odezvu organismu na pohybovou lé bu, 
ovládat moderní metodiky a zásady fyzioterapie u pacient  v chirurgických 
oborech, 
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aplikovat vhodné fyzioterapeutické metodiky po operacích hrudníku, b išních 
operacích, po polytraumatech, operacích mozku a ostatních interven ních 
zákrocích, 
aplikovat vhodné fyzioterapeutické metodiky po operacích hybného systému, 
využívat moderní postupy a zásady respira ní fyzioterapie na jednotkách 
intenzivní pé e, u dialyzovaných pacient  a pacient  po transplantacích, 
stanovit krátkodobý a dlouhodobý terapeutický program a jeho zd vodn ní 
na neurofyziologickém podklad , 
ovládat a uplat ovat zásady edukace pacient  a osob blízkých, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
podílet se na v decko-výzkumné, metodologické a pedagogické innosti v oboru 
specializace. 

 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

7.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis , který organizuje a ídí 

teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání.1 
Školitelem m že být pouze fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. Pro výkon innosti školitele však musí 
splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným vzd lávacím programem. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí 
na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
apod.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika, financování, právní problematika, krizový management apod.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

                                                 
1 Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem. 
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Materiální  
a technické 

vybavení 

Personální a p ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., 
seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem s možností p ístupu k internetu.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

8 Seznam doporu ené literatury 

Doporu ená literatura 
FENEIS, H.; DAUBER, W. Anatomický obrazový slovník. 2 es. p eprac. a rozší . vyd. Praha: 
Grada, 1996. 464 s. ISBN 80-7169-197-6. 
FERKO, A. Chirurgie v kostce. Praha: Grada, 2002. 596 s. ISBN 80-247-0230-4. 
GANGALE, D. C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada, 2004. 232 s. ISBN 80-247-0534-
6.
GREENHALGH, T. Jak pracovat s v deckou publikací. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-
0310-6. 
HADRABA, I. Ortopedická protetika II. ást. Praha: Karolínum. 2006. 106 s. ISBN 80-246-1296-8.
HÁTLOVÁ, B.; SUCHÁ, J. Kinezioterapie demencí. Praha: Triton, 2005. 108 s. ISBN 80-7254-
564-7. 
CHALOUPKA, R. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Brno: IDVPZ, 2001. 186 s. 
ISBN 80-7013-341. 
CHALOUPKA, R. Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii. Brno: IDVPZ, 2003. 186 s. ISBN 
80-7013-375-9. 
KALVACH, Z. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 80-247-0548-6. 
KITTEL, A. M. Myofunk ní terapie. 1 es. vyd. Praha: Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6. 
KLUSO OVÁ, E., PITNEROVÁ, J. Rehabilita ní ošet ování pacient  s t žkými poruchami 
hybnosti. Brno: IDVPZ, 2000. 107 s. ISBN 80-7013-319-8. 
KOLÁ , P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1. 



62 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

 
KOUDELA, K. Ortopedie. Praha: Karolínum, 2004. 281 s. ISBN 80-246-0654-2. 
KOUDELA, K. Ortopedická traumatologie. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 147 s. ISBN 80-246-
0392-6. 
K EN, J.; ROSENBERG, J.; P EMYSL, J. Biomechanika. Plze : Vydavatelství Západo eské 
univerzity, 2001. 380 s. ISBN 80-7082-792-8. 
K IVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. 200 s. ISBN 80-247-0179-0.
LEWIT, K. Manipula ní lé ba v myoskeletální medicín . 5. p eprac. vyd. Praha: Sd lovací 
technika, 2003. 411 s. ISBN 80-86645-04-5. 
MAREK, J. Syndrom kostr e a pánevního dna. 2. vyd. Praha: Triton, 2005. 117 s. ISBN 80-7254-
638-4. 
PAVL , D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-
7204-266-1. 
PLATZER, W. Atlas topografické anatomie. Praha: Grada, 1996. 300 s. ISBN 80-7169-214-X. 
POD BRADSKÝ, J.; VA EKA, I. Fyzikální terapie, I. díl. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 80-
7169-661-7.
POD BRADSKÝ, J., VA EKA, I. Fyzikální terapie, II. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 171 s. 
ISBN 80-7169-661-7.
Pohybový systém a zát ž. Praha: Grada. 1997. 252 s. ISBN 80-7169-258-1.
POKORNÝ, V. Traumatologie. Praha: Triton, 2002. 307 s. ISBN 80-7254-277-X. 
SMOLÍKOVÁ, L., MÁ EK, M. Fyzioterapie a pohybová lé ba u chronických plícních 
onemocn ní.  Praha: Blue Wings , 2006. 220 s. 
ŠIMEK, J.; ŠPALEK, V. Filozofické základy léka ské etiky. Praha: Grada, 2003. 112 s. ISBN 80-
247-0440-4. 
ŠKRLA, P. P edevším neublížit. Brno: NCO NZO, 2005. 162 s. ISBN 80-7013-419-4. 
TATE, P. P íru ka komunikace pro léka e. Praha: Grada, 2005. 164 s. ISBN 80-247-0911-2. 
TICHÝ, M. Funk ní diagnostika pohybového aparátu. 2. vyd. Praha: Triton, 2000. 94 s. ISBN 80-
7254-022-X. 
TRÁVNÍ KOVÁ-KITTLEROVÁ, O.; HRADIL, V.; VACEK, J. Rehabilitace pacient  
s onkologickou diagnózou. Praha: Triton, 2004. 87 s. ISBN 80-7254-485-3. 
TROJAN, S., a kol. Fyziologie a lé ebná rehabilitace motoriky lov ka. 3 p eprac. a dopl. vyd. 
Praha: Grada, 2005. 237 s. ISBN 80-247-1296-2. 
T EŠKA, V. Propedeutika vybraných klinických obor . Praha: Grada, 2003. 460 s. ISBN 80-247-
0239-8. 
VIŠ A, P.; HOCH, J. Traumatologie dosp lých. Praha: Maxdorf, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8. 
VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997. 272 s. ISBN 80-7169-256-5. 
WHO. Mezinárodní klasifikace funk ních schopností, disability a zdraví. Praha: Grada, 2009.  
ZEMAN, M. Chirurgická propedeutika. 2. p eprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 520 s. ISBN 
80-7169-705-2. 
ZEMAN, M. Speciální chirurgie. 2. p eprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-
260-9. 

Literatura bude pr b žn  aktualizována a ú astník m studia p i zahájení doporu ena. 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 63

 
 

Vzd lávací program 
specializa ního vzd lávání 

v oboru  
FYZIOTERAPIE 

V NEONATOLOGII A PEDIATRII 
 
 
1 Cíl specializa ního vzd lávání ..........................................................................................2 
2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání.........................................................2 

2.1 Základní kmen – povinný ..........................................................................................4 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – povinný ..................................................................5 

3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností  a seznam výkon ...................6 
3.1 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon  

prokazatelných na konci základního kmene a vlastního specializovaného  
výcviku.......................................................................................................................7 

4 Odborná praxe...................................................................................................................7 
5 Hodnocení specializa ního vzd lávání.............................................................................8 
6 Profil absolventa ................................................................................................................9 

6.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního vzd lávání získal 
zp sobilost .................................................................................................................9 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš .................................................10 
7.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt ..........................................................................10 

8 Seznam doporu ené literatury .......................................................................................11 
 

64
64
66
67
68

69
69
70
71

71
72
72
73



64 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii 
je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Odborný fyzioterapeut 
pro neonatologii a pediatrii, osvojením si pot ebných teoretických znalostí v oblasti 
komplexní rehabilita ní pé e o pacienty v neonatologii a pediatrii, rozší ení nových 
praktických dovedností vedoucích k samostatné innosti specialisty v oboru Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii v souladu s § 116 vyhlášky . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis .  
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta 
dle § 24 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

§ 24 odst. 1, písm. a) absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského 
studijního oboru, 
§ 24 odst. 1, písm. b) absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalá ského 
studijního oboru, se získanou specializovanou zp sobilostí k výkonu 
specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (§ 112 vyhlášky . 424/2004 
Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (Na ízení vlády . 31/2010 Sb.), 
§ 24 odst. 1, písm. c) absolvováním t íletého studia v oboru diplomovaný 
fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, se získanou specializovanou 
zp sobilostí k výkonu specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (§ 112 
vyhlášky . 424/2004 Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (Na ízení vlády 
. 31/2010 Sb.), 

§ 24 odst. 1, písm. d) absolvováním st ední zdravotnické školy v oboru 
fyzioterapeut nebo v oboru rehabilita ní pracovník se specializací Lé ebná t lesná 
výchova, 
p edložení dokladu o absolvování dlouhodobého certifikovaného kurzu ur eného 
pro ošet ování dít te od nejnižších v kových skupin (Vojta nebo Bobath) 
v rozsahu nejmén  320 hodin. 

 
Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou: 

a) celodenní pr pravy, p i které ú astník specializa ního vzd lávání v nuje této 
praktické a teoretické výuce as v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní 
dob , nebo 

b) externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy pouze tím, že doba ur ená 
na praktické zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby 
stanovené pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než 
u celodenní pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy odpovídá 
akreditované za ízení. 
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Vzd lávací program stanoví po et kredit  získaných spln ním studijních podmínek za 
1 rok specializa ního vzd lávání, celkovou délku p ípravy, rozsah a obsah p ípravy, zejména 
délku povinné praxe v oboru, a výuková pracovišt , na kterých praxe probíhá. Dále stanoví 
požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, absolvování vzd lávacích akcí, 
kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání specializované zp sobilosti.  

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 24 m síc , kterou lze prodloužit nebo 
zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. Celková délka p ípravy je celkem 
400 hodin teoretického vzd lávání a odborné praxe v oboru Fyzioterapie v neonatologii 
a pediatrii. Odborná praxe tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin. Požadavky 
vzd lávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí 
v celém rozsahu akreditované za ízení, kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná 
pracovišt  disponují náležitým personálním, materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje základní kmen a vlastní specializovaný výcvik 
se stanoveným po tem kredit , p i emž ukon ení každé ásti je realizováno ov ením 
znalostí. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii je za azení do oboru specializa ního vzd lávání dle § 24 zákona 
. 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  3 roky z období 6-ti let 
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln  4 roky 
v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby od data p ihlášení se 
k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování odborné praxe v oboru v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem a spln ní výkon  ve stanoveném rozsahu 
doložení potvrzení o ú asti na kurzech,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 
absolvent m vysokých škol bude zapo tena všeobecná ást (základní kmen) 
na základ  žádosti a doloženého studia, 
úsp šné složení atesta ní zkoušky. 

 
Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  24 m síc .  
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2.1 Základní kmen – povinný 

2.1.1 Role fyzioterapeuta specialisty – teoretická výuka 
Celková doba – 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  
Právní problematika ve zdravotnictví 
Moderní management fyzioterapeutické pé e 
Kvalita a bezpe í fyzioterapeutické pé e 
Interpersonální dovednosti fyzioterapeuta specialisty 
Edukace 
Pedagogika, andragogika 
Pr zkumné a výzkumné šet ení ve fyzioterapii 
Vybraná problematika ve ejného zdraví 
Krizový management ve zdravotnictví 
Financování zdravotní pé e 

20 (á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Základní zákonné a provád cí p edpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. Právní odpov dnost 
ve zdravotnictví. 
Management a role manažera. Klí ové role a funkce vedoucího pracovníka 
ve zdravotnictví. Firemní kultura.  
Strategický management. Management zm n. Management asu. Budování 
a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj . 
Strategické ízení kvality fyzioterapeutické pé e. Indikátory kvality 
fyzioterapeutické pé e a jejich sledování. Standardy fyzioterapeutické pé e, 
správné vedení zdravotnické dokumentace.  

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických za ízeních v etn  
sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, podp rné techniky v komunikaci 
s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient .  
Etický p ístup k pacient m a jejich blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Indikace faktor  ovliv ujících kvalitu života pacient . 
Edukace pacient  a jiných osob. Specifika edukace d tí, senior , cizinc  
a zvláštních skupin nemocných. Tvorba eduka ních matriál . Zásady moderní 
prezentace.  
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci pedagogické 
rehabilitace. Edukace pacient  a jiných osob, tvorba informa ních materiál , 
zásady moderní prezentace. 
Charakteristika, specifika a význam fyzioterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
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vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 
Zdraví, jeho m ení a determinanty pé e o zdraví a její základní metody, 
návaznost na stav a cíle zdravotní politiky, rozvojové priority pé e o zdraví.  
Radia ní ochrana – ionizující zá ení, druhy zdroj  ionizujícího zá ení, nep íznivé 
ú inky ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany p ed 
ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, 
legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  
Problematika závislostí – škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí 
na NL v R. P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní 
aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. 
Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny 
katastrof, spektrum postižení. domácnosti, informování obyvatelstva, vzd lávání). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení 
a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové 
p ipravenosti zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt postižených (základní 
pojmy, zdravotnický záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce p i 
hromadném p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, 
prost edky individuální ochrany, základní vybavení). 
Ekonomické aspekty fyzioterapeutické pé e. 

 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – povinný 

2.2.1 Rehabilita ní diagnostika hybné poruchy dít te a zásady vedení terapie 
v neonatologii a pediatrii – teoretická ást, praktická ást. 

Teoretická ást 

Celková doba – 5 dn , tj. 40 hodin 
Celková doba – speciální kapitoly – 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  

Obecná a speciální symptomatologie v neonatologii a pediatrii. 
Fyzioterapeutické metody, postupy. 

20 (á 4 kredity/den) 

Speciální kapitoly úzce související s fyzioterapií dít te. 20 (á 4 kredity/den) 
 
Teoretické znalosti 

Maturace nervového systému (NS) aspektem motoriky, neuro-biologické procesy 
zrání CNS, teorie vývoje motoriky, vývojová reflexologie. 
Problematika kojence s nízkou porodní hmotností. 
Problematika vývoje a r stu z pohledu interního a muskuloskeletálního (MTB 
kostí), centrálního a psychologického (srdce, plíce, problémy výživy, bolest u 
dít te). 
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Vrozené ortopedické vady, skoliózy, vadné držení t la (VDT), (principy ešení). 
Specifika d tského v ku, vývojová kineziologie. 
Diagnostické postupy v pediatrii. 
Rychlost vývoje, retarda ní kvocient, jejich výpov dní hodnoty. 
Dynamika a prognóza centrální koordina ní poruchy. 
Svalové onemocn ní. 
Parézy brachiálního plexu. 
Zán tlivé onemocn ní nervového systému. 
Obezita d tského v ku (d sledky na posturu, lokomoci, funkci), pohyb, inaktivita, 
jednostranná zát ž (d sledky, kompenzace). 
Specifika fyzikální terapie u d tí. 
Techniky respira ní fyzioterapie u d tí. 
Vývojová psychologie. 
Komunikace s matkou, dít tem, rodi i, zp soby alternativní komunikace, 
asertivita, empatie, zp soby motivace apod. 
Fyzioterapeutická lé ba d tského v ku, krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program. 
Odezvy d tského organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy. 
Psychologický p ístup k d tským pacient m. 
Edukace rodi  dít te (d tského pacienta). 
Speciální kapitoly v pediatrii (problematika d tí s DMO, skoliózy v r zných 
v kových skupinách, bolest u d tí, respira ní onemocn ní, genetika, onkologie a 
hematologie a jejich problematika, revmatologie u d tí). 
Láze ská lé ba u d tí, její o ekávání, motorické spontánní aktivity až sportovní 
aktivity u neurologicky postižených pacient  (nap . plavání, hipoterapie apod.). 

 
Praktická ást 

Celková doba – 10 dn , tj. 80 hodin Po et kredit  
Praktická ást prob hne na Klinikách rehabilita ního léka ství fakultních 
nemocnic. 40 (á 4 kredity/den) 

 

3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností  
a seznam výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanovena 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen 
po teoretické, ale i po stránce praktické. 
 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 69

3.1 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam 
výkon  prokazatelných na konci základního kmene a vlastního 
specializovaného výcviku 

Cílem spole ného základu je získat: 

základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
teoretické znalosti spole né s jinými klinickými obory,  
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s ostatními klinickými obory, 
obecné podv domí o odborných zdravotnických za ízeních. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

uv domovat si odlišnosti (specifika) d tského v ku a poskytovat d tem 
rehabilita ní pé i s ohledem na tyto odlišnosti (specifika), 
odlišit fyziologický vývoj dít te od patologického vývoje z hlediska kineziologie 
v provokované a spontánní hybnosti a stanovit hlavní kineziologický deficit 
(problém) d tského pacienta, 
vyhodnotit kvantitu hybné poruchy a její možnosti, rozpoznat p í inu ve smyslu 
centrální a periferní poruchy, stanovit ohrožení dít te, 
stanovit a zd vodnit krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program, který 
je specifický pro d tský v k, 
vyhodnotit rychlost vývoje dít te, retarda ní kvocient, dle výpo tu ur it rámcov  
hranice dít te a jeho možnosti ve vztahu k budoucnosti, 
adekvátn  edukovat rodi e d tského pacienta a vést techniku jejich domácí 
terapie, 
vést fyzioterapeutickou lé bu d tského pacienta ve spolupráci s ošet ujícím 
léka em, 
vyhodnotit odezvy d tského organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy, 
zohled ovat zvláštnosti psychologického p ístupu k d tskému pacientovi p i 
poskytování fyzioterapeutické pé e, 
zvolit vhodnou techniku respira ní fyzioterapie u d tí, 
následn  edukovat další fyzioterapeuty. 

 

4 Odborná praxe 

Celková doba – 5 týdn  – 200 hod Po et kredit  

75 (á 3 kredity/den) 
Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 

Po et týdn  a hodin 
ízená praxe na výukovém pracovišti 3 týdny – 120 hodin 

z toho na l žkovém pediatrickém odd lení v etn  
neonatologie 

1 týden – 40 hodin 
1 týden – 40 hodin 
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Seminární práce 
V pr b hu praxe: 

Celkový po et 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  d tských pacient  s ortopedickou diagnózou 
u r zných v kových skupin (0 – 3 m síce, 8 – 20 m síc , 4 – 12 
let), na základ  rozboru stanovit krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program s edukací pacienta a rodi  (schválenou 
školitelem odborné praxe). 

3 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  d tských pacient  s interní diagnózou u r zných 
v kových skupin (0 – 3 m síce, 8 – 20 m síc , 4 – 12 let), na 
základ  rozboru stanovit krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program s edukací pacienta a rodi  (schválenou 
školitelem odborné praxe). 

3 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  d tských pacient  s neurologickou diagnózou 
u r zných v kových skupin (0 – 3 m síce, 8 – 20 m síc , 4 – 12 
let), na základ  rozboru stanovit krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program s edukací pacienta a rodi  (schválenou 
školitelem odborné praxe). 

3 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  d tských pacient  s diagnózou DMO, na základ  
rozboru stanovit krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický 
program s edukací pacienta a rodi  (schválené školitelem odborné 
praxe). 

3 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  d tských pacient  s VDT nebo skoliózou, na 
základ  rozboru stanovit krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program s edukací pacienta a rodi  (schválené 
školitelem odborné praxe). 

3 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  d tských pacient  na volné téma (svalová 
dystrofie, SMA, meningokély apod.), na základ  rozboru stanovit 
krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací 
pacienta a rodi  (schválené školitelem odborné praxe). 

3 

 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel vypracovává studijní plán 
v etn  praktických výkon , které má ú astník vzd lávání v pr b hu p ípravy absolvovat 
a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). Odborná praxe na odborných 
pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je zam stnancem daného 
pracovišt , má specializovanou zp sobilost k výkonu povolání a osv d ení k výkonu inností 
bez odborného dohledu. 

V pr b hu specializa ního studia musí ú astník prokázat absolvování: 
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minimáln  3 krátkodobých kurz  související s d tskou problematikou na 
akreditovaném pracovišti nebo kurz , které mají souhlasné stanovisko profesní 
organizace k ud lení kredit  (dle vyhlášky . 423/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis , kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez p ímého vedení nebo odborného dohledu 
zdravotnických pracovník ), event. doložit jejich absolvování. 

 
a) Pr b žné hodnocení školitelem: 

školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování povinné praxe a její zhodnocení v pr kazu odbornosti, 
absolvování teoretické ásti, 
absolvování odborných vzd lávacích akcí (3 krátkodobých kurz ) – záznam 
v pr kazu odbornosti, 
spln ní výkon  potvrzené školitelem v pr kazu odbornosti, 
získání stanoveného po tu kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická (probíhá na akreditovaném pracovišti), 
ást teoretická (probíhá na akreditovaném pracovišti). 

 

6 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii 
bude schopen provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce 
specializovanou fyzioterapeutickou pé i v oboru fyzioterapie. Je oprávn n na základ  
vlastního posouzení a rozhodnutí zabezpe ovat fyzioterapeutickou pé i v rozsahu své 
specializované zp sobilosti stanovenou vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis .  
 

6.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie v neonatologii  
a pediatrii získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné analytické innosti a je 
oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 112 a § 116 vyhlášky . 424/2004 Sb.  

Odborný fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii je p ipraven:  

hodnotit výbavnost základních novorozeneckých reflex , 
používat, ovládat a aplikovat vývojovou kineziologii, stanovit kvalitu a kvantitu 
ontogenetického motorického vývoje dít te, 
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používat reflexní lokomoci dle Vojty nebo terapii dle Bobath konceptu (NDT), 
stanovit hlavní kineziologický deficit pacienta, 
hodnotit dynamiku a prognózu centrální koordina ní poruchy, 
vést domácího terapeuta, vést lé bu dít te, stanovit a zd vodnit krátkodobý 
a dlouhodobý fyzioterapeutický program,  
podílet se na prevenci a lé b  svalových dysbalancí, organizovat preventivní 
fyzioterapeutickou pé i u vertebrogenních poruch d tí, 
aplikovat techniky respira ní fyzioterapie, 
edukovat rodi e dít te, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
je p ipraven se vzd lávat a rozvíjet k vedení specializa ního vzd lávání v oboru 
své specializace. 

 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

7.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis , který organizuje a ídí 

teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání.1 
Školitelem m že být pouze fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. Pro výkon innosti školitele však musí 
splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným vzd lávacím programem. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí 
na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
apod.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika, financování, právní problematika, krizový management apod.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

 
 

                                                 
1 Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Materiální  
a technické 

vybavení 

Personálního a p ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., 
seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem s možností p ístupu k internetu.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
vsouvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie v neurologii je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Odborný fyzioterapeut pro neurologii 
osvojením si pot ebných teoretických znalostí z neurofyziologie, obecné a speciální 
neurologie, kineziologie a fyzioterapeutických metod a technik, rozší ení nových praktických 
dovedností vedoucích k samostatné innosti specialisty v oboru neurologie v l žkové 
i ambulantní pé i v souladu s § 113 vyhlášky . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních 
p edpis .  
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie 
v neurologii je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 
zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

§ 24 odst. 1, písm. a) absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského 
studijního oboru, 
§ 24 odst. 1, písm. b) absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalá ského 
studijního oboru, se získanou specializovanou zp sobilostí k výkonu 
specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (viz § 112 vyhlášky 
. 424/2004 Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (viz. Na ízení vlády 
. 31/2010 Sb.), 

§ 24 odst. 1, písm. c) absolvováním t íletého studia v oboru diplomovaný 
fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, se získanou specializovanou 
zp sobilostí k výkonu specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (viz 
§ 112 vyhlášky . 424/2004 Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (viz Na ízení 
vlády . 31/2010 Sb.), 
§ 24 odst. 1, písm. d) absolvováním st ední zdravotnické školy v oboru 
fyzioterapeut nebo v oboru rehabilita ní pracovník se specializací Lé ebná t lesná 
výchova,  
p edložení dokladu o absolvování (dlouhodobého) certifikovaného kurzu 
v rozsahu nejmén  160 hodin (Bobath, PNF, Vojta). 

 
Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou: 

a) celodenní pr pravy, p i které ú astník specializa ního vzd lávání v nuje této 
praktické a teoretické výuce as v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní 
dob , nebo 

b) externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy pouze tím, že doba ur ená na 
praktické zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby 
stanovené pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než 
u celodenní pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy odpovídá 
akreditované za ízení. 
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Vzd lávací program stanoví po et kredit  získaných spln ním studijních podmínek 
za 1 rok specializa ního vzd lávání, celkovou délku p ípravy, rozsah a obsah p ípravy, 
zejména délku povinné praxe v oboru, a výuková pracovišt , na kterých praxe probíhá. Dále 
stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, absolvování vzd lávacích 
akcí, kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání specializované zp sobilosti.  

Celková délka specializa ního vzd lávání je 18 m síc , kterou lze prodloužit nebo 
zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. Celková délka p ípravy je celkem 
360 hodin teoretického vzd lávání a odborné praxe v oboru Fyzioterapie v neurologii. 
Odborná praxe tvo í alespo  50% celkového po tu hodin. Požadavky vzd lávacího programu 
je možné splnit ve více akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu 
akreditované za ízení, kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují 
náležitým personálním, materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje základní kmen a vlastní specializovaný výcvik 
se stanoveným po tem kredit , p i emž ukon ení každé ásti je realizováno ov ením 
znalostí. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Fyzioterapie v neurologii 
je za azení do oboru specializa ního vzd lávání, dle § 24 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis :  

výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  3 roky z období 6-ti let 
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln  2 roky 
v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby od data p ihlášení 
se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné praxe v oboru v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem a spln ní po tu výkon  ve stanoveném rozsahu,  
doložení doklad  o absolvování kurz , 
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 
absolvent m vysokých škol bude zapo tena všeobecná ást (základní kmen)  
na základ  žádosti a doloženého studia, 
úsp šné složení atesta ní zkoušky. 

 
Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  18 m síc .  
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2.1 Základní kmen – povinný 

2.1.1 Role fyzioterapeuta specialisty – teoretická výuka 
Celková doba – 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  
Právní problematika ve zdravotnictví 
Moderní management  fyzioterapeutické pé e 
Kvalita a bezpe í fyzioterapeutické pé e 
Interpersonální dovednosti fyzioterapeuta specialisty 
Edukace 
Pedagogika, andragogika 
Pr zkumné a výzkumné šet ení ve fyzioterapii 
Vybraná problematika ve ejného zdraví 
Krizový management ve zdravotnictví 
Financování zdravotní pé e 

20 (á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Právní v domí, právní odpov dnost, zdravotnická dokumentace, ochrana osobních 
údaj . 
Management a role manažera.  
Klí ové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role 
lídra. Firemní kultura.  
Strategický management. Management zm n. Management asu. Budování 
a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj . 
Strategické ízení kvality fyzioterapeutické pé e. Indikátory kvality 
fyzioterapeutické pé e a jejich sledování.  
Standardy fyzioterapeutické pé e, správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických za ízeních v etn  
sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, podp rné techniky v komunikaci 
s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient .  
Etický p ístup k pacient m a jejich blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Indikace faktor  ovliv ujících kvalitu života pacient . 
Edukace pacient  a jiných osob. Specifika edukace d tí, senior , cizinc  
a zvláštních skupin nemocných. Tvorba eduka ních matriál . Zásady moderní 
prezentace.  
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci pedagogické 
rehabilitace. Edukace pacient  a jiných osob, tvorba informa ních materiál , 
zásady moderní prezentace. 
Charakteristika, specifika a význam fyzioterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
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vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 
Zdraví, jeho m ení a determinanty pé e o zdraví a její základní metody, 
návaznost na stav a cíle zdravotní politiky, rozvojové priority pé e o zdraví.  
Radia ní ochrana – ionizující zá ení, druhy zdroj  ionizujícího zá ení, nep íznivé 
ú inky ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany p ed 
ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, 
legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  
Problematika závislostí – škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na 
NL v R. P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní 
aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. 
Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny 
katastrof, spektrum postižení domácnosti, informování obyvatelstva, vzd lávání). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení 
a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové 
p ipravenosti zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt postižených (základní 
pojmy, zdravotnický záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce p i 
hromadném p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, 
prost edky individuální ochrany, základní vybavení). 
Ekonomické aspekty fyzioterapeutické pé e. 

 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – povinný 

2.2.1 Rehabilita ní diagnostika a zásady terapie v neurologii – teoretická ást, 
praktická ást 

Teoretická ást 

Celková doba – 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  
Obecná a speciální symptomatologie v neurologii. 
Fyzioterapeutické metody, postupy. 

20 (á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Extrapyramidové onemocn ní (Parkinsonova nemoc, Parkinson v syndrom, 
Atetózy chorea, Dystonie). 
Epilepsie. 
Spinální syndrom. 
Demyeliniza ní onemocn ní (skleróza multiplex apod.). 
Cévní mozková p íhoda (CMP). 
Bolesti hlavy. 
Závra . 
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Onemocn ní periferních nerv . 
Nádorová onemocn ní mozku. 
Stavy po mozkových operacích. 
Stavy po úrazech mozku. 
Zán tlivá onemocn ní nervového systému. 
Fyzioterapeutická lé ba související se závažnými traumaty, neurologickými 
opera ními výkony. 
Specializované fyzioterapeutické postupy v souvislosti s lé bou bolesti. 
Kineziologický rozbor u pohybových poruch vzniklých na základ  poškození 
pyramidového, extrapyramidového, periferního systému, moze ku 
a vertebrogenního systému s ohledem na senzitivní a vegetativní systém. 
Mezinárodní klasifikace funk ních schopností, disability a zdraví a jejich 
uplatn ní v klinické praxi. 
Testování a hodnocení motorického postižení a omezení aktivit denního života 
(ADL). 
Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program u jednotlivých onemocn ní 
nervového systému. 
Neurofyziologické objasn ní principu zvolené techniky. 
Odezvy organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy. 
Nové možnosti v ortotice, protetice, adjuvatice. 
Zp soby edukace pacienta a jeho blízkých. 

 
Praktická ást 

Celková doba 10 dn , tj. 80 hodin Po et kredit  

Praktická ást prob hne na Klinikách rehabilita ního léka ství fakultních 
nemocnic. 40 (á 4 kredity/den) 

 

3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností  
a seznam výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejích etnost je stanovena 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen 
po teoretické, ale i po stránce praktické. 
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3.1 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam 
výkon  prokazatelných na konci základního kmene a vlastního 
specializovaného výcviku 

Cílem spole ného základu je získat: 

základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
teoretické znalosti spole né s jinými klinickými obory,  
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s ostatními klinickými obory, 
obecné pov domí o odborných zdravotnických za ízeních. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

znalosti v obecné i speciální neurologii, neurofyziologii a kineziologii, 
znalosti o možnostech fyzioterapeutické lé by u jednotlivých neurologických 
diagnóz, 
orientace v projevech stárnutí a stá í a adekvátním zp sobu využívání možností 
k ovlivn ní t chto projev , 
znalosti princip  zvolené techniky z neurofyziologického hlediska, 
orientace v aktuálních fyzioterapeutických procedurách v reflexologii a jejich 
efektivní použití u pacient  v oboru neurologie, 
znalosti efektivního poskytování specializovaných fyzioterapeutických postup  
v souvislosti s lé bou bolesti, 
znalosti ve vyhledávání a sledování novinek v oboru a jejich prezentace, 
znalosti princip  zvolených technik z neurofyziologického hlediska, 
vyhodnocení odezvy organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy, 
edukace pacient  a jejich blízkých na základ  jejich pot eb, 
znalosti o konziliární innosti v oboru rehabilitace u pacient  s kombinovanou 
diagnózou. 

 

4 Odborná praxe 

Celková doba – 5 týdn , tj. 200 hodin Po et kredit  

75 (á 3 kredity/den) 
Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 

Po et týdn  a hodin 
odd lení neurologické 2 týdny – 80 hodin 
odd lení neurochirurgické 2 týdny – 80 hodin z toho 

na neurologické JIP 1 týden – 40 hodin 
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Seminární práce 
V pr b hu praxe: 

Celkový po et 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický soubor v etn  
p íslušných test  dosp lých pacient  s diagnózou CMP, krátkodobý 
a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací pacienta 
(schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat 1x komplexní kineziologický soubor v etn  
p íslušných test  u pacient  po neurochirurgické operaci, 
krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací 
pacienta a rodi  (schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický soubor v etn  
p íslušných test  dosp lých pacient  s diagnózou míšní léze, 
krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program s edukací 
pacienta (schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický soubor v etn  
p íslušných test  dosp lých pacient  s diagnózou extrapyramidové 
demyeliniza ní léze, krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický 
program s edukací pacienta (schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický soubor v etn  
p íslušných test  dosp lých pacient  s diagnózou léze periferního 
nervu dle vlastního výb ru (nap .: n. radialis, n. ulnaris, n. axilláris, 
n. medianus, n. peroneus apod.), krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program s edukací pacienta (schválené školitelem 
odborné praxe). 

1 

 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán v etn  praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je 
zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost k výkonu povolání  
a osv d ení k výkonu inností bez odborného dohledu. 

V pr b hu specializa ního studia musí ú astník prokázat absolvování: 

minimáln  3 krátkodobých kurz  zam ené na problematiku neurologie 
na akreditovaném pracovišti nebo kurz , které mají souhlasné stanovisko profesní 
organizace k ud lení kredit  (dle vyhlášky . 423/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis , kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez p ímého vedení nebo odborného dohledu 
zdravotnických pracovník ), event. doložit jejich absolvování. 

 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 83

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování povinné praxe a její zhodnocení v pr kazu odbornosti, 
absolvování teoretické ásti, 
absolvování odborných vzd lávacích akcí (3 krátkodobých kurz ) – záznam 
v pr kazu odbornosti, 
spln ní výkon  potvrzené školitelem v pr kazu odbornosti, 
získání stanoveného po tu kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická (probíhá na akreditovaném pracovišti), 
ást teoretická (probíhá na akreditovaném pracovišti). 

 

6 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie v neurologii je schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
fyzioterapeutickou pé i v oboru Fyzioterapie v neurologii. Je oprávn n na základ  vlastního 
posouzení a rozhodnutí zabezpe ovat fyzioterapeutickou pé i v rozsahu své specializované 
zp sobilosti stanovenou vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis .  
 

6.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie v neurologii 
získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné analytické innosti a je oprávn n 
vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 112 a § 113 vyhlášky . 424/2004 Sb.  

Odborný fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie 
v neurologii je p ipraven:  

poskytovat rehabilita ní pé i o neurologicky nemocné, v etn  specializovaných 
kineziologických diagnostických postup , 
provád t na základ  vlastních vyšet ení patofyziologický rozbor u systému 
pyramidového, extrapyramidového, moze kového a senzitivního, 
volit a aplikovat nejnov jší fyzioterapeutické techniky vycházející z v deckých 
poznatk  v neurologii, v etn  psychologického p ístupu, 
sledovat a vyhodnocovat stav pacienta z hlediska p ípadného vzniku komplikací, 
ovládat a uplat ovat zásady edukace u pacient  a osob blízkých, 
koordinovat práci len  rehabilita ního týmu, hodnotit kvalitu poskytované 
rehabilita ní pé e, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
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vést specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
ú astnit se na v decko-výzkumné, metodologické a pedagogické innosti v oboru 
specializace. 

 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

7.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem m že být pouze fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. Pro výkon innosti školitele však musí 
splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným vzd lávacím programem. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
apod.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika, financování, právní problematika, krizový management apod.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Personální a p ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., 
seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem s možností p ístupu k internetu.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci. 
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Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v 
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se k 
opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie ve vnit ním léka ství je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Odborný fyzioterapeut ve vnit ním 
léka ství osvojením si pot ebných teoretických znalostí v oblasti komplexní rehabilita ní pé e 
o pacienty s vnit ními onemocn ními všech v kových kategorií, rozší ení nových praktických 
dovedností vedoucích k samostatné innosti specialisty v oboru Fyzioterapie ve vnit ním 
léka ství v souladu s § 114 vyhlášky . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis .  
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie ve 
vnit ním léka ství je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 
zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

§ 24 odst. 1, písm. a) absolvováním akreditovaného zdravotnického 
magisterského studijního oboru, 
§ 24 odst. 1, písm. b) absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalá ského 
studijního oboru, se získanou specializovanou zp sobilostí k výkonu 
specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (§ 112 vyhlášky . 424/2004 
Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (Na ízení vlády . 31/2010 Sb.), 
§ 24 odst. 1, písm. c) absolvováním t íletého studia v oboru diplomovaný 
fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, se získanou specializovanou 
zp sobilostí k výkonu specializovaných inností odborného fyzioterapeuta (§ 112 
vyhlášky . 424/2004 Sb.) v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“ (viz. Na ízení vlády 
. 31/2010 Sb.), 

§ 24 odst. 1, písm. d) absolvováním st ední zdravotnické školy v oboru 
fyzioterapeut nebo v oboru rehabilita ní pracovník se specializací Lé ebná t lesná 
výchova,  
p edložit doklad o absolvování dlouhodobého certifikovaného kurzu v rozsahu 
nejmén  160 hodin. 

 
Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou: 

a) celodenní pr pravy, p i které ú astník specializa ního vzd lávání v nuje této praktické 
a teoretické výuce as v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby, 
nebo 

b) externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy pouze tím, že doba ur ená 
na praktické zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby 
stanovené pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než 
u celodenní pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy odpovídá 
akreditované za ízení. 

 
Vzd lávací program stanoví po et kredit  získaných spln ním studijních podmínek 

za 1 rok specializa ního vzd lávání, celkovou délku p ípravy, rozsah a obsah p ípravy, 
zejména délku povinné praxe v oboru a výuková pracovišt , na kterých praxe probíhá. Dále 
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stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, absolvování vzd lávacích 
akcí, kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání specializované zp sobilosti.  

Celková délka specializa ního vzd lávání je 18 m síc , kterou lze prodloužit nebo 
zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. Celková délka p ípravy je 360 
hodin teoretického vzd lávání a povinné praxe v oboru Fyzioterapie ve vnit ním léka ství. 
Povinná praxe tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin. Požadavky vzd lávacího programu 
je možné splnit ve více akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu 
akreditované za ízení, kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují 
náležitým personálním, materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje základní kmen a specializovaný výcvik se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno ov ením znalostí. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Fyzioterapie ve vnit ním 
léka ství je za azení do oboru specializa ního vzd lávání, dle § 24 zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis : 

výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  3 roky z období 6-ti let 
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln  2 roky 
v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby od data p ihlášení 
se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování odborné praxe v oboru v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem a spln ní po tu výkon  ve stanoveném rozsahu, 
doložení doklad  o absolvování povinných kurz ,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 
absolvent m vysokých škol bude zapo tena všeobecná ást (základní kmen) 
na základ  žádosti a doloženého studia,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 
Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  18 m síc .  

 

2.1 Základní kmen – povinný 

2.1.1 Role fyzioterapeuta specialisty – teoretická výuka 
Celková doba – 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  
Právní problematika ve zdravotnictví 

Moderní management  fyzioterapeutické pé e 

Kvalita a bezpe í fyzioterapeutické pé e 

Interpersonální dovednosti fyzioterapeuta specialisty 

Edukace 

Pedagogika, andragogika 

Pr zkumné a výzkumné šet ení ve fyzioterapii 

Vybraná problematika ve ejného zdraví 

20 (á 4 kredity/den) 
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Krizový management ve zdravotnictví 

Financování zdravotní pé e 

 
Teoretické znalosti 

Základní zákonné a provád cí p edpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. Právní odpov dnost 
ve zdravotnictví. 
Management a role manažera.  
Klí ové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Firemní kultura.  
Strategický management. Management zm n. Management asu. Budování  
a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj . 
Strategické ízení kvality fyzioterapeutické pé e. Indikátory kvality 
fyzioterapeutické pé e a jejich sledování.  
Standardy fyzioterapeutické pé e, správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických za ízeních v etn  
sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 
Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, podp rné techniky v komunikaci 
s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient .  
Etický p ístup k pacient m a jejich blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Indikace faktor  ovliv ujících kvalitu života pacient . 
Edukace pacient  a jiných osob. Specifika edukace d tí, senior , cizinc  
a zvláštních skupin nemocných. Tvorba eduka ních matriál . Zásady moderní 
prezentace.  
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci pedagogické 
rehabilitace. Edukace pacient  a jiných osob, tvorba informa ních materiál , 
zásady moderní prezentace. 
Charakteristika, specifika a význam fyzioterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 
Zdraví, jeho m ení, determinanty pé e o zdraví a její základní metody, návaznost 
na stav a cíle zdravotní politiky, rozvojové priority pé e o zdraví.  
Radia ní ochrana – ionizující zá ení, druhy zdroj  ionizujícího zá ení, nep íznivé 
ú inky ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany p ed 
ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, 
legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  
Problematika závislostí – škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na 
NL v R. P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní 
aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. 
Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny 
katastrof, spektrum postižení domácnosti, informování obyvatelstva, vzd lávání). 
Krizová p ipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení  
a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové 
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p ipravenosti zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt postižených (základní 
pojmy, zdravotnický záchranný et zec, zdravotnická záchranná služba, 
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce p i 
hromadném p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, 
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, 
prost edky individuální ochrany, základní vybavení). Ekonomické aspekty 
fyzioterapeutické pé e. 

 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – povinný 

2.2.1 Rehabilita ní diagnostika a zásady terapie ve vnit ním léka ství – 
teoretická ást, praktická ást 

Teoretická ást 

Celková doba – 5 dn , tj. 40 hodin Po et kredit  

Obecná a speciální symptomatologie ve vnit ním léka ství. 
Fyzioterapeutické metody, postupy. 

20 (á 4 kredity/den) 

 
Teoretické znalosti 

Vrozené srde ní vady.  
Získané srde ní vady. 
Onemocn ní kardiovaskulárního systému. 
Angina pectoris. 
Akutní infarkt myokardu. 
Arytmie – poruchy srde ního rytmu. 
Onemocn ní kardiopulmonálního systému.  
Hypertenze. 
Ateroskleróza. 
Žilní onemocn ní. 
Onemocn ní gastrointestinálního ústrojí.  
Crohnova nemoc. 
Onemocn ní respira ního systému.  
Astma bronchiále. 
Plicní onemocn ní, TBC plic. 
CHOPN – chronická obstruk ní plicní nemoc. 
Respira ní insuficience. 
Onemocn ní urogenitálního systému. 
Onemocn ní endokrinního systému. 
Obezita. 
Diabetes mellitus. 
Revmatologická onemocn ní.  
Metabolické poruchy. 
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Poruchy imunitního systému. 
Onkologická onemocn ní. 
Zát žová diagnostika. 
Výživa pacienta. 
Náhlé cévní p íhody mozkové. 
Obecná chirurgie. 
Gynekologické operace u maligních onemocn ní. 
Infek ní choroby. 
Zán tlivé a degenerativní choroby kostí, kloub  a páte e. 
Specifická fyzioterapeutická pé e v oblasti neodkladné pé e ve vnit ním léka ství. 
Hodnocení funk ního stavu nemocných s interním onemocn ním.  
Stavy ovliv ující pohybovou aktivitu. 
Metodika a zásady fyzioterapie u interních onemocn ní. 
Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program u jednotlivých interních 
onemocn ní. 
Odezvy organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy ve vnit ním léka ství. 
Psychologický p ístup k pacient m ve vnit ním léka ství.  
Nové možnosti fyzioterapeutické pé e ve vnit ním léka ství. 
Zp soby edukace pacienta a jeho blízkých. 
Strategie fyzioterapie kriticky nemocných pacient . 
Problematika inkontinencí, zp soby a efektivita lé by. 
P íznaky stárnutí a stá í, d lení v ku. 
Civiliza ní choroby. 

 
Praktická ást 

Celková doba – 10 dn , tj. 80 hodin Po et kredit  

Praktická ást prob hne na Klinikách rehabilita ního léka ství fakultních 
nemocnic. 40 (á 4 kredity/den) 

 

3 Rozsah teoretických znalostí a teoretických dovedností  
a seznam výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanovena 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen 
po teoretické, ale i po stránce praktické. 
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3.1 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam 
výkon  prokazatelných na konci základního kmene a vlastního 
specializovaného výcviku 

Cílem spole ného základu je získat: 
základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
teoretické znalosti spole né s jinými klinickými obory,  
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s ostatními klinickými obory, 
obecné pov domí o odborných zdravotnických za ízeních. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

popsat, vysv tlit a efektivn  poskytovat specifickou fyzioterapeutickou lé bu 
v neodkladné pé i vnit ního léka ství, 
zhodnotit funk ní stav nemocných s interním onemocn ním, 
vyhodnotit stavy (potíže) pacient  s interními onemocn ními, které mohou 
ovlivnit jejich další pohybovou aktivitu, 
popsat koncepty a vysv tlit význam dodržování stanovených zásad ve fyzioterapii 
u interních onemocn ní, 
stanovit krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program u jednotlivých 
interních onemocn ní, 
vyhodnotit odezvy organizmu na aplikované fyzioterapeutické postupy u pacient  
ve vnit ním léka ství, 
zvolit vhodný psychologický p ístup k pacient m ve vnit ním léka ství se 
z etelem na jejich diagnózu, stav a v k, 
orientovat se v nových možnostech fyzioterapeutické pé e u pacient  s interním 
onemocn ním, 
edukovat vhodným zp sobem pacienty a jejich blízké na základ  jejich pot eb, 
naplánovat strategii fyzioterapie u pacient , kde hrozí reálné selhání životních 
funkcí, 
funk ní testování. 

 

4 Odborná praxe 

Celková doba – 5 týdn , tj. 200 hodin Po et kredit  
75 (á 3 kredity/den) 

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Po et týdn  a hodin 

na l žkovém interním odd lení 1 týden 
JIP – kardiologická  1 týden 
JIP – metabolická 1 týden 

z toho 

na anesteziologicko-resuscita ním odd lení 1 týden 
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v ambulantní ásti rehabilita ního odd lení  
(u pacient  v rekonvalescenci) 

1 týden 

 
Seminární práce 
V pr b hu praxe: 

Celkový po et 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s onemocn ním kardiovaskulárního 
systému (schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  dle vlastního výb ru (nap .: s 
revmatickým onemocn ním), krátkodobý a dlouhodobý 
fyzioterapeutický program a edukaci pacienta (schválené 
školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s inkontinencí, krátkodobý a 
dlouhodobý fyzioterapeutický program a edukaci pacienta 
(schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  s respira ním deficitem (nap .: s 
CHOPN, apod.), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický 
program a edukaci pacienta (schválené školitelem odborné praxe). 

1 

Písemn  vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn  
p íslušných test  u pacient  po kardiochirurgickém výkonu, 
krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program a edukaci 
pacienta (schválené školitelem odborné praxe). 

1 

 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel vypracovává studijní plán 
v etn  praktických výkon , které má ú astník vzd lávání v pr b hu p ípravy absolvovat 
a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). Odborná praxe na odborných 
pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je zam stnancem daného 
pracovišt , má specializovanou zp sobilost k výkonu povolání a osv d ení k výkonu inností 
bez odborného dohledu. 

 

V pr b hu specializa ního studia musí ú astník prokázat absolvování: 

minimáln  3 krátkodobých kurz  zam ených na problematiku vnit ního léka ství 
na akreditovaném pracovišti nebo kurz , které mají souhlasné stanovisko profesní 
organizace k ud lení kredit  (dle vyhlášky . 423/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis ), kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez p ímého vedení nebo odborného dohledu 
zdravotnických pracovník ), event. doložit jejich absolvování. 
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a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení základního kmene, specializovaného výcviku a získaný 
po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušce: 
absolvování odborné praxe a její zhodnocení v pr kazu odbornosti, 
absolvování odborných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  v pr kazu odbornosti potvrzené školitelem, 
získání stanoveného po tu kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 - § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická (probíhá na akreditovaném pracovišti), 
ást teoretická (probíhá na akreditovaném pracovišti). 

 

6 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Fyzioterapie ve vnit ním léka ství bude 
schopen provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce 
specializovanou pé i v oboru Fyzioterapie ve vnit ním léka ství. Je oprávn n na základ  
vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis , zabezpe ovat níže uvedené innosti v rozsahu své specializované 
zp sobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 
 

6.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie ve vnit ním 
léka ství získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné analytické innosti 
a je oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 112 a § 114 vyhlášky . 424/2004 
Sb. 

Odborný fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí v oboru Fyzioterapie 
ve vnit ním léka ství je p ipraven:  

hodnotit funk ní stav pacienta s interním onemocn ním, v etn  vitálních funkcí, 
vyhodnotit závažnost potíží, které mohou ovlivnit volbu další pohybové lé by, 
provád t diagnostiku svalových dysbalancí, 
využívat moderní postupy a zásady respira ní fyzioterapie v neodkladné pé i, 
vést fyzioterapeutickou lé bu pacienta, stanovit krátkodobý a dlouhodobý lé ebný 
plán, 
ovládat a uplat ovat zásady edukace u pacient  a osob blízkých, volit vhodný 
psychologický p ístup k pacientovi, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
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v decko-výzkumné, metodologické a pedagogické innosti v oboru své 
specializace. 

 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  

 

7.1  Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis , který organizuje a ídí 

teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání.1 
Školitelem m že být pouze fyzioterapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. Pro výkon innosti školitele však musí 
splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným vzd lávacím programem. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí 
na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
apod.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika, financování, právní problematika, krizový management apod.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Personální a p ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., 
seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem s možností p ístupu k internetu.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru).

                                                 
1 Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik.
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Literatura bude pr b žn  aktualizována a ú astník m studia p i zahájení doporu ena. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Výživa d tí je získání specializované 
zp sobilosti s ozna ením odbornosti Nutri ní terapeut pro výživu d tí osvojením 
si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce  
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou.  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Výživa d tí je získání 
odborné zp sobilosti k výkonu povolání nutri ní terapeut dle zákona . 96/2004 Sb., 
o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen zákon  
. 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti s ozna ením Nutri ní terapeut pro 
výživu d tí je: 

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6-ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
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získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy odborných modul  - seznam výkon  je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale p edevším 
po stránce praktické.  
 

3.1  U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organiza ní a metodické vedení specializované nutri ní pé e 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl:  Vybavit nutri ního terapeuta znalostmi pot ebnými k organiza nímu 
a metodickému vedení nutri ní pé e. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 
Úvod do problematiky modulu. Zásady 
vzd lávání dosp lých, cíle, vedení, motiva ní 
faktory, hodnocení ú astník  SV. 

4 

Právní problematika 
ve zdravotnictví 

Základní zákonné a provád cí p edpisy  
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

3 

Moderní management  
v nutri ní pé i 

Management a role manažera. Klí ové role  
a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. 
Vedení a role vedoucího. Firemní kultura. 
Strategický management. Management zm n, 
management asu. Budování a ízení pracovního 
týmu. Personální management a rozvoj lidských 
zdroj . 

3 

Kvalita a bezpe í 
zdravotní pé e 

Strategické ízení kvality zdravotní pé e. 
Indikátory kvality ošet ovatelské pé e a jejich 
sledování. Standardy ošet ovatelské pé e, 
správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve 
zdravotnických za ízeních v etn  sledování  
a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 

4 
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Interpersonální 
dovednosti nutri ního 
terapeuta 

Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, 
podp rné techniky v komunikaci s agresivním 
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami 
pacient . Etický p ístup ke pacient m a jejich 
blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Identifikace faktor  ovliv ující 
kvalitu života pacient . 

4 

Edukace 

Edukace pacient  a jiných osob. Specifika 
edukace d tí, senior , cizinc  a zvláštních skupin 
nemocných. Tvorba eduka ních materiál . 
Zásady moderní prezentace. 

4 

Pr zkumné a výzkumné 
šet ení v nutri ní pé i 

Charakteristika, specifika a význam výzkumu 
v nutri ní pé i. Techniky výzkumu, výzkumný 
proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba 
a zp sob vyhledávání vhodných témat. Etika 
výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 

5 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví, 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace 
v R, aktuální zdravotní politika v evropském 
kontextu. 

2 

Radia ní ochrana – ionizujícího zá ení, jeho 
základní druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky 
ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, 
zp soby ochrany p ed ionizujícím zá ením, 
zásady pro pobyt v prostorách se zdroji 
ionizujícího zá ení, legislativa v oblasti radia ní 
ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  

2 Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Problematika závislostí – škodlivé užívání 
návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich 
vlastností, zdravotní a právní aspekty související 
se zneužíváním NL a závislostí na NL. 

2 

Krizový management 
ve zdravotnictví 

Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, 
definice katastrofy a medicíny katastrof, 
spektrum postižení). Krizová p ipravenost 
(definice, legislativní zázemí, orgány krizového 
ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, 

základní pojmy, plán krizové p ipravenosti 
zdravotnických za ízení. Hromadný výskyt 
postižených (základní pojmy, zdravotnický 
záchranný et zec, zdravotnická záchranná 
služba, traumatologický plán nemocnice – 
základní úkoly, organizace práce p i hromadném 
p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic 
(zásady evakuace, evakua ní plán). Ochrana 
obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní 

3 
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zásady, prost edky individuální ochrany, 
základní vybavení domácnosti, informování 
obyvatelstva, vzd lávání). 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná zásady vzd lávání dosp lých; 
umí rozeznat a posoudit neetické chování spolupracovník  
a vyhodnotit jeho d sledky, 
orientuje se v základních právních p edpisech upravující 
poskytování zdravotní pé e, je schopen/a samostatného 
rozhodování v oblasti nutri ní pé e, tato rozhodnutí dokáže 
zd vodnit, obhájit a nést za n  odpov dnost, 
umí vysv tlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat 
a vysv tlit kulturu organizace a její význam;  
chápe nutnost vlastního odborného r stu a rozvoje, 
umí rozpoznat své postoje, p ístupy, zp sob komunikace p i 
personální práci, p i efektivním hospoda ení a p i zjiš ování pot eb 
a p ání klient /pacient  a jejich rodin, 
uv domuje si neustálou pot ebu zvyšování kvality práce 
a spolupráce, 
zná vybranou problematiku edukace pacient , 
navrhuje a vypracovává plány edukace pacienta, p ípadn  
rodinných p íslušník  a jiných osob, 
postupuje dle moderních a v decky ov ených metod, podílí 
se na výzkumných šet eních a projektech, 
zná ú inky ionizujícího zá ení, systém radia ní ochrany, zásady pro 
uplatn ní požadavk  radia ní ochrany a praktické metody ochrany, 
zná základy krizového managementu a umí se podílet na p echodu 
innosti zdravotnického za ízení ze standardních podmínek 

do inností za podmínek nestandardních, 
je schopen/a metodicky vést ú astníky specializa ního vzd láván  
a další leny pracovního týmu, zná technologii vzd lávání.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 

3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti nutri ní pé e, 
koordinovat práci len  týmu nutri ních terapeut , 
hodnotit kvalitu nutri ní pé e, 
identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 
provád t pr zkumná a výzkumná šet eních, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 
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3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: P ipravit nutri ního terapeuta pro oblast klinické výživy a specializované nutri ní 
pé e. 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Klinická výživa a specializovaná nutri ní pé e u d tských pacient  

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 10 dn  teorie, tj. 80 hodin 
 20 dn  odborná praxe, tj. 160 hodin 

Po et kredit  60 (40 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Plošný nutri ní screening 

Úvod do problematiky modulu. Metodika tvorby 
screeningových dotazník  pro d tské pacienty, dle 
v kových skupin v jednotlivých typech za ízení, 
vyhodnocování získaných dat, práce se získanými 
daty. 

4 

Vyšet ení vedoucí ke 
zjiš ování výživového 
stavu d tského pacienta 

Nutri ní anamnéza, fyzikální vyšet ení, 
antropometrické údaje, laboratorní vyšet ení 
biochemická a hematologická, bioelektrická 
impedance. 

6 

Malnutrice 

Diagnostika malnutrice u dít te – rozd lení. Vliv 
malnutrice na pr b h orgánových onemocn ní. 
Výskyt u jednotlivých onemocn ní a v kových 
skupin. Riziko rozvoje malnutrice v pr b hu 
hospitalizace u jednotlivých onemocn ní. 

6 

Nutri ní tým Definice nutri ního týmu, úkoly, jeho složení  
a zp sob práce. 2 

Stup ovitá nutri ní pé e Definice, její hlavní úkoly a cíle v nutri ní pé i  
o d tské pacienty. 2 

Dietní systém Stejný název, jiný význam. Metody zpracování, 
zpracovatelé. 6 

Standardizace nutri ní 
pé e 

Systematické posuzování výživového stavu 
d tského pacienta, odpovídající úpravy stravy, 
v asné použití prost edk  enterální klinické 
výživy, dokumentace a hodnocení ú ink  nutri ní 
intervence. Nutri ní protokol. 

6 

Neodkladná první pomoc Kardiopulmonální resuscitace + praktické 
nácviky. 4 

Specializované nutri ní 
postupy po operaci st ev  
a p i st evních vývodech 

Indikace provedení st evního vývodu – nádory, 
traumata, zán ty, vrozené vady. Pé e o d tské 
pacienty s vývody. Jednotlivé druhy um lých 
vývod . Dieta a pé e o stomie. asné komplikace. 
Pozdní komplikace. Stavy po st evních operacích, 

3 



106 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

 
syndrom krátkého st eva. Problematika výživy  
u d tských pacient  po operacích st eva  
a se st evními vývody. Perorální p íjem. Um lá 
výživa enterální a parenterální. Zásady dietních 
opat ení dle v ku dít te. Povolené a zakázané 
potraviny a technologické postupy. Edukace dít te 
a osob o dít  pe ujících. 

Specializované nutri ní 
postupy p i idiopatických 
st evních zán tech 

Idiopatické st evní zán ty – Crohnova choroba, 
ulcerózní kolitida. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, pr b h onemocn ní, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. Zásady diety p i 
Crohnov  chorob  a ulcerózní kolitida. Edukace 
dít te a osob o dít  pe ujících. 

3 

Specializované nutri ní 
postupy p i d tských 
st evních onemocn ních 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace u jednotlivých onemocn ní. 
Pr jmy akutní infek ní i neinfek ní etiologie. 
Chronické pr jmy, zácpa. Specializovaná nutri ní 
opat ení p i jednotlivých typech onemocn ní  
a cílená hydratace. Edukace dít te a osob o dít  
pe ujících. 

4 

Specializovaný nutri ní 
postup p i antikoagula ní 
lé b  

Krevní srážení a trombóza. Nemoci nebo klinické 
stavy vedoucí k trombóze. Lé ba trombózy a další 
d vody antikoagula ní lé by. P sobení 
antikoagula ních preparát  a sledování jeho 
ú inku. Význam stability ú inku antikoagula ních 
preparát  a faktory stabilitu INR narušující. Úloha 
vitamínu K. Dieta a sortiment vhodných  
a nevhodných potravin. Vým nné jednotky. 
Doporu ené postupy p i p íprav  diety. Edukace 
dít te a osob o dít  pe ujících. 

2 

Specializovaný nutri ní 
postup p i onemocn ní 
slinivky b išní 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace. Um lá výživa p i 
onemocn ní slinivky b išní a p echod na 
pankreatickou dietu. Hlavní zásady a jednotlivé 
stupn  pankreatické diety. Edukace dít te a osob  
o dít  pe ujících. 

3 

Specializované nutri ní 
postupy p i onemocn ní 
ledvin, mo ových cest  
a u dialýzovaných 
pacient  

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace a prevence u akutního a 
chronického selhání ledvin, nemoci glomerul , 
nefrotického syndromu, vrozených vad, zán t m 
mo ových cest, infek ních zán t  ledvin, kamen  
ledvinových i mo ových. Nutri ní postupy  
a opat ení u jednotlivých renálních onemocn ní a 
onemocn ních mo ových cest. Aktuální nutri ní 
postupy p i hemodialýze a p i peritoneální 
dialýze. Výživová opat ení po transplantaci 
ledvin. Edukace dít te a osob o dít  pe ujících. 

4 
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Specializované nutri ní 
postupy p i 
onemocn ních jícnu, 
v edové choroby žaludku, 
dvanácterníku 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace u jednotlivých peptických 
onemocn ní. Dieta v prevenci a lé b  peptických 
onemocn ní, technologie úpravy pokrm . 
Edukace osob o dít  pe ujících. 

3 

Specializovaný nutri ní 
postup p i fenylketonúrii 
(PKU) 

Podstata PKU, její sceening, dietní lé ebné 
p ípravky, praxe lé by. D di nost, rodi ovství, 
t hotenství a prevence syndromu mate ské PKU. 
Akutní onemocn ní a PKU. Co d lat když hladina 
PHE stoupá. Jak vypo ítat obsah PHE v b žných 
potravinách – tabulky. Spolupráce s rodi i  
a dít tem. 

4 

Specializovaný nutri ní 
postup p i diabetu mellitu 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, prevence. Nutri ní postupy a opat ení 
p i zavedené inzulínové pump . Úprava výživy ke 
stavu a lé b  onemocn ní, v ku a fyzické aktivit . 
Poradenská innost a spolupráce 
s diabetologickou sestrou. 

4 

Specializované nutri ní 
postupy p i 
potravinových alergiích 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti. Rozd lení dle p íznak  – kožní reakce, 
reakce dýchacích cest, reakce zažívacího traktu. 
Alergie na mléko, na vejce, na mo ské ryby, 
korýše a mušle, ovoce a zeleninu, na o echy. 
P ecitliv lost na ur itý druh obilniny – p echodná. 

3 

Specializované nutri ní 
postupy v chirurgii 

Obecné zásady periopera ní výživy. Výživa 
u pacient  po chirurgických výkonech na 
zažívacím traktu. Zvláštnosti výživy u d tských 
pacient . Periopera ní výživa v traumatologii. 
Periopera ní výživa u chirurgických výkon  
mimo GIT. Edukace dít te a osob o dít  
pe ujících. 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 8 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná metodiku a využívání výsledk  plošného nutri ního 
screeningu, 
umí provád t nutri ní anamnézu a vyšet ení vedoucí ke stanovení 
nutri ního stavu d tského pacienta, 
uvádí výsledky práce nutri ního týmu do každodenní praxe 
s cílem zlepšit nutri ní postupy u malnutri ních d tských 
pacient , 
definuje úkoly a cíle stup ovité nutri ní pé e, 
zná zásady pro vypracování dietního systému a standard  nutri ní 
pé e pro d tské pacienty v ur itém zdravotnickém za ízení 
a vypracování t chto dokument , 
zná prevenci, diagnostiku, lé ebné a specializované nutri ní 
postupy u jednotlivých interních onemocn ní, 
je schopna posoudit výživový stav dít te a sestavit plán 
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individuální nutri ní pé e pro d tské pacienty s vnit ními 
onemocn ními, 
vyhodnocuje ú innost individuálních nutri ních postup  
a zaznamenává je do dokumentace, 
edukuje d tské pacienty dle jejich psychického chápání a osoby 
o dít  pe ující v oblasti specializované nutri ní pé e. 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

Seznam výkon  Po et výkon  
Vyhodnotit výsledky plošného nutri ního screeningu a realizovat p íslušná 
opat ení 10 

Zhodnotit výživový stav d tského pacienta na základ  nutri ní anamnézy, 
výsledk  fyzikálního, antropometrického a laboratorního vyšet ení 10 

Zhodnotit rizika vzniku malnutrice 10 
Vytvo it plán specializované nutri ní pé e u d tského pacienta s onemocn ním 
vnit ních orgán  5 

Vytvo it eduka ní plán pro d tského pacienta p i propušt ní do domácího 
prost edí 5 

Edukovat rodinné p íslušníky d tského pacienta v domácí pé i 4 
Edukovat rodinné p íslušníky d tského pacienta s vnit ním onemocn ním o 
zp sobu výživy v domácí pé i 4 

Edukovat rodinné p íslušníky d tského pacienta o zp sobu výživy p ed a po 
chirurgickém výkonu 5 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe 
a potvrzení výkon  daných pro odborný modul 1. 

 

3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Metody stanovování individuálních nutri ních pot eb u d tských 
pacient  v t žkých stavech 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 
5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na pracovišti akreditovaného 
za ízení 

Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fyziologie metabolizmu 
substrát  a energetické 
zdroje 

Úvod do problematiky modulu. Zisk energie 
bu kou; metabolismus sacharid , tuk  a bílkovin, 
mitochondrie; energetické zdroje organizmu. 

8 

Poruchy vodního a 
minerálního hospodá ství 

Poruchy acidobazické rovnováhy; metabolická  
a respira ní acidóza a alkalóza. 4 
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Zm ny metabolizmu p i 
hladov ní 

Zm ny metabolizmu p i prostém hladov ní  
u jednotlivých substrát ; ostatní metabolické 
zm ny; základní metabolické hormony; 
metabolická reakce na stres, metabolická reakce 
p i stresovém hladov ní. 

4 

Vyšet ení nutri ního 
stavu d tského pacienta 

Nutri ní anamnéza; diagnóza malnutri ního stavu; 
klinické hodnocení fyziologických funkcí; 
laboratorní sceening. 

2 

Stanovení energetické 
pot eby 

Energetický výdej a jeho stanovení m ením, 
propo tem; propo ty energetických hodnot  
u kriticky nemocných. 

6 

Enterální výživa a 
nutri ní podpora 

Definice, indikace, kontraindikace, komplikace; 
aplika ní systémy, sipping, nutri ní strategie  
u d tí v t žkých stavech. 

6 

Parenterální výživa Definice, rozd lení, indikace, kontraindikace  
a komplikace; strategie u d tí v t žkých stavech. 4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 6 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná metabolizmus jednotlivých živin u d tí r zných v kových 
skupin, 
definuje p í iny poruch minerálního a vodního hospodá ství, 
zm ny metabolizmu jednotlivých živin a hormon  v d sledku 
stresového hladov ní, 
zná a umí aplikovat vyšet ovací metody nutri ního stavu d tského 
pacienta, dostupné prost edky enterální výživy, nutri ní podpory 
a parenterální výživy, 
vyhodnocuje individuální pot eby energie, 
vyhodnocuje poruchy vodního a minerálního hospodá ství  
a navrhuje dopln ní celkového p íjmu, 
reaguje na jednotlivé druhy hladov ní adekvátní nutri ní 
podporou, 
vyhodnocuje výsledky vyšet ení výživového stavu a navrhuje 
ú inný nutri ní režim, 
je schopen/a stanovovat, m it a propo ítat energetickou pot ebu  
u kriticky nemocných d tí, p ipravovat individuální enterální 
podporu a podílet se na strategii využití parenterální výživy  
u d tského pacienta v t žkém stavu. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Posouzení pot eb a sestavení plánu nutri ní pé e u d tských pacient  
v t žkých stavech 5 

Vyhodnocení somatických i nutri ních rizik s následnou dokumentací 5 
Sestavování individuálních nutri ních režim  dle stanovené diagnózy 5 
Doporu ování individuálních realimenta ních postup  rodinným p íslušník m 
d tského pacienta 5 

Provád ní individuálních propo t  nutri ních pot eb dle stanovené diagnózy 5 
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Doporu ování zm n zp sobu podávání stravy 2 
Sledování a vyhodnocování pitného režimu 5 
Sledování p íjmu stravy a vyhodnocování jejího p ijatého množství 5 
Doporu ování výživových dopl k  s p ihlédnutím na druh onemocn ní a v k 
d tského pacienta 5 

Provád ní propo t  enterální výživy a nutri ní podpory 2 

Zp sob ukon ení modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon  na modelu, 
apod.), spln ní odborné praxe a potvrzení výkon  daných pro 
odborný modul 2. 

 

3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Komunitní nutri ní pé e a poradenství u d tských pacient   
s poruchami p íjmu potravy 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe 

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Mentální anorexie 
a bulimie 

Úvod do problematiky modulu. Bio-psycho-
sociální faktory, rizikové faktory, genetická 
predispozice, epidemiologie, pr b h a prognóza 
onemocn ní, biologické faktory. 

4 

Diagnostika, komorbidita, 
motivace k lé b  

Klasifikace, diagnostická kritéria AN a BN, typ 
purgativní a restriktivní, sebepoškozování. 
Motivace a její posilování, zásady motiva ního 
p ístupu a konfronta ní p ístup. 

2 

Klinická doporu ení, 
vyšet ení a standardy 
lé by 

Standardy lé by, multiprofesní vyšet ení. 
Praktické otázky k posouzení AN i BN pro 
zjišt ní zdravotního stavu a p i lé b . Laboratorní 
vyšet ení. Somatické vyšet ení u d tí  
a adolescent . Psychiatrické vyšet ení. 

2 

Terapie dle diagnóz 

Motiva ní terapie, ambulantní psychologická 
lé ba v etn  rodinné terapie. Monitorování rizika. 
Programy dle charakteru za ízení. 
Farmakoterapie. 

2 

Specializované nutri ní 
postupy 

Specializované nutri ní postupy, parenterální  
a enterální p íjem, individuální p ístup. Výb r 
potravin, technologická úprava, tvorba jídelní k . 
Modulární dietetika, sipping, enterální výživa. 
Výživa do nasogastrické sondy (NGS). Edukace 
rodi  dít te nebo adolescenta ve spolupráci 
s psychologem a psychiatrem. 

4 
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Edukace nutri ního 
terapeuta v p ístupu 
k pacient m s mentální 
anorexií a bulimií 

Identifikace manipulativního jednání, metody 
jednání a komunikace s manipulujícím jedincem. 
Nácvik správné komunikace. 

4 

D tská obezita 
Etiologie, prevalence, klinický obraz, diagnostika, 
lé ebné možnosti, komplikace. Definice a stupn  
obezity u d tí. 

3 

Komplikace d tské 
obezity jejich d sledky 

Kardiovaskulární onemocn ní. Diabetes mellitus 
2. typu. Onemocn ní GIT. Onemocn ní 
pohybového aparátu. 

3 

Specializované nutri ní 
postupy u obézních d tí 

Zásadní pravidla p i sestavování specializovaných 
nutri ních postup . Postupné snižování 
energetického p ijmu. Výb r potravin  
a technologické zpravování lé ebné výživy 
s p ihlédnutím na onemocn ní provázející 
obézního d tského pacienta a v k. 

7 

Edukace osob o dít  
pe ujících 

Efektivní edukace. Upozorn ní na závažnost 
komplikací plynoucích z nadváhy dít te 
zp sobené nesprávnou skladbou stravy a vysokým 
energetickým p íjmem. P stování zdravých 
výživových a životních návyk  v rodin  
v návaznosti na v k dít te. 

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 5 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v bio-psycho-sociálních a rizikových faktorech, 
genetické predispozici k poruchám p íjmu potravy (mentální 
anorexie, bulimie), 
orientuje se v epidemiologii pr b hu a prognóze mentální 
anorexie a bulimie, 
orientuje se v diagnostických kritériích, typech mentální anorexie, 
standardech lé by, somatických a laboratorních vyšet eních d tí 
a adolescent , 
definuje p í iny patologické malnutrice v d sledku poruchy 
p ijmu potravy, 
vyhodnocuje individuální pot eby energie p i tvorb  
specializovaných nutri ních postup , 
hodnotí možnosti nutri ního ovlivn ní u d tí a adolescent  
trpících mentální anorexií a bulimií, 
zná odlišnosti p i tvorb  jídelních doporu ení pro d tské pacienty 
a adolescenty, v etn  využití modulárních dietetik a sippigu, zná 
charakteristické požadavky na výživu p i mentální anorexii  
a bulimii, 
umí používat odlišnosti v komunikaci p i práci s d tskými 
pacienty a adolescenty s mentální anorexií a bulimií, ovládá 
komunika ní techniky p i edukaci, 
orientuje se v etiologii, prevalenci, klinickém obraze, lé ebných 
možnostech a komplikacích d tské obezity, 
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aplikuje vyšet ovací metody pro stanovení nutri ního stavu 
a stanovování energetických pot eb u obézních d tí a adolescent , 
vyhodnocuje individuální nutri ní postupy dle pot eby energie, 
hodnotí možnosti nutri ního ovlivn ní u jednotlivých v kových 
skupin, 
sestavuje výživu v souladu s p ihlédnutím na komplikace d tské 
obezity, 
vyhodnocuje výsledky získané p i vyšet ení výživového stavu 
a navrhuje ú inný nutri ní režim d tských pacient  s nadváhou, 
edukuje dít  a osoby o dít  pe ující o závažných komplikacích 
plynoucích z nadváhy, 
vytvá í eduka ní materiály s tématikou zdravé i lé ebné výživy 
ke snížení energetické hodnoty. 

Seznam výkon Po et výkon  
Posouzení pot eb a sestavení plánu nutri ní pé e pro d tské pacienty 
s poruchami p íjmu potravy 5 

Vyhodnocení somatických i nutri ních rizik s následnou dokumentací 5 
Sestavování individuálních nutri ních režim  dle stanovené diagnózy 5 
Provád ní individuálních propo t  nutri ních pot eb dle stanovené diagnózy  
u d tských pacient  r zných v kových skupin 5 

Doporu ování výživových dopl k  s p ihlédnutím na druh onemocn ní a v k 
dít te 5 

Sledování pitného režimu d tského pacienta 5 
Sledování p ijmu stravy a vyhodnocování množství p ijatého množství 5 
Doporu ování zm n zp sobu podávání výživy 2 
Provád ní propo tu enterální výživy a nutri ní podpory u d tských pacient  
s mentální anorexií a bulimií 2 

Edukace v problematice poruch p íjmu potravy dle v ku d tského pacienta a 
rodinných p íslušník  2 

Zpracování eduka ního materiálu pro mentální anorexii a d tskou obezitu 2 

Zp sob ukon ení 
modulu: 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe 
a potvrzení výkon  daných pro odborný modul 3. 

 

3.2.4 U ební osnova odborného modulu OM 4 

Odborný modul – OM 4 Nutri ní pé e a poradenství u d tských pacient  s onkologickým 
onemocn ním 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 

Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 
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Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fyziologie metabolismu 
substrát  a energetické 
zdroje u zdravého 

Úvod do problematiky modulu. Zisk energie 
bu kou. Metabolismus bílkovin, tuk , sacharid . 
Úloha mitochondrií. Energetické zdroje zdravého 
d tského organismu. 

5 

Zm ny metabolismu  
u onkologicky nemocného 

Metabolismus bílkovin, tuk , sacharid   
a energetický výdej u onkologického d tského 
pacienta. Mediátory metabolických zm n. 

3 

Mechanizmy vzniku 
kachexie 

Hormonální a metabolické abnormality. Energetická 
bilance. Cytokiny a metabolické abnormality. 3 

Typy nádor , jejich 
chování a diagnostika 

Nezhoubné nádory, zhoubné nádory  
a diagnostické metody. 2 

Protinádorová lé ba, její 
typy dle cíle 

Kurativní lé ba. Adjuvantní lé ba. Neoadjuvantní 
lé ba. Paliativní lé ba. 1 

Protinádorová lé ba, její 
typy dle lé ebné metody, 
zásady nutri ní pé e 

Lé ba chirurgická. Lé ba zá ením – radioterapie. 
Chemoterapie. Hormonální lé ba. Biologická 
lé ba. Protism rná lé ba. Genová lé ba. 

2 

Vedlejší ú inky na gastrointestinální trakt, 
krvetvorbu, na k ži a vlasové folikuly,  
na pohlavní orgány. Celkové p íznaky. 

3 

Nežádoucí ú inky 
protinádorové lé by 
a jejich ovlivn ní, dietní 
opat ení p i nebo po lé b  
nádorových onemocn ní 

Ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, 
celková nevolnost. Zm na vnímání chuti a v ní. 
Bolest v ústech a krku (mukositida). Suchost 
v ústech (xerostomie). Obtíže žvýkací a polykací 
(dysfagie). Obstrukce st ev nebo trávicího traktu. 
Zácpa. Pr jem. Ztráta hmotnosti. Nemožnost 
p ijímat stravu per os. Nár st hmotnosti. Rizika 
infekcí a zatížení organismu patogeny v potrav . 

3 

Nej ast jší dietní úpravy 
p i protinádorové lé b  

Šet ící úprava stravy u d tských onkologických 
pacient . Šet ící úprava stravy u d tí diabetik  
s onkologickým onemocn ním. Strava  
se sníženým obsahem nestravitelných zbytk . 
Stravování p i vytvo ení stomie. 

10 

Alternativní výživa Vegetariánství, makrobiotika, terapie vitamínem 
C, terapie š ávami. Potravinové dopl ky výživy. 4 

Výživa a edukace 
onkologicky nemocných 
v domácí pé i 

Vyšet ení výživového stavu nemocného dít te p i 
stanovení onkologické diagnózy. Výživová 
doporu ení p ed hospitalizací v pr b hu vyšet ení a 
plánované lé by. Edukace dít te a rodiny. Pravidla 
pro tvorbu a použití eduka ních materiál . 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 
Absolvent/ka: 

orientuje se ve fyziologii metabolismu jednotlivých živin  
u zdravého organismu, 
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zná p í iny metabolických zm n u d tského onkologického 
pacienta, 
zná p í iny hormonálních a metabolických zm n, p sobení 
cytokin  zp sobujících vznik nádorové kachexie, 
definuje rozdíly biologického chování nezhoubných a zhoubných 
nádor , 
zná charakteristické požadavky na stravování onkologicky 
nemocných d tí u jednotlivých lé ebných metod, orientuje  
se v rozdílech jednotlivých lé ebných postup , 
zná lé ebné ú inky a jednotlivé typy vedlejších ú ink , 
zná odlišnosti p i tvorb  jídelních doporu ení u onkologicky 
nemocných d tí v etn  využití modulárních dietetik a sippingu, 
definuje veškeré prost edky enterální výživy, 
zná charakteristické požadavky na úpravu stravy p i jednotlivých 
zdravotních komplikacích p i protinádorové lé b , 
definuje hlavní charakteristiky jednotlivých typ  alternativní 
výživy, jejich p sobení na metabolismu d tského onkologického 
pacienta, 
umí charakterizovat p ednosti domácí pé e v souvislosti 
s výživovými doporu eními, 
vyhodnocuje individuální pot eby energie, 
je schopen/a zhodnotit možnosti nutri ního ovlivn ní jednotlivých 
poruch, 
je schopen/a individuáln  nutri n  ovliv ovat nádorovou kachexii 
s cílem zlepšení stavu výživy d tského onkologicky nemocného, 
je schopen/a ovlivnit výživou jednotlivá stádia onemocn ní tak, 
aby se zabránilo rozvinutí nebo zlepšení nádorové kachexie 
pomocí cílené nutri ní podpory, 
orientuje se v cílech jednotlivých typ  lé by ve vztahu k výživ , 
identifikuje možnosti vzniku vedlejších ú ink  u jednotlivých 
lé ebných metod, 
sestavuje jídelní ky dle nutri ních požadavk , výb ru potravin  
a technologické úpravy p i jednotlivých komplikacích  
u onkologicky nemocných d tí, 
ovládá praktické využití alternativních výživových postup  
pro d tského onkologického pacienta, 
vytvá í individuální výživová doporu ení a eduka ní materiály 
pro d tské onkologické pacienty a osoby o n  pe ující  
pro p echod do domácí pé e. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Posouzení pot eb a sestavení plánu nutri ní pé e u onkologických d tských 
pacient  5 

Vyhodnocení somatických i nutri ních rizik s následnou dokumentací 5 
Sestavování individuálních nutri ních režim  dle stanovené diagnózy 5 
Provád ní individuálních propo t  nutri ních pot eb dle stanovené diagnózy 5 
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Doporu ování individuálních realimenta ních postup  5 
Doporu ování výživových dopl k  s p ihlédnutím na druh onemocn ní a v k 
dít te 5 

Sledování pitného režimu onkologického d tského pacienta 5 
Sledování p ijmu stravy a vyhodnocování p ijatého množství  5 
Doporu ování zm n zp sobu podávání výživy 2 
Provád ní propo tu enterální výživy a nutri ní podpory 2 
Edukace dít te a osob o dít  pe ujících v problematice výživy p i vzniklých 
komplikacích u d tského onkologického pacienta 2 

Zpracování eduka ního materiálu pro konkrétního onkologického d tského 
pacienta 2 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe 
a potvrzení výkon  daných pro odborný modul 4. 

 

3.2.5 U ební osnova odborného modulu OM 5 
Odborný modul – OM 5 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Odborná praxe 5 dn , tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Po et kredit  15 
Seznam výkon  Po et výkon  
Vyhodnocení nutri ního stavu d tských pacient  s r znými onemocn ními 10 
Vytvo ení plánu specializované nutri ní pé e o d tské pacienty s r znými 
onemocn ními 10 

a) Edukace d tského pacienta a osob o n  pe ujících pacienta s PEG o 
výživ  p ed propušt ním do domácího prost edí  5 

b) Edukace d tského pacienta a osob o n  pe ující se stomií o výživ  p ed 
propušt ním do domácího prost edí 5 

Edukace d tského pacienta a osob o n  pe ující s diabetem mellitem p i první 
návšt v  v diabetologické ambulanci 5 

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

vyhodnocovat stav výživy na základ  provedených vyšet ení nutných 
ke zjiš ování stavu výživy u d tí jednotlivých v kových skupin ve zdraví 
a nemoci, 
sledovat a vyhodnocovat nutri ní stav z hlediska možnosti vzniku komplikací  
a náhlých p íhod a podílet se na jejich ešení, 
sestavovat výživové programy ve zdraví a nemoci, 
sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro d tské pacienty v t žkých stavech, 
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sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro pacienty s vnit ním onemocn ním  
a p i chirurgické lé b , 
sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro d tské pacienty s metabolickým 
onemocn ním (diabetes mellitus), 
sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro d tské pacienty s onkologickým 
onemocn ním. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti) 
ú astníka specializa ního vzd lávání. Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod 
vedením p id leného školitele, který je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou 
zp sobilost v oboru a osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem; 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Výživa d tí bude p ipraven provád t, 
zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou nutri ní pé i 
u d tských pacient . Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu 
s platnou legislativou zabezpe ovat nutri ní pé i v rozsahu své specializované zp sobilosti 
stanovené innostmi, ke kterým je nutri ní terapeut pro výživu d tí p ipraven na základ  
tohoto vzd lávacího programu a platné legislativy. 
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5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Nutri ní terapeut/ka pro výživu d tí se specializovanou zp sobilostí v oboru Výživa 
d tí je p ipraven/a:  

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti nutri ní pé e, 
koordinovat práci týmu nutri ních terapeut  v oblasti nutri ní pé e o d tské 
pacienty, 
edukovat d tské pacienty p ípadn  blízké osoby ve specializovaných nutri ních 
postupech a p ipravovat pro n  informa ní materiály, 
sledovat a vyhodnocovat nutri ní stav d tského pacienta a p i vzniku komplikací 
se podílet na jejich ešení, 
plánovat a zajiš ovat specializovanou a vysoce specializovanou nutri ní pé i 
u d tských pacient  s r znými onemocn ními 
edukovat d ti a blízké osoby v zajiš ování pot ebné nutri ní pé e ve vlastním 
prost edí, 
provád t pr zkumná šet ení za ú elem identifikace oblastí pro zlepšení kvality 
nutri ní pé e, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru výživy d tí, 
provád t poradenskou innost v nutri ních poradnách a ambulancích pro d ti. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování specializa ního vzd lávání dle p íslušného 
vzd lávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných za ízení jsou dána spln ním 
odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou ást se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání.* 
Školitelem m že být pouze nutri ní terapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. 
Školitelem m že být i léka .  
Lektorem pro teoretickou ást se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem m že být léka  i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., 
Ing. atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e 
dle p íslušného oboru. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu smluvní vztah s jedním nebo více 
akreditovaným za ízením z d vodu zajišt ní komplexnosti vzd lávacího 
programu. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organiza ní a metodické vedení 
specializované nutri ní pé e 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P 
Klinická výživa a 
specializovaná nutri ní pé e u 
d tských pacient  

2 týdny T – 80 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

40 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P 

Metody stanovování 
individuálních nutri ních pot eb 
u d tských pacient  v t žkých 
stavech 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 3 kredity/den) 
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OM 3 P 
Komunitní nutri ní pé e a 
poradenství u poruch p íjmu 
potravy 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
5 (á 1 kredit/den) 

OM 4 P 
Nutri ní pé e a poradenství u 
d tských pacient  
s onkologickým onemocn ním 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 3 kredity/den) 

 

OM 5 P Odborná praxe na 
akreditovaném pracovišti 

1 týden Pr – 40 hodin 
AZ 

15 (á 3 kredity/den) 
 

   
T – teorie  240 
Pr – praxe  200 

Pr – AZ  120 hodin 
 

   Celkem 560 hodin 190 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 

 
 

8 Seznam doporu ených zdroj  

Doporu ená literatura 
Doporu ená literatura základního modulu 
BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. p eprac. vyd. Praha: Grada, 2005. 188 s. 
ISBN 80-247-1197-4. 
BÁRTLOVÁ, S.; SADÍLEK, P.; TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošet ovatelství. 2. p eprac. a dopl. vyd. 
Brno: NCO NZO, 2005. 146 s. ISBN 80-7013-416-X. 
BARTOŠÍKOVÁ, I. O syndromu vyho ení pro zdravotní sestry. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2006. 86 
s. ISBN 80-7013-439-9. 
BENEŠ, M. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2. 

eské ošet ovatelství 12: Zdravotnické právo v ošet ovatelské praxi I. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 
73 s. ISBN 80-7013-376-7. 

eské ošet ovatelství 13: Sestra a pacient (Komunikace v praxi). Zdravotnické právo 
v ošet ovatelské praxi II. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2003. 67 s. ISBN 80-7013-388-0. 
JOBÁNKOVÁ, M. a kol. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 3. nezm n. vyd. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Výživa dosp lých je získání specializované 
zp sobilosti s ozna ením odbornosti Nutri ní terapeut pro výživu dosp lých osvojením 
si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce 
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou.  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Výživa dosp lých 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání nutri ní terapeut dle zákona . 96/2004 
Sb., o neléka ských zdravotnictkých povoláních, ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále 
jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání a praktické 
výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  odborné praxe 
na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném tímto 
vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti oboru Výživa dosp lých je: 

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6 ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby do 
data p ihlášení se k atesta ní zkoušce, 
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem, 
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 
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úsp šné složení atesta ní zkoušky.  
 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy odborných modul  - seznam výkon  je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale p edevším 
po tránce praktické. 
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organiza ní a metodické vedení specializované nutri ní pé e 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl:  Vybavit nutri ního terapeuta znalostmi pot ebnými k organiza nímu 
a etodickému vedení nutri ní pé e. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 
Úvod do problematiky. Zásady vzd lávání 
dosp lých, cíle, vedení, motiva ní faktory, 
hodnocení ú astník  SV. 

4 

Právní problematika 
ve dravotnictví 

Základní zákonné a provád cí p edpisy  
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

3 

Moderní management 
v utri ní pé i 

Management a role manažera. Klí ové role  
a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. 
Vedení a role vedoucího. Firemní kultura. 
Strategický management. Management zm n, 
management asu. Budování a ízení pracovního 
týmu. Personální management a rozvoj lidských 
zdroj . 

3 

Kvalita a bezpe í 
zdravotní pé e 

Strategické ízení kvality zdravotní pé e. 
Indikátory kvality ošet ovatelské pé e a jejich 
sledování. Standardy ošet ovatelské pé e, 
správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve 
zdravotnických za ízeních v etn  sledování  
a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 

4 

Interpersonální 
dovednosti nutri ního 
terapeuta 

Podp rné techniky zvládání pracovní zát že, 
podp rné techniky v komunikaci s agresivním 
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami 
pacient . Etický p ístup ke pacient m a jejich 

4 
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blízkým s ohledem na v k a charakter 
onemocn ní. Identifikace faktor  ovliv ující 
kvalitu života pacient . 

Edukace 

Edukace pacient  a jiných osob. Specifikace 
edukace senior , cizinc  a zvláštních skupin 
nemocných. Tvorba eduka ních materiál . 
Zásady moderní prezentace. 

4 

Pr zkumné a výzkumné 
šet ení v nutri ní pé i 

Charakteristika, specifika a význam výzkumu 
v nutri ní pé i. Techniky výzkumu, výzkumný 
proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba 
a zp sob vyhledávání vhodných témat. Etika 
výzkumu. Prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 

5 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví, 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace 
v R, aktuální zdravotní politika v evropském 
kontextu. 

2 

Radia ní ochrana – ionizujícího zá ení, jeho 
základní druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky 
ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, 
zp soby ochrany p ed ionizujícím zá ením, 
zásady pro pobyt v prostorách se zdroji 
ionizujícího zá ení, legislativa v oblasti radia ní 
ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  

2 Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Problematika závislostí – škodlivé užívání 
návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich 
vlastností, zdravotní a právní aspekty související 
se zneužíváním NL a závislostí na NL. 

2 

Krizový management 
ve dravotnictví 

Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, 
definice katastrofy a medicíny katastrof, 
spektrum postižení). Krizová p ipravenost 
(definice, legislativní zázemí, orgány krizového 
ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, 

základní pojmy, plán krizové p ipravenosti 
zdravotnických za ízení. Hromadný výskyt 
postižených (základní pojmy, zdravotnický 
záchranný et zec, zdravotnická záchranná 
služba, traumatologický plán nemocnice – 
základní úkoly, organizace práce p i hromadném 
p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic 
(zásady evakuace, evakua ní plán). Ochrana 
obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní 
zásady, prost edky individuální ochrany, 
základní vybavení domácnosti, informování 
obyvatelstva, vzd lávání). 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 
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Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná zásady vzd lávání dosp lých, 
umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování 
spolupracovník  a vyhodnotit jeho d sledky, 
zná základní zákonné a provád cí p edpisy ve zdravotnictví 
a je si v doma právní odpov dnosti ve zdravotnictví, 
umí vysv tlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat 
a vysv tlit kulturu organizace a její význam, 
chápe nutnost vlastního odborného r stu a rozvoje, 
umí rozpoznat své postoje, p ístupy, zp sob komunikace p i 
personální práci, p i efektivním hospoda ení a p i zjiš ování pot eb 
a p ání klient /pacient  a jejich rodin, 
uv domuje si neustálou pot ebu zvyšování kvality práce 
a spolupráce, 
zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, 
zná vybranou problematiku edukace pacient , 
navrhuje a vypracovává plány edukace pacienta, p ípadn  
rodinných p íslušník  a jiných osob, 
postupuje dle moderních a v decky ov ených metod, podílí 
se na výzkumných šet eních a projektech, 
zná ú inky ionizujícího zá ení, systém radia ní ochrany, zásady pro 
uplat ování požadavk  radia ní ochrany a praktické metody 
ochrany, 
zná základy krizového managementu a umí se podílet na p echodu 
innosti zdravotnického za ízení ze standardních podmínek 

do inností za podmínek nestandardních. 
Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti nutri ní pé e, 
koordinovat práci len  týmu nutri ních terapeut , 
hodnotit kvalitu nutri ní pé e, 
identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 
provád t pr zkumná a výzkumná šet eních, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: P ipravit nutri ního terapeuta pro oblast klinické výživy a specializované nutri ní 
pé e. 
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3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Klinická výživa a specializovaná nutri ní pé e 

Typ modulu Povinný 

Rozsah modulu 10 dn  teorie, tj. 80 hodin 
 20 dn  odborná praxe, tj. 160 hodin 

Po et kredit  60 (40 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Plošný nutri ní screening 
Metodika tvorby screeningových dotazník  pro 
jednotlivé typy za ízení, vyhodnocování 
získaných dat, práce se získanými daty. 

4 

Nutri ní anamnéza 
Anamnéza, fyzikální vyšet ení, antropometrické 
vyšet ení, laboratorní vyšet ení, funk ní vyšet ení, 
nutri ní index (prognostický, zán tlivý, rizikový). 

10 

Malnutrice 
Definice malnutrice, rozd lení, klinický obraz  
a zm ny organizmu p i hladov ní, výskyt  
u jednotlivých onemocn ní a v kových skupin. 

6 

Nutri ní tým Definice nutri ního týmu, úkoly, jeho složení  
a zp sob práce. 2 

Stup ovitá nutri ní pé e Definice, její hlavní úkoly a cíle. 2 

Dietní systém Stejný název, jiný význam. Metody zpracování, 
zpracovatelé. 3 

Standardizace nutri ní 
pé e 

Systematické posuzování výživového stavu 
pacienta, odpovídající úpravy stravy, v asné 
použití prost edk  enterální klinické výživy, 
dokumentace a hodnocení ú ink  nutri ní 
intervence. 

3 

Neodkladná první pomoc Kardiopulmonální resuscitace + praktické 
nácviky. 4 

Specializované nutri ní 
postupy p i st evních 
vývodech a po operaci 
st ev 

Indikace provedení st evního vývodu - nádory, 
traumata, zán ty, vrozené vady. Pé e o pacienty 
s vývody. Jednotlivé druhy um lých vývod . 
Dieta a pé e o stomie. asné komplikace. Pozdní 
komplikace. Stavy po st evních operacích, 
syndrom krátkého st eva. Problematika výživy u 
pacient  po operacích st eva a se st evními 
vývody. Perorální p íjem. Um lá výživa enterální 
a parenterální. Zásady dietních opat ení. Povolené 
a zakázané potraviny a technologické postupy. 

3 

Specializované nutri ní 
postupy p i idiopatických 
st evních zán tech 

Idiopatické st evní zán ty – Crohnova choroba, 
ulcerózní kolitida. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, pr b h onemocn ní, lé ebné 
možnosti, komplikace. Zásady diety p i Crohnova 
chorob  a ulcerózní kolitid . 

2 
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Specializovaný nutri ní 
postup p i antikoagula ní 
lé b  

Krevní srážení a trombóza. Nemoci nebo klinické 
stavy vedoucí k trombóze. Lé ba trombózy a další 
d vody antikoagula ní lé by. P sobení warfarinu 
a sledování jeho ú inku. Význam stability ú inku 
warfarinu a faktory stabilitu INR narušující. 
Úloha vitamínu K. Dieta a sortiment vhodných  
a nevhodných potravin. Vým nné jednotky. 
Doporu ené postupy p i p íprav  diety. 

3 

Specializovaný nutri ní 
postup p i onemocn ní 
slinivky b išní 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace. Um lá výživa p i 
onemocn ní slinivky b išní a p echod  
na pankreatickou dietu. Hlavní zásady a jednotlivé 
stupn  pankreatické diety. 

5 

Specializovaný nutri ní 
postup p i dn  

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace. Dietní opat ení  
p i kombinaci dny s dalšími chorobami. Základní 
dietní zásady p i lé b  a prevenci choroby. 

2 

Specializované nutri ní 
postupy p i onemocn ní 
ledvin, mo ových cest  
a u dialýzovaných 
pacient  

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace a prevence u akutního  
a chronického selhání ledvin, nemoci glomerul , 
nefrotického syndromu, zán t  mo ových cest, 
infek ních zán t  ledvin, kamen  ledvinových  
i mo ových. Nutri ní postupy a opat ení  
u jednotlivých renálních onemocn ní  
a onemocn ních mo ový cest. Aktuální nutri ní 
postupy p i hemodialýze a p i peritoneální 
dialýze. Výživová opat ení po transplantaci 
ledvin. 

5 

Specializované nutri ní 
postupy p i 
onemocn ních jícnu, 
v edové choroby žaludku, 
dvanácterníku 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace u jednotlivých peptických 
onemocn ní. Dieta v prevenci a lé b  peptických 
onemocn ní, technologie úpravy pokrm . 

3 

Specializované nutri ní 
postupy p i diabetu, 
dyslipidémii, obezit , 
metabolickém syndromu  

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ba. 
Diabetes jako rizikový faktor kardiovaskulárních 
onemocn ní, diabetická dyslipidémie, diabetes -  
porucha metabolismu nejen sacharid , nýbrž i 
lipid  a protein . Výskyt abdominální obezity – 
základní diagnostické kritérium metabolického 
syndromu. Výživová doporu ení a postupy. 
Výživový preventivní program. 

5 

Specializované nutri ní 
postupy v chirurgii 

Obecné zásady periopera ní výživy. Výživa  
u pacient  po chirurgických výkonech na 
zažívacím traktu. Akcelerovaná poopera ní 
rehabilitace (Fast Track). Zvláštnosti výživy  
u pacient  v periopera ním období po výkonech 
v oblasti hlavy a krku. Periopera ní výživa 
v traumatologii. Periopera ní výživa  

10 
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u chirurgických výkon  mimo GIT. Výživa  
po porodu. 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 8 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná metodiku a využívání výsledk  plošného nutri ního 
screeningu, 
umí provád t nutri ní anamnézu a vyšet ení vedoucí ke stanovení 
nutri ního stavu pacienta/klienta, 
uvádí výsledky práce nutri ního nutri ního týmu do každodenní 
praxe s cílem zlepšit nutri ní postupy u malnutri ních 
klient /pacient , 
definuje úkoly a cíle stup ovité nutri ní pé e, 
zná zásady pro vypracování dietního systému a standard  nutri ní 
pé e pro ur ité zdravotnické za ízení a vypracování t chto 
dokument , 
zná prevenci, diagnostiku, lé ebné a specializované nutri ní 
postupy u jednotlivých interních onemocn ní, 
je schopna posoudit výživový stav klienta/pacienta a sestavit plán 
individuální nutri ní pé e pro klienty/pacienty s vnit ními 
onemocn ními, 
vyhodnocuje ú innost individuálních nutri ních postup  
a zaznamenává je do dokumentace, 
edukuje klienty/pacienty s vnit ními onemocn ními a jejich 
rodinné p íslušníky v oblasti specializované nutri ní pé e. 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

Seznam výkon  Po et výkon  
Vyhodnotit výsledky plošného nutri ního screeningu a realizovat p íslušná 
opat ení 10 

Zhodnotit výživový stav pacienta na základ  nutri ní anamnézy, výsledk  
fyzikálního, antropometrického a laboratorního vyšet ení 10 

Zhodnotit rizika vzniku malnutrice 10 
Vytvo it plán specializované nutri ní pé e u pacienta s onemocn ním vnit ních 
orgán  5 

Vytvo it eduka ní plán pro pacienta p i propušt ní do domácího prost edí 5 
Edukovat rodinné p íslušníky pacienta v domácí pé i 4 
Edukovat pacienta s vnit ním onemocn ním o zp sobu výživy v domácí pé i 4 
Edukovat pacienta o zp sobu výživy p ed a po chirurgickém výkonu 5 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe 
a otvrzení výkon  daných pro odborný modul 1. 
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Metody stanovování individuálních nutri ních pot eb u  
pacient  v t žkých stavech 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 
5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na pracovišti akreditovaného 
za ízení 

Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fyziologie metabolizmu 
substrát  a energetické 
zdroje 

Zisk energie bu kou; metabolismus sacharid , 
tuk  a bílkovin, mitochondrie; energetické zdroje 
organizmu. 

7 

Poruchy vodního 
a inerálního hospodá ství 

Poruchy acidobazické rovnováhy; metabolická  
a respira ní acidóza a alkalóza. 4 

Zm ny metabolizmu p i 
hladov ní 

Zm ny metabolizmu p i prostém hladov ní  
u jednotlivých substrát ; ostatní metabolické 
zm ny; základní metabolické hormony; 
metabolická reakce na stres, metabolická reakce 
p i stresovém hladov ní. 

4 

Vyšet ení nutri ního 
stavu pacienta 

Nutri ní anamnéza; diagnóza malnutri ního stavu; 
klinické hodnocení fyziologických funkcí; 
fyzikální vyšet ení, antropometrické vyšet ení, 
laboratorní sceening. 

7 

Stanovení energetické 
pot eby 

Energetický výdej a jeho stanovení m ením, 
propo tem; propo ty energetických hodnot  
u kriticky nemocných. 

5 

Enterální výživa a 
nutri ní podpora 

Definice, indikace, kontraindikace, komplikace; 
aplika ní systémy, sipping, nutri ní strategie 
v t žkých stavech. 

5 

Parenterální výživa Definice, rozd lení, indikace, kontraindikace  
a komplikace; strategie v t žkých stavech. 4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná metabolizmus jednotlivých živin, 
definuje p í iny poruch minerálního a vodního hospodá ství, 
zm ny metabolizmu jednotlivých živin a hormon  v d sledku 
stresového hladov ní, 
zná a umí aplikovat vyšet ovací metody nutri ního stavu pacienta, 
dostupné prost edky enterální výživy, nutri ní podpory  
a parenterální výživy, 
vyhodnocuje individuální pot eby energie, 
vyhodnocuje poruchy vodního a minerálního hospodá ství 
a navrhuje dopln ní celkového p íjmu, 
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reaguje na jednotlivé druhy hladov ní adekvátní nutri ní 
podporou, 
vyhodnocuje výsledky vyšet ení výživového stavu a navrhuje 
ú inný nutri ní režim, 
je schopna stanovovat, m it a propo ítat energetickou pot ebu 
u kriticky nemocných, p ipravovat individuální enterální podporu 
a podílet se na strategii využití parenterální výživy u pacienta 
v t žkém stavu. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Posouzení pot eb a sestavení plánu nutri ní pé e u pacient  v t žkých stavech 5 
Vyhodnocení somatických i nutri ních rizik s následnou dokumentací 5 
Sestavování individuálních nutri ních režim  dle stanovené diagnózy 5 
Doporu ování individuálních realimenta ních postup  5 
Provád ní individuálních propo t  nutri ních pot eb dle stanovené diagnózy 5 
Doporu ování zm n zp sobu podávání stravy 2 
Sledování a vyhodnocování pitného režimu 5 
Sledování p íjmu stravy a vyhodnocování jejího p ijatého množství 5 
Doporu ování výživových dopl k  s p ihlédnutím na druh onemocn ní a v k 
pacienta 5 

Provád ní propo t  enterální výživy a nutri ní podpory 2 

Zp sob ukon ení modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci  
na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon  na modelu, 
apod.), spln ní odborné praxe a potvrzení výkon  daných pro 
odborný modul 2. 

 
3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Komunitní nutri ní pé e a poradenství u senior  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 

5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na pracovišti akreditovaného 
za ízení 

Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fyziologie metabolismu 
ve vyšším v ku 

Zm ny p ijmu a výdej energie bu kou. Zm ny 
metabolizmu substrát , funkce mitochondrií. 
Energetické zdroje lidského organismu. 

5 

Poruchy vodního a 
minerálního hospodá ství 
ve vyšším v ku 

Poruchy acidobazické rovnováhy, metabolická  
a respira ní acidóza, metabolická a respira ní 
alkalóza. 

4 
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Zm ny metabolismu p i 
sarkopénii 

Metabolismus glukózy, metabolismus tuk   
a ketolátky, metabolismus bílkovin, ostatní 
metabolické zm ny. Základní metabolické 
hormony. 

4 

Patologické zm ny 
související se stárnutím 

Poruchy vst ebávání živin, poruchy vylu ování. 
Zm ny metabolismu glukózy. Poruchy vnímání 
chuti a ichu, žízn . Psychická onemocn ní  
ve vyšším v ku. Poruchy termoregulace. 

4 

Vzájemné vazby lék  
s potravinami 

Polypragmazie, ovlivn ní lék  výživou, ovlivn ní 
výživy léky. 2 

Vyšet ení nutri ního 
stavu seniora 

Diagnóza malnutri ního stavu. Nutri ní 
anamnéza, klinické hodnocení fyziologických 
funkcí. Fyzikální vyšet ení, antropometrické 
m ení, laboratorní vyšet ení. 

3 

Stanovení nutri ních 
pot eb senior  

Energetický výdej, jeho stanovení. Stanovení 
energetického výdeje m ením a propo tem. 
Propo ty energetických pot eb seniora. 

3 

Požadavky na nutri ní 
pé i o seniory 

Výb r potravin, technologická úprava, tvorba 
jídelní k . Modulární dietetika, sipping, enterální 
výživa. Výživa do NGS a PEG, PEJ. 

2 

Specifika stravování 
v za ízeních sociální pé e 

Zásadní pravidla p i sestavování specializovaných 
nutri ních postup . Postupné snižování 
energetického p ijmu. Výb r potravin  
a technologické zpracování lé ebné výživy 
s p ihlédnutím na onemocn ní provázející 
obézního d tského pacienta a v k. 

3 

Komunika ní dovednosti 
p i edukaci seniora 

Verbální a neverbální komunikace. Komunikace 
s pacienty/klienty s psychickými obtížemi, 
s chronickým onemocn ním, s poruchami sluchu, 
zraku, e i, s poruchami pohybového aparátu. 

2 

Specifika edukace a 
eduka ních materiál  

Schopnost pacienta/klienta porozum t psanému 
textu, vnímat a porozum t edukaci. Specifika 
edukace rodiny. Pravidla pro tvorbu a používání 
eduka ních materiál . 

2 

Aktuální legislativa 

Legislativa ve vazb  na p ípravu stravy. 
Legislativa související s postavením klienta, práva 
a povinnosti klienta a poskytovatele. Legislativa 
související s úkony zdravotní pé e. 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se ve fyziologii metabolismu jednotlivých živin 
s ohledem na stárnutí organismu, 
definuje p í iny poruch vodního a minerálního hospodá ství 
u senior , 
definuje p í iny metabolických zm n zp sobujících sarkopénii 
a je schopen  ji individuáln  nutri n  ovliv ovat, 
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definuje p í iny patologických zm n souvisejících se stárnutím, 
definuje d sledky polypragmazie u chronicky nemocných senior  
a interakce mezi léky a potravinami, 
aplikuje vyšet ovací metody nutri ního stavu a stanovování 
energetických pot eb, 
vyhodnocuje individuální pot eby energie, 
hodnotí možnosti nutri ního ovlivn ní jednotlivých poruch, 
uzp sobuje výživu senior  dle stavu a tím zajiš uje dostate ný 
p íjem, 
sestavuje výživu v souladu s požadavky na nutnou farmakoterapii; 
vyhodnocuje výsledky získané p i vyšet ení výživového stavu  
a navrhuje ú inný nutri ní režim, 
zná odlišnosti  p i tvorb  jídelních doporu ení pro seniory, v etn  
využití modulárních dietetik a sippigu, zná charakteristické 
požadavky na stravování senior  v za ízeních sociální pé e, 
umí používat odlišnosti v komunikaci p i práci se seniory, ovládá 
komunika ní techniky p i edukaci senior , vytvá í eduka ní 
materiály s tématikou zdravé i lé ebné výživy, 
aplikuje právní p edpisy související s komunitní nutri ní pé i 
i zdravotní pé í o seniory. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Posouzení pot eb a sestavení plánu nutri ní pé e pro pacienty seniory 2 
Vyhodnocení somatických i nutri ních rizik s následnou dokumentací 2 
Sestavování individuálních nutri ních režim  dle stanovené diagnózy 5 
Provád ní individuálních propo t  nutri ních pot eb dle stanovené diagnózy 5 
Doporu ování individuálních realimenta ních postup  5 
Doporu ování výživových dopl k  s p ihlédnutím na druh onemocn ní a v k 5 
Sledování pitného režimu pacienta/klienta 5 
Sledování p ijmu stravy a vyhodnocování množství p ijatého množství 5 
Doporu ování zm n zp sobu podávání výživy 2 
Provád ní propo tu enterální výživy a nutri ní podpory 2 
Edukace senior  problematice výživy v komunit  i jedinc  a rodinných 
p íslušník  2 

Zpracování eduka ního materiálu pro komunitu senior  2 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe 
a potvrzení výkon  daných pro odborný modul 3. 

 
3.2.4 U ební osnova odborného modulu OM 4 

Odborný modul – OM 4 Nutri ní pé e a poradenství u pacient  s onkologickým onemocn ním
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
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5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na pracovišti akreditovaného 
za ízení 

Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fyziologie metabolismu 
substrát  a energetické 
zdroje u zdravého 

Zisk energie bu kou. Metabolismus bílkovin, 
tuk , sacharid . Úloha mitochondrií. Energetické 
zdroje zdravého lidského organismu. 

2 

Zm ny metabolismu u 
onkologicky nemocného 

Metabolismus bílkovin, tuk , sacharid   
a energetický výdej u onkologického pacienta. 
Mediátory metabolických zm n. 

3 

Mechanizmy vzniku 
kachexie 

Hormonální a metabolické abnormality. 
Energetická bilance. Cytokiny a metabolické 
abnormality. 

3 

Typy nádor , jejich 
chování a diagnostika 

Nezhoubné nádory, zhoubné nádory  
a diagnostické metody. 2 

Protinádorová lé ba, její 
typy dle cíle 

Kurativní lé ba. Adjuvantní lé ba. Neoadjuvantní 
lé ba. Paliativní lé ba. 1 

Protinádorová lé ba, její 
typy dle lé ebné metody, 
zásady nutri ní pé e 

Lé ba chirurgická. Lé ba zá ením – radioterapie. 
Chemoterapie. Hormonální le ba. Biologická 
lé ba. Protism rná lé ba. Genová lé ba. 

3 

Nežádoucí ú inky 
protinádorové lé by a 
jejich ovlivn ní 

Vedlejší ú inky na GIT, krvetvorbu, na k ži  
a vlasové folikuly, na pohlavní orgány. Celkové 
p íznaky. 

3 

Dietní opat ení p i nebo 
po lé b  nádorových 
onemocn ní 

Ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, 
celková nevolnost. Zm na vnímání chuti a v ní. 
Bolest v ústech a krku (mukositida). Suchost 
v ústech (xerostomie). Obtíže žvýkací a polykací 
(dysfagie). Obstrukce st ev nebo trávícího traktu. 
Zácpa. Pr jem. Ztráta hmotnosti. Nemožnost 
p ijímat stravu per os. Nár st hmotnosti. Rizika 
infekcí a zatížení organismu patogeny v potrav . 

3 

Nej ast jší dietní úpravy 
p i protinádorové lé b  

Šet ící úprava stravy u onkologických pacient . 
Šet ící úprava stravy u diabetik  s onkologickým 
onemocn ním. Strava se sníženým obsahem 
nestravitelných zbytk . Stravování p i vytvo ení 
stomie. 

10 

Alternativní výživa Vegetariánství, makrobiotika, terapie vitamínem 
C, terapie š ávami. Potravinové dopl ky výživy. 4 

Výživa a edukace 
onkologicky nemocných 
v domácí pé i 

Vyšet ení výživového stavu nemocného p i 
stanovení onkologické diagnózy. Výživová 
doporu ení p ed hospitalizací, v pr b hu vyšet ení 
a plánované lé by. Edukace rodiny. Pravidla pro 
tvorbu a použití eduka ních materiál . 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 
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Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se ve fyziologii metabolismu jednotlivých živin  
u zdravého organismu; 
zná p í iny metabolických zm n u onkologického pacienta; 
zná p í iny hormonálních a metabolických zm n, p sobení 
cytokin  zp sobujících vznik nádorové kachexie; 
definuje rozdíly biologického chování nezhoubných a zhoubných 
nádor ; 
zná charakteristické požadavky na stravování onkologicky 
nemocných u jednotlivých lé ebných metod, orientuje  
se v rozdílech jednotlivých lé ebných postup ; 
zná lé ebné ú inky a jednotlivé typy vedlejších ú ink ; 
zná odlišnosti p i tvorb  jídelních doporu ení u onkologicky 
nemocných v etn  využití modulárních dietetik a sippingu; 
definuje veškeré prost edky enterální výživy; 
zná charakteristické požadavky na úpravu stravy p i jednotlivých 
zdravotních komplikacích p i protinádorové lé b ; 
definuje hlavní charakteristiky jednotlivých typ  alternativní 
výživy, jejich p sobení na metabolismu onkologického pacienta; 
umí charakterizovat p ednosti domácí pé e v souvislosti 
s výživovými doporu eními; 
vyhodnocuje individuální pot eby energie; 
je schopen/a zhodnotit možnosti nutri ního ovlivn ní jednotlivých 
poruch; 
je schopen/a individuáln  nutri n  ovliv ovat nádorovou kachexii 
s cílem zlepšení stavu výživy onkologicky nemocného; 
je schopen/a ovlivnit výživou jednotlivá stádia onemocn ní tak, 
aby se zabránilo rozvinutí nebo zlepšení nádorové kachexie 
pomocí cílené nutri ní podpory; 
orientuje se v cílech jednotlivých typech lé by ve vztahu k výživ ; 
identifikuje možnosti vzniku vedlejších ú ink  u jednotlivých 
lé ebných metod;  
sestavuje jídelní ky dle nutri ních požadavk , výb ru potravin  
a technologické úpravy p i jednotlivých komplikacích  
u onkologicky nemocných; 
ovládá praktické využití alternativních výživových postup  pro 
onkologického pacienta; 
vytvá í individuální výživová doporu ení a eduka ní materiály 
pro onkologické pacienty pro p echod do domácí pé e. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Posouzení pot eb a sestavení plánu nutri ní pé e u onkologických pacient  5 
Vyhodnocení somatických i nutri ních rizik s následnou dokumentací 5 
Sestavování individuálních nutri ních režim  dle stanovené diagnózy 5 
Provád ní individuálních propo t  nutri ních pot eb dle stanovené diagnózy 5 
Doporu ování individuálních realimenta ních postup  5 
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Doporu ování výživových dopl k  s p ihlédnutím na druh onemocn ní a v k 5 
Sledování pitného režimu onkologického pacienta 5 
Sledování p ijmu stravy a vyhodnocování množství p ijatého množství 5 
Doporu ování zm n zp sobu podávání výživy 2 
Provád ní propo tu enterální výživy a nutri ní podpory 2 
Edukace onkologického pacienta a jeho rodinných p íslušník  v problematice 
výživy p i vzniklých komplikacích 5 

Zpracování eduka ního materiálu pro konkrétního onkologického pacienta 2 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe 
a potvrzení výkon  daných pro odborný modul 4. 

 
3.2.5 U ební osnova odborného modulu OM 5 

Odborný modul – OM 5 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Odborná praxe 5 dn , tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Po et kredit  15 
Seznam výkon  Po et výkon  
Vyhodnocení nutri ního stavu pacient  s r znými onemocn ními 10 
Vytvo ení plánu specializované nutri ní pé e o pacienty s r znými 
onemocn ními 10 

a) Edukace pacienta s PEG o výživ  p ed propušt ním do domácího 
prost edí  5 

b) Edukace pacienta se stomií o výživ  p ed propušt ním do domácího 
prost edí 5 

Edukace pacienta s diabetem mellitem p i první návšt v  v diabetologické 
ambulanci 5 

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

vyhodnocovat stav výživy na základ  provedených vyšet ení nutných ke zjiš ování 
stavu výživy u jednotlivých v kových skupin dosp lých ve zdraví a nemoci, 
sledovat a vyhodnocovat nutri ní stav z hlediska možnosti vzniku komplikací 
a náhlých p íhod a podílet se na jejich ešení, 
sestavovat výživové programy ve zdraví a nemoci, 
sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro pacienty v t žkých stavech, 
sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro pacienty s vnit ním onemocn ním 
a p i chirurgické lé b , 
sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro pacienty s metabolickým 
onemocn ním (diabetes mellitus), 
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sestavovat a propo ítávat nutri ní postupy pro pacienty s onkologickým 
onemocn ním. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který 
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Výživa dosp lých bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
nutri ní pé i. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou zabezpe ovat nutri ní pé i v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené 
innostmi, ke kterým je nutri ní terapeut pro výživu dosp lých p ipraven na základ  tohoto 

vzd lávacího programu a platné legislativy. 
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Nutri ní terapeut/ka pro výživu dosp lých se specializovanou zp sobilostí v oboru 
Výživa dosp lých je p ipraven/a:  

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti nutri ní pé e, 
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koordinovat práci týmu nutri ních terapeut  v oblasti nutri ní pé e o dosp lé 
pacienty, 
edukovat dosp lé pacienty p ípadn  blízké osoby ve specializovaných nutri ních 
postupech a p ipravovat pro n  informa ní materiály, 
sledovat a vyhodnocovat nutri ní stav dosp lého pacienta a p i vzniku komplikací 
se podíle na jejich ešení, 
plánovat a zajiš ovat specializovanou a vysoce specializovanou nutri ní pé i 
u dosp lých pacient  s r znými onemocn ními, 
plánovat a zajiš ovat specializovanou a vysoce specializovanou nutri ní pé i 
u dosp lých pacient  v terminálním stadiu, 
edukovat blízké osoby v zajiš ování pot ebné nutri ní pé e ve vlastním prost edí, 
provád t pr zkumná šet ení za ú elem identifikace oblastí pro zlepšení kvality 
nutri ní pé e, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru výživy dosp lých, 
provád t poradenskou innost v nutri ních poradnách a ambulancích. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování specializa ního vzd lávání dle p íslušného 
vzd lávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných za ízení jsou dána spln ním 
odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou ást se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání.* 
Školitelem m že být pouze nutri ní terapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. 
Školitelem m že být i léka .  
Lektorem pro teoretickou ást se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem m že být léka  i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., 
Ing. atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu smluvní vztah s jedním nebo více 
akreditovaným za ízením z d vodu zajišt ní komplexnosti vzd lávacího 
programu. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organiza ní a metodické vedení 
specializované nutri ní pé e 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Klinická výživa a 
specializovaná nutri ní pé e 

2 týdny T – 80 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

40 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P 
Metody stanovování 
individuálních nutri ních pot eb 
u pacient  v t žkých stavech 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 3 kredity/den) 

 

OM 3 P Komunitní nutri ní pé e a 
poradenství u senior  

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 3 kredit/den) 

 

OM 4 P 
Nutri ní pé e a poradenství u 
pacient  s onkologickým 
onemocn ním 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 3 kredity/den) 
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OM 5 P Odborná praxe na 
akreditovaném pracovišti 

1 týden Pr – 40 hodin 
AZ 

15 (á 3 kredity/den) 
 

   
T – teorie  240 
Pr – praxe  160 

Pr – AZ  160 hodin 
 

   Celkem 560 hodin 200 kredit  
Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 
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Doporu ená literatura 
BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. p eprac. vyd. Praha: Grada, 2005. 188 s. 
ISBN 80-247-1197-4. 
BÁRTLOVÁ, S.; SADÍLEK, P.; TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošet ovatelství. 2. p eprac. a dopl. vyd. 
Brno: NCO NZO, 2005. 146 s. ISBN 80-7013-416-X. 
BARTOŠÍKOVÁ, I. O syndromu vyho ení pro zdravotní sestry. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2006. 86 
s. ISBN 80-7013-439-9. 
BENEŠ, M. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2. 

eské ošet ovatelství 12 : Zdravotnické právo v ošet ovatelské praxi I. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 
73 s.  ISBN 80-7013-376-7. 

eské ošet ovatelství 13: Sestra a pacient (Komunikace v praxi). Zdravotnické právo 
v ošet ovatelské praxi II. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2003. 67 s. ISBN 80-7013-388-0. 
JOBÁNKOVÁ, M. a kol. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 3. nezm n. vyd. 
Brno: NCO NZO, 2003. 225 s. ISBN 80-7013-390-2. 
JU ENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošet ovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 77 s. ISBN 
978-80-247-2171-2. 
KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd.  Praha: Academia, 2005. 263 s. ISBN 80-
200-1307-5. 
K IVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 280 s. ISBN 80-7178-774-4. 
K IVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 200 s. ISBN 80-247-0179-0. 
K IVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 119 s. ISBN 978-80-247-3149-0. 
K IVOHLAVÝ, J.; PE ENKOVÁ, J. Duševní hygiena zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 
2004. 80 s. ISBN 80-247-0784-5. 
AND L, M. Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 21s. ISBN 
80-7262-047-9. 
AND L, M. a kol. Vliv výživy a intenzivní metabolické pé e na orgánové funkce a poopera ní 
stavy. 1. vyd. Hradec Králové: Nukleus HK, 2003. 104 s. ISBN 80-86225-35-6. 
BARTOŠ, V.; PELIKÁNOVÁ, T. a kol. Praktická diabetologie. 3. rozší . vyd. Praha: Maxdorf , 
2003. 479 s. ISBN 80-85912-69-4. 
BENEŠ, P. Základy um lé výživy: nutri ní pé e pro nemocni ní praxi . 1. vyd. Praha: Maxdorf, 
1999. 108 s. ISBN 80-85800-71-3. 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 141

 
B LOBRÁDKOVÁ, J.; BRÁZDOVÁ, L. Diabetes mellitus. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2006. 161 s. 
ISBN 80-7013-446-1. 
BULKOVÁ, V. Nauka o poživatinách. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 204 s. ISBN 80-7013-293-0. 

ERMÁKOVÁ, M.; ŠT PÁNOVÁ, I. Klinická biochemie 1. díl. 2. uprav. vyd. Brno: NCO NZO, 
2010. 130 s. ISBN 978-80-7013-515-0. 

ERMÁKOVÁ, M. a kol. Klinická biochemie  2. díl. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 164 s. 
ISBN 80-7013-424-0. 

ERVENKOVÁ, R. Celiakie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 64 s. ISBN 80-7262-425-3. 
DASTYCH, M.; BREINEK, P. a kol. Klinická biochemie: bakalá ský obor Zdravotní laborant. 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 232 s. ISBN 978-80-210-4572-9. 
FRA KOVÁ, S.; DVO ÁKOVÁ-JAN , V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003. 256 s., ISBN 80-246-0548-1. 
GROFOVÁ, Z. Nutri ní podpora: praktický rádce pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.  237 s. 
ISBN 978-80-247-1868-2. 
CHARVÁT, J.; KVAPIL, M. a kol. Praktikum um lé výživy: u ební texty k praktickým cvi ením z 
um lé výživy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 155 s. ISBN 80-246-1303-4. 
KA KOVÁ, K. Poruchy metabolizmu a výživy: vybrané kapitoly z patologické fyziologie. 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 59 s. ISBN 80-210-3670-2. 
KELLER, U. a kol. Klinická výživa. 1. vyd. Praha: Scientia medica, 1993. 235 s. ISBN 80-85526-08-5. 
KLEIWÄCHTEROVÁ, H.; BRÁZDOVÁ, Z. Výživový stav lov ka a zp soby jeho zjiš ování. 2. 
p eprac. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 102 s. ISBN 80-7013-336-8. 
KOHOUT, P. a kol. Výživa u pacient  s idiopatickými st evními zán ty. 1. vyd. 
Praha: Maxdorf, 2004. 174 s. ISBN 80-7345-023-2. 
KOHOUT, P.; KOTRLÍKOVÁ, E. Základy klinické výživy. 1. vyd. Praha: Agentura Frigl, 2005. 113 
s. ISBN80-86912-08-6. 
KOHOUT, P.; PAVLÍ KOVÁ, J.: Celiakie a bezlepková dieta: dieta a rady léka e. 3. vyd. Praha: 
Maxdorf, 2006. 166 s. ISBN 80-7345-070-4. 
KOHOUT, P.; SKLÁDANÝ, L. Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritmu 
um lé výživy. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 255 s. ISBN 80-7262-191-2. 
KRCH, F. D. Bulimie: Jak bojovat s p ejídáním. 3. dopl. a p eprac. vyd. Praha : Grada, 2003. 195  
s. ISBN 978-80-247-2130-9. 
KRCH, F. D. Mentální anorexie. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 235 s. ISBN 80-7178-598-9. 
KRCH, F. D. a kol. Poruchy p íjmu potravy. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 255 s. 
ISBN 80-247-0840-X. 
KUDLOVÁ, E. a kol. Hygiena výživy a nutri ní epidemiologie. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2009. 287 s. ISBN 978-80-246-1735-0. 
KVASNI KOVÁ, A. Alergie z potravin. 1. vyd. Praha: Ústav zem d lských a potraviná ských 
informací, 1998. 60 s. ISBN 80-85120-93-3. 
MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 978-80-7367-
331-4. 
MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 156 s. ISBN 80-247-
1024-2. 



142 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

 
MUSIL, D. Klinická výživa a intenzivní metabolická pé e. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 
2002. 109 s. ISBN 80-244-0566-0. 
NAVRÁTILOVÁ, M.; EŠKOVÁ, E.; SOBOTKA, L. Klinická výživa v psychiatrii :  teoretické 
p edpoklady, praktická doporu ení, osobní zkušenosti. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2000. 270 s. ISBN 
80-85912-33-3. 
PERLÍN, C. a kol. Potravinové tabulky ást 2. Chemické složení a energetický obsah poživatin 
„v hodnotách jak sn deno“. 1. vyd. Praha: Spole nost pro výživu, 1993. 66 s. ISBN 80-85120-44-5. 
PRUDIL, L. Základy právní odpov dnosti ve zdravotnictví. 4. dopl. vyd. Brno: NCO NZO, 2006. 77 
s. ISBN 80-7013-433-X. 
RYBKA, J. a kol. Diabetologie pro sestry. 1. vyd.  Praha: Grada, 2006. 283 s.
ISBN 80-247-1612-7. 
SCHUENEMAN, M. Jed nebo lék : kalorie, cholesterol: výživová fakta a hodnoty stovek druh  
potravin, se kterými se setkáváte každý den. 1. es. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2007. 208 s. 
ISBN 978-80-7352-623-8. 
SOBOTKA, L.; NOVÁK, F.; VA KOVÁ, D. Klinická výživa a metabolická pé e v 
gastroenterologii a gerontologii. 1. vyd.. Hradec Králové: Nucleus HK, 2006. 145 s.
ISBN 80-86225-91-7. 
STARNOVSKÁ, T.; CHOCENSKÁ, E. Nutri ní terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 39 s.
ISBN 80-7262-387-7. 
SVOBODNÍK, P. Management pro zdravotníky v kostce. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2009. 125 s. 
ISBN 978-80-7013-498-6. 
ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošet ovatelství I. 1. vyd. dotisk. Praha: Grada, 2010. 
280 s. ISBN 978-80-247-1148-5.  
ŠKRLA, P. P edevším neublížit: cesta k prevenci pochybení v lé ebné a ošet ovatelské pé i. 1. vyd. 
Brno: NCO NZO, 2005. 162 s. ISBN 80-7013-419-4. 
ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošet ovatelství II. 1. vyd. dotisk. Praha: Grada, 2010. 
212 s. ISBN 978-80-247-1777-7. 
URBÁNKOVÁ, P.; URBÁNEK, L. a kol. Klinická výživa v sou asné praxi. 1. vyd. Brno: NCO 
NZO, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7013-473-3. 
VONDRÁ EK, L.; VONDRÁ EK, J. Odpov dnost p i poskytování ošet ovatelské pé e. 1. vyd. 
Praha: Galén, 2006. 30 s. ISBN 80-7262-392-3. 
VONDRÁ EK, L.; VONDRÁ EK, J. Pochybení a sankce p i poskytování ošet ovatelské pé e. 1. 
vyd. Praha: Grada, 2003. 68 s. ISBN 80-247-0705-5. 
VONDRÁ EK, L.; WIRTHOVÁ, V. Právní minimum pro sestry: p íru ka pro praxi. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2009. 95 s. ISBN 978-80-247-3132-2. 
WILHELM, Z. a kol. Výživa v onkologii. 2. p eprac. a dopl. vyd. Brno: NCO NZO, 2004. 259 s.  
ISBN 80-7013-410-0. 
ZADÁK, Z. Výživa v intenzivní pé i. 2. rozš. a aktual. vyd.  Praha : Grada, 2008. 542 s. ISBN 978-
80-247-2844-5. 
ZADÁK, Z. Klinická výživa a metabolická pé e u t žce nemocných. 1. vyd. Hradec Králové: 
Nukleus HK, 2000. 80 s. ISBN 80-86225-02-X. 
ZACHAROVÁ, E.; HERMANOVÁ, M.; ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie:teorie  
a praktická cvi ení. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 125 s. ISBN 978-80-247-2068-5. 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 143

 
 

Vzd lávací program 
specializa ního vzd lávání 

v oboru 
KLINICKÁ EMBRYOLOGIE 

 
 
1 Cíl specializa ního vzd lávání ........................................................................................2 
2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání.......................................................2 

2.1 Základní kmen – specifický pro klinickou embryologii – celkem 24 m síc ............2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln  24 m síc ................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam 
výkon ..............................................................................................................................4 
3.1 Rozsah požadovaných znalostí, dovedností a výkon  prokazatelných na konci   

základního kmene.......................................................................................................4 
3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  prokazatelných  

na konci specializovaného výcviku v klinické embryologii.......................................5 
4 Hodnocení specializa ního vzd lávání...........................................................................6 
5 Profil absolventa ..............................................................................................................7 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního vzd lávání získal 
zp sobilost ..................................................................................................................7 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš .................................................8 
6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt .............................................................................8 

7 Programy povinných kurz , stáží, seminá ................................................................9 
7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit...........................................................................9 

8 Seznam doporu ené literatury .....................................................................................14 
 
 

144
144
144
145

146

146

147
148
149

149
150
150
151
151

156



144 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Klinická embryologie je získání zp sobilosti 
osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti klinické 
embryologie, umož ujících samostatnou innost na pracovištích, zabývajících se lé bou 
poruch plodnosti. Za výkon povolání klinického embryologa se považuje samostatné 
provád ní diagnostiky spermií, oocyt  a embryí, zpracování spermií pro um lé oplození, 
vyhledání oocyt , oplození bez mikromanipulace i s její pomocí, kultivace embryí, jejich 
hodnocení, provedení biopsie pólových t lísek, blastomer, trofoblastu, výb r embryí pro 
transfer. Dále kryokonzervace spermií, oocyt  a embryí. Zavádí nové metody, vede 
výkaznictví, podílí se na klinickém výzkumu, podílí se s gynekologem a léka ským genetikem 
na interpretaci analýz. Za výkon povolání klinického embryologa se považuje innost podle 
zákona . 296/2008 Sb., o zajišt ní jakosti a bezpe nosti lidských tkání a bun k ur ených  
k použití u lov ka a o zm n  souvisejících zákon  (zákon o lidských tkáních a bu kách)  
a Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu ve zn ní zákona 227/2006 Sb. o výzkumu na 
lidských embryonálních kmenových bu kách a souvisejících innostech a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  (§ 27d – h), ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru klinická embryologie 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních 
metodách dle § 26 zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických povoláních,  
ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou celodenní 
pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení 
vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis . 
 

Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  48 m síc .  
 

2.1 Základní kmen – specifický pro klinickou embryologii – celkem 24 
m síc  

Povinná praxe 
Celková doba Po et m síc  
Povinná praxe – probíhá v embryologické laborato i mate ského 
pracovišt  23  

Výcvik v mikromanipula ních dovednostech v tréningové laborato i 
mikromanipulace 1  

 
Praxe probíhá na pracovištích schválených pro ú ely specializa ního vzd lávání a jejichž 

laboratorní provozy mají p íslušné vybavení a v tréningové laborato i mikromanipulace. 
Praxe je zaznamenávána a potvrzována v pr kazu odbornosti. 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 145

Ú ast na vzd lávacích aktivitách 
Kurzy, seminá e Po et dní 
Povinný kurz Klinická embryologie se základy anatomie a fyziologie pohlavního 
ústrojí a endokrinního systému. 

celkem 8 týdn  
10 kredit /týden 

Povinný kurz Neodkladná první pomoc. 
2 

4 kredity 

Povinný seminá  Základy zdravotnické legislativy. 
1  

2 kredit  

Povinný specializa ní kurz Klinická embryologie p ed atestací. 
10 dní 

4 kredity 

Povinný seminá  Legislativa v asistované reprodukci. 
3 

5 kredit  

Povinná specializa ní stáž v klinické embryologii na akreditovaném pracovišti. 3 týdny 
20 kredit  

Povinná specializa ní stáž v mikromanipulaci v tréningové laborato i. 
1 týden 

10 kredit  
 

Doporu ené jsou další odborné akce po ádané akreditovanými za ízeními, odbornou 
spole ností aj. 

Podmínkou pro ukon ení základního kmene je spln ní všech požadavk  stanovených 
vzd lávacím programem, v etn  úsp šného absolvování povinného kurzu a ov ení znalostí 
písemným testem. 
 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln  24 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  stanovených 
pro výcvik v rámci základního kmene.  
 
Povinná praxe v oboru 
Celková doba  Po et m síc  
Praxe v embryologické laborato i 22 

 
Povinná dopl ková praxe 
Celková doba  Po et m síc  
Praxe v embryologické laborato i asistované reprodukce na 
akreditovaném pracovišti 1 

Praxe v ambulanci asistované reprodukce na akreditovaném pracovišti  1 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických 
dovedností a seznam výkon  

3.1 Rozsah požadovaných znalostí, dovedností a výkon  prokazatelných 
na konci základního kmene 

Cílem spole ného základu je získat: 
základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
teoretické znalosti z obecné, speciální a klinické embryologie, 
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s odborníky reproduk ní medicíny, 
obecné pov domí o klinických provozech zdravotnických za ízení v oboru 
gynekologie a porodnictví. 

 

Teoretické znalosti 

Obecná chemie, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie. 
Fyzikální a chemické principy funkce p ístroj  v laborato i klinické embryologie. 
Biochemie (s ohledem na biochemii procesu oplození a kultivace in vitro). 
Anatomie a fyziologie reproduk ního ústrojí lov ka. 
Obecná biologie (morfologie bu ky, organely a jejich vlastnosti, kompartmentace 
metabolických proces , mitóza a meióza, apoptóza a další) se zam ením na 
stavbu a funkci pohlavních bun k. 
Embryologie lov ka se zvláštním z etelem na preimplanta ní a asný 
postimplanta ní vývoj. 
Teoretické základy embryologických technik v asistované reprodukci v etn  
kryobiologie. 
Molekulární genetika a cytogenetika (nukleové kyseliny, chromosomy, geny, 
genom, principy genetiky lov ka a další). 
Základy imunologie (interakce antigen protilátka, principy bun né imunity, 
principy humorální imunity, komplement, transplanta ní imunologie a další). 
Mikrobiologie (patogen, patogeneze infekcí, indikace adekvátních diagnostických 
metod vedoucích k pr kazu agens, interpretace laboratorních nález  ve vztahu 
k bezpe nosti bun k a tkání in vitro, prevence infekcí). 
Ochrana ve ejného zdraví (epidemiologie infek ních onemocn ní, nozokomiální 
nákazy, prevence, vakcinace, povinná hlášení, dezinfekce, sterilizace a další). 
Základy managementu embryologické laborato e. 
Statistika v léka ských v dách, principy metrologie. 
Principy ízení kvality v laborato i a navazujících provozech. 

 
Uchaze  má dále získat znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému 

zdravotní pé e, základy léka ské etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), znalosti 
základní dokumentace obor  (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky); znalosti 
po íta ové techniky a její využití pro dokumentaci a získávání informací a další.  
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Absolvování základního kmene je ukon eno testem ze všech modul  a potvrzením  
o spln ní veškerých požadavk  spole ného základu. Potvrzení o úsp šném absolvování testu 
a ukon ení základního kmene se zapisuje do pr kazu odbornosti. 
 

3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  
prokazatelných na konci specializovaného výcviku v klinické 
embryologii  

Teoretické znalosti 

Embryologie: Gamety a jejich stavba a vývoj. Funkce vají ka a spermie. Proces 
oplození in vitro a in vivo. Hormonální regulace vývoje vají ka a spermie. 
Farmakologické ovlivn ní vývoje gamet. Preimplanta ní vývoj embrya, jeho 
asování. Známky úsp šného a neúsp šného vývoje embryí (skórování embryí). 

Implantace. Komunikace mezi asným embryem a mate ským organizmem. 
Blastogeneze, embryogeneze, vývoj plodu ve druhém a t etím trimestru. Vznik 
dvoj at. Rizika více etného t hotenství. Vývoj a funkce placenty. Embryonální 
vývoj pohlavních orgán . Vliv prost edí na vývoj embrya a plodu. Teratogeneze. 
Léky v gravidit . Pregnancy rate, implantation rate. 
Embryologické techniky asistované reprodukce: Principy sv telné mikroskopie, 
fyzikální metody zvýšení kontrastu mikroskopického obrazu. Principy 
mikromanipulace, typy mikromanipulátor . Vlastnosti mikromanipula ních 
nástroj . Kryobiologie. Principy pomalé kryokonzervace a vitrifikace. Principy 
zpracování ejakulátu, centrifugace a jiné metody d lení živých bun k. Principy 
izolace spermií ze tkán  varlete. Vlastnosti kultiva ních medií a materiál  
používaných v laborato i klinické embryologie. 
P ístrojová technika v klinické embryologii – principy funkce mikroskopu a jeho 
se ízení, ovládání mikroskopických videokamer, principy kryokozerva ních 
za ízení, principy funkce mikromanipulátoru a jeho ovládání. 
Genetika: základní pojmy (mitosa, meiosa, lyonisace, euchromatin, 
heterochromatin, mozaicismus, segregace lidských chromosom , klasifikace 
chromosomových aberací, mechanismy vzniku). Nukleové kyseliny – struktura, 
vlastnosti, funkce. Genetická informace, gen, genetický kód, replikace, 
transkripce, translace, regulace genové exprese. Rekombinace. Mechanismy  
a typy mutací. DNA polymorfismus. Metody DNA diagnostiky. Principy 
monogenní d di nosti, nej ast jší onemocn ní. Polygenní a multifaktoriální 
d di nost. Mitochondriální d di nost. Preimplanta ní diagnostika, amniocentéza, 
odb r choria, kordocentéza, screeningové programy (biochemický, ultrazvuk, I. 
trimestrální kombinovaný, integrovaný, sekven ní, II. trimestrální), termíny 
provedení, jejich senzitivita, falešná pozitivita. Mutageneze, genotoxicita.  
Etická a legislativní problematika asistované reprodukce. 
Zdravotnická dokumentace: zdravotnické záznamy v asistované reprodukci. 
Záznam embryologických dat v po íta i, systém záznam  pro zdravotní 
pojiš ovny. 
Bioinformatika. 
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Praktické dovednosti 

Samostatn  p ipravit kultiva ní a manipula ní media pro oplození a p stování lidských 
embryí a manipulace s nimi. Samostatn  kontrolovat a m it parametry kultiva ního prost edí 
pro lidská embrya. Rozpoznat známky mikrobiální kontaminace kultiva ního media. 
Samostatn  vyšet it fyzikální, chemické a biologické vlastnosti ejakulátu. Samostatn  vyšet it 
koncentraci, motilitu a morfologii spermií. Samostatn  obarvit a vyhodnotit nát r spermií  
a otisk tkán  valete. Ovládat metody oplození bez mikromanipulace. Ovládat obecné metody 
mikromanipulace. Ovládat metodiku intracytoplazmatické injekce spermií. Ovládat metodiku 
perforace zona pellucida mechanicky a laserem. Ovládat metodiku biopsie pólocytu, 
blastomery a ásti trofoblastu. Ovládat metodiku hodnocení oplození a vývoje embrya  
a výb ru embrya vhodného k transferu. Ovládat metodiku zhotovení diagnostického preparátu 
z pólocytu, blastomery, ásti trofoblastu i celého embrya. Ovládat techniku transferu embrya. 
Ovládat skórování embryí. Dovést v as analyzovat p í iny neúsp ch  v oplození a r stu 
embryí, nalézt vztah mezi implantation rate a použitými metodami asistované reprodukce. 
 

4 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání, provádí pravideln  
v šestim sí ních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních 
innostech na pracovišti) v pr kazu odbornosti. Záznamy o ukon ení 

základního kmene se provádí v pr kazu odbornosti.  

b) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce: 
absolvování povinné praxe a její zhodnocení v pr kazu odbornosti, 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  potvrzené školitelem (logbook), 
p edložení písemné práce, 
získání minimáln  70 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická 

samostatná analýza spermiogramu, 
samostatné provedení oplození bez mikromanipulace, 
samostatné provedení izolace spermií z ejakulátu, 
samostatné provedení ICSI, 
samostatné provedení kryokonzervace spermií, 
samostatné provedení kryokonzervace oocyt  a embryí, 
samostatné otev ení zony laserem, 
samostatné otev ení zony mechanicky, 
samostatné provedení biopsie pólocytu, blastomery nebo ásti 
trofoblastu, 
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samostatné vyhodnocení kvality embryí, 
samostatná p íprava embryí k transferu. 

ást teoretická  
3 odborné otázky z oblasti obecné embryologie nebo genetiky, 
speciální a klinické embryologie. 

 

5 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Klinická embryologie bude schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
laboratorní innost v oboru. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, 
v souladu s vyhláškou . 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník  
a jiných odborných pracovník , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen vyhláška . 424/2004 
Sb.), zabezpe ovat níže uvedené innosti v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené 
uvedenou vyhláškou. 

 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Odborný pracovník se specializovanou zp sobilostí v oboru Klinická embryologie získává 
specializovanou zp sobilost k výkonu odborné innosti a je oprávn n vykonávat innosti, 
které jsou uvedeny v § 121 a § 124 vyhlášky . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , a dále: 

je schopen samostatn  vyhodnotit spermiogram v etn  vyhodnocení morfologie 
spermií na barveném nát ru, 
je schopen p ipravit ejakulát pro specializovaná vyšet ení (mikrobiologické, 
cytogenetické), 
je schopen izolovat spermie z ejakulátu pro metody asistované reprodukce, 
je schopen izolovat spermie z t lních tekutin, 
je schopen izolovat spermie z tkán  varlete, 
je schopen p ipravit a provést oplození bez mikromanipulace, 
je schopen provést oplození lidského vají ka pomocí intracytoplazmatické injekce 
spermie, 
je schopen provést kryokonzervaci spermií, 
je schopen provést kryokonzervací oocyt  a embryí pomalou metodou i vitrifikací, 
je schopen provést biopsii embrya, 
je schopen posoudit oplození, vývoj embrya a jeho vhodnost k transferu, 
je schopen vyhodnotit úsp šnost práce laborato e klinické embryologie, 
sleduje rychlý vývoj metodik klinické embryologie a uvádí je dle možnosti 
postupn  do praxe. ídí innost laborato e, vede výkaznictví provedených výkon  
asistované reprodukce, podílí se s odborníkem v reproduk ní medicín  na 
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klinickém zhodnocení provedených analýz, podílí se na klinickém výzkumu a 
zavád ní nových metod, 
je zodpov dný za provád ní národních a mezinárodních kontrol kvality vyšet ení 
a audit  podle typu a zam ení pracovišt . 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických a 
personálních p edpoklad . 
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu. 
Specializovaná zp sobilost v p íslušném oboru. 
Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. Výjimku tvo í školitelé 
vzd lávacích program , které byly nov  koncipovány nebo nebyly dosud 
realizovány a školitelé tedy nemohli získat specializovanou zp sobilost. Pro 
výkon innosti školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny 
p íslušným vzd lávacím programem a být držiteli certifikátu ESHRE Senior 
Clinical Embryologist.  
Pedagogické schopnosti.
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Personálního a p ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., 
seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení).

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 
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Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci.  
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik.

 

7 Programy povinných kurz , stáží, seminá  

7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

7.1.1 Program kurzu Neodkladná první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zahájení, et z p ežití a jeho lánky; Úloha ZZS v R, jejich organizace; 
Základní životní funkce; Bezprost ední ohrožení života – p í iny, výskyt a 
p íznaky. 

1 

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace /NR/  
Automatizovaná externí defibrilace: 

- historie vzniku NR, 
- definice, 
- zásady a ukon ení NR, 
- terapeutické postupy. 

2 

Bezv domí, mdloba, k e e. 1 

Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu. 1 

Úrazy: 
krvácení a jeho stav ní, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy 
elektrickou energií. 

1 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 

Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem.  
Celkem 12 
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Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, 
laryngeálního tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami 
tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- a 

elektroimpulzoterapie. 
 

Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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7.1.2 Program seminá e Základy zdravotnické legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 2 
Systém právních p edpis  ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj . 
Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. 
Orgány a za ízení ochrany ve ejného zdraví. 
Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 

Postavení a kompetence komor. 

Zdravotnická dokumentace, ochrana dat. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

4 

Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace 
etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. 2 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Lekto i z ad pracovník  SÚKL pov ených inspekcemi ve tká ových za ízeních.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.

7.1.3 Program seminá e Legislativa v asistované reprodukci 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zákon . 296/2008 Sb., o zajišt ní jakosti a bezpe nosti lidských tkání a bun k 
ur ených k použití u lov ka a o zm n  souvisejících zákon  (zákon o lidských 
tkáních a bu kách) a navazující p edpisy. 

10 

Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu ve zn ní zákona 227/2006 Sb.  
o výzkumu na lidských embryonálních kmenových bu kách a souvisejících 
innostech a o zm n  n kterých souvisejících zákon . 

2 

Etika práce se zárode nými bu kami, vztah etiky a práva. 6 
Celkem 18 
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Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a etiky, zejména osoby s právnickým vzd láním a 
profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.
Lekto i z ad pracovník  SÚKL pov ených inspekcemi ve tká ových za ízeních.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí text  zákon , event. jiné.

 
             7.1.4   Specializa ní kurz v klinické embryologii – 2 dny (16 hod.). 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Gamety a proces oplození in vitro a in vivo. 1 
Hormonální regulace vývoje vají ka a spermie. Farmakologické ovlivn ní 
vývoje gamet. 1 

Preimplanta ní vývoj embrya, jeho asování. Známky úsp šného a neúsp šného 
vývoje embryí (skórování embryí). Pregnancy rate, implantation rate. 2 

Implantace. Komunikace mezi asným embryem a mate ským organizmem. 1 
Blastogeneze, embryogeneze, vývoj plodu ve druhém a t etím trimestru. 1 
Vznik dvoj at. Rizika více etného t hotenství. Vývoj a funkce placenty. 1 
Embryonální vývoj pohlavních orgán . 1 
P ístrojová technika v klinické embryologii. 1 
Základní genetické poznatky. 1 
Nukleové kyseliny, metody DNA diagnostiky. 1 
Principy monogenní d di nosti, nej ast jší onemocn ní. Polygenní a 
multifaktoriální d di nost. Mitochondriální d di nost. 1 

Preimplanta ní diagnostika. 1 
Prenatální diagnostika. 1 
Vliv prost edí na vývoj embrya a plodu. Mutageneze, genotoxicita, teratogeneze. 
Léky v gravidit . 1 

Etická problematika asistované reprodukce. 1 
Celkem 16 
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Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru Klinická embryologie (atestace) a praxí nejmén  
6 let v oboru. V po áte ním období se specializovaná zp sobilost nahradí certifikátem ESHRE 
Senior Clinical Embryologist. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  15 let praxe v oboru.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením, poskytnutí studijních materiál .

 
7.1.5   Specializa ní stáž na akreditovaném pracovišti v klinické embryologii – 
           1 týden (33 hod.) 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Mikromanipula ní techniky oplození. 5 

Techniky pomalé kryokonzervace. 3 

Techniky vitrifikace. 3 

Techniky biopsie pólocyt , blastomer a trofoblastu. 3 

Skórování embryí. 2 

Hodnocení barveného nát ru spermií. 2 

Elektronická dokumentace cyklu asistované reprodukce. 1 

Hospitace v laborato ích.  

Pronatal s.r.o. 2 

ÚBLG 2. LF Motol  

– molekulárn  genetické a cytogenetické lab., 4 

– reproduk ní genetiky a andrologie. 4 

GENPROGRESS s.r.o. 4 

Celkem 33 
 
Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru Klinická embryologie, Léka ská genetika, Klinická 
genetika (atestace, nebo zpo átku certifikát ESHRE Senior Clinical Embryologist) a praxí nejmén  
5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe v oboru.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením, tréningové laborato i z ízené ARE a další 
akreditované domácí nebo zahrani ní laborato e, poskytnutí studijních materiál .
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8 Seznam doporu ené literatury 

Doporu ená literatura 
IHÁK R: Anatomie 2. Grada, 2002. 

GANONG WF: P ehled léka ské fyziologie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, 2006. 
TRÁVNÍK P, ECH S: Základy obecné a speciální embryologie pro klinické embryology. YBUX, 
2010. 
TRÁVNÍK P, HLINKA D, ŽÁKOVÁ J, ORÁ OVÁ E: Metody asistované reprodukce pro 
klinické embryology. YBUX, 2010. 
SNUSTAD DP, SIMMONS MJ: Genetika. Masarykova univerzita, 2009. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Alergologie a klinická imunologie  
je získání specializované zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí, 
praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování 
pro innosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických 
pracovník  a jiných odborných pracovník , ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen 
vyhláška . 424/2004 Sb.). 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Alergologie a klinická 
imunologie je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání Odborného pracovníka 
v laboratorních metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  dle § 26 zákona . 96/2004 Sb.,  
o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen zákon  
. 96/2004 Sb.). 

a) Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou celodenní 
pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle 
ustanovení vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb. a zákoníku práce, ve zn ní 
pozd jších p edpis  

b)  externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy tak, že doba ur ená na praktické 
zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené pro 
celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než u celodenní pr pravy. 
Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy, která nem že být kratší než 
u celodenní pr pravy, odpovídá akreditované za ízení. 

 
Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  48 m síc dle délky praxe 

v p íbuzných laboratorních oborech, z toho:  
 

2.1 Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, 
alergologie a klinická imunologie a nukleární medicína – celkem 24 
m síc   

Povinná praxe 
Celková doba  Po et m síc  
úvodní povinná praxe – probíhá v klinické laborato i oboru, do n jž je uchaze  
za azen 6 

praxe v klinických laboratorních oborech – probíhá v laborato ích 
biochemických, imunologických, nukleární medicíny, hematologických  
a transfuzní služby, mikrobiologických, toxikologických, genetických, 
cytologických, patologicko-anatomických a dalších 

18 

klinické biochemii 5 z toho 14 m síc  
praxe v hematologii a transfúzní služb  3 
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mikrobiologii 2 
imunologii 2 

laborato ích všech 
uvedených obor  

nukleární medicín  1 
 

Zbývající praxi lze absolvovat jako volitelnou v jakémkoliv klinickém laboratorním 
oboru podle možností a odborného zam ení uchaze e. 

Praxe probíhá na pracovištích schválených pro ú ely specializa ního vzd lávání  
a jejichž laboratorní provozy mají p íslušné vybavení. Praxe, v etn  inností na všech 
pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. 
 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách 

Kurzy, seminá e Po et dní/ 
kredit  

Povinný modulárn  uspo ádaný kurz Základy klinických laboratorních obor . 
8 týdn / 

10 kredit /týden 
Povinný kurz Neodkladná první pomoc. 2/ 4 kredity 
Povinný seminá  Základy zdravotnické legislativy. 1/ 2 kredity 

 
Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a seminá e Základy zdravotnické 

legislativy není podmínkou pro ukon ení základního kmene, lze absolvovat i b hem 
specializovaného výcviku. 

Podmínkou pro ukon ení základního kmene je spln ní všech požadavk  stanovených 
vzd lávacím programem, v etn  úsp šného absolvování povinného kurzu a ov ení znalostí 
písemným testem.  
 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln  24 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního kmene.  
 
Povinná praxe 
Celková doba  Po et m síc  
praxe v laborato i léka ské imunologie 24 m síc  

v laborato i akreditovaného pracovišt  s klinickou i laboratorní 
složkou (spl ující definici laborato e alergologie a klinické 
imunologie uvedené v p íloze koncepce oboru alergologie  
a klinická imunologie – viz www.csaki.cz – a doporu ené 
výborem SAKI). z toho 

probíhá-li celá povinná praxe na domácím akreditovaném 
pracovišti – nutno absolvovat 2 týdny stáž v jiné akreditované 
laborato i 

min. 6 m síc  

 
Doporu ená dopl ková praxe
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Pracovišt  Délka trvání 
praxe dle vlastní volby na laboratorních pracovištích s odlišným odborným 
zam ením než je zam ení vlastního pracovišt , nap . v laborato ích 
molekulární biologie, genetických, mikrobiologických, která vhodn  doplní 
praxi v laboratorních oborech a stáže na klinických pracovištích podle zadání 
logbooku 

neur ena 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách  

Kurzy, seminá e Po et dní/ 
kredit  

povinný specializa ní kurz v alergologii a klinické imunologii I a II  min. 2 týdny/ 
20 kredit  

povinné metodické kurzy v laboratorní imunologii  
min. 1 týden/ 

10 kredit  
doporu ené jsou další odborné akce po ádané SAKI, IPVZ, LS JEP, LK aj.   

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických 
dovedností a seznam výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanoven 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen  
po teoretické, ale i po stránce praktické.  
 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností 
a výkon  prokazatelných na konci základního kmene  

Cílem spole ného základu je získat: 

základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
teoretické znalosti spole né klinickým laboratorním obor m, 
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s odborníky ostatních laboratorních 
obor , 
obecné pov domí o klinických a laboratorních provozech zdravotnických za ízení.  

 
Teoretické znalosti 

Obecná biologie (morfologie bu ky, organely a jejich vlastnosti, kompartmentace 
metabolických proces , d lení bu ky, apoptóza a další); 
obecná chemie, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie, metody 
instrumentální analýzy; 
imunologie (interakce antigen protilátka, principy bun né imunity, principy 
humorální imunity, komplement, transplanta ní imunologie a další); 
biochemie (s ohledem na biochemii a metabolismus lov ka); 
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mikrobiologie (patogen, patogeneze infekcí, indikace adekvátních diagnostických 
metod vedoucích k pr kazu agens, interpretace laboratorních nález  ve vztahu ke 
klinickému projevu infekcí, antibiotická politika, prevence infekcí a antibiotické 
rezistence); 
hematologie (kmenové bu ky, morfologie a význam krevních bun k, principy 
koagulace, základy krevní transfúze); 
genetika (nukleové kyseliny, chromosomy, geny, genom, principy genetiky 
lov ka, cytogenetika, molekulární genetika a další); 

toxikologie (toxiny, biotransformace, otravy organickými a anorganickými jedy, 
zneužívané látky); 
radioaktivita, izotopy významné pro klinické laborato e, principy detekce zá ení, 
principy práce s otev enými zá i i a bezpe nost práce; 
vybrané okruhy z biologie a fyziologie související s hlavními laboratorními obory; 
ochrana ve ejného zdraví (epidemiologie infek ních onemocn ní, nozokomiální 
nákazy, prevence, vakcinace, povinná hlášení, dezinfekce, sterilizace a další); 
základy managementu klinické laborato e; 
statistika v léka ských v dách, principy metrologie, principy ízení kvality. 

 
Uchaze  má dále získat znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému 

zdravotní pé e, základy léka ské etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), znalosti 
základní dokumentace obor  (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky); znalosti 
po íta ové techniky a její využití pro dokumentaci a získávání informací a další.  

Absolvování spole ného základu je ukon eno testem ze všech modul  a potvrzením  
o spln ní veškerých požadavk  spole ného základu. Potvrzení o úsp šném absolvování testu 
a ukon ení spole ného základu se zapisuje do pr kazu odbornosti. 
 

3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  
prokazatelných na konci specializovaného výcviku v alergologii  
a klinické imunologii  

Teoretické znalosti: 

Obecná a klinická imunologie 
Strukturální charakteristika imunitního systému (funkce imunitního systému, 
bu ky imunitního systému, primární, sekundární lymfoidní orgány), fylogeneze  
a ontogeneze imunity, hlavní histokompatibilní systém – fyziologická úloha, 
imunitní odpov  (antigen, imunogen, genetická podstata imunologické 
specifi nosti); 
bun né a molekulární základy imunologické reakce, polarizace imunitní 
odpov di, efektorové a regula ní mechanismy imunitních reakcí; 
vrozená imunita (fagocytóza, komplementový systém, reaktanty akutní fáze, 
zán t); 
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regulace imunity (genetika, regula ní molekuly – ligand-receptorové interakce, 
cytokiny, chemokiny, adhezní molekuly, atd.); 
základní typy imunitních mechanism  poškozujících organismus (typy 
p ecitliv losti), imunodeficity, autoimunita, alergie); 
antiinfek ní imunita (mechanismy obrany p i infek ních procesech poškozující 
d sledky imunitních reakcí, aktivní a pasivní imunizace); 
protinádorová imunita (biologie nádorového bujení, mechanismy protinádorové 
imunity, imunologický dozor, nádorové antigeny); 
transplanta ní imunologie (histokompatibilita, odvržení št pu, imunologická 
tolerance); 
zevní prost edí a imunita, imunotoxikologie. 

 
P edpokládá se základní orientace v klinické problematice oboru alergologie a klinická 

imunologie, znalost terminologie, v etn  orienta ní znalosti v problematice imunomodulace  
a imunoprofylaxe.  
 

Laboratorní imunologie 

Principy metod humorální imunity založených na principu interakce antigen  
protilátka, resp. ligand  vazebný reagent. 
Metody klasické sérologie (aglutinace p ímá a pasivní, Coombsovy reakce, KFR, 
precipitace). 
Imunoprecipita ní techniky v etn  turbidimetrie/nefelometrie, radiální 
imunodif ze, imunoelektroforézy, apod. 
Metody imunoanalýzy (reakce s následnou detekcí v etn  imunoblotu/imunodotu). 
Principy metod na pr kaz a stanovení imunitních komplex . 
Principy metod pro analýzu komplementového systému (stanovení aktivity  
a jednotlivých složek a regula ních faktor  komplementového systému). 
Metody pro pr kaz autoprotilátek (nep ímá imunofluorescence, 
imunoenzymatické metody apod.). 
Principy metod bun né imunity 

- stanovení subpopulací lymfocyt  metodami pr tokové cytometrie; 
- stanovení funk ní aktivity lymfocyt  testem transformace lymfocyt   

a metodami prokazujícími produkci cytokin , imunoglobulin  a jiných 
faktor po stimulaci in vitro; 

- funk ní testy fagocytózy in vitro (ingesce, chemotaxe, testy na 
metabolické vzplanutí, baktericidie); 

- cytotoxické testy; 
- bun né testy v alergologii (aktivace basofil , testy produkce histaminu 

po stimulaci alergeny, CAST test). 
Využití metod molekulární biologie v imunologii (PCR a ostatní amplifika ní 
techniky). 
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Principy metod pro pr kaz histokompatibility (HLA systém). 
Principy imunohistologických a imunocytologických technik. 
Multiplexová analýza a microarraye (expresní profily). 
Vyhodnocovací metody (metody vyhodnocování výsledk  – lineární a nelineární 
regrese – logit-log funkce – spline funkce – 4PL – 5PL, metody mnohorozm rné 
analýzy-shlukovací a diskrimina ní metody, programy pro vyhodnocení výsledk  
a zpracování parametr  QC – popis použití v praxi). 
M ící technika (principy detekce, m ící technika pro m ení absorbance, m ící 
technika pro m ení luminiscence, m ící technika pro m ení fluorescence, v etn  
pr tokového cytometru, m ící technika pro m ení zá ení beta a gama). 
Automatizované imunoanalytické systémy pro neizotopové i izotopové techniky 
(p ehled a popis uspo ádání). 
Preanalytická fáze (p íprava pacienta, technika odb ru, konzervace vzork , 
identifikace, transport, skladování, interferen ní vlivy). 

ízení jakosti (teoretické základy – p esnost – správnost - referen ní metody – 
analytická specifi nost a citlivost – cross reaktivita, lokální kontrola kvality – 
systém externího posuzování jakosti). 
Správná laboratorní práce (teoretické základy a zp sob praktické aplikace, národní 
íselník laboratorních položek – struktura a obsah dokument  SOP – p íru ka 

jakosti - p íprava laborato e k akreditaci). 
Klinický význam laboratorních vyšet ení provád ných v imunoanalytických 
laborato ích (interpretace výsledk  stanovení v dané klinické problematice – 
atopie, imunodeficity, autoimunita, imunopatologie, infekce atd., spolupráce 
laborato e s klinickými pracovišti – postanalytická fáze). 
Základní znalosti prevence laboratorních infekcí, zásady práce s tká ovými 
kulturami, radioizotopy. 

 
Praktické dovednosti: 

Praktické zvládnutí výše uvedených technik dle logbooku. 
 

4 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání, provádí pravideln  
v šestim sí ních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních 
innostech na pracovišti) v pr kazu odbornosti a logbooku. Záznamy  

o ukon ení základního kmene se provádí v pr kazu odbornosti.  

b) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce: 
absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a pr kazu 
odbornosti, 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
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p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem, 
p edložení písemné práce, 
získání minimáln  25 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást teoretická – 3 odborné otázky:  
- ást obecná – základy imunologie, 
- ást metodologická – metody a p ístrojová technika používané v oboru, 

principy statistických metod a managementu,  
- obhajoba písemné práce na zadané téma. 
ást praktická – vyhodnocení indikace laboratorních vyšet ení a jejich 

výsledk  u klinického p ípadu reálného i simulovaného. 
 

5 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Alergologie a klinická imunologie bude 
schopen provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce 
specializovanou laboratorn  diagnostickou pé i v oboru alergologie a klinická imunologie.  
Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou . 424/2004 
Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis , zabezpe ovat níže uvedené innosti v rozsahu své 
specializované zp sobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 
 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Klinický bioanalytik se specializovanou zp sobilostí v oboru Alergologie a klinická 
imunologie získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné analytické innosti a je 
oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 121 a § 124 vyhlášky . 424/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis : 
 

a) bez odborného dohledu a bez indikace 
vytvá í systém identifikace vzork  zaslaných k vyšet ení, jejich uchovávání, 
dokumentace a archivace výsledk  vyšet ení, 
kontroluje p ístrojovou techniku stanovenou k provád ní laboratorních 
vyšet ení, vyhodnocuje p ípady selhání zdravotnické techniky a zajiš uje 
jejich prevenci, 
zajiš uje programy interní a mezilaboratorní kontroly jakosti, interpretuje  
a aplikuje jejich výsledky do laboratorní praxe, 
podílí se na tvorb  a udržování ízené dokumentace v laborato i, 
ídí zavád ní a dodržování obecných pravidel bezpe nosti práce v laborato i 

a dodržování provozního ádu laborato e, 
identifikuje innosti vyžadující zm nu v postupu, provádí výzkum, 
vytvá í podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do klinické praxe  
na vlastním pracovišti i v rámci oboru, 
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p ipravuje standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
vede specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
zajiš uje správné uchovávání, p ípadn  konzervaci vzork  ur ených  
k vyšet ení, 
kontroluje p ístrojovou techniku stanovenou k provád ní laboratorních 
vyšet ení, vyjma úkon  vyhrazených osobám se zvláštní odbornou 
zp sobilostí vymezenou zvláštními právními p edpisy a zajiš uje jejich 
dokumentaci, 
po izuje a dokumentuje data o referen ních materiálech, kalibra ních 
funkcích, kontrolních analýzách a diagnostických reagenciích, 
d sledn  aplikuje pravidla metrologie a chemometrie, 
doporu uje vhodné postupy odb ru, transportu a uchovávání biologického 
materiálu pro ostatní zdravotnické pracovníky, 
uvádí nové laboratorní metody a diagnostické postupy a provádí jejich 
validaci, 
poskytuje podklady pro konzulta ní a konziliární innost; 
bez odborného dohledu a bez indikace p ipravuje technologické postupy  
a standardní opera ní postupy pro oblast autogenních vakcín a eší 
problémy p i jejich p íprav ; 

b) bez odborného dohledu na základ  indikace léka e 
volí vhodné laboratorní metody, v etn  p ípadného rozší ení indikace léka e 
a interpretaci výsledk  laboratorních vyšet ení a dat v diagnostické, 
monitorovací, lé ebné a preventivní innosti, 
provádí specializované laboratorní diagnostické postupy 
provádí odb r žilní nebo kapilární krve a neinvazivní odb ry biologického 
materiálu pro imunologická vyšet ení, 
zajiš uje, že postup p ípravy a kontroly perorálních, injek ních a nazálních 
autogenních vakcín zaru uje jakost, ú innost a bezpe nost t chto p ípravk , 
provádí rutinní mikrobiologické kultiva ní vyšet ení za ú elem identifikace 
bakteriálních kmen , 
p ipravuje individuální nebo kombinované humánní autogenní vakcíny.  

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad . 
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7 Programy povinných kurz , stáží, seminá   

7.1  Charakteristika vzd lávacích aktivit 

7.1.1 Program kurzu Neodkladná první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zahájení, et z p ežití a jeho lánky; Úloha ZZS v R, jejich organizace; 
Základní životní funkce; Bezprost ední ohrožení života – p í iny, výskyt  
a p íznaky. 

1 

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace /NR/  
Automatizovaná externí defibrilace: 

- historie vzniku NR, 
- definice, 
- zásady a ukon ení NR, 
- terapeutické postupy. 

2 

Bezv domí, mdloba, k e e. 1 

Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu. 1 

Úrazy: 
- krvácení a jeho stav ní, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, 

úrazy elektrickou energií. 
1 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 1 
Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem.  
Celkem 12 

 
Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.
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Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- 

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.

 
7.1.2 Program seminá e Základy zdravotnické legislativy  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 2 
Systém právních p edpis  ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj . 
Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. 
Orgány a za ízení ochrany ve ejného zdraví. 
Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 

Postavení a kompetence komor. 

Zdravotnická dokumentace, ochrana dat. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

4 

Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace 
etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. 2 

Celkem 8 
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Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.

 
7.1.3 Program specializa ních kurz  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Povinný specializa ní kurz v alergologii a klinické imunologii I 
Bu ky a orgány imunitního systému. 
Regulace imunity. 
Imunopatologické reakce. 
Imunodeficity. 
Klasická serologie a imunoprecipita ní techniky. 
Imunoanalýza. 
Vyšet ení autoprotilátek. 
Vyšet ení bun né imunity. 
Molekulárn -biologické metody. 
HLA typizace. 

30 

Povinný specializa ní kurz v alergologii a klinické imunologii II 
Patofyziologie alergického zán tu. 
Klasifikace alergen  a zk ížená reaktivita. 
Alergeny zevního prost edí. 
Hmyzí alergie. 
Potravinová alergie a intolerance. 
Plísn  a respira ní alergie. 
Lékové alergie a intolerance. 
Vyšet ovací metody v alergologii. 
Monitorování zán tu dýchacích cest. 
Lé ba alergických onemocn ní. 

30 

Povinný metodický kurz v laboratorní imunologii 
Indikace a interpretace laboratorního vyšet ení. 
Preanalytická fáze. 

ízení jakosti. 
Správná laboratorní praxe. 
Stanovení imunoglobulin . 

40 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 169

Vyšet ení komplementu. 
Zán tlivé parametry. 
Cirkulující imunokomplexy. 
Pr toková cytometrie. 
Vyšet ení fagocytózy. 
Stanovení autoprotilátek imunofluorescen ní a imunoenzymatické. 
Blotovací techniky. 
Infek ní sérologie. 
Specifické IgE. 
Amplifika ní techniky (PCR, RT-PCR,...). 
Multiplexové metody. 

 
Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Léka i a VŠ se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 
alergologie a klinická imunologie a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání v oboru 
specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Klinická genetika pro Odborného 
pracovníka v laboratorních metodách a p íprav  lé ivých p ípravk  je získání zp sobilosti 
osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti klinické 
genetiky, umož ujících samostatnou innost v molekulárn  genetických a cytogenetických 
laborato ích pracoviš  léka ské genetiky nebo v laborato ích zabývajících se klinickou 
cytogenetikou nebo DNA diagnostikou a dalšími molekulárn  genetickými metodami 
u pacient  a jejich rodinných p íslušník . Za výkon povolání klinického bioanalytika pro 
klinickou genetiku se považuje samostatné provád ní kultivace bun k pro prenatální  
i postnatální chromosomové vyšet ení, zpracování bun k, p ípravy preparát , hodnocení 
karyotyp  a jejich interpretace, metod a interpretace molekulárn  cytogenetických vyšet ení. 
Dále samostatné provád ní molekulárn  genetických metod, jako extrakce DNA a RNA, 
restrik ní št pení, gelová elektroforéza, PCR a její modifikace, sekvenování, muta ní analýzy, 
p ímé i nep ímé DNA diagnostiky atd. Zavádí nové metody, vede výkaznictví, podílí se na 
klinickém výzkumu, podílí se s léka ským genetikem na interpretaci analýz. Za výkon 
povolání klinického bioanalytika pro klinickou genetiku se považuje innost podle § 26 
zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických povoláních (dále jen zákon . 96/2004 
Sb.) a § 129 vyhlášky . 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník   
a jiných odborných pracovník  (dále jen vyhláška . 424/2004 Sb.). 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru klinická genetika 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních 
metodách dle § 26 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

a) Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou celodenní 
pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení 
vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb. a zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

b) Formou externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy tím, že doba ur ená 
na praktické zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby 
stanovené pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než 
u celodenní pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy, která 
nem že být kratší, než u celodenní pr pravy odpovídá akreditované za ízení. 

Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  48 m síc  dle délky praxe 
v p íbuzných laboratorních oborech, z toho 
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2.1 Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, 
léka ská imunologie a nukleární medicína – celkem 24 m síc  

Povinná praxe 
Celková doba  Po et m síc  
úvodní povinná praxe – probíhá v klinické laborato i oboru, do n jž je uchaze  
za azen 6 

praxe v klinických laboratorních oborech – probíhá v laborato ích 
biochemických, imunologických, nukleární medicíny, hematologických 
a transfúzní služby, mikrobiologických, toxikologických, genetických, 
cytologických, patologicko-anatomických a dalších 

18 

klinická biochemie (biochemická genetika) 5 
hematologie a transfúzní služba 3 
mikrobiologie 2 
imunologie 2 
nukleární medicína 1 

z toho 14 m síc  
praxe v 
laborato ích 
uvedených 
obor  

patologicko-anatomická laborato  1 
 

Zbývající praxi lze absolvovat jako volitelnou v jakémkoliv klinickém laboratorním 
oboru podle možností a odborného zam ení uchaze e. 

Praxe probíhá na pracovištích schválených pro ú ely specializa ního vzd lávání  
a jejichž laboratorní provozy mají p íslušné vybavení. Praxe, v etn  inností na všech 
pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v pr kazu odbornosti. 
 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách 

Kurzy, seminá e Po et dní/ 
kredit  

Povinný modulárn  uspo ádaný kurz Základy klinických laboratorních 
obor . 

celkem 8 týdn  
10 kredit /týden 

Povinný kurz Neodkladná první pomoc. 
2 

4 kredity 

Povinný seminá  Základy zdravotnické legislativy. 
1 

2 kredity 

Povinný specializa ní kurz Klinická genetika p ed atestací. 
2 dny 

4 kredity 

Povinná specializa ní stáž v klinické laboratorní genetice na akreditovaném 
pracovišti vyššího typu. 

1 týden 
10 kredit  

 
Doporu ené jsou další odborné akce po ádané akreditovanými za ízeními, odbornou 

spole ností aj. 



174 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a seminá e Základy zdravotnické 
legislativy není podmínkou pro ukon ení základního kmene, lze absolvovat i b hem 
specializovaného výcviku. 

Podmínkou pro ukon ení základního kmene je spln ní všech požadavk  stanovených 
vzd lávacím programem, v etn  úsp šného absolvování povinného kurzu a ov ení znalostí 
písemným testem. 
 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln  24 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. 

 
Povinná praxe v oboru 
Celková doba  Po et m síc  
praxe v cytogenetické laborato i/molekulárn  genetické laborato i na 
akreditovaném pracovišti I. typu 22 

z toho praxe v cytogenetické /molekulárn  genetické laborato i (dopln k k 
základnímu zam ení ú astníka specializa ního vzd lávání) 3 

 
Povinná dopl ková praxe 
Celková doba  Po et m síc  
praxe v genetické ambulanci na akreditovaném pracovišti vyššího typu 2 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických 
dovedností a seznam výkon  

3.1 Rozsah požadovaných znalostí, dovedností a výkon  
prokazatelných na konci základního kmene 

Cílem spole ného základu je získat: 
základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
teoretické znalosti spole né klinickým laboratorním obor m, 
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s odborníky ostatních laboratorních 
obor , 
obecné pov domí o klinických a laboratorních provozech zdravotnických za ízení. 

 
Teoretické znalosti 

Obecná chemie, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie, metody 
instrumentální analýzy. 
Biochemie (s ohledem na biochemii a metabolismus lov ka), biochemická 
genetika. 
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Imunologie (interakce antigen protilátka, principy bun né imunity, principy 
humorální imunity, komplement, transplanta ní imunologie a další). 
Mikrobiologie (patogen, patogeneze infekcí, indikace adekvátních diagnostických 
metod vedoucích k pr kazu agens, interpretace laboratorních nález  ve vztahu ke 
klinickému projevu infekcí, antibiotická politika, prevence infekcí a antibiotické 
rezistence). 
Ochrana ve ejného zdraví (epidemiologie infek ních onemocn ní, nozokomiální 
nákazy, prevence, vakcinace, povinná hlášení, dezinfekce, sterilizace a další). 
Obecná biologie (morfologie bu ky, organely a jejich vlastnosti, kompartmentace 
metabolických proces , d lení bu ky, apoptóza a další). 
Vybrané okruhy z biologie a fyziologie související s hlavními laboratorními 
obory. 
Hematologie (kmenové bu ky, morfologie a význam krevních bun k, principy 
koagulace, základy krevní transfúze). 
Genetika (nukleové kyseliny, chromosomy, geny, genom, principy genetiky 
lov ka, cytogenetika, molekulární genetika a další). 
- Toxikologie (toxiny, biotransformace, otravy organickými a anorganickými 

jedy, zneužívané látky). 
- Radioaktivita, izotopy významné pro klinické laborato e, principy detekce 

zá ení, principy práce s otev enými zá i i a bezpe nost práce. 
- Základy managementu klinické laborato e. 
- Statistika v léka ských v dách, principy metrologie, principy ízení kvality. 

 
Uchaze  má dále získat znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému 

zdravotní pé e, základy léka ské etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), znalosti 
základní dokumentace obor  (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky); znalosti 
po íta ové techniky a její využití pro dokumentaci a získávání informací a další. 

Absolvování základního kmene je ukon eno testem ze všech modul  a potvrzením 
o spln ní veškerých požadavk  spole ného základu. Potvrzení o úsp šném absolvování testu 
a ukon ení základního kmene se zapisuje do pr kazu odbornosti. 
 

3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  
prokazatelných na konci specializovaného výcviku v klinické 
laboratorní genetice  

Teoretické znalosti 
Téma Rozpis u iva 

Cytogenetika 

Základní pojmy (mitosa, meiosa, lyonisace, euchromatin, 
heterochromatin, mozaicismus, segregace lidských chromosom , 
klasifikace chromosomových aberací, mechanismy vzniku). 
Cytogenetické metody, princip, využití. Metoda fluorescen ní in situ 
hybridisace, typy sond, využití. ipové technologie. Mikrocytogenetika. 
Onkocytogenetika. Interpretace cytogenetických nález . 
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Prenatální 
diagnostika 

Reimplanta ní prenatální diagnostika, amniocentéza, odb r choria, 
kordocentéza, indikace prenatální diagnostiky, screeningové programy 
(biochemický, ultrazvuk, I.trimestrální kombinovaný, integrovaný, 
sekven ní, II. trimestrální), termíny provedení, jejich senzitivita falešná 
pozitivita. Prenatální odb ry vhodné pro DNA vyšet ení r znými 
technikami. Interpretace laboratorních nález . 

Genetika 

Základní pojmy (genotyp, fenotyp, alela, mutace, homozygot, 
heterozygot, vazba gen , genová exprese, regulace, interakce 
nealelních gen . Principy monogenní d di nosti, nej ast jší 
onemocn ní. Polygenní a multifaktoriální d di nost, empirická rizika. 
DNA diagnostika, preventivní metody. Nej ast jší vrozené poruchy 
metabolismu, screening, lé ba. Popula n  frekventní multifaktoriální 
choroby. Mitochondriální d di nost. Frekvence nej ast jších 
d di ných poruch v populaci. 

Genetické 
poradenství 

Indikace genetického vyšet ení, stanovení genetických rizik. 
Genealogické vyšet ení, sestavení rodokmenu. Úloha molekulární 
genetiky a cytogenetiky v genetickém poradenství. Organizace 
genetické pé e u nás. Mutageneze, kancerogeneze, teratogeneze, 
genotoxicita. Nep íznivé faktory zevního prost edí, testování. 

Molekulární 
genetika 

Nukleové kyseliny – struktura, vlastnosti, funkce. Centrální dogma 
molekulární genetiky. Genetická informace, gen, genetický kód, 
replikace, transkripce, translace, regulace genové exprese. 
Rekombinace. Mechanismy a typy mutací. DNA polymorfismus. 
Metody DNA diagnostiky. Problematika molekulárn  genetické 
diagnostiky chorob AD, AR, XR, mitochondriálních a polygenních 
chorob (p íklady vybraných chorob). ipové technologie, sekvenace, 
sekvenace nové generace Základy imunogenetiky a kancerogeneze, 
farmakogenetiky, klinické výstupy. Nomenklatura mutací, anotace 
geonomových alterací, nekódující sekvence v geonomu. 

Etika Etická a legislativní problematika genetiky. Prediktivní testování. 

Zdravotnická 
dokumentace 

Zdravotnické záznamy genetické ambulance, výsledk  molekulárn  
genetického a cytogenetického vyšet ení. Záznam genetických dat 
v po íta i, systém záznam  pro zdravotní pojiš ovny. 

Bioinformatika Bioinformatika. 
 
Praktické dovednosti 

Samostatn  volit jednotlivé cytogenetické techniky, kultivovat a zpracovávat bu ky 
pro cytogenetická vyšet ení, provád t diferencia ní barvení chromosom  (G-pruhy, C-pruhy, 
HRT), ev. další techniky podle zam ení pracovišt . Hodnocení lidského karyotypu, analýza 
po íta ového obrazu. Výb r a využití vhodné sondy p i in situ technikách – sondy 
celochromosomové, centromerické, telomerické, lokus-specifické aj. Hodnocení 
a interpretace FISH výsledk . Základy, alespo  teoretické, dalších molekulárn  
cytogenetických metod (CGH, SKY, m FISH, m BAND, mikro ipy). Zápis karyotypu podle 
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platné mezinárodní nomenklatury. P esná diagnostika chromosompvých aberací, jejich typ, 
ozna ení. Detekce lomivosti chromosom  a získaných aberací. Stanovení vhodného postupu 
vyšet ení a po tu bun k, nutných pro spolehlivý výsledek cytogenetického vyšet ení. 

Návrh vhodného postupu p i molekulárn  genetickém vyšet ování genetických 
poruch. Znalost technik molekulární diagnostiky. Praktické vyhodnocení výsledk  DNA 
diagnostiky – v etn  interpretace výsledk  s ohledem na rodokmen rodiny, event. doporu ení 
dalších vyšet ení. 
 

4 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 

školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání, provádí pravideln  
v šestim sí ních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních 
innostech na pracovišti) v pr kazu odbornosti. Záznamy o ukon ení 

základního kmene se provádí v pr kazu odbornosti.  

b) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce 

absolvování povinné praxe a její zhodnocení v pr kazu odbornosti, 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  potvrzené školitelem, 
p edložení písemné práce, 
získání minimáln  25 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška - probíhá dle §§ 6-7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 

ást praktická 
samostatná analýza a zhodnocení patologické mitózy/karyotypu, 
zhodnocení a vysv tlení výsledk  molekulárn  genetického vyšet ení, 
vyhodnocení p ípadu klinické genetiky, 
ást teoretická  
3 odborné otázky z oblasti klinické cytogenetiky, molekulární genetiky 
a léka ské genetiky. 

 

5 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Klinická genetika bude schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
laboratorní innost v oboru. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, 
v souladu s vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis , zabezpe ovat 
níže uvedené innosti v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené uvedenou 
vyhláškou. 
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5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Klinický bioanalytik se specializovanou zp sobilostí v oboru Klinická genetika 
získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné analytické innosti a je oprávn n 
vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 121 a § 124 vyhlášky . 424/2004 Sb. a dále: 

je schopen samostatn  zpracovávat lidské lymfocyty, amniocyty, ev. další lidské 
bu ky k cytogenetickému vyšet ení. Toto vyšet ení provádí a samostatn  hodnotí 
klasickou metodou, ev. dalšími metodami, v etn  FISH; 
je schopen izolovat nukleové kyseliny z dostupné lidské tkán , zvolit vhodnou 
techniku jejího vyšet ení, zhodnotit dosažené výsledky a p ípadn  navrhnout  
a realizovat další dopl ující vyšet ení; 
sleduje rychlý vývoj molekulárn  genetických vyšet ovacích metod a uvádí je dle 
možnosti postupn  do praxe. ídí innost laborant  p i použití speciálních 
zobrazovacích metod chromosom , vede výkaznictví provedených analýz, podílí 
se s klinickým genetikem na klinickém zhodnocení provedených analýz, podílí  
se na klinickém výzkumu a zavád ní nových metod; 
je zodpov dný za provád ní národních a mezinárodních kontrol kvality vyšet ení 
a audit  podle typu a zam ení pracovišt . 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad . 
 
Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou ást se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení 
ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis , který 
organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání.1 
Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem pro teoretickou ást se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 

                                                 
1 Školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.).  
Pedagogické schopnosti.  
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální 
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ .  
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné výuce praktických dovedností – modely  
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace. 

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení  
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Programy povinných kurz , stáží, seminá  

7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

7.1.1 Program kurzu Neodkladná první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zahájení, et z p ežití a jeho lánky; Úloha ZZS v R, jejich organizace; 
Základní životní funkce; Bezprost ední ohrožení života – p í iny, výskyt 
a p íznaky. 

1 

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace /NR/. 
Automatizovaná externí defibrilace: 
- historie vzniku NR, 
- definice, 
- zásady a ukon ení NR, 
- terapeutické postupy. 

2 

Bezv domí, mdloba, k e e. 1 
Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu. 1 
Úrazy: krvácení a jeho stav ní, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy 
elektrickou energií. 1 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 1 
Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem.  
Celkem 12 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu  
Personální zabezpe ení

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
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ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu  

farmako-a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.

 
7.1.2 Program seminá e Základy zdravotnické legislativy  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 2 
Systém právních p edpis  ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj . 
Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. 
Orgány a za ízení ochrany ve ejného zdraví. 
Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 
Postavení a kompetence komor. 
Zdravotnická dokumentace, ochrana dat. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

4 

Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace 
etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. 2 

Celkem 8 

 

Personální a technické zabezpe ení seminá e  
Personální zabezpe ení

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení
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U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.

 
7.1.3 Specializa ní kurz v klinické genetice/klinické laboratorní genetice –  

2 dny (16 hod.) 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Význam genetiky v medicín . 2 
Lidský genom, transkriptom, proteom, metabolom. 1 
Indikace ke klinicko-genetickému vyšet ení. 1 
Aktuální metody molekulární genetiky, indikace vyšet ení, interpretace 
výsledk , klinický význam. 2 

Aktuální metody klasické a molekulární cytogenetiky, indikace vyšet ení, 
interpretace výsledk , klinický význam. 2 

Farmakogenetika. 1 
Biochemická genetika. 1 
Prenatální diagnostika. 1 
Onkogenetika. 2 
Reproduk ní genetika, asistovaná reprodukce. 1 
Význam a innost genetické ambulance, domácí a mezinárodní doporu ení 
v oblasti léka ské genetiky. 2 

Celkem 16 
 
Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru Léka ská genetika/ Klinická laboratorní genetika 
(atestace) a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe v oboru.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením, poskytnutí studijních materiál .
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7.1.4 Specializa ní stáž na akreditovaném pracovišti vyššího typu v klinické 
laboratorní genetice – 1 týden (33 hod.) 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Molekulárn  genetická diagnostika vybraných chorob (neuromuskulární 
onemocn ní, ledvinná onemocn ní, cystická fibróza, metabolická onemocn ní, 
nádorová onemocn ní atd). 

7 

Nové molekulárn  genetické vyšet ovací metody. 4 
Nové cytogenetické metody. 2 
Multifaktoriální choroby a genetická asociace. 1 
Farmakogenetika. 1 
Preimplanta ní prenatální diagnostika. 1 
Historie eské léka ské genetiky. 1 

Hospitace v laborato ích 

ÚBLG 2. LF Motol 
- molekulárn  genetické a cytogenetické lab., 

4 

- reproduk ní genetiky a andrologie. 4 
ÚBLG 1. LF VFN 4 
GENNET 4 

Jiné laborato e podobného zam ení v R nebo zahrani í.  
Celkem 33 
 
Personální a technické zabezpe ení 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru Léka ská genetika/Klinická genetika (atestace) 
a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe v oboru.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením, genetické laborato e ÚBLG 1. LF VFN, 
ÚBLG 2. LF FN Motol, laborato e GENNET a další akreditované domácí nebo zahrani ní 
laborato e, poskytnutí studijních materiál .
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Organizace a ízení ve zdravotnictví 
je p ipravit neléka ské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí  
a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji 
osobnosti i organizace ve zdravotnictví osvojením si pot ebných teoretických znalostí, 
praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování 
pro innosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis .  

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Organizace a ízení  
ve zdravotnictví je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání neléka ského 
zdravotnického pracovníka dle zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických 
povoláních, ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed podáním p ihlášky k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu 
povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.   

ást specializa ního vzd lávání (zejména n které specifické manažerské techniky) lze 
absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

U ební osnovy vzd lávacího programu Organizace a ízení ve zdravotnictví 
p edstavují ur itý rámec, který umož uje lektorovi akceptovat požadavky ú astník . D raz 
je kladen p edevším na využívání interaktivních metod výuky. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení,  
kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje odborné moduly se stanoveným po tem kredit , p i emž 
ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  dosažených výsledk  
vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Organizace a ízení  
ve zdravotnictví je:  

úsp šné ukon ení kvalifika ního studia, které oprav uje k získání a uznání 
zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických povolání bez odborného 
dohledu, 
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výkon povolání neléka ského zdravotnického pracovníka minimáln  1 rok 
z období 6 ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Seznam doporu ených výkon  uvedený 
v u ebních osnovách jednotlivých odborných modul  je stanoven tak, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  

 

3.1 U ební osnova odborného modulu 1 

Odborný modul – OM1 Role manažera 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
5 dn  odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin 

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 1 

Získat v domosti a dovednosti z oblasti managementu, osobního 
rozvoje vedoucího pracovníka, specifických manažerských 
dovedností a dalších v dních obor , ovliv ující roli manažera ve 
zdravotnictví. Motivovat vedoucí pracovníky k podpo e pot ebných 
systémových zm n ve zdravotnických za ízeních a ke hledání nových 
cest zvyšování spokojenosti zákazník  i zam stnanc . 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Management a manažer 

Klí ové pojmy a témata. Manažerské 
kompetence v oblasti intrapersonální a inter- 
personální, struktura manažerských aktivit. 
Filozofie pojetí moderního managementu. Role 
a funkce v moderním managementu. 

4 

Organiza ní chování  
ve zdravotnickém za ízení 

Poslání a cíle zdravotnické organizace, 
organiza ní audit nap . podle „7S“ – strategie, 
struktura, základní systémy, styly vedení a 
ízení, schopnosti a spolupráce. 

6 
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Organiza ní struktura – typy organiza ních 
struktur. Organiza ní kultura. Motivy pracovní 
innosti.  

Osobní rozvoj vedoucího 
pracovníka 

Klí ové kompetence. Osobní styl – 
sebepoznání, analýza osobního profilu, silné a 
slabé stránky, formování požadovaných 
schopností  
a dovedností. Role osobnosti, role moderního 
manažera. Kariérová dráha zdravotnického 
pracovníka. Osobní portfolio, vzd lávání  
a rozvoj. 

8 

Specifické dovednosti 
manažera 
- management asu  

Osobní a asový management. Techniky ízení 
asu nap . Paretovo pravidlo, Eisenhower v 

princip, ur ení priorit podle analýzy „ABC“. 
Principy efektivního hospoda ení s asem  
a principy efektivního využívání asu. 

- kou ování 

Podstata, principy a p edpoklady kou inku, role 
kou e, metody kou inku a jeho p ínos, techniky 
pro feed back, metody rozvíjení kreativního 
p ístupu, stanovení cíl , analýza sou asného 
stavu, strategie dosažení cíl , plánování 
procesu. 

- delegování 
Pojetí a cíle delegování, fáze procesu a 
metodika postupu delegování, zdroje pro pln ní 
delegované odpov dnosti.  

- motivace 

Teorie motivace, podn ty pro motivaci 
založené na lidských pot ebách, vn jší a vnit ní 
motivace, podmínky pro motivaci, d ležitost 
motivace  
pro zvýšení výkonu, p í iny demotivace. 

5 

Právní aspekty – právní 
pojmy, hlavní zákonné 
p edpisy, základy 
medicínského práva 

Obecn  závazné p edpisy ve zdravotnictví, 
Ústava a Listina základních práv a svobod, 
mezinárodní smlouvy, zákony, provád cí 
právní p edpisy, na ízení vlády, sm rnice 
registrované ve Sbírce zákon . 
Soustava zdravotnických za ízení – právní 
formy zdravotnických za ízení, základní právní 
akty z ízení, z izovací listina, statut, 
organiza ní ád, p sobnost Ministerstva 
zdravotnictví, kraje, právnických a fyzických 
osob.  
Zdravotni tí pracovníci a jiní odborní 
pracovníci ve zdravotnictví – p edpoklady 
výkonu povolání, specializa ní a celoživotní 
vzd lávání, akreditace zdravotnických za ízení. 
Právní odpov dnost zdravotnických pracovník  
– p edpoklady vzniku a druhy právní 
odpov dnosti, d sledky porušení základních 

8 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 189

povinností zdravotnických pracovník , právní 
ochrana zdravotnických pracovník . 
Vedení zdravotnické dokumentace, archivace, 
skartace, právo pacienta na informace, povinná 
ml enlivost zdravotnických pracovník  a její 
výjimky. 

Metodologie výzkumu 

V da a v decký výzkum. Metodologické 
p ístupy k výzkumu. Klasifikace a etapizace 
výzkum . Metody (techniky) výzkumu. 
Výzkumná validita. Charakteristika v deckého 
výzkumu ve zdravotnictví, volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat a problém  pro 
výzkum ve zdravotnictví. Výzkumné databáze  
a zp sob vyhledávání odborných studií. Tvorba 
výzkumných projekt . Etická problematika 
výzkumu. Zadání záv re né písemné práce. 

8 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná své osobní kvality (vlohy, znalosti, dovednosti, vlastnosti 
a postoje), zná nástroje osobního rozvoje, 
zná profesionální typy osobnosti, 
zná výhody delegování a jak delegovat, 
umí si organizovat vlastní as, zná t i pilí e úsp chu, 
zná metody stanovení priorit a eliminace zlod j  asu, 
zná právní aspekty ízení, právní pojmy a hlavní zákonné 
p edpisy,  
umí ovliv ovat osobní kvality spolupracovník  r znými 
rozvojovými aktivitami, 
umí získat náhled a systémový p ístup k efektivnímu výkonu 
manažerské práce ve zdravotnickém za ízení,  
umí usm r ovat sebe a ovliv ovat druhé, chovat se proaktivn  
a efektivn  využívat as, 
umí uplat ovat právní aspekty v roli manažera. 

Seznam doporu ených výkon  Po et 

Sestavení plánu osobního rozvoje vlastní osoby, definice silných a slabých stránek. 
Zd vodn ní, pro  zrovna tento postup je nejvíce p ínosný pro vlastní rozvoj 1 

Sestavení plánu motivace pro konkrétní osobu, pod ízeného,  
i spolupracovníka 1 

Formulace a výb r konkrétních úkol  vhodných k delegování 1 

Analýza firemní kultury na pracovišti a návrh pot ebných krok  pro její 
p ípadnou zm nu, i stabilizaci 1 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . test, ústní zkouška, apod.) + spln né 
výkony zadané lektorem. 
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3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu 

Absolvent/ka odborného modulu 1 je p ipraven/a: 

ovliv ovat osobní kvality spolupracovník  r znými rozvojovými aktivitami, 
získat náhled a systémový p ístup k efektivnímu výkonu manažerské práce  
ve zdravotnickém za ízení, 
usm r ovat sebe a ovliv ovat druhé, chovat se proaktivn  a efektivn  využívat 
as, 

komunikovat efektivn , motivovat a flexibiln  aplikovat styl vedení, 
uplat ovat právní aspekty v roli manažera, 
používat správný postup procesu delegování, p ekonávat bariéry delegování a ešit 
problémy spojené s delegováním. 

 

3.2 U ební osnova odborného modulu 2  

Odborný modul – OM 2 Strategické ízení a krizový management 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
5 dn  odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin 

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 2 

Získat v domosti a dovednosti d ležité pro identifikaci silných 
a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro konkrétní zdravotnické 
za ízení, instituci. P ipravit ú astníky specializa ního vzd lávání tak, 
aby se mohli podílet na tvorb  cíl , strategie a politiky organizace. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Základy strategického 
ízení 

Identifikace stupn  rozvoje procesního ízení  
(v oblastech: procesy, organiza ní struktura, 
m ení proces , týmová práce, trvalé zlepšování), 
fáze a kroky v rámci rozvoje a podpory 
procesního ízení zdravotnického za ízení, systém 
a principy strategického ízení, strategie  
a hierarchie strategií, strategické plánování, 
základní model plánování, výb r podnikové 
strategie, r zné metody a postupy p i uplat ování 
strat. model . 

8 

Strategické vize, mise  
a hodnoty organizace 

M ení proces  a stanovování procesních cíl   
ve vazb  na strategii organizace, rozvoj 
procesního modelu a procesní organiza ní 
struktury organizace. Strategické vize a cíle 
organizace, vyhodnocení strategických možností, 
výb r strategie a její implementace, strategické 
ízení zdravotnických organizací. 

8 
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Manažerské nástroje  
pro analýzu vn jšího  
a vnit ního prost edí  

Identifikace sou asné podnikové mise a cíl , 
analýza sou asného stavu strategického ízení 
v za ízení. Strategická analýza STEP (analýza 
obecného okolí podniku), SWOT (analýza silných 
a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb) a další. 

8 

ízení zm n 

Identifikace nutnosti a rozhodnutí o zm n , ízení 
proces  strategické zm ny, úlohy a role v procesu 
zm ny, plánování zm ny v organizaci. ízení 
zm n a jejich reakce. 

3 

Krizový management 

ízení pod tlakem, techniky ízení v krizových 
situacích, nesoulad mezi cíli a metodami, aktuální 
symptomy ízení, efektivní ízení v krizi, pasti  
a p ekážky efektivního ízení v krizi. 

3 

Krizové situace ve 
zdravotnictví 

Role zdravotnictví v bezpe nostním systému 
státu, koncepce bezpe nostní politiky 
zdravotnictví, terminologie krizového ízení, 
jurisdikce vztahující se ke krizovému ízení, 
zajišt ní krizové p ipravenosti, organizace 
krizového ízení ve zdravotnictví. 
Zdravotnictví a IZS - organizace zajišt ní 
neodkladné pé e, zásady ízení zdravotnického 
zásahu, havarijní a traumatologické plánování. 
Postavení l žkového za ízení v systému krizové 
p ipravenosti - krizová struktura nemocnice, 
konkrétní innosti zdravotnického personálu 
nemocnice p i p íjmu ran ných, úloha laborato í. 
Ochrana bezpe nosti klient  v podmínkách 
nestandardního poskytování zdravotní pé e. 
Dopady mimo ádných událostí na osobnost 
zachra ujících profesionál  - systém 
psychosociální interven ní pé e. 

8 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná filozofii strategického managementu,  
zná význam strategie a podmínky úsp šného zpracování 
a realizace strategie, 
zná nástroje strategické analýzy, 
zná proces strategického plánování, 
zná formu, strukturu strategie, 
podílí se na tvorb  cíl , strategie a politiky organizace, 
aplikuje metody analýzy prost edí, silných a slabých stránek, 
analýzy možností a hrozeb, 
umí analyzovat svou pozici, sestavovat strategické vize a cíle, 
alternativní strategie a plán, 
umí vytvo it sv j strategický dokument a ak ní plány, 
umí strategicky ídit organizaci, kliniku a tým. 
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Seznam doporu ených výkon  Po et výkon  
Zpracování vize pracovišt  v souladu s koncepcí oboru 1 
Formulování ú elu a poslání organizace, vize a cíle pracovišt  1 
Vypracování p ehledu pot ebných strategických zm n na svém pracovišti 1 
Vypracování analýzy SWOT svého pracovišt  1 
P íprava modelové situace evakuace odd lení 1 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium, test, ústní zkouška)  
+ spln né výkony zadané lektorem.  

 
3.2.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu  

Absolvent/ka odborného modulu 2 je p ipraven/a:

podílet se na tvorb  cíl , strategie a politiky organizace, 
vytvá et tv r í atmosféru na pracovišti i v organizaci, 
utvá et kolektivní vize rozvoje pracovišt  (organizace); vedení skupinové diskuse 
a dialogu, 
aplikovat metody analýzy prost edí, silných a slabých stránek, analýzy možností  
a hrozeb, 
vytvo it sv j strategický dokument a ak ní plány, 
identifikovat a zvládat neplánované a ne ekané zm ny a rozvinout svou schopnost 
flexibility a vhodné reakce na zm ny,  
ídit p echod zdravotnického za ízení ze standardních podmínek do innosti  

za nestandardních podmínek. 
 

3.3 U ební osnova odborného modulu 3 

Odborný modul – OM 3 Zdravotní a sociální politika státu, marketing, ekonomika 
a financování 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin  
5 dn  odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin  

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 3 

Seznámit ú astníky specializa ního vzd lávání se zdravotní a sociální 
politikou státu, prohloubit v domosti a dovednosti z oblasti 
marketingu, pochopit význam marketingové komunikace jako 
efektivního prost edku napl ování cíl  zdravotnického za ízení, 
nau it se, jak správn  strategicky ídit marketing, realizovat 
strategickou analýzu pro marketing, definovat marketingovou 
strategii a tuto implementovat, vše s návazností na ostatní firemní 
strategie. Poskytnout ucelený soubor poznatk  a základních pojm  
z ekonomiky zdravotnictví, finan ní, pojiš ovací a úhradové 
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struktury systému zdravotní pé e. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Zdravotní a sociální 
politika státu 

Zdravotní a sociální politika státu. Zdravotní 
politika, její význam, hlavní cíle a problémy, úkoly a 
koncepce. Definice zdravotních pot eb jako 
východiska zdravotní politiky a pé e  
o zdraví. Zdravotnické systémy a metody jejich 
ovliv ování. Systémy zdravotního pojišt ní. 
Soustava zdravotnických institucí a za ízení v R a 
jejich organiza ní uspo ádání. Právní postavení 
ú astník  zdravotní pé e. Systémová hlediska v pé i 
o zdraví. Úloha státu, region  a komunity ve 
zdravotní politice spole nosti. Sociální politika státu. 

8 

Marketing ve 
zdravotnictví 

Marketing jako nástroj zvyšování efektivity 
managementu, zdravotnický marketing v i 
pacientským komunitám a sociálnímu systému, 
strategický marketing jako sou ást strategického 
managementu, nástroje strategického marketingu, 
ízení marketingového mixu v i pacientským 

komunitám a sociálnímu systému, atributy a vliv 
zna ky, vytvo ení inspirativní vize zna ky, ízení 
ú inného marketingového mixu. 
Základní pojmy a vývoj Public relation (PR), PR 
jako sou ást integrované marketingové 
komunikace, strategie PR, cílové skupiny, 
komunika ní techniky a nástroje, Media relations, 
tisková konference, interní komunikace. 

8 

Ekonomika 
zdravotnického za ízení 

Systém pé e o zdraví a zdravotnictví v R, 
obecná teorie systém , ekonomika pé e o zdraví, 
ekonomika zdravotnictví, funkce státu 
v ekonomice zdravotnictví R, poptávka  
a nabídka ve zdravotnictví. Zdravotní pojiš ovny, 
funkce pojiš oven a úhradové mechanismy. 
Ekonomika zdravotnických za ízení, majetek 
zdravotnického za ízení, náklady, výnosy  
a hospodá ský výsledek zdravotnického za ízení, 
kalkulace a rozpo ty ve zdravotnictví, ú etnictví  
a da ová evidence, dan  a da ová politika, mzdy 
a odm ování. 

14 

Financování zdravotnictví 

Financování ambulantní zdravotní pé e, akutní 
l žkové pé e, financování lékáren a lék , 
financování laborato í, základy finan ní analýzy, 
ízení financí zdravotnického za ízení, ukazatele 

jako odraz ekonomické reality, finan ní plánování 
a finan ní prognózy, ízení financí, finan ní ízení 
a pozice controllingu v ízení podniku, základní 
oblasti, ve kterých je controlling aplikován. 

8 
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Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
umí charakterizovat základní pojmy jako je zdraví, zdravotnické 
služby, zdravotní pé e, pé e o zdraví, atd., 
umí ur it zdroje financování zdravotnictví, 
umí objasnit význam a diference úhradových mechanism , 
umí p ipravit vhodný mix nástroj  PR pro dosažení 
komunika ních cíl  firmy, 
umí prezentovat firmu v i ve ejným sd lovacím prost edk m 
a tím i prosazovat zájmy organizace sm rem k ve ejnosti 
a spole nosti, 
umí stanovit výši ve ejného zdravotního pojišt ní pro jednotlivé 
definované skupiny osob, 
umí objasnit význam a diference úhradových mechanism ,  
umí posoudit význam vládních i nevládních subjekt  v segmentu 
zdravotnictví. 

Seznam doporu ených výkon  Po et výkon  
Sestavení rozpo tu 1 

Sestavení kalkulace výkon  1 

Sestavení marketingového mixu pro vybrané zdravotnické za ízení 1 
Sestavení tiskové zprávy  1 
Vedení da ové evidence pro financování ve zdravotnictví 1 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium, test, ústní zkouška, apod.) 
+ spln né výkony zadané lektorem. 

 
3.3.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu  

Absolvent/ka odborného modulu 3 je p ipraven/a:

ešit systémové otázky poskytování zdravotní pé e, ovliv ování a realizace 
zdravotní politiky s návazností zdravotní a sociální pé e, 
objasnit význam a diference úhradových mechanism , 
provést hlubší analýzu jednotlivých aspekt  ekonomiky zdravotnických služeb, 
orientovat se v metodách a nástrojích komunikace s ve ejností, 
vysv tlit význam marketingové komunikace jako efektivního prost edku 
napl ování cíl  zdravotnického za ízení, 
budovat dobré vztahy s jednotlivými cílovými skupinami zdravotnického za ízení. 

 

3.4 U ební osnova odborného modulu 4 

Odborný modul – OM 4 Leadership 
Typ modulu povinný 
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Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin  
5 dn  odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin  

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 4 

Získat v domosti a dovednosti z oblasti nového pojetí leadershipu, 
seznámit se s podstatou leadershipu, jeho funkcemi, elementy 
a procesy v organiza ním kontextu a p edejít tak bezú elnému 
utrácení pen z, asu a energie. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Komunikace a asertivita 

Podstata komunikace, verbální komunikace, 
metody kladení otázek, naslouchání, neverbální 
komunikace, zvyšování zdravého sebev domí, 
metody vypo ádání se s kritikou, definice 
asertivity, možnosti použití (výhody a rizika), 
základní pravidla asertivity, asertivní techniky, 
nap . um ní odmítnout a um ní ocenit, atd. 

8 

Komunikace a self 
management  

Základní nástroje a dovednosti neuro-
linquistického plánování (NLP) pro budování 
vztah , ešení situací, se kterými si manažer 
dosud nev d l rady, selfmanagement  
a nástroje efektivního jednání. 

8 

Budování a vedení 
pracovního týmu 

Vlastnosti, cíle a role týmu, budování týmové 
d v ry, ovliv ování vývoje týmu, zvládání 
týmových krizí. Principy budování efektivního 
týmu, stádia vývoje týmu a role manažera  
v r zných etapách, typologie len  týmu, 
zlepšování pracovních vztah . 

16 

Leadership 

Vymezení pojmu, charakteristika lídra, uplatn ní 
prvk  leadershipu, projevy v dcovství, znaky 
spojené s efektivním v dcovstvím, leadership jako 
proces inspirování a zmoc ování druhých, zásady 
dovednosti leadershipu. 

3 

Efektivní ízení porad Porada jako nástroj ízení a budování týmu, typy 
porad, zásady efektivní porady, ú astníci porady. 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná styly vedení a zp soby ovliv ování druhých pomocí 
komunikace a motivace, 
zná charakteristiky styl  vedení, 
zná principy leadershipu a je p ipraven/a praktikovat pot ebné 
dovednosti v efektivním v dcovství, 
zná význam leadershipu pro pracovní i osobní život, 
uv domuje si vlastní p ístup k riziku a umí posílit schopnost 
p ekonávání p ekážek, 
umí vést, usm r ovat sebe a ovliv ovat druhé, chovat se 
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proaktivn , 
umí aplikovat techniky efektivních interpersonálních vztah . 

Seznam doporu ených výkon  Po et výkon  
Sestavení analýzy týmu na pracovišti nap . dle Balbina, definovat jeho silné  
a slabé stránky, navrhnout kroky k rozvoji a budování týmu, vysv tlit, jak se 
projevuje týmová dynamika na sou asném stavu týmu 

1 

Vypracování plánu k vlastnímu efektivn jšímu ízení kolektivu a jednotlivc  
na základ  vlastní analýzy vedení a ízení 1 

Popsání harmonogramu a základních bod  pro úsp šné vedení porady  
na pracovišti 1 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium, test, ústní zkouška, apod.) 
+ spln né výkony zadané lektorem. 

 
3.4.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu  

Absolvent/ka odborného modulu 4 je p ipraven/a: 

vést, usm r ovat sebe a ovliv ovat druhé, 
chovat se proaktivn , 
aplikovat techniky efektivních interpersonálních vztah , 
efektivn  komunikovat v rámci organizace a p i jednáních se spolupracovníky, 
efektivn  ídit tým, sestavovat, aktivizovat a vést týmy k efektivním výsledk m  
a ke zvyšování jejich výkonnosti, 
organizovat a moderovat poradu, p ijímat ešení a rozhodnutí, 
ešit konfliktní situace. 

 

3.5 U ební osnova odborného modulu 5 

Odborný modul – OM 5 Lidské zdroje a personalistika 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin  
5 dn  odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin  

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 5 

Získat v domosti a dovednosti pot ebné pro vedení vstupních 
výb rových pohovor , vznik, zm ny a skon ení pracovního pom ru, 
efektivní osobní jednání s pod ízenými a zdokonalení si svých 
schopností uskute nit analýzu pracovního výkonu. Poskytnout 
v domosti a dovednosti pot ebné pro  hodnocení pracovník . 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Management lidských 
zdroj  

Význam a hlavní úkoly ízení lidských zdroj , 
struktura a innosti personálního odd lení, 
postavení personálního odd lení v organizaci, role 

3 
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a osobnost personalisty, tvorba, strategie a politika 
ízení lidských zdroj , zavád ní personálních 

proces  v praxi. 

Pracovní právo, zákoník 
práce a další p íslušné 
zákonné normy  

Vznik, zm na a skon ení pracovního pom ru, 
pracovní káze  a pracovní ád, pracovní doba  
a doba odpo inku, mzda, náhrada mzdy a náhrady 
výdaj . Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci, 
pé e o zam stnance, pracovní podmínky žen  
a mladistvých, náhrada škody (odpov dnost 
zam stnavatele a zam stnance za škodu), dohody 
o pracích konaných mimo pracovní pom r. 

5 

Profesionální vedení 
výb rových rozhovor  

P íprava na p ijímací rozhovor – zjišt ní 
požadavk  pracovní pozice, sestavení 
kompeten ního profilu kandidáta, posouzení 
významu tzv. puzzle-efektu. Zpracování  
a vyt žení informací o uchaze i z životopisu  
a dotazníku. Pr b h, fáze a vyhodnocení 
p ijímacího rozhovoru. 

8 

Popisy pracovních míst, 
kompeten ní modely 

Nové trendy p i tvorb  popis  pracovních míst, 
metody analýzy pracovních inností v organizaci, 
popis a specifikace pracovního místa, vazba 
popis  pracovního místa a specifikací na ostatní 
personální procesy v organizaci, tvorba 
kompeten ních model . 

5 

Adapta ní program 
Adapta ní program nového pracovníka, výb r 
vhodného školitele, stanovení plánu adapta ního 
programu, jeho napl ování a ukon ení. 

3 

ízení a hodnocení 
pracovního výkonu 
zam stnanc  

Metody ízení pracovního výkonu a zp soby 
hodnocení pracovního výkonu.  

3 

Vzd lávání a rozvoj 
zam stnanc  

Základy plánování vzd lávání - analýza pot eb, 
identifikace pot eb vzd lávání a rozvoje, realizace 
vzd lávání a rozvoje, vyhodnocení výsledk  
vzd lávání. 

3 

Hodnocení pracovník  

Význam a cíle hodnocení, kriteria hodnocení, 
techniky a postup p i vedení hodnocení, p ínosy 
hodnocení a možnosti využití výsledk , plány 
osobního rozvoje. Implementace a zdokonalování 
systému hodnocení.  

8 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná základní pojmy v pracovn právní oblasti v etn  základní 
platné legislativy, 
zná nové p ístupy a postoje k hodnocení,  
zná strategii zavedení systému hodnocení pracovník ,  
zná postupy spojené s ukon ením pracovního pom ru se všemi 
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povinnostmi ze strany zam stnavatele, v etn  správného uzav ení 
osobního spisu a jeho archivaci,  
umí postupovat p i zm nách v pracovn právním vztahu,  
umí výstižn  formulovat popis pracovní innosti a na jeho základ  
identifikovat klí ové kompetence pro jednotlivé profese, 
umí aplikovat strategii systému hodnocení s vazbou na osobní 
rozvoj a rozvoj organizace, 
umí efektivn  vést hodnotící pohovor a formulovat záv ry 
hodnocení.  

Seznam doporu ených výkon  Po et výkon  
Založení personální agendy zam stnance 1 
Sledování kvalifika ního r stu u jednoho zam stnance 1 
Vypracování standardního postupu ešení stížností klienta/pracovníka 1 
P ipravení projektu hodnocení 1 
Popsání kritéria výkonu, profesionálního chování a potenciálu vybraného 
jednotlivce 1 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium, test, ústní zkouška, apod.) 
+ spln né výkony zadané lektorem. 

 
3.5.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu  

Absolvent/ka odborného modulu 5 je p ipraven/a: 

správn  vybírat a vést nové pracovníky, 
vést efektivn  výb rový pohovor, 
um t definovat požadavky na novou pracovní pozici, 
vytvá et popisy kompetencí nebo rozhodnout o zp sobu jejich vytvo ení, 
tvo it kariérové plány a plány osobního rozvoje,  
p ipravit a vést hodnotící rozhovor. 

 

3.6 U ební osnova odborného modulu 6 

Odborný modul – OM 6 Kvalita a bezpe í zdravotní pé e ve zdravotnických za ízeních 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin  
5 dn  odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin  

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 6 

Získat v domosti a dovednosti pot ebné pro realizaci programu 
kontinuálního zvyšování kvality a efektivní p ípravu zdravotnického 
za ízení k akreditaci. To p edpokládá um t plánovat, provád t sb r 
a vyhodnocování dat, stanovit prioritní oblasti, vypracovat standardy 
kvality, audit, zavád t systém kontinuálního zvyšování kvality 
do organizace/odd lení, rozvíjet kompetence jednotlivc  v týmu, 
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využívat systémy a nástroje na podporu ízení TQM, implementovat 
národní akredita ní standardy na vlastním pracovišti, koordinovat 
innost pracovní skupiny p i p íprav  za ízení/odd lení na externí 

kontrolu kvality. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

ízení kvality a bezpe í 
pé e ve zdravotnických 
za ízeních 

Zavád ní systému ízení a zvyšování kvality  
a bezpe í poskytované zdravotní pé e, definice 
kvality, nástroje a techniky zvyšování kvality, 
význam ízení kvality pro organizaci, p ekážky 
p i zavád ní TQM, základní principy ízení 
kvality, systémy a nástroje na podporu ízení 
TQM, zavád ní systému ízení kvality  
do organizace, systém kvality ve zdravotnictví, 
determinanty implementace systému kvality, 
ízení rozvoje kvality, úloha vrcholového 

managementu v ízení kvality. 

8 

ISO 9001 a související 
normy 

Sm rnice a normy pro systémy managementu 
kvality, systémy managementu kvality dle 
požadavk  normy ISO 9001, ekonomický 
management kvality ve smyslu ISO 10014, 
vyhodnocování náklad  na kvalitu, hodnocení 
spokojenosti zákazníka. 

5 

Tvorba ízené 
dokumentace 

Funk ní a efektivní proces ízené dokumentace 
je vyžadován jak p i p ístupu dle ISO 9001 nebo 
ISO 15189, tak dle standard  Spojené 
akredita ní komise eské republiky (SAK R) 
nebo Joint Commission International (JCI). 
Ostatní dokumenty systému ízení kvality 
(sm rnice, pracovní postupy), které explicitn  
vyžaduje norma SN EN ISO 9001:2008 a jsou 
pot ebné pro stanovení pr b hu proces  
v organizaci.  

8 

Indikátory kvality 
Definice indikátor  kvality, zp soby sb ru dat, 
techniky vyhodnocování výsledk , používání 
objektivních dat k trvalému zvyšování kvality. 

3 

Audity systému ízení 
kvality 

Audity jako proces systematického  
a nezávislého zjiš ování funk nosti systému 
ízení kvality. 

Charakteristika a cíle auditu, základní pojmy  
a požadavky založené na norm  SN EN ISO 
19 011, fáze interního auditu, plánu interního 
auditu, protokol o neshod /zjišt ní, zpráva 
z interního auditu.  
P íprava auditu, zpracování základních 
auditních otázek (kontrolní list), zpracování 
záznam  a zpráv podle zjišt ní, ur ení neshod, 
vyhodnocení zjišt ní. 

8 
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Akreditace SAK R 

Akredita ní standardy, identifikace a ízení 
rizikových oblastí, filozofie externího 
hodnocení kvality, pravidla pro zahájení 
akredita ního šet ení. 
Shody akredita ních standard  SAK R, shody 
zam ené na kvalitu služeb a dodržování 
legislativy. 

4 

Kvalita a zp sobilost 
podle ISO 15189 

Názvosloví v kvalit  laborato í, zásady 
managementu kvality, požadavky na systém 
managementu kvality podle ISO 15189. 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absovent/ka: 
zná základní principy ízení kvality, 
zná postoje, dovednosti a znalosti, které si musí pracovníci 
v systému ízení kvality osvojit, 
zná d vody zavád ní evropských standard  kvality ISO 9001, 
zná taktiku zavád ní ízení kvality do organizace, 
zná metody a nástroje pro ízení a plánování kvality, 
zná rozdíly mezi akreditací a certifikací, 
zná základní postupy p i p íprav  za ízení na externí kontrolu 
kvality, 
zná postup p ípravy za ízení k národní akreditaci SAK R, 
umí plánovat, provád t sb r a vyhodnocovat data, stanovit 
prioritní oblasti, 
umí realizovat systém kontinuálního zvyšování kvality,  
umí implementovat národní akredita ní standardy na vlastním 
pracovišti, 
umí koordinovat innost pracovní skupiny p i p íprav  
za ízení/odd lení na externí kontrolu kvality, 
umí koordinovat innost pracovní skupiny p i p íprav  za ízení 
k národní akreditaci.

Seznam doporu ených výkon  Po et výkon  
Vytvo ení dokumentu systému kvality – pracovní postup na zvolené téma 1 
Vytvo ení kontrolního listu k vypracovanému pracovnímu auditu 1 
Zpracování plánu na provedení interního auditu 1 
Zpracování zprávy o výsledku interního auditu 1 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium, test, ústní zkouška, apod.) 
+ spln né výkony zadané lektorem.

 
3.6.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu  

Absolvent/ka odborného modulu 6 je p ipraven/a: 

realizovat program kontinuálního zvyšování kvality, 
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zavád t systém hodnocení kvality zdravotní pé e, 
podílet se na p íprav  zdravotnického za ízení k  akreditaci, 
poskytovat kvalitní a bezpe nou pé i, 
podílet se na auditech zdravotní pé e. 

 

3.7 U ební osnova odborného modulu 7 

B hem praktické výuky na pracovišti akreditovaného za ízení ú astník specializa ního 
vzd lávání: 

1) získává informace, které mu pomohou p i zpracování záv re né písemné práce,  

2) seznámí se s  innostmi z oblasti provozn  – organiza ní a personální problematiky  
a oblasti sledování kvality. 

Povinná odborná praxe  Po et týdn  
Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 1 týden 
Vypracování záv re né písemné práce na zadané téma, která bude obhájena 
u atesta ní zkoušky 

v pr b hu studia  
+ 1 týden 

 
Odborný modul – OM 7 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin  
Po et kredit  15 

Cíl OM 7 

P ipravit neléka ské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví 
k výkonu manažerských rolí a funkcí. V návaznosti na získané 
teoretické znalosti rozvíjet prakticky využitelné návyky 
v oblasti provozn  – organiza ní, lidských zdroj  a v problematice 
sledování kvality. 

Seznam výkon  Datum 
seznámení 

Provozn  - organiza ní problematika:   
1. strategické dokumenty akreditovaného pracovišt   
2. strategický rozvoj pracovišt  (zpracování analýzy externích a interních 

vliv  s definováním SWOT) 
3. informace o nemocni ním informa ním systému 
4. plánování výnos  a náklad  pracovišt  a jejich sledování  
5. zp sob vedení porad, management zm n a reakce na zm ny (eliminace 

rizik), p edávání informací v etn  p ípadné ú asti na porad  vedoucích 
pracovník  NLZP a porad  jednoho klinického pracovišt  (není-li to 
možné, školitel/ka školence alespo  informuje) 

6. spolupráce a kooperace s dalšími pracovišti p íslušného zdravotnického 
za ízení a také s jinými subjekty 

 

Lidské zdroje:  
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1. firemní kultura a ízení versus vedení lidských zdroj  ve zdravotnictví  

a to ve vztahu k definovaným kompetencím (diskuse) 
2. personální agenda zam stnanc , vedení personální agendy každého 

zam stnance, v etn  nápln  práce - aktuálních kompetencí 
3. postup p i hledání pracovník :  

spolupráce organizace s Ú adem práce 
zam stnávání osob se zm n nou pracovní schopností  

4. sledování kariérního a kvalifika ního r stu zam stnanc  
5. zp sob zapracování nového pracovníka, adapta ní proces 
6. hodnocení a motivování pracovník   
7. typy pracovních pom r  a jejich zapracování do provozu a organizace 

pracovišt  
8. problematika systematizace pracovních míst 
9. innost odd lení výchovy a vzd lávání ve vztahu k plánování 

vzd lávacích aktivit 
Sledování kvality: 

1. sledování spokojenosti klient /pacient  i zam stnanc  
2. standardní postupy ešení stížností klienta/pacienta 
3. program kontinuálního zvyšování kvality poskytované pé e 
4. indikátory kvality a jejich hodnocení 

 

Hodnocení praktické výuky:  
Praktická výuka není zam ena na provád ní konkrétních výkon .  
Školitel/ka provede záznam o seznámení ú astníka výuky s jednotlivými 
innostmi manažera a doklad o absolvování praxe p edá vedoucímu studia.  

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením garanta odborné praxe, 
kterým je nám stek/nám stkyn  pro neléka ské zdravotnické pracovníky/ošet ovatelskou pé i 
(hlavní sestra) ev. další pov ený pracovník s odpovídající kvalifikací. P id lený školitel 
praktické výuky má manažerské vzd lání (nap . má specializovanou zp sobilost v oboru nebo 
MBA, p ípadn  vysokoškolské vzd lání manažerského zam ení, Mgr. apod.), praxi 
manažera a je zam stnancem dané organizace. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem/lektorem: 

školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
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absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe na pracovišti akreditovaného za ízení potvrzené ve studijním 
pr kazu a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem/lektorem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis .¨ 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Organizace a ízení ve zdravotnictví 
bude p ipraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce. Bude schopen 
efektivn  rozvíjet profesní obor, spoluvytvá et koncepce a plány rozvoje organizace, podílet 
se na vytvá ení tv r í atmosféry na pracovišti i v organizaci, systémov  p istupovat k  ešení 
problém , aplikovat znalosti leadershipu, finan ního managementu a rozvoje lidských zdroj .  

Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou zabezpe ovat v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené innosti,  
ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu a platné legislativy. 
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Specialista v organizaci a ízení ve zdravotnictví po získání specializované 
zp sobilosti je p ipraven vykonávat innosti koncep ního charakteru související s ízením  
a organizací zdravotní pé e: 

stanovit zásadní strategie koncepce a realizace projekt  obor  neléka ských 
zdravotnických pracovník , 
organizovat a koordinovat innosti neléka ských zdravotnických pracovník   
a mezioborovou spolupráci na vlastním pracovišti, v rámci oboru i v rámci celého 
zdravotnického za ízení, 
ú eln  vynakládat finan ní a v cné prost edky, provád t analýzu náklad   
a výnos , stanovovat rozpo et pracovišt  a vyhodnocovat investi ní pot eby, 
odpovídat za personální práci, systémy dalšího vzd lávání jednotlivých kategorií 
zam stnanc , podílet se na rozvoji jednotlivc  v souladu s pot ebami vlastního 
pracovišt /organizace, 
zavád t systém hodnocení kvality a bezpe nosti zdravotní pé e poskytovanou 
neléka skými zdravotnickými pracovníky a jejího kontinuálního zvyšování 
(systémy profesní kvality, kvality proces , informací, komunikace…), 
ešit etické problémy související s poskytováním zdravotní pé e neléka skými 

zdravotnickými pracovníky, 
podílet se na zajiš ování a realizaci pot eb klient  a vytvá ení vzájemných vztah , 
podílet se na ešení mimo ádných událostí v rámci zdravotnického za ízení,  
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spolupracovat se vzd lávacími organizacemi na realizaci výuky zdravotnických 
pracovník  v oblasti teoretické i praktické. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Odborným garantem praktické výuky m že být nám stek/kyn  pro neléka ská 
zdravotnická povolání (hlavní sestra) ev. pov ený pracovník s odpovídající 
kvalifikací nap . odd lení/centra výchovy a dalšího vzd lávání. 
Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis , který organizuje a ídí 

teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání.* 
Školitelem m že být zdravotnický pracovník s manažerským vzd láním 
a praxí manažera (nap . specializovanou zp sobilostí v oboru specializace, 
MBA, Mgr. apod.) a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. Školitelem m že být i další odborný 
pracovník s jinou kvalifikací, která odpovídá zam ení vzd lávacího 
programu Organizace a ízení ve zdravotnictví (nap . Ing., JUDr. apod.).  
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se 
podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem teoretické výuky m že být i další odborný pracovník s jinou 
kvalifikací (MUDr., JUDr., Ing. atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího 
programu (p edm ty jako je management, ekonomika a financování, právní 
problematika, krizový management, organizace a ízení, atd.).  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ .  
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem 
a p ístupem k internetu. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – zdravotnické za ízení, které je 
držitelem certifikátu kvality nebo se p ipravuje na jeho získání, management 
uplat uje moderní prvky v ízení organizace a umožní ú astníkovi SV 
seznámit se se všemi výkony uvedenými v seznamu výkon  odborné praxe 
na akreditovaném pracovišti. 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru Organizace a ízení ve zdravotnictví 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

OM 1 P Role manažera 
1 týden T – 40 hodin 
1 týden praxe – 40 hod 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 2 P Strategické ízení a krizový 
management 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden praxe – 40 hod 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 3 P 
Zdravotní a sociální politika 
státu, marketing, ekonomika a 
financování  

1 týden T – 40 hodin 
1 týden praxe – 40 hod 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 4 P Leadership 
1 týden T – 40 hodin 
1 týden praxe – 40 hod 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 5 P Lidské zdroje a personalistika 
1 týden T – 40 hodin 
1 týden praxe – 40 hod 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 6 P Kvalita a bezpe í zdravotní pé e 
ve zdravotnických za ízeních 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden praxe – 40 hod 

20 (à 4 kredity/den) 
5 (à 1 kredit/den) 

OM 7 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 

1 týden Pr – 40 hodin 
AZ 

15 (à 3 kredity/den) 

 P Záv re ná písemná práce 1 týden – 40 hodin 15 (à 3 kredity/den) 

   
T – teorie  240 
Pr – praxe  280 
Pr – AZ  40 hodin 

 

   Celkem 560 hodin 180 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Klinická psychologie je získání pot ebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, terapie 
a nedokladné, rehabilita ní a dispenzární pé e, umož ující samostatnou innost klinického 
psychologa v l žkové i ambulantní pé i. 
 

2 Vstupní požadavky a pr b h specializa ní vzd lávání 

Specializa ní vzd lávání v oboru Klinická psychologie je ur eno pro absolventy 
p tiletého akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie 
s odbornou zp sobilostí k výkonu zdravotnického pracovníka získanou absolvováním 
akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví, které bylo zahájeno nejpozd ji ve školním 
roce 2008/2009 (zákon . 96/2004 Sb., vyhláška . 39/2005 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis ). 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání 

a) formou celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní 
doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských 
zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen zákon 
. 96/2004 Sb.) a zákoníkem práce, pod odborným dohledem klinického psychologa, 

školitele, formou celodenní pr pravy, 

b) nebo formou externí pr pravy, která se liší od celodenní pr pravy, že doba ur ená na 
praktické zdravotnické innosti m že být zkrácena nejvýše na polovinu doby 
stanovené pro celodenní pr pravu. Úrove  této pr pravy nesmí být nižší než 
u celodenní pr pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr pravy, která 
nem že být kratší než u celodenní pr pravy, odpovídá akreditované za ízení. 

Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  60 m síc  povinné praxe 
ve zdravotnictví pod odborným vedením školitele (obecné podmínky pro práci školitele 
upravuje § 59 zákona . 96/2004 Sb.), z toho minimáln  12 m síc  na akreditovaném 
pracovišti. Pokud absolvent nezískal odbornou zp sobilost k výkonu zdravotnického povolání 
v pr b hu pregraduálního vzd lávání (p i zahájení studia do roku 2008/09), povinnou sou ástí 
specializa ního vzd lávání je absolvování akreditovaného kvalifika ního kurzu Psycholog 
ve zdravotnictví, který je provád ný vysokou školou podle zvláštního p edpisu (vyhláška 
. 39/2005 Sb.). 

 

2.1 Základní kmen – celkem 36 m síc  

Povinná praxe 

Celkem 36 m síc  praxe na psychologickém pracovišti zdravotnického za ízení, typ 
praxe je volitelný dle možností a zam ení ú astníka vzd lávání. 

Praxe probíhá na zdravotnických pracovištích pod odborným vedením klinického 
psychologa (se specializovanou zp sobilostí a nejmén  5 lety praxe v oboru). Praxe, v etn  
inností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku.  



210 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

Ú ast na vzd lávacích aktivitách 

Kurzy, seminá e Po et dní 
Absolvování psychoterapeutického minima. Podmínkou spln ní 
psychoterapeutického minima je:  
a) absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu v psychoterapii v rozsahu 

140 hodin, z toho 80 hodin sebezkušenosti a nácviku základních 
psychoterapeutických dovedností a 60 hodin supervize, nebo 

b) absolvování 200 hodin zahájeného komplexního akreditovaného 
psychoterapeutického vzd lávání. 

minimáln  
20 dní 

(kredity dle 
vzd lávacího 

programu) 

Povinné jednodenní teoretické seminá e b hem specializa ního vzd lávání 
po ádané akreditovaným za ízením 1x v každém semestr. 

1 den 
(2 kredity za 
každou ú ast) 

Povinná ú ast na kasuistických seminá ích, konaných na akreditovaných 
pracovištích (s minimálním po tem ú astnických míst 10 pod vedením 
akreditovaného školitele se zajišt nou zastupitelností dalším akreditovaným 
odborníkem). 

minimáln  
10 seminá  
za semestr 
(celkem 
20 hodin 

- 10 kredit ) 

Povinný kurz Neodkladná první pomoc. 
2 

4 kredity 

Povinný seminá  Základy zdravotnické legislativy. 
1 

2 kredity 
 

Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a seminá e Základy zdravotnické legislativy 
není podmínkou pro ukon ení základního kmene, lze absolvovat i b hem dalšího pr b hu 
specializovaného výcviku.  

Podmínkou pro ukon ení základního kmene je spln ní všech požadavk  stanovených 
vzd lávacím programem, v etn  úsp šného absolvování psychoterapeutického minima, 
zakon eného ov ením znalostí. 

 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln  24 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního kmene.  
 
Povinná praxe  

Celková doba  Po et m síc  
povinná praxe pod odborným vedením klinického psychologa, z toho minimáln  
12 m síc  musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti  24 

z toho na psychologickém pracovišti poskytujícím pé i o d ti 
min. 1 m síc 
(160 hodin) 
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na psychologickém pracovišti, které poskytuje své služby 
psychiatrickým pacient m 

min. 1 m síc 
(160 hodin) 

na psychologickém pracovišti l žkového odd lení, které 
poskytuje své služby pacient m jiných léka ských obor  

min. 1 m síc 
(160 hodin) 

Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi specializa ního 
vzd lávání též formou odborných stáží. 

 
Doporu ená dopl ková praxe 
Pracovišt  Délka trvání
praxe dle vlastní volby na psychologických pracovištích s odlišným odborným 
zam ením než je zam ení vlastního pracovišt , která vhodn  doplní praxi 
a stáže na klinických pracovištích podle zadání logbooku 

neur ena 

Ú ast na vzd lávacích aktivitách 

Kurzy, seminá e Po et dní 

Povinný specializa ní kurz v klinické psychologii. 
min. 1 týden 
10 kredit  

Povinné jednodenní teoretické seminá e b hem specializa ního vzd lávání 
po ádané akreditovaným za ízením 1x v každém semestru. 

1 den 
(2 kredity za 
každou ú ast) 

Povinná ú ast na kasuistických seminá ích, konaných na akreditovaných 
pracovištích (s minimálním po tem ú astnických míst 10 pod vedením 
akreditovaného školitele se zajišt nou zastupitelností dalším akreditovaným 
odborníkem). 

minimáln  
10 seminá  
za semestr 
(celkem 
20 hodin 

- 10 kredit ) 
Certifikované kurzy v psychologických diagnostických metodách (nap . Užití 
Rorschachovy metody, Wechslerovy soubory, Psychologická vývojová 
diagnostika atd.) a další certifikované kurzy v díl ích oblastech klinické 
psychologie. 

dle vyhlášky 

Další odborné akce po ádané IPVZ, AKP, eskomoravskou psychologickou 
spole ností, SL JEP a jiných odborných spole ností. dle vyhlášky 

Ú astník specializa ního vzd lávání musí získat celkem minimáln  75 kredit , které 
mu umožní p istoupit k atesta ní zkoušce. 

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanoven 
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jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen 
po teoretické, ale i po stránce praktické.  
 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických 
dovedností a výkon  prokazatelných na konci základního kmene 

Cílem spole ného základu je získat: 

základní praktické dovednosti a teoretické znalosti v klinické psychologii, 
psychoterapeutické dovednosti, nezbytné pro zvládnutí základní samostatné 
psychoterapeutické práce s pacienty všech v kových skupin (podp rná 
psychoterapie a psychologické vedení pacienta; krizová intervence, psychologické 
poradenství), 
teoretické znalosti spole né všem specifickým oblastem klinické psychologie, 
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s odborníky p íbuzných léka ských 
a dalších zdravotnických obor , 
znalost specifických právních a etických otázek vztažených ke klinicko – 
psychologické praxi. 

 
Teoretické znalosti 

Vedle znalostí a dovedností, které získal b hem základního vysokoškolského studia, 
musí klinický psycholog rozší it a prohloubit, p ípadn  nov  získat, tyto teoretické znalosti: 

Psychologická diagnostika: Znalosti psychometrie a konstrukce test , 
psychometrické parametry nejd ležit jších psychodiagnostických metod, 
metodologické aspekty psychodiagnostiky. 
Klinická vývojová psychologie: Vývoj a r st z psychologického hlediska, jeho 
odchylky a poruchy. Základní vývojové teorie. 
Psychopatologie: P ehled symptomatologie a nozologie psychických poruch. 
Psychoterapie: Výuka v psychoterapii obsahuje teoretické základy hlavních 
psychoterapeutických sm r . Orienta ní znalost základních metod psychoterapie 
individuální, skupinové a rodinné u dosp lých a d tí. Základní metody krizové 
intervence. 
Etické otázky klinické psychologie: Etické otázky psychodiagnostiky, 
psychoterapie a psychologického poradenství. Ml enlivost v klinické 
psychologické praxi. 
Orienta ní znalost psychofarmakologie. 
Somatologie: Orienta ní znalost b žných fyziologických hodnot, t lesného r stu 
a pohlavního zrání. Biologie stárnutí. Znalost fyziologie a patofyziologie CNS 
a smyslových orgán . 
Orientace v klinických oborech medicíny: Znalost základních koncepcí klinických 
obor , všeobecného léka ství a psychiatrie. Hlubší znalosti z klinického oboru, 
v n mž školenec pracuje. 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 213

Praktické znalosti a dovednosti 

Psychodiagnostika: Praktická znalost základních psychodiagnostických technik. 
Zásady vedení diagnostického rozhovoru a pozorování.  
Psychoterapie: Praktická znalost psychoterapeutického vedení v rámci podp rné 
psychoterapie. Schopnost navázat kontakt s nemocným v akutní krizi, pomoci mu 
ke konstruktivnímu postoji a nabídnout mu možnosti další odborné pé e. 

Uchaze  má dále získat znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému 
zdravotní pé e, základy léka ské etiky, znalosti základní dokumentace obor  (chorobopis, 
zprávy, povinná hlášení, statistiky); znalosti po íta ové techniky a její využití 
pro dokumentaci a získávání informací a další.  

Absolvování základního kmene je ukon eno hodnocením školitele a záv re nou 
zkouškou z psychoterapeutického minima. Potvrzení o úsp šném absolvování zkoušky 
a ukon ení základního kmene se zapisuje do pr kazu odbornosti. 
 

3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  
prokazatelných na konci specializovaného výcviku v klinické 
psychologii 

Teoretické znalosti 

Psychologická diagnostika: Psychometrické parametry základních a dalších 
specializovaných psychodiagnostických metod, metodologické aspekty 
psychodiagnostiky; užití diagnostických metod v diferenciální diagnostice. 
Klinická vývojová psychologie: Specifické vývojové poruchy u d tí, význam 
vývojového hlediska p i práci s dosp lými pacienty s vážnými psychickými 
poruchami i odchylkami. 
Psychopatologie: Symptomatologie a nozologie psychických poruch. 
Psychopatologie d tství, adolescence, dosp losti a stá í. Rodinná interakce 
a duševní zdraví, poruchy manželského a rodinného soužití. Speciální 
psychosexuální problematika. 
Psychoterapie: Znalost základních metod psychoterapie individuální, skupinové 
a rodinné u dosp lých a d tí. Postupy krizové intervence a práce s vážn  
somaticky nemocnými pacienty. 
Psychologická problematika somatických onemocn ní: Psychické následky 
somatických onemocn ní, zvlášt  chronických a infaustních. Psychologické 
aspekty t lesných a smyslových poruch, psychologie bolesti. Psychologické 
aspekty medicínských výkon . Psychosomaticky založená onemocn ní. 
Psychologické aspekty pracovní neschopnosti a zm n né pracovní schopnosti. 
Pedagogika a duševní hygiena: Výchova d tí v rodin  a mimo ní; náhradní 
rodinná pé e, áste ná a úplná kolektivní výchova. Výchova a vzd lávání d tí 
nemocných a postižených. D ti ohrožené prost edím. Psychologické 
a pedagogické problémy hospitalizovaných d tí a dospívajících. 
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Odborné praktické znalosti a dovednosti 

Psychodiagnostika: Spolehlivá praktická znalost základních a dalších specifických 
psychodiagnostických technik. Schopnost samostatného vedení diagnostického 
rozhovoru a strukturovaného pozorování. Schopnost analyzovat diagnostický 
problém a navrhnout optimální strategii vyšet ení; formulovat psychologický 
nález. 
Psychoterapie: Praktická znalost psychoterapeutického vedení v rámci podp rné 
psychoterapie. Schopnost navázat kontakt s nemocným v akutní krizi, pomoci 
mu ke konstruktivnímu postoji a nabídnout mu možnosti další odborné pé e. 
Klinicko-psychologické poradenství: Schopnost posoudit z psychologického 
hlediska sociální, výchovnou a pracovní problematiku a poskytnout poradenskou 
pé i v návaznosti na innost dalších pracovník  ve zdravotnictví. 
Rehabilitace: Schopnost realizovat metody rehabilitace psychických funkcí, resp. 
celkové psychologické rehabilitace nemocných a handicapovaných osob v oboru, 
v n mž školenec pracuje. 
Reedukace: Schopnost podílet se, p ípadn  vést reeduka ní innost v oboru, 
v n mž školenec pracuje. 

 
Seznam požadovaných výkon  (logbook) 

Uchaze  o atesta ní zkoušku z oboru Klinická psychologie musí p edložit seznam 
pacient , u nichž byly provedeny tyto výkony: 

Výkony Po et vyšet ení 
Psychopatologický nález – popis pacienta (bez v kového omezení), jeho 
vzez ení a chování, popis jeho kognitivních funkcí, emotivity, motoriky, v le 
aj., terminologií obecné psychopatologie 

5 

Vyšet ení inteligence aktuální verzí Wechslerových inteligen ních soubor  
spolu s použitím specifických metod na vyšet ení pam ti a pozornosti; 
interpretace výsledk  v rámci diferenciální diagnostiky 

10 

Vyšet ení inteligence a osobnosti (v etn  diagnostického rozhovoru, test  
osobnosti, pam ti a pozornosti apod.); interpretace výsledk  v rámci 
diferenciální diagnostiky (vyšet ení intelektu musí být provedeno aktuální verzí 
Wechslerových inteligen ních soubor , vyšet ení osobnosti musí zahrnovat 
ROR nebo aktuáln  platné verze komplexního testu osobnosti – aktuální verze 
MMPI) 

20 

Klinické i výzkumné posouzení pacienta (bez v kového omezení) 
posuzovacími stupnicemi; interpretace výsledk  v rámci diferenciální 
diagnostiky 

5 

Komplexní vyšet ení dít te do 6 let v ku, obsaženo musí být posouzení 
vývojové úrovn  nebo vyšet ení inteligence u d tí do 6 let v ku s využitím 
globální vývojové škály (Gesell, Bayleyová) nebo globálního inteligen ního 
souboru pro p edškolní v k (SB-IV, TM-SB, K-ABC aj.); hodnocení rodinných 
vztah  na základ  p ímého pozorování interakce a/nebo alespo  2 klinických 

5 
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metod (kresebné metody, Scénotest, projektivní rozhovor, varianty TAT, event. 
Bene-Anthony); hodnocení osobnostních charakteristik dít te 
Komplexní vyšet ení d tí školního v ku (7-15 let) obsahující hodnocení 
schopností (využití globální individuální intelektové baterie a test  i škál 
speciálních schopností), osobnosti a rodinných vztah  (v etn  diagnostického 
rozhovoru/hry s dít tem a rozhovoru s rodi i), k diagnostice osobnosti musí být 
použit ROR nebo varianta TAT a projektivní rozhovor 

5 

Komplexní vyšet ení dospívajících (13-18 let) obsahující kompletní vyšet ení 
kognitivních schopností (s využitím n které aktuální verze Wechslerových 
inteligen ních soubor  a test  speciálních schopností) a osobnosti (v etn  
diagnostického rozhovoru, projektivních metod a alespo  jedné metody 
dotazníkové) 

5 

Komplexní vyšet ení (kognitivní funkce, osobnost, rodinné vztahy atd.) v rámci 
diferenciální diagnostiky (bez v kového omezení) 20 

Podp rná psychoterapie individuální, event. krizová intervence nebo klinické 
poradenství (bez v kového omezení) nejmén  v rozsahu 5 hodin v rozmezí 
minimáln  3 m síc   

20 pacient  

Aktivní ú ast minimáln  na 20 skupinových a/nebo komunitních sezeních 
vedených kvalifikovaným psychoterapeutem 20 sezení 

Ú ast na kazuistických seminá ích na ur ených pracovištích. Seznam pracoviš , 
na nichž probíhají kazuistické seminá e, bude uveden jako p íloha logbooku  

min. 20 hod. 
za semestr 

Poznámka: Psychoterapeutické výkony lze vykazovat též, jsou-li sou ástí systematického 
psychoterapeutického výcviku 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu 
specializa ního vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti, dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je 
zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
spln né výkony a provádí písemný záznam výsledného hodnocení odborné praxe ú astníka 
studia. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání, provádí pravideln  
v šestim sí ních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních 
innostech na pracovišti) v pr kazu odbornosti a logbooku. Záznam 

o ukon ení základního kmene se provádí v pr kazu odbornosti. 

b) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce: 
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absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a pr kazu 
odbornosti, 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem, 
p edložení písemné kazuistické práce, 
získání minimáln  75 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle § 6 - § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást teoretická – 3 odborné otázky:  
- psychopatologie a psychodiagnostika dosp lých, 
- psychopatologie a psychodiagnostika d tí a dospívajících, 
- psychoterapie. 
ást praktická – obhajoba písemné kazuistické práce. 

 

5 Profil absolventa 

Po absolvování specializa ního vzd lávání je klinický psycholog oprávn n 
k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu. 
 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost  

Klinický psycholog je oprávn n k provád ní níže uvedených inností s d tmi 
i dosp lými bez odborného dohledu: 

provádí psychologickou diagnostiku, 
provádí psychoterapii a socioterapii, 
poskytuje neodkladnou pé i v p ípad  akutních psychických krizí a traumat, 
provádí rehabilitaci, reedukaci a resocializaci psychických funkcí, 
školí zdravotnické pracovníky v oblasti psychologie zdraví a nemoci, 
provádí psychologickou prevenci, výchovu a poradenství ke zdravému zp sobu 
života, 
podílí se na prevenci psychologických problém  zdravotnických pracovník , 
provádí poradenskou innost v oblasti pé e o psychický stav t lesn  i duševn  
nemocných pacient , v etn  paliativní pé e o nevylé iteln  nemocné a p ípravy 
na léka ské zákroky, 
provádí odbornou konziliární, posudkovou a dispenzární innost. 

 
Do doby získání specializované zp sobilosti (atesta ní zkoušky) vykonává psycholog 

uvedené innosti pouze pod odborným dohledem školitele. 

Dále je klinický psycholog oprávn n k provád ní inností zdravotnického pracovníka 
v souladu s § 3, odst. 1, 2 a § 41 zákona . 96/2004 Sb. 
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6 Charakteristika akreditovaných za ízení  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení zajiš ující výuku ú astník  specializa ního 
vzd lávání musí být akreditováno dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších 
právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování specializa ního vzd lávání 
dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných za ízení jsou dána 
spln ním odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad . 
 

6.1 Akreditovaná za ízení  

6.1.1 A. Požadavky pro ud lení akreditace k uskute ování praktické ásti 
vzd lávacího programu 

Personální 
požadavky 

Odborná kvalifikace školitele 
Specializace v oboru Klinická psychologie. 
Registrace (osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu). 
Doklady o specializované zp sobilosti. 
Minimální pracovní úvazek školitele na pracovišti, kde bude poskytována 
praktická výuka, iní 0,4. 

Personální zajišt ní 
Pokud je na pracovišti zam stnán pouze 1 psycholog ve funkci školitele, uvede 
pracovišt  v žádosti jméno osoby, která p ebírá funkci školitele po dobu 
nep ítomnosti školitele na pracovišti, p esáhne–li tato doba 1 m síc.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení základními diagnostickými metodami a dalšími pom ckami, které 
umož ují kvalifikované a sou asným požadavk m odpovídající provád ní 
zdravotnické innosti klinického psychologa.  
Prostorové podmínky spl ují b žné požadavky na psychologickou ambulanci.

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Charakter pracovišt  
Klinicko-psychologické pracovišt  (samostatné ZZ nebo jako sou ást v tšího 
l žkového nebo ambulantního zdravotnického za ízení). 
Poskytování zdravotní pé e v oboru klinická psychologie. 

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ení.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 
6.1.2 B. Požadavky pro ud lování akreditace k uskute ování teoreticko-

praktické ásti vzd lávacího programu 

Personální 
požadavky 

Odborná kvalifikace školitele 
Specializace v oboru Klinická psychologie – specializovaná zp sobilost 
v p íslušném oboru. 
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Nejmén  5 let praxe na klinicko-psychologickém pracovišti. 
Registrace - osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu. 

Personální zajišt ní 
Na pracovišti musí být zam stnáni alespo  2 klini tí psychologové s registrací  
a nejmén  p tiletou klinickou praxí. Alespo  jeden z nich musí být zam stnán 
na akreditovaném pracovišti na plný úvazek. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení základními diagnostickými metodami a dalšími pom ckami, které 
umož ují kvalifikované a sou asným požadavk m odpovídající provád ní 
zdravotnické innosti klinického psychologa.  
K dispozici je u ebna nebo prostor, který m že být využit jako seminární 
místnost s kapacitou nejmén  10 osob. 
Na pracovišti je dostupná základní sou asná odborná literatura (povinná 
literatura uvedená ve vzd lávacím programu). 
Vybavení po íta ovou technikou (s možností komunikace p es internet).

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru).

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ení.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik.

 

6.1.3 C. Požadavky pro ud lování akreditace k uskute ování teoretické ásti 
vzd lávacího programu 

Personální 
požadavky 

Odborná kvalifikace školitele 
Specializace v oboru Klinická psychologie. 
Nejmén  10 let praxe na klinicko-psychologickém pracovišti. 
Publika ní a pedagogická innost v oboru. 
Zajišt ná spolupráce s dalšími odborníky v oboru (v rámci pracovišt  nebo 
smluvn  zajišt ná dohoda o spolupráci s dalšími klinickými psychology, kte í 
spl ují požadavky na odbornost školitele). 
Osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu. 
Doklady o odborné a specializované zp sobilosti. 

Materiální 
a technické 

vybavení 

Pracovišt  disponuje prostorovým i organiza ním zázemím pro po ádání kurz , 
má k dispozici u ebny a seminární místnosti. Musí být vybaveno po íta em, 
výukovými pom ckami (dataprojektor apod.) a musí mít p ístup na internet. 
K dispozici je základní sou asná odborná literatura.
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Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ení.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik.

 

7 Programy povinných kurz  a seminá   

7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

7.1.1 Program kurzu Neodkladná první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zahájení, et z p ežití a jeho lánky; Úloha ZZS v R, jejich organizace; 
Základní životní funkce; Bezprost ední ohrožení života – p í iny, výskyt 
a p íznaky. 

1 

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace /NR/. 
Automatizovaná externí defibrilace: 

- historie vzniku NR, 
- definice, 
- zásady a ukon ení NR, 
- terapeutické postupy. 

2 

Bezv domí, mdloba, k e e. 1 
Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu. 1 
Úrazy: krvácení a jeho stav ní, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy 
elektrickou energií. 1 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 1 
Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem.  
Celkem 12 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu 

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru Urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
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Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím 
p ístrojem/transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.

 
7.1.2 Program seminá e Základy zdravotnické legislativy  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 2 
Systém právních p edpis  ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj . 
Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. 
Orgány a za ízení ochrany ve ejného zdraví. 
Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 

Postavení a kompetence komor. 

Zdravotnická dokumentace, ochrana dat. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

4 

Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace 
etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. 2 

Celkem 8 
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Personální a technické zabezpe ení 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.

7.1.3 Program specializa ního kurzu v klinické psychologii 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Psychologická diagnostika. 8 
Klinická vývojová psychologie. 2 
P ehled psychopatologie dosp lých. 8 
P ehled psychopatologie d tí. 6 
Psychoterapie. 4 
Psychofarmakologie, somatologie. 2 
Psychologická práce s vážn  somaticky nemocnými. 2 
Celkem 32 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu 

Personální zabezpe ení 
Lekto i – zkušení odborníci v oblasti klinické psychologie, s minimáln  5 lety praxe v oboru. 

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text . 
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7.1.4 Program specializa ních seminá  v klinické psychologii 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Rozbor kasuistických p íklad  s d razem na diferenciální diagnostiku, p ehled 
souvisejících teoretických aspekt . 3 

Aktuální téma z oblasti klinické psychologie. 3 
Celkem 6 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu 

Personální zabezpe ení 
Lekto i – zkušení odborníci v oblasti klinické psychologie, s minimáln  5 lety praxe v oboru. 

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text .
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8 Seznam doporu ené literatury 

Doporu ená literatura 
BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha, 2005. 
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nemocí - 10. revize (MKN-10). PCP Praha, 1996. 
HERETIK, A., HERETIK, A. Jr. a kolektiv: Klinická psychológia. Psychoprof, Nové Zámky, 2007. 
HORT V., HRDLI KA M. KOCOURKOVÁ J.: D tská a adolescentní psychiatrie. Portál, Praha, 
2008. 
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SVOBODA, M., EŠKOVÁ, E., KU EROVÁ, H.: Psychopatologie a psychiatrie. Portál, Praha, 
2006. 
SVOBODA, M.: Psychologická diagnostika dosp lých. Portál, Praha, 2005. 
SVOBODA, M., KREJ Í OVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M.: Psychodiagnostika d tí a 
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Testové psychodiagnostické metody 
Za základní jsou považovány originální manuály, resp. další relevantní prameny k jednotlivým 
metodám. 
Rorschachova metoda 

MMPI-2 
TAT a odvozené techniky 

NEO-PI-R 
WAIS-III (2010) 
WISC-III (2002) 
WMS-III (2010) 

Doporu ené publikace 
Neuropsychologická baterie PCP, M. Preiss, M. Rodriguez, R. Kawaciuková, H. Laing. PCP, Praha, 
2007. 
Rorschach – praktická p íru ka (Rorschach Workbook for the Comprehensive System, 5th Ed.), 
John E. Exner, Jr. Hogrefe – Testcentrum, Praha, 2009. 

Zvýrazn né tituly jsou považovány za základní, ostatní jako doporu ené a rozši ující. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 
Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v psychiatrii je získání 

specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Sestra pro pé i v psychiatrii osvojením si 
pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce  
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou.  

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  
Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e 

v psychiatrii je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona 
. 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání, ve zn ní pozd jších právních 

p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb). 

Ú astník vzd lávání musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu 
povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání stanovenou § 56 odst. 6 zákona  
. 96/2004 Sb.  

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení,  
kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem  kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Ošet ovatelská pé e 
v psychiatrii je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby  
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  
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3 U ební plán 
Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  

o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy odborných modul  – seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako 
minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po 
teoretické, ale i po stránce praktické. 
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organiza ní a metodické vedení ošet ovatelské pé e  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl:  Vybavit všeobecnou sestru znalostmi pot ebnými k organiza nímu  
a metodickému vedení ošet ovatelské pé e. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 
Úvod do problematiky modulu. Zásady 
vzd lávání dosp lých, cíle, vedení, motiva ní 
faktory, hodnocení ú astník  SV. 

4 

Právní problematika ve 
zdravotnictví 

Základní zákonné a provád cí p edpisy ve 
zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravotnických 
pracovník . Povinná ml enlivost. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. 

3 

Moderní management  
v ošet ovatelské pé i 

Management a role manažera. Klí ové role a 
funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. 
Leadership a role lídra. Firemní kultura. 
Strategický management. Management zm n. 
Management asu. Budování a ízení pracovního 
týmu. Personální management a rozvoj lidských 
zdroj . 

3 

Kvalita a bezpe í 
zdravotní pé e 

Strategické ízení kvality zdravotní pé e. 
Indikátory kvality ošet ovatelské pé e a jejich 
sledování. Standardy ošet ovatelské pé e, 
správné vedení zdravotnické dokumentace. 

ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve 
zdravotnických za ízeních v etn  sledování  
a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 

4 

Interpersonální 
dovednosti specialistky 
v ošet ovatelské pé i 

Podp rné techniky ke zvládání pracovní zát že, 
podp rné techniky v komunikaci s agresivním 
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami 
pacient . Etický p ístup k pacient m a jejich 
blízkým s ohledem na v k a charakter 

4 
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onemocn ní. Identifikace faktor  ovliv ujících 
kvalitu života pacient . 

Edukace 

Edukace pacient  a jiných osob. Specifika 
edukace d tí, senior , cizinc  a zvláštních skupin 
nemocných. Tvorba eduka ních materiál . 
Zásady moderní prezentace. 

4 

Pr zkumné  
a výzkumné šet ení 
v ošet ovatelské pé i 

Charakteristika, specifika a význam 
ošet ovatelského výzkumu. Techniky výzkumu, 
výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné 
práce. Volba a zp sob vyhledávání vhodných 
témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk , 
aplikace poznatk  do praxe. 

5 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví, 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace 
v R, aktuální zdravotní politika v evropském 
kontextu. 

2 

Radia ní ochrana – ionizující zá ení, jeho 
základní druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky 
ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, 
zp soby ochrany p ed ionizujícím zá ením, 
zásady pro pobyt v prostorách se zdroji 
ionizujícího zá ení, legislativa v oblasti radia ní 
ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  

2 Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Problematika závislostí – škodlivé užívání 
návykových látek (dále jen NL) a závislostí na 
NL v R. P ehled NL zneužívaných v R a 
jejich vlastnosti, zdravotní a právní aspekty 
související se zneužíváním NL a závislostí na 
NL. 

2 

Krizový management ve 
zdravotnictví 
 

Mimo ádné události a katastrofy (typy katastrof, 
definice katastrofy a medicíny katastrof, 
spektrum postižení). Krizová p ipravenost 
(definice, legislativní zázemí, orgány krizového 
ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, 

základní pojmy, plán krizové p ipravenosti 
zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt 
postižených (základní pojmy, zdravotnický 
záchranný et zec, zdravotnická záchranná 
služba, traumatologický plán nemocnice – 
základní úkoly, organizace práce p i hromadném 
p íjmu, t íd ní pacient ). Evakuace nemocnic 
(zásady evakuace, evakua ní plán). Ochrana 
obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní 
zásady, prost edky individuální ochrany, 
základní vybavení domácnosti, informování 
obyvatelstva, vzd lávání). 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 
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Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná zásady vzd lávání dosp lých, 
umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování 
spolupracovník  a vyhodnotit jeho d sledky, 
zná základní zákonné a provád cí p edpisy ve zdravotnictví a je si 
v dom/a právní odpov dnosti ve zdravotnictví, 
umí vysv tlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat  
a vysv tlit kulturu organizace a její význam, 
chápe nutnost vlastního odborného r stu a rozvoje, 
umí rozpoznat své postoje, p ístupy, zp sob komunikace p i 
personální práci, p i efektivním hospoda ení a p i zjiš ování pot eb 
a p ání pacient  a jejich rodin, 
uv domuje si neustálou pot ebu zvyšování kvality práce a 
spolupráce, 
zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, 
zná vybranou problematiku edukace pacient , 
navrhuje a vypracovává plány edukace pacienta, p ípadn  
rodinných p íslušník  a jiných osob, 
postupuje dle moderních a v decky ov ených metod, podílí se na 
výzkumných šet eních a projektech, 
zná ú inky ionizujícího zá ení, systém radia ní ochrany, zásady  
pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany a praktické metody 
ochrany, 
zná základy krizového managementu a umí se podílet na p echodu 
innosti zdravotnického za ízení ze standardních podmínek do 
inností za podmínek nestandardních.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 
podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti ošet ovatelské pé e, 
koordinovat práci len  ošet ovatelského týmu, 
hodnotit kvalitu ošet ovatelské pé e, 
identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 
provád t pr zkumná a výzkumná šet ení, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 

 
 

3.2  U ební osnovy odborných modul  – povinné 
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3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Specializovaná ošet ovatelská pé e v psychiatrii 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 

15 dn , tj. 120 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném 
pracovišti (doporu ení k realizaci: 5 dn  na psychiatrické ambulanci; 
5 dní krizové centrum, denní stacioná , chrán né bydlení; 5 dn  na 
psychiatrickém nemocni ním odd lení; 5 dn  v psychiatrické lé ebn ) 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 

Po et kredit  95 (60 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást,  
15 kredit  za praktickou ást na akreditovaném pracovišti) 

Cíl OM 1 
P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou a vysoce 
specializovanou ošet ovatelskou pé i o pacienty s duševním 
onemocn ním. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Psychiatrická pé e v R 

Úvod do problematiky modulu. Organizace  
a struktura psychiatrické pé e v R, sí  služeb  
a jejich provázanost. Prolínání zdravotní a sociální 
pé e o duševn  nemocné. Komunitní pé e  
o duševn  nemocné. Právní problematika 
v psychiatrii (nedobrovolná hospitalizace, 
omezování zp sobilosti k právním úkon m, 
ochranné lé ení, zabezpe ovací detence). 

7 

Psychiatrická vyšet ení  
a pomocné vyšet ovací 
metody 

Rodinná anamnéza. Osobní anamnéza. Sou asný 
psychický stav. Diagnostika a diferenciální 
diagnostika, laboratorní vyšet ení, psychologická 
vyšet ení, zobrazovací metody. Objektivní 
anamnéza (tzn. objektivizace anamnestických 
údaj  od pacienta). 
Obecná specifika ošet ovatelské pé e o pacienty 
s psychickým onemocn ním. Možnosti využití 
hodnotících a m ících technik (ADL, IADL, 
MMS, test kreslení hodin, stupnice hodnocení 
psychického zdraví a další škály). 

5 

Poruchy v domí, vnímání, myšlení, chování, 
afektivity, intelektu, pozornosti, pud . 
Psychopatologické symptomy a syndromy. 
Klasifikace psychických poruch. Etiologie, 
klinický obraz, diagnostika a diferenciální 
diagnostika. Výskyt, pr b h, prognóza. 

5 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s  poruchami 
psychických funkcí Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 

s psychopatologickými symptomy a syndromy: 
fyzikální vyšet ení sestrou, posouzení pot eb 
pacienta, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí a edukace. 

1 
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Schizofrenní poruchy. Klinický obraz. 
Diagnostika a diferenciální diagnostika. Výskyt, 
pr b h, prognóza. Somatická komorbidita, 
mortalita. Lé ebné možnosti, ú innost  
a nežádoucí ú inky terapie. Psychoterapeutický 
p ístup, psychosociální intervence, program pro 
dobré zdraví. 

5 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty se schizofrenní 
poruchou 
(MKN: F 20 – F 29) 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty se 
schizofrenní poruchou: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí a edukace. Poradenská innost, 
spolupráce s podp rnými organizacemi. 
Rehabilitace, resocializace. 

1 

Specifické poruchy osobnosti. Smíšené a jiné 
poruchy osobnosti. Klinický obraz. Diagnostika  
a diferenciální diagnostika. Etiologie. Výskyt, 
pr b h, prognóza. Lé ebné možnosti, ú innost a 
nežádoucí ú inky terapie. Psychoterapeutický 
p ístup, psychosociální intervence. 

3 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s poruchou 
osobnosti a chování  
u dosp lých  
(MKN: F 60 – F 69) 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s poruchou osobnosti a chování: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí a edukace. Poradenská innost, 
spolupráce s podp rnými organizacemi. 

1 

Poruchy nálady (afektivní poruchy). Klinický 
obraz. Diagnostika a diferenciální diagnostika. 
Etiologie. Výskyt, pr b h, prognóza. Suicidalita.  
Lé ebné možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky 
terapie. Farmakologická profylaxe. 
Psychoterapeutický p ístup. 

4 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s afektivními 
poruchami  
(MKN: F 30 – F 39) 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s afektivními poruchami: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém , zejména zhodnocení 
rizika suicidia a zvládání suicidálních pacient .  
Plán ošet ovatelských intervencí a edukace. 

1 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s organickou 
duševní poruchou v etn  
symptomatických 
(MKN: F 00 – F 09) 

Organické duševní poruchy v etn  
symptomatických. Klasifikace. Klinický obraz. 
Diagnostika a diferenciální diagnostika. Posuzovací 
stupnice. Hodnotící a m ící techniky – MMSE, 
test kreslení hodin, test základních všedních 
inností, test instrumentálních všedních inností a 

další škály. Etiologie. Výskyt, pr b h, prognóza. 
Lé ebné možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky 
terapie. Psychoterapeutický p ístup. 

4 
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Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s organickou duševní poruchou: fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Spolupráce s rodinou 
a její edukace. Poradenská innost. Spolupráce 
s podp rnými organizacemi. 

4 

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem  
a somatoformní poruchy. Klasifikace. Klinický 
obraz. Diagnostika a diferenciální diagnostika. 
Etiologie. Výskyt, pr b h, prognóza. Lé ebné 
možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky terapie, 
psychoterapie, psychoterapeutický p ístup. 

3 Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s neurotickou 
poruchou, poruchou 
vyvolanou stresem a 
somatoformní poruchou  
(MKN: F 40 – F 49) 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s neurotickou poruchou: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí a edukace. 

2 

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané 
ú inkem psychoaktivních látek. Klasifikace. 
Klinický obraz. Vymezení pojmu „psychoaktivní 
látka“. Diagnostika a diferenciální diagnostika. 
Screeningové dotazníky. Toxikologická vyšet ení.  
Etiologie. Výskyt, pr b h, prognóza, prevence. 

3 

Lé ebné možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky 
terapie. Psychoterapie, psychoterapeutický p ístup. 3 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s duševní poruchou a poruchou chování 
vyvolanou ú inkem psychoaktivních látek: 
fyzikální vyšet ení sestrou s využitím hodnotících 
škál, pozorováním, rozhovorem. Posouzení pot eb 
pacienta, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí  
a psychoterapeutických intervencí. Plán 
ošet ovatelské pé e. Edukace a možnosti 
realizace. Poradenská innost. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s duševní 
poruchou a poruchou 
chování vyvolanou 
ú inkem psychoaktivních 
látek  
(MKN: F 10 – F 19) 

Preventivní a poradenská innost v primární 
prevenci, zam ená na snížení škody zp sobené 
tabákem, alkoholem a psychoaktivními látkami. 
Ú ast na psychosociálních intervencích, 
spolupráce s nezdravotnickými organizacemi. 
Strategické preventivní programy. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty se sexuální 
poruchou 

Sexuální poruchy. Klasifikace. Klinický obraz. 
Diagnostika a diferenciální diagnostika. Etiologie, 
lé ebné možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky 
terapie, prevence, dobrovolná a soudem na ízená 
lé ba. Poradenská innost. 

3 
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(MKN: F 52, F 64, F 65) Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty se 

sexuální poruchou: fyzikální vyšet ení sestrou 
s využitím pozorování. Posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí a 
psychoterapeutických intervencí, plán 
ošet ovatelské pé e. Edukace a možnosti 
realizace. Poradenská innost. 

1 

Poruchy p íjmu potravy. Klasifikace. Klinický 
obraz. Diagnostika a diferenciální diagnostika. 
Etiologie. Výskyt, pr b h, prognóza. Lé ebné 
možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky terapie, 
psychoterapie, psychoterapeutický p ístup. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s poruchou 
p íjmu potravy 
(MKN: F 50) 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s poruchou p íjmu potravy: fyzikální vyšet ení 
sestrou s využitím m ících technik a hodnotících 
škál, pozorováním, rozhovorem. Posouzení pot eb 
pacienta, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí s d razem na 
režimová a stravovací opat ení. Edukace  
a možnosti realizace. Poradenská innost. 
Spolupráce s nezdravotnickými organizacemi. 

2 

Neorganické poruchy spánku. Klasifikace. 
Klinický obraz. Diagnostika a diferenciální 
diagnostika. Etiologie. Výskyt, pr b h, prognóza. 
Lé ebné možnosti, ú innost a nežádoucí ú inky 
terapie, psychoterapie, psychoterapeutický p ístup. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s poruchou 
spánku 
(MKN: F 51) 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s poruchou spánku: fyzikální vyšet ení sestrou 
s využitím pozorování a rozhovoru. Posouzení 
pot eb pacienta, stanovení ošet ovatelských 
problém . Plán ošet ovatelských intervencí se 
zam ením na spánkovou hygienu a monitoring 
spánku. Plán edukace a možnosti realizace. 
Poradenská innost. 

1 

Nej ast jší akutní stavy v psychiatrii – suicidální 
krize, psychomotorický neklid, agresivní chování, 
delirantní syndrom, afektivní poruchy v akutní 
fázi, schizofrenní poruchy v akutní fázi. Sledování 
a vyhodnocení somatických a psychických rizik. 
Postupy p i diagnostice a lé b  u pacient  s akutní 
duševní poruchou. Lé ebné možnosti. Fyzické 
omezení pacienta. 

5 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e na 
jednotkách intenzivní 
psychiatrické pé e  

Vysoce specializovaná pé e o pacienta p i selhání 
základních životních funkcí. Základní podpora 
života, indikace, aktivace záchranného et zce, 
základní postupy, praktická cvi ení 
kardiopulmonální resuscitace. 

5 
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Agresivita, agresivní chování, sebepoškozování, 
suicidální jednání. Sebevražda – definice, rizikové 
faktory, klinické vyšet ení a opat ení v p ípad  
sebevražedného jednání i zvýšeného rizika 
sebevraždy. Etiologie vzniku násilí a agrese, 
interní a externí rizikové vlastnosti. Funkce 
krizových center a linek nad je. 

3 

Komunikace jako prost edek zvládání obtížných 
situací p i jednání s agresivním pacientem. 
Používání omezovacích prost edk  dle platné 
legislativy k zajišt ní bezpe nosti pacienta a jeho 
okolí. 

4 Krizové stavy spojené 
s násilím u psychicky 
nemocných 

Praktický nácvik zvládání agresivního pacienta.  
Nácvik omezovacích technik u pacienta sedícího, 
stojícího a ležícího. Nácvik vyproš ovacích 
technik – obrana proti úchopu, držení za záp stí, 
škrcení, držení za vlasy. Nácviky znehyb ujících 
technik – držení kolem hlavy s paží, držení nap í . 
Nácviky úhybných manévr  – proti útok m 
p edm ty. Nácvik s použitím páky s vnit ní rotací 
k sebeobran . 

8 

Vymezení pojmu psychoterapie, základní sm ry 
v psychoterapii, koncepce psychoterapeutického 
p ístupu k psychiatrickým pacient m a jejich 
blízkým, psychosociální intervence. Podíl sestry 
na psychoterapii. 

2 

Psychoterapie 
Praktický nácvik zam ený na komunika ní 
dovednosti a vedení motiva ních rozhovor , 
psychoterapeutický p ístup, práce 
v psychoterapeutické skupin . 

4 

Farmakologická  
a nefarmakologická lé ba 

Rozd lení psychofarmak: antipsychotika, 
antidepresiva, anxiolytika, thymoprofylaktika, 
hypnotika, psychostimulancia, kognitiva, 
nežádoucí ú inky psychofarmakologické lé by, 
interakce lék  navzájem, interakce s potravinami. 
Adherence k lé b . Jiná biologická lé ba: 
elektrokonvulzivní terapie, transkraniální 
magnetická stimulace, stimulace nervus vagus, 
fototerapie, spánková deprivace, psychochirurgie, 
fytoterapie. Cíle lé by: redukce symptom   
a prevence relaps , zlepšení sociálních funkcí, 
osobní spokojenost. Termíny zlepšení, zhoršení, 
remise onemocn ní. 

4 

Komunitní pé e  
o pacienty s psychickou 
poruchou 

Základní elementy komunitního systému ve 
vztahu ke zdravotnímu systému. Sociáln  – 
zdravotní problematika v etn  ošet ovatelských 
intervencí u klient  s psychickým onemocn ním. 
Možnosti resocializace klient  do vlastního 

3 
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sociálního prost edí. Postavení všeobecné sestry 
jako lena multioborového týmu v procesu 
resocializace. Služby poskytované v komunitní 
pé i. Stanovení rehabilita ního a krizového plánu 
u pacienta v domácím prost edí. Individuální 
psychiatrická rehabilitace. Terénní krizová 
intervence. Formy podpory. Case management. 
Svépomocné organizace. 

Eduka ní programy 
v psychiatrii 

Tvorba eduka ního plánu a eduka ních jednotek. 
Možnosti individuálního p ístupu ve vzd lávání 
pacient , jejich blízkých nebo pe ujících 
v psychiatrii. Praktické nácviky tvorby 
eduka ních plán  u vybraných psychických 
poruch. 

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 6 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná prevenci, diagnostiku, lé bu, vyhledávání pot eb a jejich 
ovlivn ní ve vztahu k aktivitám denního života u pacient  
s duševní poruchou, 
zná zvládání náhlých p íhod, krizových situací s použitím technik 
managementu komplikací, zásady komunikace a základní 
psychoterapeutické postupy u pacient  s duševní poruchou, 
zná plánování a postupy pro poskytování komplexní 
specializované ošet ovatelské pé e na základ  odborného 
zhodnocení stavu u pacient  s duševní poruchou,  
zná p edpisy související s poskytováním specializované 
ošet ovatelské pé e na psychiatrii, 
umí edukovat pacienty a jejich blízké se zam ením na specifika 
života pacient  s duševní poruchou ve vlastním sociálním 
prost edí, 
umí edukovat v prevenci vzniku komplikací pacienty s duševní 
poruchou, jejich blízké a širokou ve ejnost, 
zná základní vyšet ovací metody v oboru psychiatrie, 
má praktické dovednosti v oblasti diagnostiky, terapie, 
rehabilitace a prevence duševních poruch a onemocn ní, 
zná zp soby a možnosti lé by u pacient  s duševní poruchou, 
zná psychofarmakoterapii i problematiku výskytu nežádoucích 
ú ink  p i lé b  psychofarmaky, 
má p ehled o zp sobech nefarmakologické lé by,  
zná problematiku p ístupu k pacient m s duševní poruchou, 
umí navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, p ípadn  
rodiny, 
umí postupovat dle moderních a v decky ov ených metod, 
podílet se na výzkumných šet eních a projektech.
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Seznam výkon  Po et výkon  
Zhodnocení fyziologických funkcí (TK, puls, dech, TT) a t lesného stavu (stav 
k že, poran ní, vpichy) u pacienta s duševní poruchou s možností využití 
hodnotících škál 

10 

Vyšet ení základních psychických funkcí u pacienta s duševní poruchou 
(v domí, vnímání, emoce, orientace, nálada, spánek) s možností využití 
hodnotících škál 

10 

P íprava pacienta s duševní poruchou na psychiatrická a pomocná vyšet ení 10 
Asistence p i elektrokonvulzivní terapii 2 
Vyhodnocení somatických a psychických rizik u pacient  s duševní poruchou 10 
Vyhodnocení stavu výživy (v etn  hmotnosti, BMI) a hydratace u pacienta 
s duševní chorobou 5 

Zhodnocení sob sta nosti pacienta s duševní poruchou s využitím hodnotících 
technik a m ících škál (ADL, IADL apod.) 2 

Monitoring nežádoucích ú ink  p i lé b  psychofarmaky 10 
Vyhodnocení stupn  agresivity u pacienta s duševní poruchou 10 
Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s rizikem 
sebepoškozování a rizikem suicidálního jednání 2 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta se 
schizofrenní poruchou 1 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s paranoidní 
poruchou 1 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s afektivní 
poruchou (depresivní a manickou fází) 1 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s organickou 
duševní poruchou 4 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s neurotickou 
poruchou 2 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta se 
syndromem závislosti 4 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s poruchou 
p íjmu potravy 2 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s poruchou 
spánku 2 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u pacienta s duševní 
poruchou v akutním stavu 1 

Vyhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u agresivního pacienta 1 
Vyhotovení plánu edukace u pacienta s organickou duševní poruchou 4 
Edukace u pacienta s organickou duševní poruchou 2 
Vyhotovení plánu edukace u pacienta s vybranou duševní poruchou 4 
Edukace u pacienta s vybranou duševní poruchou 2 
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Sestavení plánu denních aktiviza ních inností u pacienta s vybranou duševní 
 poruchou 4 

Nácvik denních inností u pacienta s vybranou duševní poruchou 4 
Psychoterapeutický rozhovor u pacienta s vybranou duševní poruchou 5 
Vytvo ení plánu edukace v ošet ovatelské pé i pro pe ující a jeho blízké o 
pacienta s vybranou duševní poruchou ve vlastním prost edí 2 

Edukace pe ujících p i propušt ní pacienta do domácího prost edí 2 
Eduka ní jednotka v režimových opat eních a zm n  životního stylu u 
pacient  se syndromem závislosti 2 

Edukace pacienta se syndromem závislosti 2 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe a 
potvrzení výkon  daných pro odborný modul 1.

 
Odborný modul – OM 1 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 
Po et kredit  15 kredit  za praktickou ást v akreditovaném za ízení 
Seznam výkon  Po et výkon  
Zhodnocení fyziologických funkcí pacienta s duševní poruchou 2 
Vyšet ení základních psychických funkcí pacienta s duševní poruchou 2 
Vyhodnocení somatických a psychických rizik u pacienta s duševní poruchou 2 
Vyhodnocení stavu výživy a hydratace u pacienta s duševní poruchou 2 
Zhodnocení sob sta nosti pacienta s duševní poruchou  2 
Vyhotovení a vyhodnocení plánu ošet ovatelské pé e u pacienta s duševní 
poruchou 2 

Psychoterapeutický rozhovor u pacienta s duševní poruchou 2 
Vytvo ení plánu edukace pro osoby pe ující o pacienta s duševní poruchou ve 
vlastním prost edí 2 

Edukace pe ujících p i propušt ní pacienta do domácího prost edí 2 
Vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)  
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Speciální ošet ovatelská pé e v gerontopsychiatrii 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti 

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 2 P ipravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované a vysoce 
specializované ošet ovatelské pé e senior m s duševní poruchou 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Komplexní hodnocení 
gerontopsychiatrického 
pacienta 

Úvod do problematiky modulu. Vymezení 
komplexního psychiatrického a geriatrického 
hodnocení a jeho sou ástí. Klinické vyšet ení 
gerontopsychiatrického pacienta. Vybrané 
specializované ásti komplexního psychiatricko-
geriatrického vyšet ení: hodnocení kognitivních 
funkcí, hodnocení afektivních funkcí, testy 
sob sta nosti a sebeobsluhy, riziko vzniku 
dekubit . Vyhodnocení rizika pádu, m ení 
intenzity bolesti, hodnocení stavu výživy a 
hydratace. Hodnocení komunika ních schopností. 
Hodnocení agresivity. Využití hodnotících technik 
a m ících škál.  

6 

Etiologie, klasifikace, klinický obraz, diagnostika, 
diferenciální diagnostika, testy kognitivních 
funkcí, lé ebné možnosti, komplikace lé by, 
prevence progrese nemoci. Možnost vzniku 
poruch nekognitivních funkcí – poruchy chování, 
emotivity, cyklus spánek-bd ní (behaviorální  
a psychologické p íznaky demence – BPSD) . 

5 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienta s demencí 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty s 
demencí: fyzikální vyšet ení sestrou s využitím 
hodnotících škál, pozorováním, rozhovorem. 
Posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí s d razem na režimová a stravovací 
opat ení a s cílem udržení kvality života. Edukace. 
Poradenská innost. Spolupráce 
s nezdravotnickými organizacemi. 

2 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o gerontopsychiatrického 
pacienta s úzkostnými 
stavy a depresí  

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, 
diferenciální diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace lé by, prevence progrese stavu. 
Psychoterapeutický p ístup, plán ošet ovatelských 
intervencí s d razem na zabezpe ení optimálního 
prost edí. Škála deprese pro geriatrické pacienty. 
Edukace p edevším pe ujících. 

3 
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Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o gerontopsychiatrického 
pacienta s deliriem 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, 
diferenciální diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace lé by, prevence progrese stavu. 
Psychoterapeutický p ístup. Plán ošet ovatelských 
intervencí. Škála pro hodnocení deliria (CAM). 
Edukace.  

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienta 
s Parkinsonovou 
chorobou 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, 
diferenciální diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence rizikových faktor . 
Psychoterapeutický p ístup, plán ošet ovatelských 
intervencí, edukace.  

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o gerontopsychiatrického 
pacienta s poruchou 
spánku 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, 
diferenciální diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence progrese nemoci. 
Psychoterapeutický p ístup, plán ošet ovatelských 
intervencí a edukace se zam ením na spánkovou 
hygienu. Monitorování a záznam spánku. 

3 

Farmakoterapie ve stá í, 
její zvláštnosti 

Zm ny farmakokinetiky a farmakodynamiky ve 
stá í. Absorpce, distribuce, biotrasformace  
a eliminace lék . Interakce lé iv ve stá í. 
Problémové oblasti medikace: lé ba kognitivy a 
psychofarmaky ve stá í a jejich nežádoucí ú inky. 
Lé ba bolesti. Zásady terapie ve stá í. 

4 

Aktivity k uchování stavu sob sta nosti a návyk  
u nemocného, zajišt ní bezpe ného a p ehledného 
domácího prost edí. Podpora fyzického zdraví, 
life review, motiva ní prost edky vhodné pro 
gerontopsychiatrického pacienta ve vlastním 
prost edí. Identifikace symptom  zhoršení.  

3 

Edukace pro pe ující  
o gerontopsychiatrického 
pacienta v jeho vlastním 
prost edí  

Praktický nácvik ošet ování 
gerontopsychiatrického pacienta v domácím 
prost edí zam ený na nutri ní pé i, hydrataci, 
vylu ování mo e a stolice, pohybovou aktivitu, 
hygienickou pé i, bolest s cílem zajišt ní 
bezpe né pé e a zachování kvality života. 

3 

Zdravotní a sociální 
služby pro 
gerontopsychiatrické 
pacienty 

Systém komunitní zdravotní pé e – domácí pé e, 
pe ovatelská služba, respitní pé e. Systém 
sociální pé e – poradenství, služby, p ísp vky na 
pé i. 

1 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná prevenci, diagnostiku, lé bu, vyhledávání pot eb a jejich 
ovlivn ní ve vztahu k aktivitám denního života u pacient  
s gerontopsychiatrickým onemocn ním, 
zná plánování a postupy pro poskytování specializované a vysoce 
specializované ošet ovatelské pé e na základ  odborného 
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zhodnocení stavu u pacient  s gerontopsychiatrickým 
onemocn ním, 
umí edukovat pacienty a jejich pe ovatele se zam ením na 
specifika života pacient  s gerontopsychiatrickým onemocn ním 
ve vlastním sociálním prost edí, 
zná problematiku a zvláštnosti farmakoterapie u 
gerontopsychiatrických pacient , 
zná psychoterapeutický p ístup ke gerontopsychiatrickým 
pacient m, 
zná zp sob hodnocení pomocí funk ních test  u 
gerontopsychiatrických  pacient .

Seznam výkon  Po et výkon  
Zhodnocení rizika pádu u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Zhodnocení rizika vzniku dekubit  u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Zhodnocení rizika vzniku malnutrice u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Zhodnocení rizika vzniku dehydratace u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Zhodnocení sob sta nosti gerontopsychiatrického pacienta pomocí 
hodnotících technik a m ících škál (ADL, IADL apod.) 5 

Zhodnocení kognitivních funkcí pomocí hodnotících technik a m ících škál 
(MMSE, test kreslení hodin apod.) 5 

Zhodnocení kvality spánku u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Vyhodnocení rizikových faktor  ovliv ující progresi stavu u 
gerontopsychiatrických pacient  2 

Plán ošet ovatelské pé e a jeho realizace u nesob sta ného pacienta 2 
Monitoring nežádoucích ú ink  p i farmakologické terapii 2 
Monitoring intenzity bolesti u gerontopsychiatrického pacienta 4 
Nácvik denních inností u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Trénink kognitivních funkcí 5 
Psychoterapeutický rozhovor u gerontopsychiatrického pacienta  5 
Vytvo ení plánu edukace pro pe ující o gerontopsychiatrického pacienta 1 
Edukace pe ujících o gerontopsychiatrického pacienta 1 
Hodnocení stupn  agresivity u gerontopsychiatrického pacienta 5 
Zhotovení plánu ošet ovatelské pé e a jeho realizace u agresivního pacienta 1 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe a 
potvrzení výkon  daných pro odborný modul 2.
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3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Specializovaná a vysoce specializovaná ošet ovatelská pé e v d tské 
a dorostové psychiatrii 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 
5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást,  
15 kredit  za praktickou ást v akreditovaném za ízení) 

Cíl OM 3 
P ipravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované a vysoce 
specializované ošet ovatelské pé e d tem a adolescent m 
s psychickým onemocn ním 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Duševní poruchy 
v d tském v ku 

Úvod do problematiky modulu. Normální vývoj 
dít te a adolescenta. Vývojová období d tství  
a dospívání. Pedopsychiatrická propedeutika – 
psychiatrická vyšet ení, specifika rozhovoru 
s dít tem, adolescentem a rodinou, posuzovací 
škály a dotazníky. Objektivní vyšet ovací metody. 
Klasifika ní systémy, terminologie, p íznaky  
a projevy. 

5 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s vývojovou poruchou 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie  
a prevence vybraných vývojových poruch 
v d tském v ku (mentální retardace, d tský 
autismus a jiné). Specializovaná ošet ovatelská 
pé e o d ti s vývojovou poruchou: fyzikální 
vyšet ení sestrou, hodnotící techniky, posouzení 
pot eb dít te, stanovení ošet ovatelských 
problém . Plán ošet ovatelských intervencí  
a edukace. Poradenství. Spolupráce se 
svépomocnými skupinami. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s psychotickou poruchou 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie  
a prevence vybraných psychotických poruch 
v d tském v ku (schizofrenie a jiné). 
Specializovaná ošet ovatelská pé e o d ti 
s psychotickou poruchou: fyzikální vyšet ení 
sestrou, hodnotící techniky, posouzení pot eb 
dít te, stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí a edukace. 
Poradenství. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s afektivní poruchou 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie  
a prevence vybraných afektivních poruch 
v d tském v ku (bipolární porucha, deprese, trvalé 
afektivní poruchy). Specializovaná ošet ovatelská 
pé e o d ti s afektivní poruchou: fyzikální 

3 
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vyšet ení sestrou, hodnotící techniky, posouzení 
pot eb dít te, stanovení ošet ovatelských 
problém . Plán ošet ovatelských intervencí a 
edukace. Poradenství. 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s neurotickou a úzkostnou 
poruchou 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie a 
prevence vybraných neurotických a úzkostných 
poruch v d tském v ku (nap . panická porucha, 
generalizovaná úzkostná porucha, fobie, 
posttraumatická stresová porucha, poruchy 
p izp sobení a jiné). 
Specializovaná ošet ovatelská pé e o d ti 
s neurotickou a úzkostnou poruchou: fyzikální 
vyšet ení sestrou, hodnotící techniky, posouzení 
pot eb dít te, stanovení ošet ovatelských 
problém . Plán ošet ovatelských intervencí a 
edukace. Poradenství. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s poruchou chování  
a emocí 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie a 
prevence vybraných poruch chování a emocí 
v d tském v ku (nap . hyperkinetické poruchy, 
poruchy chování a jiné). Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o d ti s poruchou chování a 
emocí: fyzikální vyšet ení sestrou, hodnotící 
techniky, posouzení pot eb dít te, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí a edukace. Poradenství. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s psychickou poruchou se 
somatickými projevy 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie a 
prevence vybraných psychických poruch se 
somatickými projevy v d tském v ku (nap . 
tikové poruchy, poruchy spánku, enuréza, 
enkopréza, a jiné). Specializovaná ošet ovatelská 
pé e o d ti s psychickou poruchou se 
somatickými projevy: fyzikální vyšet ení sestrou, 
hodnotící techniky, posouzení pot eb dít te, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí a edukace.  
Poradenství. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
s poruchou p íjmu 
potravy 

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie  
a prevence poruch p íjmu potravy v d tském v ku 
(mentální anorexie, mentální bulimie a jiné). 
Specializovaná ošet ovatelská pé e o dít  
s poruchou p íjmu potravy: fyzikální vyšet ení 
sestrou, hodnotící techniky, posouzení pot eb 
dít te, stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí a edukace. Poradenství. 
Spolupráce se svépomocnými skupinami. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e o dít  
se závislostí na návykové 
látce  

Etiologie, p íznaky, diagnostika, terapie  
a prevence vybraných návykových rizik 
v d tském v ku. Specializovaná ošet ovatelská 
pé e o dít  se závislostí na návykové látce: 

3 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 243

 fyzikální vyšet ení sestrou, hodnotící techniky, 
posouzení pot eb dít te, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí a edukace. Poradenství. Rodinná 
terapie s rodi i. 

Specifické otázky d tské 
psychiatrie 

Týrané, zanedbávané a sexuáln  zneužívané dít . 
Charakteristiky týrajících a týraných. Znalecké 
posuzování. Právní d sledky. Münchhausen v 
syndrom by proxy. Suicidalita v d tském v ku. 
Specializovaná ošet ovatelská pé e o týrané dít : 
fyzikální vyšet ení sestrou, hodnotící techniky, 
posouzení pot eb dít te, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí.  

3 

Terapie v d tské a 
dorostové psychiatrii 
 

Psychofarmaka: nootropika, psychostimulancia, 
hypnotika, antidepresiva, anxiolytika, 
tymoprofylaktika, neuroleptika. Nežádoucí ú inky 
psychofarmakologické lé by, interakce lék  
navzájem, interakce s potravinami. Adherence 
k lé b . Biologické lé ebné metody: nap . 
elektrokonvulzivní terapie. Psychoterapie u d tí. 
Rozdíly v psychoterapii d tských a dosp lých 
pacient . 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná úkoly v pé i o duševní zdraví d tí, systém organizace 
poskytování ošet ovatelské pé e, právní a etické normy, 
zná zvláštnosti projev  psychických poruch specifických pro 
d tský v k a jejich p í iny, 
zná zásady terapeutických postup  u jednotlivých psychických 
poruch v etn  významu psychoterapie, 
zná zvláštnosti diagnostických a lé ebných postup  v d tské 
psychiatrii v etn  hlavních, vedlejších a nežádoucích ú ink  
lék  používaných v terapii, 
umí sledovat a objektivn  posuzovat a vyhodnocovat zm ny 
somatického a psychického stavu d tí, 
umí provád t specializované ošet ovatelské innosti 
s napln ním lé ebného plánu stanoveného léka em, 
umí plánovat, realizovat a hodnotit ú innost a kvalitu 
poskytované ošet ovatelské pé e, 
umí spolupracovat s léka i a psychoterapeuty p i 
terapeutických aktivitách, 
umí vytvá et bezpe né a terapeutické prost edí, umí zvolit 
správnou strategii p i výskytu mimo ádné situace – agrese, 
sebepoškozování, út k atd. a použít restrikce. 
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Seznam výkon  Po et výkon  
P íjem, p eklad, propušt ní dít te s duševní poruchou  2 
Vypracování, realizace a hodnocení plánu ošet ovatelské pé e, v etn  edukace 
pacienta a jeho blízkých s vybraným psychickým onemocn ním 2 

P íprava dít te na terapeutické vycházky, výchovná zam stnání a aktivity 
v etn  realizace 2 

P íprava dít te na speciální diagnostické a terapeutické výkony 2 
Zajišt ní bezpe ného a výchovného prost edí, strategie zvládání mimo ádných 
událostí 2 

Sledování a posuzování zm ny zdravotního stavu dít te s vybraným 
psychickým onemocn ním 2 

Vedení d tí ke zvládání aktivit denního života 2 
Posouzení aktuálního stavu schopností a dovedností handicapovaných d tí 2 
Vytvo ení a realizace plánu vedení dít te k sob sta nosti v sebeobsluze 2 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.), spln ní odborné praxe  
a potvrzení výkon  daných pro odborný modul 3.

 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 
Po et kredit  15 kredit  za praktickou ást v akreditovaném za ízení 
Seznam výkon  Po et výkon  
P íjem, p eklad, propušt ní dít te s duševní poruchou 2 
Vypracování, realizace a hodnocení plánu ošet ovatelské pé e, v etn  edukace 
pacienta a jeho blízkých s vybraným psychickým onemocn ním 2 

P íprava dít te na terapeutické vycházky, výchovná zam stnání a aktivity 
v etn  realizace 2 

P íprava dít te na speciální diagnostické a terapeutické výkony 2 
Zajišt ní bezpe ného a výchovného prost edí, strategie zvládání mimo ádných 
událostí 2 

Vedení dít te ke zvládání aktivit denního života 2 
Sledování a posuzování zm ny zdravotního stavu dít te s vybraným 
psychickým onemocn ním 2 

Vytvo ení a realizace plánu vedení dít te k sob sta nosti v sebeobsluze 2 
Posouzení aktuálního stavu schopností a dovedností handicapovaných d tí  2 
Vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)  
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3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

provád t poradenskou innost v oblasti prevence poruch duševního zdraví a 
v oblasti resocializace, 
koordinovat spolupráci mezi l žkovým za ízením a terénními službami, 
aktivn  pracovat s osobami ur enými pacientem, spole n  vytvá et 
podmínky pro návrat pacient  do vlastního prost edí,  
sledovat chování pacient  z hlediska v asného zachycení nastupující krize, 
napomáhat adaptaci pacient  na zm n né životní podmínky a podporovat 
zachování fyzických, kognitivních a psychických funkcí prost ednictvím 
cílených aktivit,  
provád t psychoterapeutickou podporu, 
podílet se na za len ní pacient  s duševní poruchou a mentální retardací do 
vlastního sociálního prost edí. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je 
zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
spln ní výkon  a provádí písemný záznam výsledného hodnocení odborné praxe ú astníka 
studia. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky, v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu  
a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 
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5 Profil absolventa  
Absolvent/ka specializa ního vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v psychiatrii 

bude p ipraven/a provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce 
specializovanou ošet ovatelskou pé i v oboru Ošet ovatelská pé e v psychiatrii. Je oprávn n/a 
na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpe ovat 
ošet ovatelskou pé i v psychiatrii v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené 
innostmi, ke kterým je p ipraven/a na základ  tohoto vzd lávacího programu a platné 

legislativy.  

 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Všeobecná sestra se specializovanou zp sobilostí v oboru Ošet ovatelská pé e 
v psychiatrii je p ipraven/a:  

podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti ošet ovatelské 
pé e, 

koordinovat práci len  ošet ovatelského týmu v oblasti ošet ovatelské 
pé e o pacienty s duševní poruchou, 
edukovat pacienty s duševní poruchou, p ípadn  blízké osoby ve 
specializovaných ošet ovatelských postupech a p ipravovat pro n  
informa ní materiály, 
sledovat a vyhodnocovat stav pacient  s duševní poruchou z hlediska 
možnosti vzniku komplikací, náhlých p íhod a podílet se na jejich ešení, 
plánovat a zajiš ovat specializovanou i vysoce specializovanou 
ošet ovatelskou pé i u pacient  s duševní poruchou, 
identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 
edukovat pe ující osoby v zajišt ní pé e o pacienty s duševní poruchou, 
provád t pr zkumná šet ení za ú elem identifikace oblastí pro zlepšení 
kvality poskytované ošet ovatelské pé e, 
podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku ú astník  specializa ního 
vzd lávání v oboru „Ošet ovatelská pé e v psychiatrii“, 
provád t poradenskou innost zam enou na problematiku ošet ování 
pacient  s duševní poruchou. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   
Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  

specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  
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6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis , který organizuje a ídí 

teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd lávání.  
Školitelem odborné praxe m že být neléka ský zdravotnický pracovník se 
specializovanou zp sobilostí v oboru specializace Ošet ovatelská pé e 
v psychiatrii, Ošet ovatelská pé e o duševní zdraví, Ošet ovatelská pé e 
v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní pé i, Ošet ovatelská pé e v d tské a 
dorostové psychiatrii, Ošet ovatelská pé e v pediatrii – d tská sestra se 
zam ením na ošet ovatelskou pé i v d tské a dorostové psychiatrii a je 
držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu“ a profesními zkušenostmi ve výkonu povolání v délce nejmén  3 
roky. 
Školitelem odborné praxe m že být i všeobecná sestra pracující bez 
odborného dohledu s profesními zkušenostmi a výkonem povolání v délce 
nejmén  5 let. 
Školitelem odborné praxe m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru, 
pracující na specializovaném psychiatrickém pracovišti. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se 
podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem m že být neléka ský zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace Ošet ovatelská pé e v psychiatrii, 
Ošet ovatelská pé e o duševní zdraví, Ošet ovatelská pé e v anesteziologii, 
resuscitaci a intenzivní pé i a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ a profesními zkušenostmi 
ve výkonu povolání v délce nejmén  3 roky. 
Lektorem m že být i jiný zdravotnický pracovník, v etn  léka e, zubního 
léka e, farmaceuta. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, atd.). 
Lektorem pro teoretickou výuku m že být i všeobecná sestra pracující bez 
odborného dohledu s profesními zkušenostmi a výkonem povolání v délce 
nejmén  5 let. 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 
Osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

                                                 
 školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností – modely  
a simulátory k výuce KPR u dosp lých a d tí, které signalizují správnost 
postupu KPR, modely a simulátory k zajiš ování dýchacích cest, k zajišt ní 
cévních vstup , aktivizaci pacient , apod. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení), možnosti podpory teoretické výuky pomocí  
e-learningu. 
Pracovišt  pro výuku odborné praxe na akreditovaném pracovišti je vybaveno 
dle platných standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
Pkreditovaným pracovišt m na odbornou praxi mohou být psychiatrická 
odd lení d tského a dosp lého v ku, pracovišt  komunitní psychiatrické pé e, 
psychiatrické lé ebny. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu je podmínkou poskytování 
zdravotní pé e dle p íslušného oboru. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu je podmínkou smluvní vztah 
s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace. 
Akreditované pracovišt  na realizaci vzd lávacího programu musí spl ovat 
požadavky dané platnou legislativou a vést p íslušnou dokumentaci.

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v 
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Tabulka modul  
Specializa ní vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v psychiatrii 

Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organiza ní a metodické vedení 
ošet ovatelské pé e 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Specializovaná ošet ovatelská 
pé e v psychiatrii 

3 týdny T – 120 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

60 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení  

1 týden Pr, AZ – 40 
hodin 15 (á 3 kredity/den) 

OM 2 P Specializovaná ošet ovatelská 
pé e v gerontopsychiatrii 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
5 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P 

Specializovaná a vysoce 
specializovaná ošet ovatelská 
pé e v d tské a dorostové 
psychiatrii 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
5 (á 1 kredit/den) 

 P 

Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 
poskytující pé i v d tské 
psychiatrii 

1 týden Pr, AZ - 40 
hodin 15 (á 3 kredity/den) 

   

T – teorie  240 

Pr – praxe  240 

Pr – AZ  80 hodin 
 

   
 

Celkem 560 hodin 
 

Celkem  180 kredit  
 
Vysv tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe, AZ – akreditované za ízení 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem tohoto specializa ního vzd lávání v oboru Alergologie a klinická imunologie je 
získání specializované zp sobilosti (§55-§60 zákona 96/2004 Sb.) pro odbornost zdravotní 
laborant (§9 zák. 86/2004 Sb.) osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických 
dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti 
stanovené platnou legislativou.  

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Alergologie a klinická 
imunologie je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta  
dle zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní 
pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání (základní modul) lze absolvovat distan ní formou 
studia, nap . metodou e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Alergologie a klinická 
imunologie je:  

 za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
 výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 

z období posledních 6 ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní 
doby nebo minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní 
pracovní doby do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  

 absolvování teoretické výuky, 
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 absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  

 získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
 úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy – seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  

 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul (ZM) Organiza n  provozní problematika klinických laborato í 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl Vybavit zdravotního laboranta znalostmi pot ebnými k organiza ní 
a metodické práci specialisty. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zajišt ní 
specializa ního 
vzd lávání 

Úvod do specializa ního vzd lávání. Význam 
celoživotního vzd lávání. Zásady vzd lávání 
dosp lých, metody, formy cíle, motiva ní faktory, 
hodnocení ú astník  SV. 

1 

Ekonomika provozu 
klinických laborato í 

Akreditace laborato í. Optimalizace materiáln  
technického vybavení. Optimalizace personálního 
obsazení. Validace laboratorních metod. Externí  
a interní zp sob hodnocení kvality. 

3 

Organizace  
a ízení zdravotní pé e 

Systém pé e o zdraví lidu v R. Ekonomika provoz  
zdravotnických za ízení v R. Rozvoj lidských 
zdroj  ve zdravotnictví. Zdravotní pojišt ní. 

5 

Právní problematika 

Právní ád. Zdravotn -sociáln -hygienická oblast 
v právním prost edí. Právní souvislosti 
s poskytováním zdravotní pé e. Právní odpov dnost 
ve zdravotnictví. 

4 

Krizový management 
Mimo ádné události a katastrofy. Krizová 
p ipravenost. Hromadný výskyt postižených. 
Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. 

6 
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Systém managementu 
kvality v klinických 
laborato ích 

Základní pojmy v oblasti managementu kvality. 
Národní politika podpory kvality. Systém ízení 
kvality a klinická laboratorní medicína. ízení 
dokumentace v klinické laborato i. Certifikace, 
akreditace laborato í. Správná laboratorní praxe. 
Informa ní systémy. 

5 

Hygienicko-
epidemiologický režim 
klinických laborato í 

Legislativa upravující podmínky p edcházení vzniku  
a ší ení infek ních onemocn ní. Hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických za ízení, 
provozní ády. Zdravotní rizika životního prost edí, 
jejich definice. Zdravotní rizika pracovního prost edí. 
Determinanty zdraví. ešení prevence vzniku nemocí 
specifických a nespecifických. 

4 

Problematika 
ve ejného zdraví 

Zdravotnictví jako spole enský systém, podpora 
zdraví a prevence, sou asnost a budoucnost ve ejného 
zdravotnictví v R. Radia ní ochrana (fakultativn ). 

2 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 3 

Edukace 
Cíle edukace v klinických laborato ích. Pedagogické 
zásady edukace. Volba a praktická aplikace metod 
edukace. 

2 

Metody  
a techniky výzkumu 

Obecná metodologie, metodologie v deckého 
výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, 
experimentální, metody hromadného statistického 
zpracování dat. Pravidla realizace odborné publikace. 

4 

Hodnocení výsledk  
výuky  1 

Výsledky vzd lávání Absolvent/ka: 
orientuje se v právních p edpisech souvisejících s pracovní 
problematikou klinických laborato í, 
ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, v etn  hygienicko-
epidemiologického režimu, 
zná zásady poskytování KPR, 
zná p íslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým materiálem 
a jeho likvidaci, 
orientuje se v problematice krizového managementu, 
ovládá základní metody statistického zpracování dat, 
orientuje se v p íslušných uživatelských, laboratorních 
a nemocni ních informa ních systémech, 
zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (v etn  edukace 
zdravotnických pracovník , event. pacient ), 
orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laborato í, 
umí vypracovat dezinfek ní ád pro vybraná pracovišt  klinických 
laborato í, 
umí provést základní statistickou analýzu dat pro v decké 
a výzkumné ú ely, 
umí vytvo it eduka ní materiály pro zdravotnické pracovníky 
a pacienty, 
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podílí se na vypracovávání laboratorních standard, 
orientuje se v metodách výzkumu, 
podílí se na p echodu zdravotnického za ízení ze standardních 
podmínek do innosti za nestandardních podmínek. 

Zp sob ukon ení 
modulu Ov ení znalostí testem nebo pohovorem. 

 

3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laborato í 
alergologie a klinické imunologie, 
podílet se na akredita ním ízení laborato í, optimalizaci materiáln  technického 
vybavení, optimalizaci personálního obsazení, validaci a verifikaci laboratorních 
metod, externím a interním zp sobu hodnocení kvality, 
podílet se na ešení krizových opat ení v p ípad  p írodních a jiných katastrof 
(hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), 
vypracovávat provozní ády p íslušných laborato í v intencích legislativy, 
upravující podmínky p edcházení vzniku a ší ení infek ních onemocn ní  
a hygienických požadavk  na provoz zdravotnických za ízení, 
zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, 
podílet se na edukaci pracovník   klinických laborato í dle pedagogických zásad 
edukace, 
provád t základní statistické zpracování dat,  
pracovat s laboratorními informa ními systémy, 
zpracovávat odborné texty. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1 
Odborný modul – OM 1 Imunologie obecná a speciální 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
20 dn  praxe, tj. 160 hodin 

Po et kredit  40 (20 T + 20 P) 

Cíl P ipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti konkrétního 
oboru specializace Alergologie a klinická imunologie. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zajišt ní SV  1 
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Úloha, struktura, vývoj a 
funkce imunitního 
systému  

Fylogeneze a ontogeneze imunitního systému. 
Úloha imunitního systému v udržování 
homeostázy. 
Definice základních imunologických pojm  – 
imunologická terminologie (antigeny, epitopy, 
protilátky, bun ná a humorální imunita, p irozená  
a adaptivní imunita, imunopatologické reakce). 
Imunomodulace a imunoterapie. 

19 

Imunologické laboratorní 
metody 

Laboratorní vyšet ovací metody bun né imunity.  
Laboratorní vyšet ovací metody humorální 
imunity.  
Laboratorní vyšet ovací metody antiinfek ní 
imunity.  
Laboratorní imunologická diagnostika 
v alergologii. Laboratorní vyšet ovací metody 
transplanta ní imunologie. 
Metody molekulární biologie v laboratorní 
imunologické diagnostice. 

19 

Hodnocení výsledk  
výuky 

Interpretace výsledk  laboratorních 
imunologických vyšet ení. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka získá znalosti v následujících oblastech:  
struktura a vývoj imunitního systému, 
antigen, antigenní determinanta, zp sob jejich rozpoznávání 
a jejich p edkládání, 
p irozená a adaptivní imunitní odpov , 
regulace imunitního systému, 
principy laboratorních metod pro sledování humorální 
a bun né imunity, 
principy laboratorních metod v antiinfek ní imunit  
(antibakteriální, antivirové, antiparazitární, antimykotické), 
metody využívané v diagnostice alergií, 
diagnostika imunodeficitních stav  a autoimunitních chorob, 
transplanta ní imunologie v etn  HLA systému, 
základy imunomodulace (imunosuprese, imunostimulace), 
interpretace výsledk  nej ast jších laboratorních 
imunologických vyšet ení.  

Seznam výkon   Po et 
Pr kaz protein  v etn  Ig – turbidimetrie, nefelometrie 10 
Lab. dg. revmatoidního faktoru – LFT 10 
Detekce cirkulujících IK – PEG-IKEM, vazba C1q 10 
Vyšet ení komplementového systému (funk ní testy a stanovení koncentrace 
vybraných složek) 10 

Pr kaz a stanovování antigen  a protilátek metodami imunoanalýzy  
a multiplexové technologie  10 
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Pr kaz antigen  a protilátek metodami p ímé a nep ímé imunofluorescence 5 
Pr kaz protilátek metodami „klasické“ sérologie (aglutinace, KFR) 5 
Pr kaz protilátek metodou imunoblot/imunodot 5 
Diagnostika funkce fagocyt  (testy pro stanovení mikrobicidie, fagocytární 
aktivity, metabolického vzplanutí) 5 

Diagnostika funkce lymfocyt  (BTL, produkce cytokin  (QuantiFERON)) 5 
Stanovení subpopulací lymfocyt  – pr toková cytometrie 10 
Metody založené na pr kazu nukleových kyselin – PCR 5 
HLA typizace pomocí DNA metodik 5 
P íprava autovakcín 5 

Zp sob ukon ení modulu: Ov ení znalostí školitelem (ústní zkouška, test) s potvrzením 
o spln ní p edepsaných výkon .  

 
3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Imunologie klinická 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 
5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
15 dn , tj. 120 hodin odborné praxe 

Po et kredit  35 (20 T + 15 P) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zajišt ní SV 1 

Imunodeficity 

Imunodeficity vrozené, získané. 
Deficience B lymfocyt  a tvorby protilátek.  
Deficience T lymfocyt .  
Deficience fagocyt .  
Deficience komplementu. 
Abnormality imunitní odpov di p i sepsi  
a polytraumatech. 

19 

Patologické následky 
imunitních reakcí 

Klasifikace imunopatologických reakcí podle 
Coombse a Gela. 
Imunopatologická onemocn ní postihující 
gastrointestinální trakt, k ži, srdce, ledviny  
a endokrinní systém. 
Poškozující zán t jako d sledek nezvládnuté 
imunitní reakce. 

Autoimunitní onemocn ní 

Klinický obraz autoimunitních onemocn ní. 
Systémové autoimunitní choroby (orgánov  
nespecifické). 
Autoimunitní choroby orgánov  specifické. 

19 
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Alergická onemocn ní 

Respira ní alergie. 
Potravinové alergie. 
Kožní projevy alergií. 
Lékové alergie.  
Alergie na jed blanok ídlého hmyzu. 

Transplanta ní 
imunologie 

HLA kompatibilita dárce a p íjemce. 
Mechanizmy rejekce št pu. 
Imunosuprese a transplanta ní tolerance. 

Hodnocení výsledk  
výuky Ov ení znalostí školitelem (ústní zkouška, test). 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka získá znalosti v následujících oblastech: 
typy a principy metod kvalitativního a kvantitativního stanovení 
imunoglobulin  a ostatních sérových protein , 
diagnostika monoklonálních gamapatií, 
pr kaz cirkulujících a deponovaných imunokomplex , 
vyšet ení komplementového systému, 
vyšet ení fagocytární aktivity, funk ní testy, 
imunofenotypizace lymfocyt  a dalších bun k, 
funk ní aktivity lymfocyt , 
imunopatologické reakce, 
p í iny vzniku a možnosti diagnostiky orgánov  nespecifických 
a systémových autoimunitních onemocn ní, 
definice a klasifikace imunodeficit , 
metody pro diagnostiku poruchy fagocytózy, 
diagnostika poruch komplementového systému,  
charakter imunitních reakcí hostitele proti infek nímu agens, 
mechanizmy tká ového poškození infek ními initeli, 
mechanizmy úniku mikroorganizmu p ed obrannými reakcemi 
makroorganizmu, 
význam a funkce MHC, vyšet ení HLA, 
problematika klinické transplanta ní imunologie, 
mechanizmus vzniku a projevy alergické reakce I. typu 
( asného), 
laboratorní vyšet ovací metody v alergologii. 

Seznam výkon   
Výkony spojené s praktickou a teoretickou realizací odborné písemné 
práce na individuáln  zvolené téma oboru Alergologie a klinické 
imunologie, která je zárove  praktickou ástí atesta ní zkoušky. 

Zp sob ukon ení modulu Ov ení znalostí školitelem (ústní zkouška, test). 
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3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 
Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Rozsah praxe 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  15 

Seznam výkon   
P edevším p edepsané výkony k jednotlivým odborným modul m, 
jež není možno vykonat na vlastním ani jiném neakreditovaném 
pracovišti. 

 Konzultace odborné písemné práce. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení, které organizuje a zajiš uje teoretickou výuku, p id lí každému 
ú astníkovi specializa ního vzd lávání školitele. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává 
studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání v pr b hu 
p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). Doporu uje 
a schvaluje pracovišt , které si ú astník vybírá pro praktickou ást výuky. Dbá p i tom na to, 
aby byla volena p edevším pracovišt  akreditovaná pro tuto výuku a m la s pracovišt m 
zajiš ujícím teoretickou výuku smluvní vztah pro zajiš ování praktické výuky. Odborná praxe 
na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele  
na tomto pracovišti, který je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou 
zp sobilost v oboru a osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  
a potvrzuje spln né výkony. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické dovednosti 
ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu zapisuje ukon ení 
každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky, v . spln ní požadované odborné praxe 
v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu a výkon  obsažených  
ve vzd lávacím programu potvrzené p id leným školitelem; 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., v platném zn ní. 
 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Alergologie a klinická imunologie bude 
p ipraven provád t a zajiš ovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
laboratorní diagnostiku v  oboru Alergologie a klinická imunologie v rozsahu své zp sobilosti 
stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu  
a platné legislativy. Pod dohledem vedoucího laborato e, vysokoškoláka – absolventa 
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magisterského studia nebo léka e s odpovídající kvalifikací a praxí, se bude podílet  
na zavád ní nových metodik. 
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí v oboru Alergologie a klinická 
imunologie je p ipraven:  

bez odborného dohledu na základ  indikace léka e provád t zavedené 
specializované laboratorní diagnostické postupy v souladu se správnou laboratorní 
praxí, 
pracovat s náro nou p ístrojovou technikou, jako je nap íklad elektroforetické 
za ízení, pr tokový cytometr, imunochemický analyzátor aj., a zabezpe ovat její 
správný chod, 
p ipravovat mikrobiální imunopreparáty (autovakciny), 
pod odborným dohledem léka e nebo jiného odborného pracovníka 
v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí v oboru,  
podílet se na zavád ní, rozvoji a rutinním provád ní nových specializovaných 
laboratorních diagnostických postup , v etn  odb ru vzork , zpracování vzork  
k analýze a zpracování a vyhodnocování výsledk , 
spolupracovat na expertizní innosti pracovišt  a tvorb  a udržování systému 
jakosti laborato e, provád t interní a externí kontroly kvality laboratorních 
vyšet ení. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. Pro výkon innosti 
školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným 
vzd lávacím programem. 
Školitelem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
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ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna 
s PC a dataprojektorem. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace.

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ením.  

Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci.  

Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

7 Tabulka modul   

Specializa ní vzd lávání v oboru Alergologie a klinická imunologie 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza n  provozní 
problematika klinických 
laborato í 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P 
Imunologie obecná a speciální 1 týden T – 40 hodin 

4 týdny Pr – 160 
hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P 
Imunologie klinická 1 týden T – 40 hodin 

3 týdny Pr – 120 
hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 1 týden Pr – 40 hodin 15 (á 3 kredit/den) 

 P Odborná písemná práce 120 hodin 45 (á 3 kredit/den) 
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 T – teorie  120 
hodin 

Pr – praxe  400 
hodin 

Pr – AZ       40 
hodin 

 

   Celkem 560 hodin 155 

Vysv tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Cytodiagnostika je získání specializované 
zp sobilosti s ozna ením Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku osvojením si pot ebných 
teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti 
samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb. ve zn ní 
pozd jších právních p edpis .  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Cytodiagnostika 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona 
. 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších 

právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Cytodiagnostika je: 

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  
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3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy - seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organiza n  provozní problematika klinických laborato í 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl Vybavit zdravotního laboranta znalostmi pot ebnými k organiza ní 
a metodické práci specialisty. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 

Úvod do problematiky. Význam celoživotního 
vzd lávání. Zásady vzd lávání dosp lých, 
metody, formy cíle, motiva ní faktory, hodnocení 
ú astník  SV. 

3 

Právní problematika 

Základní zákonné a provád cí p edpisy 
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

4 

Ekonomika provozu 
klinických laborato í 

Akreditace laborato í. Optimalizace materiáln  
technického vybavení. Optimalizace personálního 
obsazení. Validace laboratorních metod. Externí a 
interní zp sob hodnocení kvality. 

3 

Organizace a ízení 
zdravotní pé e 

Management lidských zdroj , personální 
management. Strategické ízení. Management 
zm n. Management asu. Budování a ízení 
pracovního týmu. Ekonomika provoz  
zdravotnických za ízení v R. Rozvoj lidských 
zdroj  ve zdravotnictví. Zdravotní pojišt ní. 

3 

Krizový management 
Mimo ádné události a katastrofy. Krizová 
p ipravenost. Hromadný výskyt postižených. 
Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. 

4 

Systém managementu 
jakosti v klinických 
laborato ích 

Filozofie jakosti, základní pojmy v oblasti 
managementu jakosti. Národní politika podpory 
jakosti. Systém ízení jakosti a klinická 
laboratorní medicína. ízení dokumentace 

6 
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v klinické laborato i. Certifikace, akreditace 
laborato í. Správná laboratorní práce. 

Hygienicko-
epidemiologický režim 
klinických laborato í 

Legislativa upravující podmínky p edcházení 
vzniku a ší ení infek ních onemocn ní. 
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických 
za ízení, provozní ády. Zdravotní rizika 
životního prost edí, jejich definice. Zdravotní 
rizika pracovního prost edí. Determinanty zdraví. 

ešení prevence vzniku nemocí specifických 
a nespecifických. 

5 

Problematika ve ejného 
zdraví 

Zdravotnictví jako spole enský systém, podpora 
zdraví a prevence, sou asnost a budoucnost 
ve ejného zdravotnictví v R. Radia ní ochrana 
(fakultativn ). 

4 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální 
resuscitace. 2 

Edukace 
Cíle edukace v klinických laborato ích. 
Pedagogické zásady edukace. Volba a praktická 
aplikace metod edukace. 

3 

Metody a techniky 
výzkumu 

Obecná metodologie, metodologie v deckého 
výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, 
experimentální, metody hromadného 
statistického zpracování dat. Pravidla realizace 
odborné publikace. 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v právních p edpisech souvisejících s pracovní 
problematikou klinických laborato í, 
ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, v etn  hygienicko-
epidemiologického režimu, 
zná zásady poskytování KPR, 
zná p íslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým materiálem 
a jeho likvidaci, 
zná problematiku krizového managementu, 
ovládá metody statistického zpracování dat, 
ovládá p íslušné uživatelské, laboratorní a nemocni ní informa ní 
systémy, 
zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (v etn  
edukace zdravotnických pracovník , event. pacient ), 
orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laborato í, 
umí vypracovat dezinfek ní ád pro vybraná pracovišt  klinických 
laborato í, 
umí provést statistickou analýzu dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
umí vytvo it eduka ní materiály pro zdravotnické pracovníky 
a pacienty, 
vypracovává laboratorní standardy, 
ovládá metody výzkumu, 



270 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

 
podílí se na p echodu zdravotnického za ízení ze standardních 
podmínek do innosti za nestandardních podmínek.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 
Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laborato í 
cytodiagnostiky, 
podílet se na akredita ním ízení laborato í, optimalizaci materiáln  technického 
vybavení, optimalizaci personálního obsazení, validaci laboratorních metod, 
externím a interním zp sobu hodnocení kvality, 
podílet se na ešení krizových opat ení v p ípad  p írodních a jiných katastrof 
(hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), 
vypracovávat provozní ády p íslušných laborato í v intencích legislativy, 
upravující podmínky p edcházení vzniku a ší ení infek ních onemocn ní  
a hygienických požadavk  na provoz zdravotnických za ízení, 
zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, 
podílet se na edukaci pracovník   klinických laborato í dle pedagogických zásad 
edukace, 
provád t statistické zpracování dat,  
pracovat s laboratorními informa ními systémy, 
zpracovávat odborné texty. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  

Odborný modul – OM 1 Cytodiagnostika gynekologická 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
35 dn , tj. 280 hodin, tj. odborné praxe 

Po et kredit  55 kredit  (20 kredit  za teoretickou ást, 35 kredit  za praktickou ást) 

Cíl P ipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti konkrétního 
oboru specializace Cytodiagnostika. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Odb ry, fixace a zpracování cerviko-vaginálních 
nát r . 1 

Management cytologického screeningu. 2 

Cytodiagnostika 
gynekologická 

Bu ka a její morfologie, celulární zán tlivé 
reakce, dysplázie (prekancerózy), stavba nádorové 
bu ky, kritéria malignity, stup ovitá 
kancerogeneze, reakce na terapii. 

4 

Cytodiagnostika
gynekologická
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Anatomie, histologie a fyziologie ženského 
genitálního ústrojí.  3 

Cyklické zm ny ženského genitálního ústrojí. 2 
Mikrobiální obraz poševní. 1 
Zán ty a virózy.  5 
Klasifikace prekanceróz a karcinom  d ložního 
hrdla. 5 

The Bethesda systém hodnocení. 4 

Funk ní cytologie.  2 

Cytologie endometria. 3 
Histologie a cytologie vulvy. 2 
Korelace cytologického vyšet ení 
s histopatologickým vyšet ením (CIN, SIL – LG, 
HG). 

5 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná anatomii, histologii a fyziologii ženského genitálního ústrojí, 
zná cyklické zm ny genitálního ústrojí, 
zná zán ty a virózy, 
zná klasifikaci dysplázií (prekanceróz) a karcinom  d ložního 
hrdla, 
zná t íd ní gynekologických onkologických nález , 
zná cytodiagnostiku endometria, 
ovládá techniku zpracování cytologického vzorku, 
zvládá screeningovou diagnostiku v oblasti gynekologické 
cytologie, 
umí propojit v domosti z histopatologie s bioptickými 
a cytologickými nálezy. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Cytodiagnostika gynekologických skel 2000 
Funk ní cytologie 5 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + hodnocení 
gynekologických cytologických nález . 
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Cytodiagnostika negynekologická  
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
15 dn , tj. 120 hodin odborné praxe 

Po et kredit  35 kredit  (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou 
ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky. 
Bu ka a její morfologie, celulární zán tlivé 
reakce, dysplázie (prekancerózy), stavba nádorové 
bu ky, kritéria malignity, reakce na terapii. 

3 

Odb ry, technika a zpracování materiál  pro 
negynekologickou cytologii. 2 

Histologie a cytodiagnostika mammy. 5 
Histologie a cytodiagnostika štítné žlázy. 4 
Histologie a cytodiagnostika lymfatických uzlin. 3 
Histologie a cytodiagnostika zažívacího traktu. 3 
Histologie a cytodiagnostika mo ového traktu. 5 
Histologie a cytodiagnostika respira ního 
systému. 5 

Zán ty, nádory a infekce respira ního traktu. 4 

Cytodiagnostika 
negynekologická 

Korelace cytologického vyšet ení 
s histopatologickým vyšet ením (cytospin, 
cytoblok). 

5 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
ovládá techniku zpracování, 
zvládá screeningovou diagnostiku v oblasti negynekologické 
cytologie, 
umí propojit v domosti z histopatologie s bioptickými  
a cytologickými nálezy. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Cytodiagnostika plicních skel 30 
Cytodiagnostika mammy 30 
Cytodiagnostika ostatních orgán  30 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + hodnocení 
negynekologických cytologických nález . 
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3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na akreditovaném pracovišti  
Odborná praxe 5 dn , tj. 40 hodin praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Po et kredit  15 
Seznam výkon  Po et výkon  
Cytodiagnostika gynekologických skel 150 
Cytodiagnostika negynekologických skel 50 

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

zná anatomii, histologii a fyziologii ženského genitálního ústrojí, 
zná cyklické zm ny genitálního ústrojí, 
zná zán ty a virózy, 
zná klasifikaci dysplázií (prekanceróz) a karcinom  d ložního hrdla, 
zná t íd ní gynekologických onkologických nález , 
zná cytodiagnostiku endometria, 
ovládá techniku zpracování cytologického vzorku, 
zvládá screeningovou diagnostiku v oblasti gynekologické cytologie, 
umí propojit v domosti z histopatologie s bioptickými a cytologickými nálezy, 
ovládá techniku zpracování, 
zvládá screeningovou diagnostiku v oblasti negynekologické cytologie, 
umí propojit v domosti z histopatologie s bioptickými a cytologickými nálezy. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který 
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzuje spln né výkony. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
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absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Cytodiagnostika bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
laboratorní innost v oboru cytodiagnostika.  

Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou zabezpe ovat laboratorní diagnostiku v rozsahu své specializované zp sobilosti 
stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu  
a platné legislativy.  
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí v oboru Cytodiagnostika 
je p ipraven bez odborného dohledu a bez indikace léka e: 

p ipravovat informa ní materiály pro pacienty a osoby jimi ur ené,  
spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky p i zajišt ní edukace 
v p íprav  na specializované diagnostické postupy, zejména poskytovat 
zdravotnickým pracovník m, pacient m, p ípadn  jimi ur eným osobám, odborné 
informace o podmínkách odb r  biologického materiálu pro laboratorní vyšet ení, 
instruovat leny týmu v oblasti své specializace,  
provád t zpracování biologického materiálu a jiných vyšet ovaných materiál  
specializovanými postupy, 
provád t kalibrace jednotlivých laboratorních p ístroj  v oboru své specializace 
nebo zam ení a zajiš ovat jejich p esnou dokumentaci, 
provád t základní hodnocení nálezu, zejména zda jsou zjišt né výsledky 
fyziologické, 
hodnotit kvalitu poskytované laboratorní pé e, tj. provád ných laboratorních 
metod, prost edí i dokumentace, provád t verifikaci nam ených hodnot, 
podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm nu v 
postupu, provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  v poskytované 
pé i, vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkum  do klinické praxe nejen 
na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, 
provád t statistická vyhodnocení, 
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p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti. 

Pod odborným dohledem léka e nebo jiného odborného pracovníka v laboratorních 
metodách se specializovanou zp sobilostí v oboru: 

provád t odb ry krve u laboratorních zví at,  
p ipravovat a testovat specializované diagnostické postupy, 
provád t pokusy na laboratorních zví atech, spolupracovat na expertizní innosti 
pracovišt  a tvorb  a udržování systému jakosti laborato e,  
provád t interní a externí kontroly kvality laboratorních vyšet ení, 
podílet se na zavád ní, rozvoji a rutinním provád ní nových specializovaných 
laboratorních diagnostických postup , v etn  odb ru vzork , zpracování vzork  
k analýze a zpracování a vyhodnocování výsledk . 

Bez odborného dohledu na základ  indikace léka e: 

rozlišovat pozitivní a negativní nález,  
provád t screening v cytodiagnostice. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou ást se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání*. 
Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem pro teoretickou ást se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, který spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.).  
Pedagogické schopnosti.  
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ .  
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné výuce praktických dovedností – modely 
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu - poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru.  
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci.  
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 
 
 

7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza n  provozní 
problematika klinických 
laborato í 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Cytodiagnostika gynekologická 
1 týden T – 40 hodin 

7 týdn  Pr – 280 hodin 
20 (á 4 kredity/den) 
35 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P 
Cytodiagnostika 
negynekologická 

1 týden T – 40 hodin 
3 týdny Pr – 120 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
15 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 

1 týden Pr AZ – 40 
hodin 

15 (á 3 kredity/den) 
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T – teorie  120 
Pr – praxe  400 

P – AZ    40 hodin 
 

   Celkem 560 hodin 125 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Klinická biochemie je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Zdravotní laborant pro klinickou 
biochemii osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou 
legislativou.  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Klinická biochemie 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona 
. 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších 

právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.  

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Klinická biochemie je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6 ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce, 
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
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získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 
Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  

o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy - seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické.  
 

3.1  U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organiza n  provozní problematika klinických laborato í 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Cíl Vybavit zdravotního laboranta znalostmi pot ebnými k organiza ní 
a metodické práci specialisty. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 
Úvod do problematiky. Zásady vzd lávání 
dosp lých, metody, formy cíle, motiva ní 
faktory, hodnocení ú astník  SV. 

1 

Ekonomika provozu 
klinických laborato í 

Akreditace laborato í. Optimalizace materiáln  
technického vybavení. Optimalizace 
personálního obsazení. Validace laboratorních 
metod a laborato í. Externí a interní zp sob 
hodnocení kvality. 

3 

Organizace a ízení 
zdravotní pé e 

Management lidských zdroj , personální 
management. Strategické ízení. Management 
zm n. Management asu. Budování a ízení 
pracovního týmu. Ekonomika provoz  
zdravotnických za ízení v R. Rozvoj lidských 
zdroj  ve zdravotnictví. Zdravotní pojišt ní. 

4 

Právní problematika 

Základní zákonné a provád cí p edpisy 
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 

5 

Krizový management 
Mimo ádné události a katastrofy. Krizová 
p ipravenost. Hromadný výskyt postižených. 
Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. 

4 

Systém managementu 
jakosti v klinických 
laborato ích 

Filozofie jakosti, základní pojmy v oblasti 
managementu jakosti. Národní politika podpory 
jakosti. Systém ízení jakosti a klinická 

6 
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laboratorní medicína. ízení dokumentace 
v klinické laborato i. Certifikace, akreditace 
laborato í. Správná laboratorní práce. 
Identifikace faktor  ovliv ujících kvalitu života 
pacient . 

Hygienicko-
epidemiologický režim 
klinických laborato í 

Legislativa upravující podmínky p edcházení 
vzniku a ší ení infek ních onemocn ní. Hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických za ízení, 
provozní ády. Zdravotní rizika životního prost edí, 
jejich definice. Zdravotní rizika pracovního 
prost edí. Determinanty zdraví. ešení prevence 
vzniku nemocí specifických a nespecifických. 

5 

Zdravotnictví jako spole enský systém, podpora 
zdraví a prevence, sou asnost a budoucnost 
ve ejného zdravotnictví v R.  

2 

Vybraná problematika 
ve ejného zdraví 

Radia ní ochrana – ionizujícího zá ení, jeho 
základní druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky 
ionizujícího zá ení, radia ní zát ž obyvatel, 
zp soby ochrany p ed ionizujícím zá ením, 
zásady pro pobyt v prostorách se zdroji 
ionizujícího zá ení, legislativa v oblasti radia ní 
ochrany, odpov dnosti p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení.  

2 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální 
resuscitace. 3 

Edukace 
Cíle edukace v klinických laborato ích. 
Pedagogické zásady edukace. Volba a praktická 
aplikace metod edukace. 

1 

Metody a techniky 
výzkumu 

Obecná metodologie, metodologie v deckého 
výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, 
experimentální, metody hromadného 
statistického zpracování dat. Pravidla realizace 
odborné publikace. 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v právních p edpisech souvisejících s pracovní 
problematikou klinických laborato í, 
ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, v etn  
hygienicko-epidemiologického režimu, 
zná zásady poskytování KPR, 
zná p íslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým materiálem 
a jeho likvidaci, 
zná problematiku krizového managementu, 
ovládá metody statistického zpracování dat, 
ovládá p íslušné uživatelské, laboratorní a nemocni ní informa ní 
systémy na svém pracovišti, 
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zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (v etn  
edukace zdravotnických pracovník , event. pacient ), 
orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laborato í, 
umí vypracovat dezinfek ní ád pro vybraná pracovišt  klinických 
laborato í, 
umí provést statistickou analýzu dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
umí vytvo it eduka ní materiály pro zdravotnické pracovníky 
a pacienty, 
vypracovává laboratorní standardy, 
ovládá metody výzkumu, 
podílí se na p echodu zdravotnického za ízení ze standardních 
podmínek do innosti za nestandardních podmínek.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) 

 

3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je schopen/na: 

pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laborato í 
klinické biochemie, 
podílet se na akredita ním ízení laborato í, validaci laboratorních metod, externím 
a interním zp sobu hodnocení kvality, 
podílet se na ešení krizových opat ení v p ípad  p írodních a jiných katastrof 
(hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), 
vypracovávat provozní ády p íslušných laborato í v intencích legislativy, 
upravující podmínky p edcházení vzniku a ší ení infek ních onemocn ní  
a hygienických požadavk  na provoz zdravotnických za ízení, 
zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, 
podílet se na edukaci pracovník   klinických laborato í dle pedagogických zásad 
edukace, 
provád t statistické zpracování dat,  
pracovat s laboratorními informa ními systémy, 
zpracovávat odborné texty. 

 
3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  

Odborný modul – OM 1 Biochemie a klinická biochemie 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe 

Po et kredit  25 (20 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 
Cíl P ipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti konkrétního 
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oboru specializace Klinická biochemie. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Biochemická funkce 
eukaryotní bu ky  

Organely – ER, jádro, jadérko mitochondrie 
(oxida ní fosforylace), Golgiho aparát, lysozom. 
Komunikace mezi bu kami. Bun né d lení, 
bun ný cyklus, kontrola bun ného cyklu, 
apoptóza. 

2 

Struktura bun ných 
membrán 

Cytoskelet, transport látek p es membrány – 
p enaše ové proteiny, iontové kanály 
a membránový potenciál, iontové kanály 
a signalizace v nervových bu kách. 

2 

Aminokyseliny 
a bílkoviny 

Charakteristika, struktura a funkce, fyzikální 
vlastnosti, metabolismus a katabolismus, 
biologické funkce bílkovin, bílkoviny akutní fáze. 

3 

DNA 

Struktura a funkce, replikace DNA, oprava DNA, 
transkripce, translace, úloha RNA p i syntéze 
bílkovin. Genetický kód, exprese a regulace gen , 
základy d di nosti. 

3 

Sacharidy 

Rozd lení, struktura, funkce. Metabolizmus 
sacharid  – glykolýza, glukoneogeneze, syntéza 
a odbourávání glykogenu. Poruchy sacharidového 
metabolismu – DM 1. a 2. typu. 

2 

Lipidy 

Rozd lení, vlastnosti. Mastné kyseliny, steroidy, 
fosfolipidy, lipoproteiny. Syntéza a p em ny 
cholesterolu, žlu ové kyseliny. Syntéza 
a odbourávání mastných kyselin 
a triacylglycerol . Ateroskleróza – rizikové 
faktory, hyperlipoproteinémie. 

3 

Enzymy 

Stavba molekuly, názvosloví, rozd lení do t íd, 
ú innost a specifita enzymové katalýzy, 
enzymová kinetika, Michaelisova konstanta, 
efektory a inhibitory. Význam enzym  v lidském 
organismu. Izoenzymy. 

3 

Játra 

Anatomické uspo ádání jaterního lal ku, uložení 
enzym  v subcelulárních strukturách, metabolická 
funkce jater, ukazatele poškození hepatocyt , 
diferenciální diagnostika hyperbilirubinémií, 
funk ní testy. 

3 

Barviva 
Struktura, syntéza a funkce hemoglobinu. 
Deriváty hemoglobinu. Myoglobin, žlu ová 
barviva, melaniny. 

1 

Ledviny a mo ové cesty 

Základní anatomické uspo ádání. Nefron – k 
základní funk ní jednotka ledvin. Hlavní funkce 
ledvin v organismu, ízení innosti ledvin. 
Normální a porušená funkce ledvin, akutní  
a chronické renální selhání, nefritida, nefrotický 

2 
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syndrom. Urolitiáza. 

Hormony 
Definice, rozd lení, mechanismus ú inku, 
regulace hormonální rovnováhy, patobiochemie 
hormon . 

2 

Štítná žláza 

Základní anatomické uspo ádání. Tvorba 
hormon  a jejich struktura, strategie stanovení. 
Ukazatelé tyreoidální dysfunkce, hypertyreóza, 
hypotyreóza a jejich lé ba. Ukazatele 
autoimunitních chorob štítné žlázy. 

2 

Imunitní systém 

Funkce, složení IS – lymfatické orgány a tkán , 
bu ky, molekuly. Mechanismy obrany – 
specifická a nespecifická, bun ná a humorální. 
Antigen. Protilátka. Cytokiny – charakteristika, 
d lení, klinický význam.  

3 

Biologická oxidace 
Enzymy a koenzymy ú astnící se oxidoredukcí, 
dýchací et zec, oxidativní fosforylace, citrátový 
cyklus. 

2 

Vnit ní prost edí 
Hospoda ení s vodou, elektrolyty, acidobazický 
metabolismus, poruchy vnit ního prost edí, 
kyslíkové parametry. 

3 

Metabolismus vápníku, 
ho íku a fosforu Metabolismus vápníku, ho íku a fosforu. 1 

Vitamíny A, B, C, D, E, K, zdroje vitamín  a jejich úloha 
v organizmu.  1 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná metabolické procesy základních živin, o klí ových 
metabolických meziproduktech, zná základní vztahy mezi 
jednotlivými metabolity, 
zná základní vztahy v metabolismu nemocí, 
zná podstatu imunitního systému, 
umí základy genetiky.

Seznam výkon  Po et výkon  
P íprava eduka ního návodu pro pacienta 1 
Vytvo ení SOP analytické metody 1 
Asistence u odb ru biologického materiálu nebo jeho samostatné provedení 10 + 30 
Statistické zhodnocení analytické metody (opakovatelnost, bias, 
reprodukovatelnost, porovnání metod, nejistota m ení). 2 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + absolvování praxe 
doložené potvrzením o spln ní p edepsaných výkon .
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Laboratorní a instrumentální technika 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást + 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Optické metody 

Spektrofotometrie (UV, VIS, IR), spektrofluori-
metrie, luminiscence, turbidimetrie, nefelometrie, 
atomová absorpce, atomová emise, denzitometrie, 
refraktometrie, vertikální fotometrie. 

8 

Hmotnostní 
spektrometrie Hmotnostní spektrometrie. 2 

Barevnost molekul a její 
analytické využití Barevnost molekul a její analytické využití. 1 

Chromatografické 
metody 

Základní pojmy, mechanizmy chromatografického 
d lení, chromatografie na tenké vrstv , kolonová 
kapalinová a plynová chromatografie, 
instrumentace, p íprava vzork . 

3 

Elektrochemické techniky 
Potenciometrie, Nernstova rovnice, ISE, 
ampérometrie, coulometrie, konduktometrie, 
polarografie. 

3 

Elektromigra ní techniky 

Pohyb nabité ástice v elektrickém poli, efekty 
ovliv ující elektromigra ní postupy, 
elektroforéza, kapilární elektroforéza, 
izotachoforéza, izoelektrická fokuzace. 

3 

Imunochemické techniky 

Antigeny a protilátky, faktory ovliv ující vazbu, 
specifika protilátek, imunonefelometrie, 
imunoturbidimetrie, radiální imunodifúze, 
imunofixace, imunoelektroforéza, homogenní 
a nehomogenní imunoanalýza se zna enými 
reaktanty, p ístrojové vybavení.  

4 

Pr toková cytometrie a 
její využití Pr toková cytometrie a její využití. 3 

Miniaturizace 
laboratorních metod 

Mikro ip, microarray, biosenzory, využití 
mikrometod, p ístrojová technika. 2 

Suchá chemie 
Celulózová a sklen ná impregnovaná vlákna, ref-
lexní fotometrie, POCT – elektrochemické analyzá- 
tory, stanovení glykémie, použití suchých inidel. 

2 

Preanalytické postupy 

Faktory ovliv ující preanalytickou fázi, p íprava 
na odb r, transport vzorku, p íjem/odmítnutí 
p evzetí biologického vzorku ke zpracování 
klinickou laborato í, úprava vzorku, skladování. 

1 
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Automatizace 
laboratorního provozu Integrace, konsolidace. 1 

Jakost v klinické 
laborato i 

Chyby m ení, znaky analytické metody, interní  
a externí kontrola kvality. 2 

Kalibrace Jednobodové, vícebodové (lineární, nelineární), 
kalibrátory. 2 

Mikroskopie Sv telná a elektronová mikroskopie. Princip 
mikroskop . 1 

PCR Polymerázová et zová reakce.  1 
Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná fyzikální principy používané v laboratorní technice, 
umí správn  pracovat s p ístrojovou technikou a p iblížit možnosti 
jejího využití,  
poskytuje nové informace o výbav  klinických laborato í 
se zam ením na p ístroje pro klinickou biochemii, 
zná supervizi systém  POCT, 
zná principy analytických technik a instrumentace.

Seznam výkon  Po et výkon  
Provedení a hodnocení oGGT 5 
Práce na biochemickém analyzátoru 40 kalibrací 
Práce na imunoanalytickém analyzátoru 20 kalibrací 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + absolvování praxe 
doložené potvrzením o spln ní p edepsaných výkon .

 

3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Biochemické vyšet ovací metody 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást + 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Principy metod pro 
stanovení bílkovin v séru 
a mo i 

Celková bílkovina, albumin, fibrinogen, 
specifické proteiny. 2 

Vyšet ení mo e 
Odb r, transport, fyzikální, chemické 
a mikroskopické vyšet ení, automatizovaná 
analýza. Analýza mo ových konkrement . 

2 
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Principy metod pro 
stanovení sacharid  

Klinický význam stanovení – glukóza, galaktóza, 
glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. 
Doporu ení SKB a DS pro diagnostiku 
diabetes mellitus.  

2 

Principy metod pro 
stanovení dusíkatých 
látek nebílkovinné povahy 

Mo ovina, kreatinin, kyselina mo ová, amoniak, 
klinický význam stanovení.  2 

Principy metod pro 
stanovení enzym  

AST, ALT, ALP, GGT, AMS, LPS, CK, LD, 
CHE, izoenzymy CK a LD, klinický význam 
stanovení. 

3 

Principy metod pro 
stanovení lipid  

Cholesterol, triacylglyceroly, mastné kyseliny, 
lipoproteiny a jejich klasifikace. 2 

Principy metod pro 
stanovení bilirubinu, 
hemoglobinu a 
patologických 
hemoglobin  

Principy metod pro stanovení bilirubinu, 
hemoglobinu, patologických hemoglobin   
a porfyrin . 

1 

Principy metod pro 
stanovení anorganických 
látek 

Sodné a draselné kationy, vápník celkový  
a ionizovaný, ho ík, chloridy, anorganické 
fosfáty, železo, m , zinek, olovo, lithium.  

2 

Metabolizmus železa 

Význam železa v organizmu, ferritin a transferin 
jako základní proteiny metabolizmu železa 
v organizmu, d sledky poruch metabolizmu 
železa. 

2 

Biochemické markery 
nádorových onemocn ní 

Definice základních pojm , typy nádor , využití 
stanovení tumorových marker , vlastnosti 
ideálního markeru, hodnota „cut-off“. Senzitivita, 
specifi nost, ROC k ivka. Principy 
imunoanalytických metod pro stanovení 
tumorových marker . 

2 

Mozkomíšní mok 

Principy vyšet ovacích metod, cytologie 
kvalitativní a kvantitativní, cytochemické barvení, 
chemické vyšet ení, hematolikvorová bariéra, 
intratekální syntéza, izoelektrická fokuzace 
bílkovin, spektrofotometrie likvoru. Význam 
cytologického nálezu. 

2 

Kostní markery 
Principy metod stanovení kostního metabolizmu, 
markery kostní syntézy a kostní resorpce, strategie 
vyšet ování, klinický význam. 

2 

Kardiální markery 

Strategie vyšet ování a hodnocení nálezu. CK–
MB hmotnostní koncentrace, myoglobin, troponin 
T, troponin I, NT-proBNP, hs metody stanovení 
troponin . 

2 

Vyšet ení žaludku 
Trávení, složení a tvorba žalude ní š ávy, 
vyšet ení žalude ní š ávy a sekrece, diagnostika 
onemocn ní žaludku, Helicobacter pylori. 

1 
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Vyšet ení pankreatu 
a st ev 

Exokrinní funkce pankreatu, funk ní vyšet ení 
tenkého st eva, dechové testy, elastáza, okultní 
krvácení. 

1 

Zákonitosti pohybu lé iv 
v organizmu 

Základy farmakokinetiky, farmakodynamiky, 
terapeutické monitorování, metody stanovení. 2 

Principy metod 
pro stanovení hormon  

FSH, LH, prolaktin, estradiol, estriol, testosteron, 
progesteron, androgeny, TSH, T3, T4, TRH. 1 

Principy metod v klinické 
toxikologii 

P íprava biologického materiálu, t kavé látky, 
stanovení alkoholu, extraktivní látky, anorganické 
látky, návykové látky, kyanidy, oxid uhelnatý, 
metody k pr kazu neznámé noxy, metody pro 
cílené potvrzení specifikované noxy. 

2 

Funk ní a zát žové testy 

Clearence kreatininu, ACTH test, Koncentra ní 
pokus, Laktózový toleran ní test, o-GTT, 
Resorp ní k ivka železa, Xylózový test, 
Inzulinová a C-peptidová k ivka, 
Dexametazonový test. 

1 

Vitamíny Metody stanovení ve vod  rozpustných  
a nerozpustných vitamín . 1 

Diagnostika vrozených 
vývojových vad 

Fetoplacentární antigeny, význam jejich 
abnormálních hladin v plodové vod  a mate ském 
séru, prenatální screening v 1. a 2. trimestru 
t hotenství. 

1 

D di né metabolické 
poruchy Novorozenecký screening (SKH, CAH, CF).  1 

Akutní a chronické 
hepatitidy 

Virové hepatitidy A – E, strategie vyšet ování, 
perzistence virové infekce. 1 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka 
zná preanalytické a postanalytické vlivy na výsledek vyšet ení, 
zná základní vyšet ení mo e a mo ových konkrement , 
zná principy metod pro stanovení bílkovin, nebílkovinných 
dusíkatých látek, enzym  a izoenzym , biogenních anorganických 
látek, lipid , hormon , 
zná laboratorní vyšet ení diabetu, 
zná laboratorní diagnostiku infarktu myokardu, 
zná laboratorní vyšet ení u onemocn ní jater a žlu ových cest 
a konkrement , 
zná laboratorní vyšet ení v gastroenterologii, 
zná cytochemické vyšet ení mozkomíšního moku, 
zná laboratorní ukazatele kostního metabolismu, 
zná problematiku vnit ního prost edí a acidobazický 
metabolismus, 
zná monitorování lékové terapie, 
zná základy toxikologie, 
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má základní p ehled o cytokinech a mediátorech zán tu, 
má p ehled o vitamínech a jejich stanovení, 
zvládá provedení funk ních a zát žových test , 
zná laboratorní vyšet ení v t hotenství, v d tském v ku a ve stá í, 
zná kontrolu kvality vyšet ení v klinické biochemii.

Seznam výkon  Po et výkon  
Vyšet ení acidobazické rovnováhy 20 
Vyšet ení mo e chemické a morfologické 200 
Systém vnit ní kontroly kvality 1 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (ov ení znalostí formou písemného testu, 
apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o spln ní 
p edepsaných výkon .

 

3.2.4 U ební osnova odborného modulu OM 4 

Odborný modul – OM 4 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  15 
Seznam výkon  Po et výkon  
Elektroforéza protein  v séru 70 
Kvalitativní cytologické vyšet ení mozkomíšního moku 20 
Chromatografické metody 30 
Imunochemické metody 30 
Stanovení glykovaného hemoglobinu kapalinovou chromatografií 20 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který 
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
spln ní výkon . 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
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školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem; 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Klinická biochemie bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
laboratorní diagnostiku v oboru klinická biochemie.  

Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou zabezpe ovat laboratorní diagnostiku v rozsahu své specializované zp sobilosti 
stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu  
a platné legislativy.  

 
5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  

tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí v oboru Klinická biochemie 
je p ipraven:  

p ipravovat informa ní materiály pro pacienty a osoby jimi ur ené,  
spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky p i zajišt ní edukace 
v p íprav  na specializované diagnostické postupy, zejména poskytovat 
zdravotnickým pracovník m, pacient m, p ípadn  jimi ur eným osobám, odborné 
informace o podmínkách odb r  biologického materiálu pro laboratorní vyšet ení, 
instruovat leny týmu v oblasti své specializace,  
provád t zpracování biologického materiálu a jiných vyšet ovaných materiál  
specializovanými postupy, 
provád t kalibrace jednotlivých laboratorních p ístroj  v oboru své specializace 
nebo zam ení a zajiš ovat jejich p esnou dokumentaci, 
provád t základní hodnocení nálezu, zejména zda jsou zjišt né výsledky 
fyziologické, 
hodnotit kvalitu poskytované laboratorní pé e, tj. provád ných laboratorních 
metod, prost edí i dokumentace, provád t verifikaci nam ených hodnot, 
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podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm nu 
v postupu, hledat p í iny nedostatk  v poskytované pé i, vytvá et podmínky pro 
aplikaci výsledk  výzkumu do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti,        
ale i v rámci oboru, 
provád t statistická vyhodnocení, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti. 

Pod odborným dohledem léka e nebo jiného odborného pracovníka v laboratorních 
metodách se specializovanou zp sobilostí v oboru: 

provád t odb ry krve u laboratorních zví at,  
p ipravovat a testovat specializované diagnostické postupy, 
provád t pokusy na laboratorních zví atech, spolupracovat na expertizní innosti 
pracovišt  a tvorb  a udržování systému jakosti laborato e,  
provád t interní a externí kontroly kvality laboratorních vyšet ení, 
podílet se na zavád ní, rozvoji a rutinním provád ní nových specializovaných 
laboratorních diagnostických postup , v etn  odb ru vzork , zpracování vzork  
k analýze a zpracování a vyhodnocování výsledk . 

Bez odborného dohledu a bez indikace: 

pracovat s náro nými zdravotnickými p ístroji, jako jsou nap . elektroforetická 
za ízení, chromatografie, hmotnostní spektrometr, iontoforéza, a zabezpe ovat 
jejich správnou innost. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou výuku se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání*. 
Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace, který je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem pro teoretickou výuku se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.  
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální 
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností – modely 
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e 
dle p íslušného oboru.  
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace. 

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.  
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru Klinická biochemie 
Kód Typ Název modulu Rozsah Po et kredit  
ZM P Organizace a provozní 

problematika klinických 
laborato í 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Biochemie a klinická 
biochemie 

1 týden T – 40 hodin 
1 týden Pr – 40 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
5 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P Laboratorní a 
instrumentální technika 

1 týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P Biochemické 
vyšet ovací metody 

1 týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 
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OM 4 P Odborná praxe na 

pracovišti 
akreditovaného za ízení 

1 týden Pr AZ – 40 hodin 15 (á 3 kredity/den) 

   T – teorie  160 
Pr – praxe  360 

Pr – AZ    40 hodin 

 

   Celkem 560 hodin Celkem 140 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, T-teorie, Pr -praxe 

 

8 Seznam doporu ených zdroj  

Doporu ená literatura 
Adam, Táborský, Kratochvíla, Prucha, Sobek, Zeman: Cytologie mozkomíšního moku. CDROM 
SEKK Pardubice 2002. 
Cermáková, M., Štepánová, I.: Klinická biochemie. 1. díl, IDVPZ, Brno, 2003. 
Doležalová, V., a kol.: Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii. U ební text, IDVPZ, 
Brno, 1995. 

Doležalová, V., a kol.: Principy biochemických vyšet ovacích metod. U ební text, IDVPZ, Brno, 
1995. 

Friedecký, B., Kratochvíla, J.: Analytická kvalita v klinické laborato i. CD-ROM SEKK, 2002. 
Glosová, L.: Cytologický atlas mozkomíšního moku. Galén, 1998. 

Kaplan, Táborská, Dostál, Sláma: Chemie a biochemie pro bakalá e. Masarykova univerzita, Brno, 
1999. 

Masopust, J.:Klinická biochemie, požadování a hodnocení biochemických vyšet ení. Karolinum, 
Praha, 1998. 
Musil, J., Nováková, O., a kol.: Biochemie v obrazech a schématech. Avicenum, Praha, 1990. 
Novák, F.: Úvod do klinické biochemie. U ební text Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, 2002. 
Peštálová, M.: Toxikologie. NCO NZO, Brno, 2003. 
Prudil. L.: Základy právní odpov dnosti ve zdravotnictví. 2. vyd., Brno, 2002. 
Racek, J., et al.: Klinická biochemie Galén, Praha,2006. 
Schneiderka, P. a kol.: Kapitoly z klinické biochemie. 2. dopln né vydání, Karolinum, Praha 2004. 
Soška, V.: Poruchy metabolizmu lipidu. Grada Publishing, 2001. 
Voet, D., Voetová, J., G.: Biochemie. Victoria Publishing, Praha, 1995. 
Zima, T.: Laboratorní diagnostika. Galén, Karolinum, Praha, 2007. 
Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicíncké obory. Karolinum, Praha, 1998. 
Etický kodex zdravotnického pracovníka neléka ských obor , V stník Ministerstva zdravotnictví 
CR, ástka 7, 2004, . 8. 
Zákon . 258/2000 Sb. O ochran  ve ejného zdraví a provád cí vyhlášky. 

 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 295

 
 

Vzd lávací program 
specializa ního vzd lávání 

v oboru  
KLINICKÁ GENETIKA 

 
 
1 Cíl specializa ního vzd lávání .......................................................................................... 2 
2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání............................................... 2 
3 U ební plán ........................................................................................................................ 3 

3.1 U ební osnova základního modulu ............................................................................ 3 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu ..................... 5 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné ........................................................... 5 
3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1.................................................... 5 
3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2.................................................... 8 
3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3.................................................... 9 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního vzd lávání....................... 9 
5 Profil absolventa .............................................................................................................. 10 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  tj. profesních 
kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního vzd lávání získal/a  
zp sobilost ............................................................................................................... 10 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš ................................................. 11 
6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt .......................................................................... 12 

7 Tabulka modul .............................................................................................................. 13 
8 Seznam doporu ených zdroj ........................................................................................ 14 
 

296
296

297
297
299
299
299
302
303

303
304

304

305
306

307
308



296 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Klinická genetika je získání specializované 
zp sobilosti s ozna ením specialisty Zdravotní laborant pro klinickou genetiku osvojením si 
pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce 
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou. 
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Klinická genetika 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona 
. 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších právních 

p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.  

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, 
kde ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Klinická genetika je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce, 
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  
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3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy odborných modul  – povinné, seznam výkon  je stanoven jako minimální,  
aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické,  
ale i po stránce praktické.  
 

3.1  U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organiza n  provozní problematika klinických laborato í 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl  Vybavit zdravotního laboranta znalostmi pot ebnými k organiza ní  
a metodické práci specialisty. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 

Úvod do problematiky. Význam celoživotního 
vzd lávání. Zásady vzd lávání dosp lých, 
metody, formy cíle, motiva ní faktory, 
hodnocení ú astník  SV. 

1 

Ekonomika provozu 
klinických laborato í 

Akreditace laborato í. Optimalizace materiáln  
technického vybavení. Optimalizace 
personálního obsazení. Validace laboratorních 
metod. Externí a interní zp sob hodnocení 
kvality. 

3 

Organizace a ízení 
zdravotní pé e 

Systém pé e o zdraví lidu v R. Ekonomika 
provoz  zdravotnických za ízení v R. Rozvoj 
lidských zdroj  ve zdravotnictví. Zdravotní 
pojišt ní. 

5 

Právní problematika 

Základní zákonné a provád cí p edpisy 
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravot-
nických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví.  

4 

Krizový management 

Mimo ádné události a katastrofy. Krizová 
p ipravenost. Hromadný výskyt postižených. 
Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. 
 

6 

Systém managementu 
jakosti v klinických 
laborato ích 

Filozofie jakosti, základní pojmy v oblasti 
managementu jakosti. Národní politika podpory 
jakosti. Systém ízení jakosti a klinická 
laboratorní medicína. ízení dokumentace 
v klinické laborato i. Certifikace, akreditace 
laborato í. Správná laboratorní práce. 

5 
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Hygienicko-
epidemiologický režim 
klinických laborato í 

Legislativa upravující podmínky p edcházení 
vzniku a ší ení infek ních onemocn ní. 
Hygienické požadavky na provoz 
zdravotnických za ízení, provozní ády. 
Zdravotní rizika životního prost edí, jejich 
definice. Zdravotní rizika pracovního prost edí. 
Determinanty zdraví. ešení prevence vzniku 
nemocí specifických a nespecifických. 

4 

Problematika ve ejného 
zdraví 

Zdravotnictví jako spole enský systém, podpora 
zdraví a prevence, sou asnost a budoucnost 
ve ejného zdravotnictví v R. (e-learning). 

2 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální 
resuscitace. 3 

Edukace 
Cíle edukace v klinických laborato ích. 
Pedagogické zásady edukace. Volba a praktická 
aplikace metod edukace. 

2 

Metody  
a techniky výzkumu 

Obecná metodologie, metodologie v deckého 
výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, 
experimentální, metody hromadného 
statistického zpracování dat. Pravidla realizace 
odborné publikace. 

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v právních p edpisech souvisejících s pracovní 
problematikou klinických laborato í, 
ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, v etn  
hygienicko-epidemiologického režimu, 
zná zásady poskytování kardiopulmonální resuscitace, 
zná p íslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým 
materiálem  
a jeho likvidaci, 
zná problematiku krizového managementu, 
ovládá metody statistického zpracování dat, 
ovládá p íslušné uživatelské, laboratorní a nemocni ní informa ní 
systémy, 
zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (v etn  
edukace zdravotnických pracovník , event. pacient ), 
orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laborato í, 
umí vypracovat dezinfek ní ád pro vybraná pracovišt  klinických 
laborato í, 
umí provést statistickou analýzu dat pro v decké a výzkumné 
ú ely, 
umí vytvo it eduka ní materiály pro zdravotnické pracovníky 
a pacienty, 
vypracovává laboratorní standardy, 
ovládá metody výzkumu, 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 299

 
podílí se na p echodu zdravotnického za ízení ze standardních 
podmínek do innosti za nestandardních podmínek. 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laborato í 
genetiky, 
podílet se na akredita ním ízení laborato í, optimalizaci materiáln  technického 
vybavení, optimalizaci personálního obsazení, validaci laboratorních metod, 
externím a interním zp sobu hodnocení kvality, 
podílet se na ešení krizových opat ení v p ípad  p írodních a jiných katastrof 
(hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), 
vypracovávat provozní ády p íslušných laborato í v intencích legislativy, 
upravující podmínky p edcházení vzniku a ší ení infek ních onemocn ní  
a hygienických požadavk  na provoz zdravotnických za ízení, 
zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, 
podílet se na edukaci pracovník   klinických laborato í dle pedagogických zásad 
edukace, 
provád t statistické zpracování dat,  
pracovat s laboratorními informa ními systémy, 
zpracovávat odborné texty. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Klinická genetika, klinická cytogenetika, molekulární biologie 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást) 

Cíl P ipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti konkrétního 
oboru specializace Klinická genetika. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Klinická genetika 

Úvod do klinické genetiky, metodologie 
genetického poradenství, sestavení rodokmenu, 
klasifikace genetických patologických stav .  
Typy d di nosti. 
Biochemická genetika a imunogenetika. 

14 
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Frekvence genetických patologických stav , 
prenatální diagnostika. 

Klinická cytogenetika 

Základy lidské cytogenetiky. 
Struktura chromosomu a chemické složení 
chromosomu. 
Testování mutagenity, mutace a životní 
prost edí. 
Chromosomy v pr b hu bun ného cyklu, 
vrozené a získané chromosomální aberace. 
Onkocytogenetika.  
Cytogenetické metody, p ehled a využití.  
Stanovení karyotypu, analýza vrozených 
chromosomových aberací prenatáln  
i postnatáln , analýza získaných 
chromosomových aberací. 
Metody molekulární cytogeneticky. 

13 

Molekulární biologie  

Bun ná biologie – vztah k diagnostice chorob. 
Oogeneze a její pr b h, spermiogeneze a její 
pr b h. 
Struktura genu, genetický kód, poruchy 
v genech, typy mutací. 
Chemické složení nukleových kyselin DNA, 
RNA a struktura dvoušroubovice DNA. 
Genetický kód, exprese gen , základy 
d di nosti. 
Mutace, její podstata, rozd lení mutací a jejich 
frekvence, mutageny, antimutageny. Metody 
odb ru biologického materiálu pro genetické 
vyšet ování. 
Metody izolace DNA a RNA z biologického 
materiálu. 
P ímá DNA diagnostika, nep ímá DNA 
diagnostika. 
Kontrola kvality a koncentrace izolované DNA. 

12 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka 
zvládá sestavení rodokmenu u sledované rodiny, 
analyzuje po etní a strukturní chromosomální aberace autosom  
a gonozom , analyzuje získané chromosomální aberace, 
ur uje d di nost autosomáln  recesivní, autosomáln  dominantní, 
ur uje X vázanou d di nost,  
klasifikuje základní charakteristiky d di nosti, p enos 
v rodokmenu, metabolické choroby, detekce heterozygot , 
zvládá metody izolace biologického materiálu na úrovni DNA 
a RNA, 
provádí metody p ímé a nep ímé DNA dg.,  
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ur uje molekulovou hmotnost PCR produktu, 
provádí kontrolu kvality a koncentrace izolované DNA,  
provádí kultivaci BM pro cytogenetické vyšet ování,  
stanovuje karyotyp pro cytogenetické vyšet ovací metody,  
provádí molekulárn  cytogenetická vyšet ení p i použití 
fluorescen n  zna ených DNA sond, pomocí nichž lze detekovat 
po etní i strukturní odchylky chromosom ,  
zpracovává mikroskopické preparáty pomocí speciálních 
pruhovacích technik,  
provádí kultivaci a zpracování bun k pro prenatální, postnatální 
a onkologické cytogenetické vyšet ování,  
vyhodnocuje výsledky pomocí mikroskopické techniky, stanovuje 
karyotyp,  
provádí komplexní obsluhu analyzátoru obrazu p i vyhodnocování 
cytogenetických výsledk .

Seznam výkon  Po et výkon  
Kultivace a zpracování lymfocyt  periferní krve 5 
Kultivace a zpracování amniocyt  5 
Kultivace a zpracování bun k kostní d en  2 
Kultivace a zpracování bun k fibroblast  z k že potracených plod  2 
Kultivace a zpracování lymfocyt  periferní krve pro stanovení získaných 
chromozomových aberací 5 

Barvící a pruhovací techniky chromosom  8 
Klasifikace chromozom , za azení do skupin a zápis karyotypu 9 
Analýza strukturních a numerických chromosomových aberací pomocí 
fluorescen ní in situ hybridizace v interfázní bu ce, nebo v metafázi 5 

Vyšet ení aneuploidií v nekultivovaných bu kách plodové vody 2 
Izolace DNA pro dg.d di ných onemocn ní 5 
Izolace RNA pro dg.d di ných onemocn ní 5 
Laboratorní vyšet ovací metody PCR pro dg.nemocí na molekulární úrovni 5 
Elektroforetické laboratorní vyšet ovací metody pro dg.nemocí na molekulární 
úrovni 5 

P ímá a nep ímá muta ní analýza na úrovni DNA 3 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + absolvování praxe 
doložené potvrzením o spln ní p edepsaných výkon .
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Speciální laboratorní vyšet ovací metody v cytogenetice, molekulární 
cytogenetice a v DNA/RNA diagnostice 

Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 

15 dn , tj. 120 hodin odborné praxe 
Po et kredit  35 (20 kredit  za teoretickou ást, 15 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Metody odb ru 
biologického materiálu 
pro genetické vyšet ování 

Metody pro prenatální diagnostiku – kultiva ní 
metody prenatální diagnostiky, zpracování 
a pruhování chromosom . 
Metody postnatální diagnostiky – kultiva ní 
metody postnatální diagnostiky, zpracování 
a pruhování chromosom . 

10 

Cytogenetické metody, 
p ehled a využití.  

Metody pro onkologicky nemocné pacienty. 
Klasifikace strukturních a po etních aberací 
vrozených chromosom  a typy získaných 
chromosomových aberací, nej ast jší 
hematologické malignity, klinické p íznaky, 
typické a nej ast jší cytogenetické nálezy. 
Stanovení karyotypu, analýza vrozených 
chromosomových aberací prenatáln  
i postnatáln , analýza získaných 
chromosomových aberací. 
Princip metody fluorescen ní in situ hybridizace 
(FISH) a její využití. 
Princip metody mnohobarevné fluorescen ní  
in situ hybridizace. 

10 

Metody molekulární 
cytogenetiky 

Princip metody komparativní geonomové 
hybridizace (CGH) a její využití.  
Klasifikace chromosom .  

10 

Metody DNA/RNA 
diagnostiky 

Metody izolace DNA z biologického materiálu. 
Metody izolace RNA z biologického materiálu. 
P ímá DNA diagnostika, nep ímá DNA 
diagnostika, molekulová hmotnost PCR produktu, 
kontrola kvality a koncentrace izolované DNA.  

9 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
provádí kultivaci a zpracování bun k pro prenatální, postnatální 
a onkologické cytogenetické vyšet ování,  
vyhodnocuje výsledky pomocí mikroskopické techniky, stanovuje 
karyotyp, provádí komplexní obsluhu analyzátoru obrazu p i 
vyhodnocování cytogenetických výsledk ,  
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ovládá metody detekce mikrodetek ních syndrom  pre 
i postnatáln , 
provádí analýzu markerových chromosom  pre i postnatáln , 
provádí rychlou a cílenou detekci nej ast jších aneuploidií,  
zvládá metodu komparativní genomové hybridizace,  
provádí detekci specifických p estaveb chromosom  
a specifických delecí chromosom ,  
provádí detekci specifických amplifikací chromosom ,  
ovládá metodu izolace DNA a RNA,  
provádí polymerázovou et zovou reakci (PCR), 
provádí elektroforetickou separaci DNA,  
zvládá metodu barvení agarózového a polyakrilamidového gelu, 
vede evidenci DNA banky.

Seznam výkon   
Výkony spojené s praktickou a teoretickou realizací odborné písemné práce na individuáln  zvolené 
téma oboru Klinická genetika, která je zárove  praktickou ástí atesta ní zkoušky. 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + absolvování 
p edepsané praxe doložené odbornou písemnou prací. 

 
3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin 
Typ modulu povinný 

Seznam výkon  
Výkony spojené s praktickou a teoretickou realizací odborné písemné 
práce na individuáln  zvolené téma oboru Klinická genetika, která je 
zárove  praktickou ástí atesta ní zkoušky. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který 
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
spln ní výkon . 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
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školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Klinická genetika bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
laboratorní innost v oboru klinická genetika.  

Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou zabezpe ovat laboratorní diagnostiku v rozsahu své specializované zp sobilosti 
stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu 
a platné legislativy. 
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí v oboru Klinická genetika 
je p ipraven:  

p ipravovat informa ní materiály pro pacienty a osoby jimi ur ené,  
spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky p i zajišt ní edukace 
v p íprav  na specializované diagnostické postupy, zejména poskytovat 
zdravotnickým pracovník m, pacient m, p ípadn  jimi ur eným osobám, odborné 
informace o podmínkách odb r  biologického materiálu pro laboratorní vyšet ení, 
instruovat leny týmu v oblasti své specializace,  
provád t zpracování biologického materiálu a jiných vyšet ovaných materiál  
specializovanými postupy, 
provád t kalibrace jednotlivých laboratorních p ístroj  v oboru své specializace 
nebo zam ení a zajiš ovat jejich p esnou dokumentaci, 
provád t základní hodnocení nálezu, zejména zda jsou zjišt né výsledky 
fyziologické, 
hodnotit kvalitu poskytované laboratorní pé e, tj. provád ných laboratorních 
metod, prost edí i dokumentace, provád t verifikaci nam ených hodnot, 
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podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm nu 
v postupu, provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  
v poskytované pé i, vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkum  
do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, 
provád t statistická vyhodnocení, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti.  

 
Pod odborným dohledem léka e nebo jiného odborného pracovníka v laboratorních 

metodách se specializovanou zp sobilostí v oboru: 

provád t odb ry krve u laboratorních zví at,  
p ipravovat a testovat specializované diagnostické postupy, 
provád t pokusy na laboratorních zví atech, spolupracovat na expertizní innosti 
pracovišt  a tvorb  a udržování systému jakosti laborato e,  
provád t interní a externí kontroly kvality laboratorních vyšet ení, 
podílet se na zavád ní, rozvoji a rutinním provád ní nových specializovaných 
laboratorních diagnostických postup , v etn  odb ru vzork , zpracování vzork  
k analýze a zpracování a vyhodnocování výsledk . 

 
Bez odborného dohledu na základ  indikace léka e: 

zajiš ovat materiály pro tká ové kultury, zakládat, udržovat a zpracovávat 
krátkodobé i dlouhodobé tká ové kultury, 
provád t izolaci nukleových kyselin (DNA, RNA), 
p ipravovat vzorky pro diagnostiku chorob na úrovni DNA a RNA, 
hodnotit cytogenetické nálezy v mikroskopu a pomocí po íta ové analýzy obrazu, 
provád t sestavení karyotypu a dokumentaci výsledk , 
kultivovat lymfocyty z periferní krve, fibroblasty z plodové vody, bioptické  
a nekrotické tkán , zpracovávat vzorky po inkubaci, zhotovovat a zpracovávat 
mikroskopické preparáty,  
pracovat s náro nou p ístrojovou technikou a zabezpe ovat její správný chod. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  
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6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou výuku se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání*. 
Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem pro teoretickou ást se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i léka  s atestací v p íslušném oboru. 
Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako  
je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností – modely  
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e  
dle p íslušného oboru. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu smluvní vztah s jedním nebo více 
akreditovaným za ízením z d vodu zajišt ní komplexnosti vzd lávacího 
programu. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví  
p i práci. 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

7   Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru Klinická genetika 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza n  provozní 
problematika klinických 
laborato í 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P 
Klinická genetika, klinická 
cytogenetika, molekulární 
biologie. 

1týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
20 (à 1 kredit/den) 

OM 2 P 

Speciální laboratorní 
vyšet ovací metody 
v cytogenetice, molekulární 
cytogenetice a v DNA/RNA 
diagnostice. 

1týden T – 40 hodin 
3 týdny Pr – 120 hodin 

20 (à 4 kredity/den) 
15 (à 1 kredit/den) 

OM 3 P 

Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 
 
 

1 týden Pr AZ – 40 
hodin 

 

15 (à 3 kredity/den) 
 

 P Odborná písemná práce 120 hodin Pr 45 (à 3 kredity/den)  

   

T – teorie  120 hodin 
Pr – praxe  400 

hodin 
Pr – AZ    40 hodin 

 
Celkem 560 hodin 

 
 
 

 155 
 

Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 
Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Toxikologie je získání specializované 

zp sobilosti s ozna ením odbornosti Zdravotní laborant pro toxikologii osvojením 
si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce 
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou.  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání 
Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Toxikologie je získání 

odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.   

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti s ozna ením Zdravotní laborant 
pro toxikologii je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 

z období 6 ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 

programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky. 
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3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole 3.2 
U ební osnovy odborných modul  – seznam výkon  je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale p edevším 
po stránce praktické.  
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul (ZM) Organiza n  provozní problematika klinických laborato í 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 

Po et kredit  20 

Cíl Vybavit zdravotního laboranta znalostmi pot ebnými k organiza ní 
a metodické práci specialisty. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zajišt ní 
specializa ního 
vzd lávání 

Úvod do specializa ního vzd lávání. Význam 
celoživotního vzd lávání. Zásady vzd lávání 
dosp lých, metody, formy cíle, motiva ní faktory, 
hodnocení ú astník  SV. 

1 

Ekonomika provozu 
klinických laborato í 

Akreditace laborato í. Optimalizace materiáln  
technického vybavení. Optimalizace personálního 
obsazení. Validace laboratorních metod. Externí  
a interní zp sob hodnocení kvality. 

3 

Organizace  
a ízení zdravotní pé e 

Management lidských zdroj , personální 
management. Strategické ízení. Management 
zm n. Management asu. Budování a ízení 
pracovního týmu. Ekonomika provoz  
zdravotnických za ízení v R. Rozvoj lidských 
zdroj  ve zdravotnictví. Zdravotní pojišt ní. 

4 

Právní problematika 

Právní ád. Zdravotn -sociáln -hygienická oblast 
v právním prost edí. Právní souvislosti 
s poskytováním zdravotní pé e. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. 

5 

Krizový management 
Mimo ádné události a katastrofy. Krizová 
p ipravenost. Hromadný výskyt postižených. 
Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. 

4 

Systém managementu 
jakosti v klinických 
laborato ích 

Filozofie jakosti, základní pojmy v oblasti 
managementu jakosti. Národní politika podpory 
jakosti. Systém ízení jakosti a klinická laboratorní 
medicína. ízení dokumentace v klinické 
laborato i. Certifikace, akreditace laborato í. 
Správná laboratorní praxe. 

6 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 313

Hygienicko-
epidemiologický režim 
klinických laborato í 

Legislativa upravující podmínky p edcházení 
vzniku a ší ení infek ních onemocn ní. Hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických za ízení, 
provozní ády. Zdravotní rizika životního prost edí, 
jejich definice. Zdravotní rizika pracovního 
prost edí. Determinanty zdraví. ešení prevence 
vzniku nemocí specifických  
a nespecifických. 

5 

Problematika 
ve ejného zdraví 

Zdravotnictví jako spole enský systém, podpora 
zdraví a prevence, sou asnost a budoucnost 
ve ejného zdravotnictví v R.  
Radia ní ochrana – ionizující zá ení, jeho základní 
druhy a vlastnosti, nep íznivé ú inky ionizujícího 
zá ení, radia ní zát ž obyvatel, zp soby ochrany 
p ed ionizujícím zá ením, zásady pro pobyt 
v prostorách se zdroji ionizujícího zá ení, 
legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov dnosti 
p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení.  

4 

První pomoc Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 2 

Edukace 
Cíle edukace v klinických laborato ích. 
Pedagogické zásady edukace. Volba a praktická 
aplikace metod edukace. 

3 

Metody  
a techniky výzkumu 

Obecná metodologie, metodologie v deckého 
výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, 
experimentální, metody hromadného statistického 
zpracování dat. Pravidla realizace odborné 
publikace. 

2 

Hodnocení výsledk  
výuky  1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v právních p edpisech souvisejících s pracovní 
problematikou klinických laborato í, 
ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, v etn  hygienicko-
epidemiologického režimu, 
zná zásady poskytování KPR, 
zná p íslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým materiálem 
a jeho likvidaci, 
zná problematiku krizového managementu, 
ovládá metody statistického zpracování dat, 
ovládá p íslušné uživatelské, laboratorní a nemocni ní informa ní 
systémy na svém pracovišti, 
zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (v etn  edukace 
zdravotnických pracovník , event. pacient ), 
orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laborato í, 
umí vypracovat dezinfek ní ád pro vybraná pracovišt  klinických 
laborato í, 
umí provést statistickou analýzu dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
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umí vytvo it eduka ní materiály pro zdravotnické pracovníky 
a pacienty, 
vypracovává laboratorní standardy, 
ovládá metody výzkumu, 
podílí se na p echodu zdravotnického za ízení ze standardních 
podmínek do innosti za nestandardních podmínek.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na zvolené 
téma, test, ústní zkouška, apod.).  

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je schopen/na: 

 pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laborato í 
toxikologie, 

 podílet se na akredita ním ízení laborato í, optimalizaci materiáln  technického 
vybavení, optimalizaci personálního obsazení, validaci laboratorních metod, 
externím a interním zp sobu hodnocení kvality, 

 podílet se na ešení krizových opat ení v p ípad  p írodních a jiných katastrof 
(hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), 

 vypracovávat provozní ády p íslušných laborato í v intencích legislativy, 
upravující podmínky p edcházení vzniku a ší ení infek ních onemocn ní  
a hygienických požadavk  na provoz zdravotnických za ízení, 

 zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, 
 podílet se na edukaci pracovník   klinických laborato í dle pedagogických zásad 

edukace, 
 provád t statistické zpracování dat,  
 pracovat s laboratorními informa ními systémy, 
 zpracovávat odborné texty. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1 

Odborný modul – OM 1 Biochemie a klinická biochemie 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe 

Po et kredit  25 (20 – T, 5 – Pr) 

Cíl P ipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti konkrétního 
oboru specializace Toxikologie. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zajišt ní SV Úvod do studia odborného modulu. 1 
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Biochemická funkce 
eukaryotní bu ky 

Organely – ER, jádro, jadérko mitochondrie 
(oxida ní fosforylace), Golgiho aparát, lyzosom. 
Komunikace mezi bu kami. Bun né d lení, 
bun ný cyklus, kontrola bun ného cyklu, 
apoptoza. 

3 

Struktura bun ných 
membrán 

Cytoskelet, transport látek p es membrány – 
p enaše ové proteiny, iontové kanály a 
membránový potenciál, iontové kanály a 
signalizace v nervových bu kách. 

2 

Aminokyseliny  
a bílkoviny 

Charakteristika, struktura a funkce, fyzikální 
vlastnosti, metabolismus a katabolismus, 
biologické funkce bílkovin, bílkoviny akutní 
fáze. 

2 

DNA 

Struktura a funkce, replikace DNA, oprava 
DNA, transkripce, translace, úloha RNA p i 
syntéze bílkovin. Genetický kód, exprese a 
regulace gen , základy d di nosti. 

3 

Sacharidy 

Rozd lení, struktura, funkce. Metabolizmus 
sacharid  – glykolýza, glukoneogeneze, syntéza 
a odbourávání glykogenu. Poruchy 
sacharidového metabolismu – DM 1. a 2. typu. 

2 

Lipidy 

Rozd lení, vlastnosti. Mastné kyseliny, steroidy, 
fosfolipidy, lipoproteiny. Syntéza a p em ny 
cholesterolu, žlu ové kyseliny. Syntéza a 
odbourávání mastných kyselin a 
triacylglycerol . Ateroskleróza – rizikové 
faktory, hyperlipoproteinémie. 

3 

Enzymy 

Stavba molekuly, názvosloví, rozd lení do t íd, 
ú innost a specifika enzymové katalýzy, 
enzymová kinetika, Michaelisova konstanta, 
efektory  
a inhibitory. Význam enzym  v lidském 
organismu. Izoenzymy. 

3 

Játra 

Anatomické uspo ádání jaterního lal ku, 
uložení enzym  v subcelulárních strukturách, 
metabolická funkce jater, ukazatele poškození 
hepatocyt , diferenciální diagnostika 
hyperbilirubinémií, funk ní testy. 

3 

Barviva 
Struktura, syntéza a funkce hemoglobinu. 
Deriváty hemoglobinu. Myoglobin, žlu ová 
barviva, melaniny. 

1 

Ledviny  
a mo ové cesty 

Základní anatomické uspo ádání. Nefron – 
základní funk ní jednotka ledvin. Hlavní funkce 
ledvin  
v organismu, ízení innosti ledvin. Normální  
a porušená funkce ledvin, akutní a chronické 
renální selhání, nefritida, nefrotický syndrom. 
Urolitiáza. 

2 
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Hormony 
Definice, rozd lení, mechanismus ú inku, 
regulace hormonální rovnováhy, patobiochemie 
hormon . 

2 

Štítná žláza 

Základní anatomické uspo ádání. Tvorba 
hormon   
a jejich struktura, strategie stanovení. Ukazatelé 
tyreoidální dysfunkce, hyperthyreosa, 
hypothyreosa  
a jejich lé ba. Ukazatele autoimunitních chorob 
štítné žlázy. 

2 

Imunitní systém 

Funkce, složení IS – lymfatické orgány a tkán , 
bu ky, molekuly. Mechanismy obrany – 
specifická  
a nespecifická, bun ná a humorální. Antigen. 
Protilátka. Cytokiny – charakteristika, d lení, 
klinický význam.  

3 

Biologická oxidace 
Enzymy a koenzymy ú astnící se oxidoredukcí, 
dýchací et zec, oxidativní fosforylace, citrátový 
cyklus. 

2 

Vnit ní prost edí 
Hospoda ení s vodou, elektrolyty, acidobazický 
metabolismus, poruchy vnit ního prost edí, 
kyslíkové parametry. 

3 

Metabolismus vápníku, 
ho íku a fosforu Metabolismus vápníku, ho íku a fosforu. 1 

Vitamíny A, B, C, D, E, K, zdroje vitamín  a jejich úloha 
v organizmu.  1 

Hodnocení výsledk  
výuky  1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná metabolické procesy základních živin o klí ových 
metabolických meziproduktech, zná základní vztahy mezi 
jednotlivými metabolity, 
zná základní vztahy v metabolismu nemocí, 
zná imunitní systém, 
umí základy genetiky.

Seznam výkon   Po et 
P íprava eduka ního návodu pro pacienta 1 
Vytvo ení SOP analytické metody 1 
Asistence u odb ru biologického materiálu nebo jeho samostatné provedení 30 
Statistické zhodnocení analytické metody (opakovatelnost, bias, 
reprodukovatelnost, porovnání metod, nejistota m ení).  2 

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na zvolené téma, test, 
ústní zkouška, apod.).  
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Laboratorní a instrumentální technika 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe 

Po et kredit  40 (20 – T, 20 – Pr) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin

Organiza ní zajišt ní SV Úvod do studia odborného modulu. 1 

Optické metody 

Spektrofotometrie (UV, VIS, IR), 
spektrofluorimetrie, turbidimetrie, nefelometrie, 
atomová absorpce, atomová emise, denzitometrie, 
refraktometrie. 

8 

Hmotnostní 
spektrometrie Hmotnostní spektrometrie. 2 

Barevnost molekul a její 
analytické využití Barevnost molekul a její analytické využití. 1 

Chromatografické 
metody 

Základní pojmy, mechanizmy chromatografického 
d lení, chromatografie na tenké vrstv , kolonová 
kapalinová a plynová chromatografie, 
instrumentace, p íprava vzork . 

3 

Elektrochemické techniky 
Potenciometrie, Nernstova rovnice, ISE, 
amperometrie, coulometrie, konduktometrie, 
polarografie. 

3 

Elektromigra ní techniky 

Pohyb nabité ástice v elektrickém poli, efekty 
ovliv ující elektromigra ní postupy, elektroforéza, 
kapilární elektroforéza, izotachoforéza, izoelektrická 
fokusace. 

3 

Imunochemické techniky 

Antigeny a protilátky, faktory ovliv ující vazbu, 
specifika protilátek, imunonefelometrie, 
imunoturbidimetrie, radiální imunodifúze, 
imunofixace, imunoelektroforéza, homogenní  
a nehomogenní imunoanalýza se zna enými 
reaktanty, p ístrojové vybavení. 

4 

Pr toková cytometrie a 
její využití Pr toková cytometrie a její využití. 2 

Miniaturizace 
laboratorních metod 

Mikro ip, microarray, biosenzory, využití, 
p ístrojová technika. 2 

Suchá chemie 
Celulózová impregnovaná vlákna, reflexní 
fotometrie, POCT – elektrochemické analyzátory, 
stanovení glykémie, použití. 

2 
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Preanalytické 
postupy 

Faktory ovliv ující preanalytickou fázi, p íprava na odb r, 
transport vzorku, p íjem, úprava vzorku, skladování. 1 

Automatizace 
laboratorního 
provozu 

Integrace, konsolidace. 1 

Jakost v klinické 
laborato i 

Chyby m ení, znaky analytické metody, interní  
a externí kontrola kvality. 2 

Kalibrace 
Mikroskopie 

Jednobodové, vícebodové (lineární, nelineární), kalibrátory. 
Sv telná a elektronová mikroskopie. Princip mikroskop . 

2 

PCR Polymerázová et zová reakce.  1 
Hodnocení 
výsledk  výuky  1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná fyzikální principy používané v laboratorní technice, 
umí správn  pracovat s p ístrojovou technikou a p iblížit možnosti jejího 
využití,  
poskytuje nové informace o výbav  klinických laborato í se zam ením 
na p ístroje pro klinickou biochemii, 
zná supervizi systém  POCT, 
zná principy analytických technik a instrumentace.

Seznam výkon   Po et 
Provedení a hodnocení oGGT 5 

Práce na biochemickém analyzátoru 40 
kalibrací

Práce na imunoanalytickém analyzátoru 20 
kalibrací

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na zvolené téma, 
test, ústní zkouška, apod.). 
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3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Toxikologické vyšet ovací metody 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 
5 dn  teoretické výuky, tj. 40 hod 
10 dn  odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti, tj. 80 hod 
10 dn  odborné praxe na pracovišti akreditovaného za ízení, tj. 80 hod 

Po et kredit  20 T + 10 Pr + 30 Pr v AZ 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení 
specializa ního vzd lávání 

Zahájení, úvod do studia, konzultace, metodické 
vedení apod. 2 

Správná laboratorní 
práce 

Organizace pracovišt , požadavky na vyšet ení, 
podmínky odb ru materiálu, p íprava pacienta 
k vyšet ení, typy odb r , odb rové soupravy, 
transport a skladování vzorku. Dokumentace – 
pacient , vyšet ení, výsledk , dokumentace 
metodických postup . P íprava, stabilita a 
skladování reagencií, kalibra ní materiály. 
Interní a externí kontrola kvality, regula ní 
diagramy, druhy chyb. Postup p i zavád ní 
nových metod, znaky analytické metody – 
p esnost, správnost, pracovní rozsah, mez 
detekce, citlivost metody funk ní a analytická, 
nejistota m ení. 

4 

Obecná toxikologie 

P edm t toxikologie, historie oboru, rozd lení. 
Jed, otrava, cesty vstupu jedu do organismu, 
osud jedu v organismu – farmakokinetika, 
farmakodynamika. Biotransformace – 
metabolismus. Mechanismy toxického ú inku. 
Klinické projevy otravy (intoxikace), obecné 
zásady terapie otrav. 

7 

Speciální toxikologie 
Klasifikace jed , toxikologicky významné látky 
(anorganické, organické, p írodní jedy, lé iva, 
OPL,…). 

2 

Toxikologicko-chemické 
vyšet ovací metody 

Význam toxikologického vyšet ení pro klinické 
pot eby, pro soudní (forensní) ú ely, 
toxikologické vyšet ení v pr myslu a hygienické 
služb . 

2 

Biologický materiál 
Metody izolace nox 
z biologického materiálu 

Základní biologický materiál (mo , krev, 
žalude ní obsah, orgány). Alternativní materiál 
(sliny, pot, vlasy, nehty, mekonium, sklivec). 
Izolace t kavých látek, izolace anorganických 
a neextraktivních látek, izolace extraktivních 
látek. 

2 
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Instrumentální  
a imunochemické metody 
v toxikologii 

Spektrální metody (UV/VIS, I , AAS,…), 
separa ní metody (GC, HPLC, TLC,…), 
elektrometody, jiné.  

5 

Analýza t kavých  
a neextraktivních látek 

Orienta ní zkoušky, záchyt a identifikace 
t kavých látek, stanovení koncentrace, záchyt a 
identifikace anorganických látek, stanovení 
koncentrace, krevní barviva (deriváty 
hemoglobinu). 

2 

Analýza extraktivních 
látek 

Orienta ní zkoušky, screeningové metody 
s využitím TLC, screeningové metody 
s využitím GC a HPLC, identifikace, 
kvantitativní analýza (stanovení hladiny v krvi). 

6 

Analýza návykových látek 
(OPL) 

Záchytové metody – výhody, omezení. 
Identifikace – ur ení konkrétní látky, 
kvantifikace – stanovení hladiny v krvi, 
interpretace výsledk . 

2 

Biologické expozi ní testy 

Stanovení cholinesterázy, koproporfyrinu III a 
kyseliny delta-aminolevulové v mo i, biologické 
limity pro látky sledované v pr myslu u 
rizikových pracovník  (fenoly, kys. hippurová, 
kyselina trichloroctová, trichlorethanol, p-
aminofenol, benzaldehyd, dinitroortokrezol, Pb, 
Hg, As, Mn, Cu, fluoridy, furoylglycin, aceton, 
cholinesteráza, koproporfyzin III a kyselina 
delta-amonilevulová. Principy metod pro 
sledování expozice mutagenními a 
kancerogenními látkami. 

2 

Diagnostika otrav 
houbami 

D kaz s využitím chromatografických metod, 
mikroskopická metoda – sledování tvaru spór. 2 

Interferující látky 
v toxikologické analýze 

Interference látek p irozen  obsažených 
v biologickém materiálu, interference p ím sí 
konzerva ních  
a dezinfek ních prost edk , vzájemná 
interference požitých lé iv. 

2 

Hodnocení výsledk  
výuky  2 

Výsledky vzd lávání: 

Absolvent/ka: 
zná rozd lení a toxikologickou klasifikaci chemických látek,  
prakticky zvládá metody izolace lé iv, toxických, omamných 
a psychotropních látek, 
je schopna provád t orienta ní záchytové testy, 
zvládá spektrofotometrická stanovení látek (MetHb, COHb), 
zná strategii systematické toxikologické analýzy, vyšet ení 
neznámých nox, jejich detekce a identifikace, 
zná zp soby cíleného potvrzení specifikované noxy, 
ovládá stanovení hladin lé iv a OPL, 
ovládá kvantitativní imunoanalytické metody, 
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zná metody stanovení etanolu, 
ovládá analýzu t kavých látek a alkohol , 
prakticky ovládá metody GC, LC, HPLC s p íslušnou detekcí.

Seznam výkon   Po et 
Systém interní a externí kontroly kvality  2 
Praktické provedení širšího spektra speciálních analýz  3 
Systematická toxikologická analýza 3 

Zp sob 
ukon ení 
modulu 

Hodnocení praktických výkon  školitelem. 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na zvolené téma, test, 
ústní zkouška, apod.). 

 

3.3 U ební osnovy odborných modul  – povinn  volitelné 

Cíl: Prakticky p ipravit zdravotního laboranta pro oblast specializované laboratorní 
pé e v oboru Toxikologie pro výkon bezpe né laboratorní praxe.  

 
3.3.1 U ební osnova odborného modulu OM 4a 

Odborný modul – OM 4a Kapalinová chromatografie 

Typ modulu povinn  volitelný 

Rozsah modulu 5 dn  odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti, tj. 40 hod 
Po et kredit  5 Pr 

Téma Rozpis u iva Minimální po et hodin 

Prohloubení a dopln ní 
teoretických v domostí, 
výkon praktických inností 
k upevn ní dovedností.  

Výklad a popis jednotlivých sou ástí 
LC, HPLC, typy detektor , p íklady 
chromatogram , vyhodnocení, LC 
MS. 

40 

Seznam výkon   Po et 
P íprava vzorku 5 
P íprava kalibra ní k ivky 5 
Stanovení noxy z biologického materiálu 5 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka:  
umí samostatn  pracovat s kapalinovým chromatografem, 
je schopna p ipravit vzorek pro stanovení hladin nox, 
je schopna vyhodnotit chromatogram.

Zp sob ukon ení 
modulu Hodnocení praktických výkon  školitelem. 
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3.3.2 U ební osnova odborného modulu OM 4b 

Odborný modul – OM 4b Plynová chromatografie 

Typ modulu povinn  volitelný 

Rozsah modulu 5 dn  odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti, tj. 40 hod 
Po et kredit  5 Pr 

Téma Rozpis u iva Minimální  
po et hodin 

Prohloubení a dopln ní 
teoretických v domostí, 
výkon praktických inností 
k upevn ní dovedností 

Výklad a popis jednotlivých sou ástí 
GC, typy detektor , p íklady 
chromatogram , vyhodnocení, GC MS. 

40 

Seznam výkon   Po et 
P íprava vzorku 5 

P íprava kalibra ní k ivky 5 

Stanovení noxy z biologického materiálu 5 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka:  
umí samostatn  pracovat s plynovým chromatografem, 
je schopna p ipravit vzorek pro stanovení hladin nox, 
je schopna vyhodnotit chromatogram.

Zp sob ukon ení modulu Hodnocení praktických výkon  školitelem. 
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3.3.3 U ební osnova odborného modulu OM 4c 

Odborný modul – OM 4c Tenkovrstevná chromatografie 

Typ modulu povinn  volitelný 

Rozsah modulu 5 dn  odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti, tj. 40 hod 
Po et kredit  5 Pr 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Prohloubení a dopln ní 
teoretických v domostí, 
výkon praktických inností 
k upevn ní dovedností 

Extraktivní postupy p i zpracování biologického 
materiálu, hydrolýza, typy nosi , CR za azení, 
vyvíjecí soustavy a detekce. 

40 

Seznam výkon   Po et 
Extraktivní postupy p i zpracování biologického materiálu 10 
Hydrolýza 5 

Výsledky 
vzd lávání 

Absolvent/ka:  
umí extrahovat biologický materiál pro TLC, 
je schopen provést základní TLC-CR screening.

Zp sob ukon ení 
modulu Hodnocení praktických výkon  školitelem. 

 
3.3.4 U ební osnova odborného modulu OM 4d 

Odborný modul – OM 4d Forensní toxikologie 

Typ modulu povinn  volitelný 

Rozsah modulu 5 dn  odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti, tj. 40 hod 
Po et kredit  5 Pr 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin

Prohloubení a dopln ní 
teoretických v domostí, 
výkon praktických inností 
k upevn ní dovedností 

P íjem a evidence forensních vzork , zpracování, 
archivace. 40 

Seznam výkon   Po et 
P íjem forensních vzork  5 
Zpracování forensních vzork  5 
Evidence forensních vzork  5 
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Výsledky vzd lávání 
Absolvent/ka:  

umí ádn  manipulovat s forensními vzorky, 
je schopen provád t požadovaná vyšet ení forensních vzork .

Zp sob ukon ení modulu Hodnocení praktických výkon  školitelem. 
 

3.4 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul  

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/na: 

 širokou kvalifikovanou innost zdravotního laboranta v toxikologické laborato i se 
schopností rychlé, efektivní adaptace na nové analytické, instrumentální  
a provozn -organiza ní postupy, 

 osobní odpov dnost za výsledek týmové práce, 
 schopnost po stránce odborné i spole enské vhodn  reprezentovat pracovišt , 
 zvládání základních prvk  managementu zvlášt  se zam ením na oblast své 

pracovní aktivity; vedení kolektivu, sledování ekonomiky, hodnocení inností, 
odkrývání kritických míst,  

 samostatnou orientaci v odborné literatu e se schopností aplikovat nové poznatky 
do praktické innosti, 

 dodržovat zásady systému ízení jakosti a požadavky norem ISO na kvalitu  
a princip neustálého zlepšování. 

 

4 Hodnocení výsledk  výuky v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti) 
ú astníka specializa ního vzd lávání. Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá  
pod vedením p id leného školitele, který je zam stnancem daného pracovišt , má 
specializovanou zp sobilost v oboru a Osv d ení k výkonu zdravotnického povolání  
bez odborného dohledu. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
školitel pro teoretickou výuku zapisuje do studijního pr kazu ukon ení každého 
modulu a získaný po et kredit ,  
školitel odborné praxe potvrzuje spln né výkony stanovené vzd lávacím 
programem. 

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky v etn  spln ní požadované odborné praxe 
v akreditovaném za ízení a spln ní výkon  stanovených vzd lávacím programem,  
získání p íslušného po tu kredit . 
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c) Vlastní atesta ní zkouška: 
probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., v platném zn ní. 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Toxikologie bude p ipraven provád t, 
zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou laboratorní pé i v oboru Toxikologie. 
Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou 
zabezpe ovat laboratorní pé i v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené innostmi, 
ke kterým je zdravotní laborant pro toxikologii p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího 
programu a platné legislativy. 
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj , 
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Zdravotní laborant pro toxikologii se specializovanou zp sobilostí v oboru 
Toxikologie je p ipraven/a: 

organizovat a metodicky ídit laboratorní innosti v rozsahu své specializace, 
p ipravovat informa ní materiály pro klienty/pacienty a osoby jimi ur ené, 
koordinovat práci týmu zdravotních laborant  v oblasti laboratorní pé e, 
spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky p i zajišt ní edukace, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru toxikologie, 
provád t zpracování biologického materiálu specializovanými postupy 
se sofistikovanou p ístrojovou technikou, 
provád t kalibrace laboratorních p ístroj  a zajiš uje jejich p esnou dokumentaci, 
provád t základní hodnocení nálezu, 
provád t interní a externí kontrolu kvality, 
dbát na ekonomické zacházení se sv enými diagnostickými prost edky, 
podílet se na tvorb  a udržování ízené dokumentace a systému jakosti, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
spolupracovat na zavád ní, rozvoji a rutinním provád ní nových specializovaných 
laboratorních diagnostických postup , zpracování vzork  k analýze a zpracování 
a vyhodnocování výsledk , 
podílet se na innosti eduka ní a výzkumné innosti, 
organizovat innost zdravotních laborant , laboratorních asistent , laboratorních 
pracovník  a sanitá  dle svých kompetencí. 
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6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. Výjimku tvo í školitelé 
vzd lávacích program , které byly nov  koncipovány nebo nebyly dosud 
realizovány a školitelé tedy nemohli získat specializovanou zp sobilost. 
Pro výkon innosti školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny 
p íslušným vzd lávacím programem. 
Školitelem m že být i jiný zdravotnický pracovník v etn  léka e, farmaceuta, 
po p edchozím vyjád ení odborné spole nosti zdravotních laborant . 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
Mgr. atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti.  
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory pot ebné výuce praktických dovedností – modely 
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – pracovišt  za len ná do Ústavu 
soudního léka ství, zajiš ující klinická i forensní toxikologická vyšet ení.  
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají smluvní 
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru specializace. 

Bezpe nost 
a ochrana 

zdraví

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ení.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci.  
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Tabulka modul   

Specializa ní vzd lávání v oboru: Toxikologie 
Kód Typ Název modulu Délka trvání po et kredit  

ZM P Organiza n  provozní 
problematika klinických laborato í 1 týden T – 40hod 20 

OM 1 P Biochemie a klinická biochemie 1 týdny T – 40hod 
1 týden Pr – 40hod 

20 
5 

OM 2 P Laboratorní a instrumentální technika 
1 týden T – 40hod 

4 týdny Pr – 
160hod 

20 
 

20 

OM 3 P Toxikologické vyšet ovací metody

1 týden T – 40hod 
2 týdny Pr – 80hod 
2 týdny Pr v AZ – 

80hod 

20 
10 
 

30 
OM 4a PV Kapalinová chromatografie 1 týden Pr – 40hod 5 
OM 4b PV Plynová chromatografie 1 týden Pr – 40hod 5 
OM 4c PV Tenkovrstevná chromatografie 1 týden Pr – 40hod 5 
OM 4d PV Forensní toxikologie 1 týden Pr – 40hod 5 

   
T – teorie  160 
Pr – praxe  320 

Pr – AZ  80 
150 

   Celkem 560 hodin  

Vysv tlivky: P – povinné, PV – povinn  volitelné, T-teorie, Pr – praxe, AZ – 
akreditované za ízení 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Sexuologie a asistovaná reprodukce je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti zdravotní laborant pro sexuologii  
a asistovanou reprodukci osvojením si pot ebných teoretických znalostí a praktických 
dovedností v oblasti sexuologie a asistované reprodukce, umož ujících innost na 
pracovištích, zabývajících se lé bou poruch plodnosti. Za výkon povolání zdravotního 
laboranta pro sexuologii a asistovanou reprodukci se považuje provád ní diagnostiky spermií, 
zpracování spermií pro um lé oplození a jejich kryokonzervace, pé e o kryobanku 
reproduk ních bun k, organizace vyšet ování dárc . Dále vedení administrativy spojené 
s asistovanou reprodukcí a darováním reproduk ních bun k, v etn  elektronických databází  
a zadávání statistických dat. Dále je to zabezpe ení logistiky embryologické laborato e, 
dohled nad hygienou provozu embryologické laborato e a pé e o dodržování zásad zákona  
. 296/2008 Sb., o zajišt ní jakosti a bezpe nosti lidských tkání a bun k ur ených k použití  

u lov ka a o zm n  souvisejících zákon  (zákon o lidských tkáních a bu kách) a zákona  
. 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu ve zn ní zákona . 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových bu kách a souvisejících innostech a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  (§ 27d – h), ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Sexuologie  
a asistovaná reprodukce je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotního 
laboranta dle zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní 
pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.).  

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání (základní modul) lze absolvovat distan ní formou 
studia, nap . metodou e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy.  

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání a praktické 
výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  odborné praxe na 
pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném tímto 
vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením. 
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Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

 
Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Sexuologie a asistovaná 

reprodukce je:  
za azení do oboru specializa ního vzd lávání,  
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok  
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce, 
absolvování teoretické výuky,  
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem, 
úsp šné složení atesta ní zkoušky. 

 

3 U ební plán  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon  uvedených v kapitole  
3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné je stanoven jako minimální, aby ú astník 
specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce 
praktické. 

 

3.1 U ební osnova základního modulu 

Základní modul – ZM Organiza n  provozní problematika klinických laborato í 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl Vybavit zdravotního laboranta znalostmi pot ebnými k organiza ní  
a metodické práci specialisty. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání dosp lých 

Úvod do specializa ního vzd lávání. Význam 
celoživotního vzd lávání. Zásady vzd lávání 
dosp lých, metody, formy cíle, motiva ní 
faktory, hodnocení ú astník  SV. 

2 

Ekonomika provozu 
klinických laborato í 

Akreditace laborato í. Optimalizace materiáln  
technického vybavení. Optimalizace 
personálního obsazení. Validace laboratorních 

3 
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metod. Externí a interní zp sob hodnocení 
kvality. 

Organizace  
a ízení zdravotní pé e 

Systém pé e o zdraví lidu v R. Ekonomika 
provoz  zdravotnických za ízení v R. Rozvoj 
lidských zdroj  ve zdravotnictví. Zdravotní 
pojišt ní. 

5 

Právní problematika 

Právní ád. Zdravotn -sociáln -hygienická oblast 
v právním prost edí. Právní souvislosti 
s poskytováním zdravotní pé e. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. 

4 

Krizový management 
Mimo ádné události a katastrofy. Krizová 
p ipravenost. Hromadný výskyt postižených. 
Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. 

6 

Systém managementu 
jakosti v klinických 
laborato ích 

Filozofie jakosti, základní pojmy v oblasti 
managementu jakosti. Národní politika podpory 
jakosti. Systém ízení jakosti a klinická 
laboratorní medicína. ízení dokumentace 
v klinické laborato i. Certifikace, akreditace 
laborato í. Správná laboratorní práce. 

6 

Hygienicko-
epidemiologický režim 
klinických laborato í 

Legislativa upravující podmínky p edcházení 
vzniku a ší ení infek ních onemocn ní. 
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických 
za ízení, provozní ády. Zdravotní rizika 
životního prost edí, jejich definice. Zdravotní 
rizika pracovního prost edí. Determinanty zdraví. 

ešení prevence vzniku nemocí specifických  
a nespecifických. 

5 

Problematika ve ejného 
zdraví 

Zdravotnictví jako spole enský systém, podpora 
zdraví a prevence, sou asnost a budoucnost 
ve ejného zdravotnictví v R. Radia ní ochrana 
(fakultativn ). 

2 

Edukace 
Cíle edukace v klinických laborato ích. 
Pedagogické zásady edukace. Volba a praktická 
aplikace metod edukace. 

2 

Metody a techniky 
výzkumu 

Obecná metodologie, metodologie v deckého 
výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, 
experimentální, metody hromadného 
statistického zpracování dat. Pravidla realizace 
odborné publikace. 

4 

Hodnocení výsledk  
výuky Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v právních p edpisech souvisejících s pracovní 
problematikou klinických laborato í, 
ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, v etn  hygienicko-
epidemiologického režimu, 
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zná zásady poskytování KPR, 
zná p íslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým materiálem 
a jeho likvidaci, 
zná problematiku krizového managementu, 
ovládá metody statistického zpracování dat, 
ovládá p íslušné uživatelské, laboratorní a nemocni ní informa ní 
systémy, 
zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (v etn  
edukace zdravotnických pracovník , event. pacient ), 
orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laborato í, 
umí vypracovat dezinfek ní ád pro vybraná pracovišt  klinických 
laborato í, 
umí provést statistickou analýzu dat pro v decké a výzkumné ú ely, 
umí vytvo it eduka ní materiály pro zdravotnické pracovníky 
a pacienty, 
vypracovává laboratorní standardy, 
ovládá metody výzkumu, 
podílí se na p echodu zdravotnického za ízení ze standardních 
podmínek do innosti za nestandardních podmínek.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 
3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu klinických 
laborato í, 
podílet se na akredita ním ízení laborato í, optimalizaci materiáln  technického 
vybavení, optimalizaci personálního obsazení, validaci laboratorních metod, 
externím a interním zp sobu hodnocení kvality, 
podílet se na ešení krizových opat ení v p ípad  p írodních a jiných katastrof 
(hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), 
vypracovávat provozní ády p íslušných laborato í v intencích legislativy, 
upravující podmínky p edcházení vzniku a ší ení infek ních onemocn ní a 
hygienických požadavk  na provoz zdravotnických za ízení, 
zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, 
podílet se na edukaci pracovník   klinických laborato í dle pedagogických zásad 
edukace, 
provád t statistické zpracování dat,  
pracovat s laboratorními informa ními systémy, 
zpracovávat odborné texty. 
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3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 2 Andrologie  
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
17,5 dne, tj. 140 hodin odborné praxe 

Po et kredit  37,5 (20 kredit  za teoretickou ást, 17,5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl  P ipravit zdravotního laboranta pro kvalifikované vyšet ení 
spermiogramu a p ípravu spermií pro oplození 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Anatomie mužského 
pohlavního ústrojí 

Makroskopická a mikroskopická stavba varlete, 
nadvarlete, prostaty a semenných vá k , ductus 
deferens. Makroskopická a mikroskopická stavba 
skrota a penisu. Krevní zásobení varlat. 

2 

Stavba spermie Mikroskopická a submikroskopická stavba 
spermie. 1 

Fyziologie mužského 
pohlavního ústrojí 

Protiproudový systém v cévním zásobení varlete, 
mechanismus erekce a ejakulace.  1 

Embryonální vývoj 
varlete 

Prvopohlavní bu ky, indiferentní stadium 
pohlavní žlázy, diferenciace mužské pohlavní 
žlázy. 

1 

Mitóza a meióza 
Pr b h bun ného d lení, genetický význam 
meiózy, variabilita v d di nosti, vznik 
chromozomových vad. 

1 

Spermatogeneze Vývoj mužských pohlavních bun k od 
spermatogonie po spermatidu. 1 

Spermiogeneze Formování spermie ze spermatidy, p vod 
jednotlivých ástí spermie. 1 

Hormonální regulace 
spermatogeneze 

Hormony vytvá ené ve varleti, jejich chemická 
struktura. Hormony hypofýzy ovliv ující tvorbu 
spermií. Sekrece, autokrinní mechanismus, 
parakrinní mechanismus. Hormonální zp tná 
vazba. Regulace produkce spermií. 

1 

Fyziologie spermie 

Zdroje energie pro spermii, metabolismus 
spermie, pohyb spermie, délka p ežití spermie, 
vliv teploty na spermii, vliv pH na spermii. 
Kapacitace, akrozomální reakce. 

1 

Patologie spermie  
a ejakulátu 

Syndromy ovliv ující schopnost spermie oplodnit 
vají ko, infekce mužského pohlavního ústrojí. 2 

Proces oplození 
Oplození in vitro a in vivo. Polyspermie a 
mechanizmy, které jí brání. Faktory ovliv ující 
oplození. 

2 
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Metody odb ru ejakulátu Odb r masturbací, elektroejakulací, získávání 
spermií p i retrográdní ejakulaci. 1 

Operativní získávání 
spermií MESA, TESA, TESE. 1 

Vyšet ení fyzikálních  
a chemických vlastností 
ejakulátu 

Vyšet ení ejakulátu zrakem a ichem. Ztekucení a 
viskozita ejakulátu. Vyšet ení pH ejakulátu, 
Vyšet ení dalších fyzikálních a chemických 
vlastností ejakulátu. 

2 

Vyšet ení koncentrace 
spermií 

Metody vyšet ení koncentrace spermií. Typy 
kom rek pro vyšet ení koncentrace spermií. 
Normální koncentrace spermií. 

2 

Vyšet ení pohyblivosti 
spermií 

Typy pohybu spermií, normální pohyblivost 
spermií. Metody m ení pohyblivosti. 2 

Vyšet ení morfologie 
spermií 

Odhad morfologie spermií v nativním preparátu. 
Vyšet ení morfologie spermií v barveném 
preparátu. 

2 

Vyšet ení integrity 
spermií 

Vyšet ení integrity spermií osmotickou metodou a 
barvící metodou.  1 

Vyšet ení genetických 
vlastností spermií 

Vyšet ení integrity chromatinu spermií, vyšet ení 
frekvence chromozomových aberací ve spermiích. 1 

Vyšet ení imunologie 
spermií a ejakulátu 

Metody stanovení p ítomnosti protilátek proti 
spermiím v ejakulátu a séru. Protilátky vázané na 
povrch spermií. 

1 

Speciální metody 
vyšet ení ejakulátu 

Imunofluorescen ní a cytochemické vyšet ení 
spermií. 1 

Instrumentální vyšet ení 
ejakulátu a spermií 

Instrumentální metody vyšet ení koncentrace a 
pohyblivosti. Instrumentální metody vyšet ení 
morfologie spermií. 

1 

Denní p íprava 
embryologické a 
andrologické laborato e 

Kontrola úklidu laborato e. Desinfekce p ístroj . 
Desinfekce ploch. 1 

P íprava spermií pro 
intrauterinní inseminaci 

Parametry spermií nezbytné pro jejich použití 
k intrauterinní inseminaci. Metody p ípravy 
spermií pro intrauterinní inseminaci. 

4 

P íprava spermií pro 
oplození in vitro 

Parametry spermií nezbytné pro jejich použití 
k oplození bez mikromanipulace a pro ICSI. 
Metody p ípravy spermií pro oplození in vitro. 

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
umí pou it pacienta o odb ru ejakulátu a pot ebných hygienických 
opat eních, 
vyšet uje fyzikální a chemické vlastnosti ejakulátu, 
vyšet uje koncentraci a pohyblivost spermií,  
vyšet uje morfologii spermií orienta n  na nativním preparátu, 
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zhotovuje nát r spermií a obarvit jej vhodnými metodami, 
vyšet uje morfologii spermií na barveném preparátu, 
provádí fotodokumentaci nativního i barveného preparátu spermií, 
ovládá základní metody vyšet ení integrity spermií, 
p ipravuje ejakulát pro mikrobiologické vyšet ení, 
p ipravuje ejakulát pro imunologické vyšet ení, 
p ipravuje základní imunologické vyšet ení ejakulátu, 
p ipravuje preparát z ejakulátu pro imunocytochemické vyšet ení, 
p ipravuje preparát z ejakulátu pro cytochemické vyšet ení, 
sestavuje z jednotlivých vyšet ení ejakulátu spermiogram, 
umí správn  interpretovat výsledky vyšet ení ejakulátu a spermií, 
dovede izolovat spermie z ejakulátu, 
dovede izolovat spermie z mo i p i retrográdní ejakulaci, 
dovede izolovat spermie ze tkán  varlat, 
p ipravuje spermie pro intrauterinní inseminaci, 
p ipravuje spermie pro oplození in vitro.

Seznam výkon  Po et výkon  
Vyšet ení fyzikálních a chemických vlastností ejakulátu 100 
Vyšet ení koncentrace a pohyblivosti spermií 100 
Orienta ní vyhodnocení morfologie spermií v nativním preparátu 100 
Zhotovení obarveného nát ru spermií 100 
Vyšet ení morfologie spermií v barveném preparátu 100 
Fotodokumentace nativního i barveného preparátu spermií 5 
Vyšet ení integrity spermií osmotickým testem 5 
P íprava ejakulátu pro mikrobiologické vyšet ení 10 
P íprava ejakulátu pro imunologické vyšet ení 10 
Imunologické vyšet ení ejakulátu metodou immunobead 10 
Imunologické vyšet ení ejakulátu metodou MAR 10 
Zhotovení preparátu ejakulátu pro imunocytochemické vyšet ení 3 
Zhotovení preparátu ejakulátu pro cytochemické vyšet ení 3 
Sestavení spermiogramu z jednotlivých vyšet ení ejakulátu 20 
Interpretace spermiogramu 20 
Izolace spermií z ejakulátu pomocí centrifugace 100 
Izolace spermií z ejakulátu pomocí swimm up 100 
Izolace spermií z mo i 5 
Izolace spermií ze tkán  varlat 10 
P íprava spermií pro intrauterinní inseminaci 10 
P íprava spermií pro oplození in vitro 100 
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Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (test a ústní zkouška) + absolvování 
p edepsané praxe doložené odbornou písemnou prací.

 

3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2  
Odborný modul – OM 2 Kryokonzervace  
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
17,5 dn , tj. 140 hodin odborné praxe 

Po et kredit  37,5 (20 kredit  za teoretickou ást, 17,5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl  P ipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti p i 
kryokonzervaci spermií a pé i o kryobanku zárode ných bun k. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Základy kryobiologie Mrznutí a tání, krystalický a amorfní led, 
kryoprotektiva a mechanismus jejich p sobení. 3 

Tekutý dusík a jeho 
vlastnosti Fyzikální a chemické vlastnosti tekutého dusíku.  2 

Práce p i nízkých 
teplotách 

Princip dewarových nádob, jejich údržba a 
dezinfekce. M ení a udržování nízkých teplot. 
M ení hladiny tekutého dusíku. Signalizace 
poruch. 

3 

Materiály užívané p i 
kryokonzervaci a jejich 
vlastnosti 

Materiál pejet a kryotub. Vliv materiálu na jeho 
sva itelnost. T snost pejet a kryotub. Vliv 
materiálu na reproduk ní bu ky. 

3 

Systémy používané pro 
kryokonzervaci 

Výhody a nevýhody pejet a kryotub, typy pejet a 
kryotub. Typy skladovacích pouzder. 4 

Metody kryokonzervace Pomalá kryokonzervace, seeding. Vitrifikace. 
Principy používaných p ístroj . 4 

Bezpe nost 
reproduk ních bun k 
v kryobance 

Ochrana reproduk ních bun k p ed zám nou. 
Ochrana reproduk ních bun k p ed kontaminací. 
Ochrana reproduk ních bun k p ed toxickými 
vlivy. Požadavky na dárce spermií. 

6 

Hodnocení úsp šnosti 
kryokonzervace 

P ežívání reproduk ních bun k po 
kryokonzervaci. Statistické metody vyhodnocení 
úsp šnosti kryokonzervace. 

4 

Logistika kryobanky 

Zásobování kryobanky materiálem a tekutým 
dusíkem. P íjem a výdej kryokonzervovaného 
materiálu. P edávání reproduk ních bun k mezi 
kryobankami. 

6 

Ochrana pracovníka  
a bezpe nost práce 
v kryokonzerva ní 
laborato i 

Ochrana pracovníka p ed ú inky nízkých teplot. 
Ochrana pracovníka p ed infekcí.  3 
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Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka zná: 
základy kryobiologie, 
vlastnosti tekutého dusíku, 
principy práce p i nízkých teplotách, 
materiály užívané p i kryokonzervaci a jejich vlastnosti, 
vlastnosti systém  používaných pro kryokonzervaci, 
jednotlivé metody kryokonzervace, 
principy bezpe nosti reproduk ních bun k v kryobance, 
hodnocení úsp šnosti kryokonzervace, 
logistiku kryobanky, 
ochranu pracovníka a bezpe nost práce v kryokonzerva ní 
laborato i.

Seznam výkon  Po et výkon  
Denní p íprava kryokonzerva ní laborato e 100 
Údržba a dezinfekce dewarových nádob 5 
M ení nízkých teplot 5 
M ení hladiny tekutého dusíku 5 

erpání a p elévání tekutého dusíku 5 
Obsluha za ízení pro signalizaci poruch 5 
Sva ování kryopejet 100 
Údržba za ízení pro kryokonzervaci 5 
Pomalá kryokonzervace spermií 50 
Pomalá kryokonzervace testikulární tkán  5 
Vitrifikace spermií 50 
Ozna ování kryopejet a pouzder 10 
Mikroskopické vyhodnocení p ežití spermií po kryokonzervaci 10 
Statistické vyhodnocení p ežití spermií po kryokonzervaci 10 
Statistické vyhodnocení p ežití embryí po kryokonzervaci 10 
Zpracování dokumentace p i p ijetí a propušt ní reproduk ních bun k 50 

Zp sob ukon ení 
modulu 

Test a ústní zkouška + absolvování p edepsané praxe doložené 
odbornou písemnou prací.
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3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3  
Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Typ modulu Povinný 
Rozsah praxe 5 dn , tj. 40 hodin praxe 
Po et kredit  15 
Seznam výkon  
P edepsané výkony k jednotlivým odborným modul m, jež není možno vykonat
 na vlastním ani jiném neakreditovaném pracovišti 
Výkony spojené s praktickou a teoretickou realizací odborné písemné práce na individuáln  
zvolené téma oboru Sexuologie a asistovaná reprodukce, která je zárove  praktickou ástí 
atesta ní zkoušky. 

 

4  Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání školitele, 
který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává 
studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání v pr b hu 
p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). Školitel pro 
praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odborná 
praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který  
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení  
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
spln ní výkon . 
 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu a 
spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené p id leným 
školitelem; 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 
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5 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Sexuologie a asistovaná reprodukce bude 
p ipraven provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce 
specializovanou laboratorní diagnostiku v oboru sexuologie a asistované reprodukce.  

Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou 
zabezpe ovat laboratorní diagnostiku v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené 
innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu.  

 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj , 
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

 
Zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí v oboru Sexuologie a asistovaná 
reprodukce je p ipraven/a: 
 
Bez odborného dohledu klinického embryologa a indikace léka e: 

spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky p i zajišt ní edukace  
v p íprav  na specializované diagnostické postupy, zejména poskytovat 
zdravotnickým pracovník m, pacient m, p ípadn  jimi ur eným osobám, odborné 
informace o podmínkách odb r  biologického materiálu pro laboratorní vyšet ení, 
instruovat pacienta o odb ru ejakulátu a souvisejících okolnostech, 
instruovat leny týmu v oblasti své specializace, 
provád t kalibrace jednotlivých laboratorních p ístroj  v oboru své specializace 
nebo zam ení a zajiš ovat jejich p esnou dokumentaci, 
provád t verifikaci nam ených hodnot, 
podílet se na identifikaci innosti vyžadující zm nu v postupu, odhalovat p í iny 
nedostatk  v poskytované pé i, vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkum  
do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, 
p ipravovat data ke statistickému vyhodnocení, 
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
dohlížet na dodržování hygienických standard  v embryologické laborato i  
a organizovat innost k jejich udržení, 
organizovat chod kryobanky reproduk ních bun k, 
organizovat plynulé zásobování embryologické laborato e materiálem. 
 

Bez odborného dohledu klinického embryologa na základ  indikace léka e: 
zpracovávat ejakulát pro oplození intrauterinní inseminací, 
provád t laboratorní vyšet ení ejakulátu, 
p ipravovat ejakulát pro mikrobiologické, genetické, event. další vyšet ení. 
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Pod odborným dohledem klinického embryologa se specializovanou zp sobilostí v oboru a na 
základ  indikace léka e:  

zpracovávat ejakulát pro oplození in vitro, 
kryokonzervovat spermie, 
kryokonzervovat testikulární tká , 
sestavovat na základ  laboratorního vyšet ení ejakulátu spermiogram. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad . 
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou výuku se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , který 
organizuje a ídí praktickou ást specializa ního vzd lávání. 
Školitelem m že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 
Lektorem pro teoretickou výuku se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 
Lektorem pro teoretickou výuku m že být:  

- zdravotnický pracovník se specializovanou zp sobilostí v oboru 
specializace a je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu“, 

- zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“, 

- léka  s atestací v p íslušném oboru, 
- další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. atd.), která 

odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako je 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 

Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna 
s PC a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
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Modely a simulátory pot ebné výuce praktických dovedností – modely
 a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e
 dle p íslušného oboru. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu smluvní vztah s jedním nebo více 
akreditovaným za ízením z d vodu zajišt ní komplexnosti vzd lávacího 
programu. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Tabulka modul   

Specializa ní vzd lávání v oboru 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza n  provozní 
problematika klinických 
laborato í 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Andrologie 
1 týden T – 40 hodin 

3,5 týdne Pr – 140 
hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
17,5 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P Kryokonzervace 
1 týden T – 40 hodin 

3,5 týdne Pr – 140 
hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
17,5 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 1 týden Pr – 40 hodin 15 (á 3 kredit/den) 

 P Odborná písemná práce 120 hodin Pr 45 (á 3 kredity/den) 

   

T – teorie  120 hodin 
Pr – praxe  400 

hodin 
Pr – AZ  40 hodin 

 

   Celkem 560 hodin 155 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišt 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Fixní a snímatelné náhrady 
je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Zubní technik pro fixní 
a snímatelné náhrady osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, 
návyk  týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené 
platnou legislativou.  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Fixní a snímatelné 
náhrady je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zubního technika (v etn  získání 
odborné zp sobilosti bakalá ským studiem) dle zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských 
zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon  
. 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Fixní a snímatelné 
náhrady je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
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absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  

 

3 U ební plán 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  
o provedených výrobcích v rámci celé odborné praxe. Po et výrobk  uvedených v kapitole 
3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné, seznam výkon  je stanoven jako minimální,  
aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, 
ale i po stránce praktické.  
 

3.1 U ební osnova základního modulu  

Základní modul ZM Organizace a ízení zubní laborato e 
Typ modulu Povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl Vybavit ú astníka znalostmi pot ebnými k organiza nímu  
a metodickému vedení zubní laborato e. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Andragogika, didaktika 
a edukace 

Úvod do problematiky. Metodika osvojování 
v domostí a dovedností, didaktické principy 
výuky, efektivní dosahování cíl  výuky 
v praktickém vyu ování, význam celoživotního 
vzd lávání, motivace a zásady vzd lávání 
dosp lých, výukové metody v andragogice.  

5 

Ekonomika zubních 
laborato í 

Manažerské a ekonomické rozhodování 
v konkuren ním prost edí, vedení da ové 
evidence pro pot eby kalkulací, cenové kalkulace 
a ceník, optimalizace daní, systémy odm ování 
zam stnanc , po izování, odpisy a inventarizace 
majetku. 

8 

Psychologie 

Pravidla pro vyjednávání, interpersonální vztahy 
v lé ebném týmu a na pracovišti, zásady 
efektivní komunikace, ešení konfliktních situací, 
zvládání náro ných pracovních situací, zvládání 
stresu, prevence syndromu vyho ení.  

4 

Základy výzkumu  

Charakteristika v deckého výzkumu, volba 
a zp sob vyhledávání vhodných témat, 
kvalitativní a kvantitativní výzkum, význam 
výzkumu a aplikace poznatk  do praxe v zubním 
léka ství. 

3 
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Právní problematika  

Základní zákonné a provád cí p edpisy 
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví. Fyzická 
a právnická osoba. Zákoník práce. 

4 

Epidemiologie, 
mikrobiologie 

Mikrobiologie, vztah mezi ústní mikroflorou  
a tvorbou zubního kazu. Epidemiologie – vznik 
infek ního onemocn ní obecn , p vodci 
nej ast jších infek ních nákaz 
na stomatologických pracovištích, režimová 
opat ení zabra ující vzniku a ší ení infek ních 
nákaz, provozní ády, metody dezinfekce otisk , 
ploch, rukou, ošet ování nástroj , sterilizace, 
imunizace, platná legislativa.  

2 

Management 

Plánování cíl , podstata a smysl plánování, 
efektivní organizování a organiza ní kultura, 
personální a kontrolní innosti, zp soby vedení 
pracovních tým . 

3 

Zdravotnické 
prost edky 

Autorizace, certifikace, požadavky 
na zdravotnické prost edky, vedení dokumentace, 
standardy pracovních postup . 

2 

Hygiena pracovního 
prost edí 

Rizikové fyzikální, chemické a biologické 
faktory pracovního prost edí a pracovních 
podmínek, primární prevence, ochrana zdraví p i 
práci a ochranné pom cky. 

2 

První pomoc Vybrané kapitoly z první pomoci, 
kardiopulmonální resuscitace. 4 

Krizový management 

Úvod do problematiky krizového ízení 
ve zdravotnictví, legislativa a plán krizové 
p ipravenosti zdravotnického za ízení, evakuace, 
ochrana obyvatelstva. 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
vede zubní laborato  z hlediska kvality zhotovování zubních 
náhrad, 
ídí zubní laborato  po stránce ekonomické, 

zná ekonomické ukazatele pro tvorbu kalkulací, 
uplat uje základní principy managementu zubní laborato e, 
zná platnou legislativu a právní souvislosti týkající se výkonu 
povolání, 
dbá na bezpe né pracovní prost edí, ergonomii a ekologii, 
dodržuje epidemiologické zásady, 
komunikuje správn  v lé ebném týmu, 
používá základy didaktiky v praxi a p i výuce student , 
poskytuje první pomoc p i náhlém postižení zdraví, 
dodržuje požadavky na zdravotnické prost edky, 
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zná úkoly krizového managementu a zdravotnického za ízení 
za mimo ádných událostí, 
chápe význam výzkumu, 
orientuje se v metodice výzkumu a principech výzkumné práce.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 

3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 

Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

organizovat, metodicky ídit a poskytovat zdravotní pé i zam enou 
na zhotovování a opravování zubních náhrad a dalších stomatologických výrobk , 
hodnotit kvalitu zhotovovaných výrobk , 
dbát na dodržování správných technologických postup  a návod  p edepsaných 
výrobcem p i zpracování stomatologických materiál , 
podílet se ve spolupráci se specializovanými zubními léka i na výzkumu, zejména 
v oblasti nových materiál  a p ístroj , 
identifikovat innosti vyžadující zm nu v postupu, 
provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  p i poskytování 
zdravotní pé e v oblasti své zp sobilosti, 
vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkum  do klinické praxe nejen 
na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, 
zavád t nové metody do rutinního provozu. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: P ipravit zubního technika pro požadované innosti konkrétního oboru 
specializace. 
 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  

Odborný modul – OM 1 Zubní léka ství a zubní protetika 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
20 dn  odborná praxe, tj. 160 hodin 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Anatomie Anatomické útvary orofaciální soustavy, 
fyziologie žvýkání, elistní kloub.  2 

Vybrané kapitoly 
z chirurgie 

Chirurgické zákroky p ed protetickým ošet ením, 
druhy a význam rentgenových snímk . 2 
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Ordina ní fáze p ed plánovanou rehabilitací, 
funkce chrupu protetickou náhradou z hlediska 
prevence, profylaxe p ímého a nep ímého 
ohrožení zdraví, typy defekt  chrupu  
a jejich sou asné možnosti ešení, aspekty 
ošet ení chrupu s r zným biologickým faktorem, 
zp soby p enosu žvýkacího tlaku, rozd lení 
náhrad, jejich funkce, preparace zub  a gingivální 
uzáv r fixních náhrad, správné postupy p i 
otiskování situací v ústech, registrace vztahu 
elistí pomocí obli ejového oblouku. 

8 

P esné metody zhotovení model , správné 
zhotovení ko enových nástaveb, zhotovování 
mezi len , pilí ových konstrukcí, spoj , prevence 
parodontopatií, modelace pilí ových korunek 
a mezi len  z hlediska hygienických zásad, 
zhotovení kotevních korunek, konusových 
korunek, teleskopických korunek, zásady 
modelace kotevních korunek a m stk  p ed 
ošet ením áste nou snímatelnou náhradou. 

8 

Gnatologie a gnatologické pojmy. 2 

Zubní léka ství 
a zubní protetika 

Význam artikulátor , p enos hodnot pomocí 
elistního oblouku v laborato i, paralelometr, 

artikulace a artikula ní teorie, anomální postavení 
jednotlivých zub , skupin zub  a elistí a jejich 
ešení fixními a snímatelnými náhradami. 

4 

Implantologie 

Osseointegrace, osseoindukce, osseokondukce, 
analýza a plán ošet ení s ohledem na protetické 
ošet ení, chirurgická fáze ošet ení, zkrácení 
lé ebného protokolu, kazuistiky v jednotlivých 
indikacích.  

4 

Základní rozd lení protetických materiál , pomocné 
protetické materiály, otiskovací hmoty, modelové 
materiály, modelovací materiály, formovací hmoty. 
Izola ní prost edky, brusné a leštící prost edky, 
materiály neza azené do skupin. 

4 

Protetická technologie 
Hlavní protetické materiály, dentální kovy 
a kovové slitiny, dentální plastické hmoty, 
dentální keramické hmoty, materiály používané 
v ortodoncii, materiály používané v dentální 
implantologii. 

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná p ehled možností rekonstruk ních úkol  zubní protetiky, 
používá materiály a aplikuje širší v domosti v souvislostech 
nutných pro zhotovování zubních náhrad podle nejnov jších 
poznatk  v dy a výzkumu ov ených v praxi, 
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zná možnosti zpracování materiál  a technologické postupy pro 
vytvo ení funk ní náhrady chrupu, která respektuje vysoce 
estetické hledisko a pacientovi zaru uje zpracování potravy  
a zachování fonace, 
umí použít další teoretické v domostmi tak, aby po absolvování 
modul  porozum l problematice fixních a snímatelných náhrad 
v souvislostech, které jsou nutné pro zhotovování speciálních 
náhrad kotvených r znými druhy zásuvných spoj  nebo na 
implantátech, 
používá správné postupy p i zhotovování zubních náhrad.

Seznam výrobk  Po et  
Pracovní modely (Pin Systém, Model Systém 2000, repozi ní desti ka, Master 
Pin Systém apod.) 10 

Inlay ko enová nep ímá 4 
Korunka pláš ová celokovová 2 
Korunka pláš ová fazetovaná kompozitním plastem 3 
Korunka pláš ová fazetovaná plastem Superpont C+B 3 
Korunka fasetovaná – metalokeramika 2 
Fixní m stek ve frontálním úseku 1 
Fixní m stek v laterálním úseku 1 

áste ná snímatelná náhrada s jednoduchými reten ními prvky 1 
áste ná snímatelná náhrada s litými prvky 1 

Skeletová náhrada 1 
Celkové snímatelné náhrady pro ob  elisti 2 
Celková snímatelná náhrada pro jednu elist 2 
Opravy snímatelných náhrad 4 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci na 
zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 

3.3 U ební osnovy odborných modul  – povinn  volitelné 

3.3.1 U ební osnova odborného modulu OM 2a 

Odborný modul – OM 2a Fixní protetika 
Typ modulu povinn  volitelný  

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe 

Po et kredit  30 (20 kredit  za teoretickou ást, 10 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Fixní protetika Druhy keramických systém . 4 
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Možnosti bezkovové keramiky, její vlastnosti 
a zpracování u jednotlivých druh . 4 

Náhrady z dentálních keramik. 4 
Náhrady z dentálních keramik kotvené 
na implantáty. 4 

Vhodné slitiny pro napalování keramiky. 1 
Speciáln  frézované náhrady systémy 
CAD/CAM. 8 

Plánování protetických náhrad kotvených 
r znými druhy zásuvných spoj  vzhledem 
k defektu chrupu a individuální situaci v ústech 
pacienta. 

8 

Vhodné druhy slitin kov  pro konstrukce. 1 
Intrakoronální zásuvné spoje, extrakoronální 
zásuvné spoje, zásuvné spoje kotvené do ko ene. 
Jezdce a t meny, dopl ková zásuvná za ízení.  

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná zásady modelace kovové konstrukce p i jejich zpracování  
a estetické možnosti p i individuálním zpracování fixní náhrady 
z keramických hmot, 
vytvá í správn  interdentální spoje, 
modeluje p esn  v cervikální oblasti, 
používá správné zásady pro p ipojení licí soustavy a 
zatmelování, 
odlévá, opískuje a správn  opracuje kovové konstrukce, 
upraví povrchy jednotlivých druh  slitin kov  p ed nanesením 
opakeru, 
vrství správn  keramické hmoty, 
používá efekty pro probarvení keramické hmoty, 
zná pracovní postupy p i zhotovování jednotlivých druh  náhrad 
z keramických hmot, 
dodržuje p esn  pracovní postup, aby kombinovaná náhrada byla 
zhotovena v požadované kvalit , 
zná úskalí jednotlivých fází, 
dbá na p esné zpracování používaných materiál , 
zhotovuje práci v artikula ním p ístroji, 
používá paralelometr k umíst ní patrice a pro frézování ve vosku 
a v kovu, 
dbá na estetické, funk ní, fona ní a hygienické zásady 
zhotovované náhrady.

Seznam výrobk  Po et  
Fixní náhrada z kovokeramiky s více než 4 leny 3 
Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
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na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + zhotovená náhrada 
na praxi (AP I. a AP II.). 

 

3.3.2 U ební osnova odborného modulu OM 2b 

Odborný modul – OM 2b Snímatelná protetika 
Typ modulu povinn  volitelný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe 

Po et kredit  30 (20 kredit  za teoretickou ást, 10 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Zásady stav ní um lých zub  a jejich pravidla, 
celková stavba chrupu, charakteristika 
frontálního a laterálního úseku chrupu. 

4 

Morfologické znaky zub  a celkové uspo ádání 
oblouk , jejich funk ní význam, zásady 
sestavení um lého chrupuu celkových 
snímatelných náhrad ve volné artikulaci. 

4 

Anatomické útvary protézního lože horní a dolní 
celkové náhrady, jejich význam pro retenci  
a stabilitu náhrady, tvarování zevních ploch  
a okraj  bazální desky náhrady, estetické 
požadavky pro stav ní jednotlivých frontálních 
zub . 

4 

Zásady stav ní um lých zub  p i anomálních 
mezi elistních vztazích, hybridní náhrady – 
indikace, výhody, ordina ní a laboratorní fáze  
p i jejich zhotovení. 

4 

Význam ošet ení imediátní a poloimediátní 
celkovoua áste nou snímatelnou náhradou. 2 

Zásady plánování áste ných snímatelných 
náhrad. 4 

Konstruk ní prvky áste ných snímatelných 
náhrad – druhy, funkce, konstruk ní a modela ní 
zásady, indikace, zásuvné spoje, základní 
konstruk ní ásti, princip jejich funkce 
ve snímatelné náhrad , op rné t meny. 

8 

Paralelometr, laboratorní postupy p i 
zhotovování náhrad s jednolitou kovovou 
konstrukcí. 

4 

Zp soby podkládání snímatelných náhrad. 2 

Snímatelná protetika 

Snímatelné dlahy, poopera ní dlahy, epitézy, 
obturátory.  2 
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Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
používá teoretické v domosti p i zhotovení snímatelné náhrady 
pro všechny defekty chrupu, v etn  indikací na implantáty, 
zhotovuje snímatelnou ást kombinované náhrady kotvenou 
zásuvnými spoji, 
zhotovuje správn  celkové a áste né snímatelné náhrady 
s d razem na postavení um lého chrupu podle biostatických 
pravidel, 
zhotovuje hybridní náhrady.

Seznam výrobk  Po et  
Celková snímatelná náhrada indikovaná p i anomálii (protruze, hluboký skus, 
zk ížený skus v distálním úseku) 3 

Zp sob ukon ení modulu 
Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon  
na modelu, apod.) + zhotovená náhrada na praxi (AP III.). 

 

3.3.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na akreditovaném pracovišti 
Odborná praxe 10 dn , tj. 80 hodin praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Po et kredit  30 
Seznam výrobk  Po et  
AP I. Fixní náhrada z kovokeramiky 2 
AP II. Kombinovaná náhrada kotvená zásuvným spojem  1 

AP III. Hybridní náhrada 1 
celková náhrada v horní a dolní elisti v artikula ním p ístroji – 
zkouška ve vosku 1 

Zhotovené náhrady budou prezentovány a slovn  obhájeny p ed komisí 
praktické ásti atesta ní zkoušky.  

 

3.4 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

zhotovovat d lené modely v požadované kvalit , 
modelovat p esn  a správn  kovové konstrukce, 
používat správné zásady pro p ipojení licí soustavy a zatmelování, 
odlévat, opískovat a správn  opracovat kovové konstrukce, 
vrstvit keramické hmoty, 
používat efekty pro probarvení keramické hmoty, 
dodržovat p esn  pracovní postup, aby zubní náhrada byla zhotovena 
v požadované kvalit , 
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dbát na p esné zpracování používaných materiál , 
zhotovovat práci v artikula ním p ístroji, 
používat paralelometr, 
navrhovat konstruk ní prvky podle protetických zásad, 
dodržovat pravidla pro výb r a stav ní um lých zub , 
zpracovávat r zné druhy plast  pro báze snímatelných náhrad, 
zhotovovat immediátní náhrady, 
zhotovovat hybridní náhrady, 
zhotovovat fixní a snímatelné ásti kombinované náhrady kotvené zásuvným 
spojem, 
zhotovovat skelety, 
zhotovovat celkové snímatelné náhrady a snímatelné náhrady kotvené litými 
sponami, 
používat alternativní ešení u pacient  s n kterými onemocn ními vylu ujícími 
standardní ešení a u anomálií, 
provád t specializované postupy p i zhotovování a opravování zubních náhrad 
a dalších stomatologických výrobk , 
využívat technologií ízených po íta em, 
eliminovat chyby p i zhotovování zubních náhrad, 
opravovat zubní náhrady. 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán výrobk , které má ú astník vzd lávání v pr b hu p ípravy 
zhotovovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). Školitel pro praktickou 
ást hodnotí zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odborná praxe na 

odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který je zam stnancem 
daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje zhotovené 
výrobky. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a spln ní výrobk  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené 
p id leným školitelem, 
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získání p íslušného po tu kredit . 
c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 

pozd jších právních p edpis . 
 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Fixní a snímatelné náhrady bude 
p ipraven provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované 
postupy p i laboratorním zhotovování zubních náhrad. Je oprávn n na základ  vlastního 
posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpe ovat v rozsahu své 
specializované zp sobilosti stanovené innosti, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto 
vzd lávacího programu. 
 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost 

Zubní technik se specializovanou zp sobilostí v oboru Fixní a snímatelné náhrady je 
p ipraven/a:  

odborn  vést pracovníky v zubní laborato i v oblasti specializace, 
organizovat, koordinovat a metodicky ídit zhotovování zubních náhrad, 
zhotovovat a opravovat zubní náhrady v etn  náhrad zhotovovaných pomocí 
po íta ových technologií, 
používat k tomu ur ené p ístroje, 
dodržovat p esné zpracování všech používaných materiál , 
komunikovat s léka em p i složitých pracovních fázích z d vodu eliminace chyb, 
hodnotit kvalitu zhotovených náhrad, 
zpracovat standardy pracovních postup , 
identifikovat innosti vyžadující zm nu v pracovním postupu, 
podílet se ve spolupráci s léka i na výzkumu, 
vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu i v rámci celého oboru, 
školit a p edávat zkušenosti z vlastní praxe, 
podílet se a odborn  vést teoretickou i praktickou výuku specializa ního 
vzd lávání v oboru fixní a snímatelné náhrady. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  
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6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou výuku se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání*. 
Školitelem m že být pouze zubní technik, který má nejmén  10 let výkonu 
povolání od dosažení odborné zp sobilosti a 5 let specializovanou zp sobilost 
v oboru specializace a je držitelem Osv d ení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu. 
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který 
se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 
Lektorem m že být i jiný zdravotnický pracovník - zubní léka . 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako
je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.).  
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Modely a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR 
v etn  grafického záznamu. 
Zubní laborato  musí být vybavena 5 samostatnými pracovními místy. 
Modely musí být zhotovené podle otisk  situací v ústech pacient . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle
p íslušného oboru. 
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 

                                                 
* školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organizace a ízení zubní 
laborato e 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Zubní léka ství a zubní protetika 
 
1 týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

OM 2a PV 
Fixní protetika 
( ást a) 

1 týden T – 40 hodin 
2 týdny Pr – 80 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
10 (á 1 kredit/den) 

OM 2b PV 
Snímatelná protetika 
( ást b) 

1 týden T – 40 hodin 
2 týdny Pr – 80 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
10 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 

2 týdny Pr AZ – 80 
hodin 

30 (á 3 kredity/den) 
 

   
T – teorie  160 
Pr – praxe  320 
Pr – AZ      80 hodin 

 

   Celkem 560 hodin 150 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti. 
Pro celý vzd lávací program je nutné absolvovat všechny povinné a povinn  volitelné moduly. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 
Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Ortodoncie je získání specializované 

zp sobilosti s ozna ením odbornosti Zubní technik pro ortodoncii osvojením si pot ebných 
teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti 
samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou.  

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  
Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Ortodoncie je získání 

odborné zp sobilosti k výkonu povolání zubního technika dle zákona . 96/2004 Sb., 
o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen 
zákon . 96/2004 Sb.). 

Specializa ní vzd lávání nemusí být uskute ováno p i výkonu povolání, ú astník 
vzd lávání však musí p ed p ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání 
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb. 

ást specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . metodou 
e-learningu. 

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 18 – 24 m síc , kterou lze prodloužit 
nebo zkrátit p i zachování po tu hodin vzd lávacího programu. V p ípad , že celková délka 
specializa ního vzd lávání se od celodenní pr pravy liší, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 
v p ípad  celodenní pr pravy. 

Vzd lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd lávání  
a praktické výuky. Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin, v etn  
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za ízení v rozsahu stanoveném 
tímto vzd lávacím programem. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit ve více 
akreditovaných za ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za ízení, kde 
ú astník vzd lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt  disponují náležitým personálním, 
materiálním a p ístrojovým vybavením.  

Vzd lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným 
po tem kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  
dosažených výsledk  vzd lávání. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru Ortodoncie je: 
za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon povolání v p íslušném oboru specializa ního vzd lávání minimáln  1 rok 
z období 6ti let v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimáln  2 roky v rozsahu minimáln  p tiny stanovené týdenní pracovní doby 
do data p ihlášení se k atesta ní zkoušce,  
absolvování teoretické výuky, 
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd lávacím 
programem,  
získání stanoveného po tu kredit  ur ených vzd lávacím programem,  
úsp šné složení atesta ní zkoušky.  
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3 U ební plán 
Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení studijního pr kazu a záznamu  

o provedených výrobcích v rámci celé odborné praxe. Po et výrobk  uvedených v kapitole 
3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné, seznam výrobk  je stanoven jako minimální, 
aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale  
i po stránce praktické.  
 

3.1 U ební osnova základního modulu 

Základní modul ZM Organizace a ízení zubní laborato e 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl Vybavit ú astníka znalostmi pot ebnými k organiza nímu  
a metodickému vedení zubní laborato e. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Andragogika, didaktika  
a edukace 

Úvod do problematiky. Metodika osvojování 
v domostí a dovedností, didaktické principy 
výuky, efektivní dosahování cíl  výuky 
v praktickém vyu ování, význam celoživotního 
vzd lávání, motivace a zásady vzd lávání 
dosp lých, výukové metody v andragogice. 

5 

Ekonomika zubních 
laborato í 

Manažerské a ekonomické rozhodování 
v konkuren ním prost edí, vedení da ové 
evidence pro pot eby kalkulací, cenové kalkulace 
a ceník, optimalizace daní, systémy odm ování 
zam stnanc , po izování, odpisy a inventarizace 
majetku.  

8 

Psychologie 

Pravidla pro vyjednávání, interpersonální vztahy 
v lé ebném týmu a na pracovišti, zásady 
efektivní komunikace, ešení konfliktních situací, 
zvládání náro ných pracovních situací, zvládání 
stresu, prevence syndromu vyho ení.  

4 

Základy výzkumu  

Charakteristika v deckého výzkumu, volba a 
zp sob vyhledávání vhodných témat, kvalitativní  
a kvantitativní výzkum, význam výzkumu  
a aplikace poznatk  do praxe v zubním léka ství. 

3 

Právní problematika  

Základní zákonné a provád cí p edpisy  
ve zdravotnictví. Práva a povinnosti 
zdravotnických pracovník . Povinná ml enlivost. 
Právní odpov dnost ve zdravotnictví.  

4 

Epidemiologie, 
mikrobiologie 

Mikrobiologie, vztah mezi ústní mikroflorou 
a tvorbou zubního kazu. Epidemiologie – vznik 

2 
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infek ního onemocn ní obecn , p vodci 
nej ast jších infek ních nákaz  
na stomatologických pracovištích, režimová 
opat ení zabra ující vzniku a ší ení infek ních 
nákaz, provozní ády, metody dezinfekce otisk , 
ploch, rukou, ošet ování nástroj , sterilizace, 
imunizace, platná legislativa.  

Zdravotnické 
prost edky 

Autorizace, certifikace, požadavky  
na zdravotnické prost edky, vedení dokumentace, 
standardy pracovních postup . 

2 

Management 

Plánování cíl , podstata a smysl plánování, 
efektivní organizování a organiza ní kultura, 
personální a kontrolní innosti, zp soby vedení 
pracovních tým . 

3 

Hygiena pracovního 
prost edí 

Rizikové fyzikální, chemické a biologické 
faktory pracovního prost edí a pracovních 
podmínek, primární prevence, ochrana zdraví p i 
práci a ochranné pom cky. 

2 

První pomoc Vybrané kapitoly z první pomoci, 
kardiopulmonální resuscitace. 4 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka:  
vede zubní laborato  z hlediska kvality zhotovování zubních náhrad
a ortodontických pom cek, 
ídí zubní laborato  po stránce ekonomické, 

zná ekonomické ukazatele pro tvorbu kalkulací, 
uplat uje základní principy managementu zubní laborato e, 
zná platnou legislativu a právní souvislosti týkající se výkonu 
povolání, 
dbá na bezpe né pracovní prost edí, ergonomii a ekologii, 
dodržuje epidemiologické zásady, 
komunikuje správn  v lé ebném týmu, 
používá základy didaktiky v praxi a p i výuce student , 
poskytuje první pomoc p i náhlém postižení zdraví, 
dodržuje požadavky na zdravotnické prost edky, 
zná úkoly krizového managementu a zdravotnického za ízení
za mimo ádných událostí, 
chápe význam výzkumu, 
orientuje se v metodice výzkumu a principech výzkumné práce.

Zp sob ukon ení 
modulu 

Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 
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3.1.1 Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu 
Absolvent/ka základního modulu je p ipraven/a: 

organizovat, metodicky ídit a poskytovat zdravotní pé i zam enou 
na zhotovování a opravování zubních náhrad, ortodontických pom cek 
a dalších stomatologických výrobk , 
hodnotit kvalitu zhotovovaných výrobk , 
dodržovat správné technologické postupy a návody p edepsaných výrobcem p i 
zpracování stomatologických materiál , 
podílet se ve spolupráci se specializovanými zubními léka i na výzkumu, zejména 
v oblasti nových typ  ortodontických aparát , materiál  a p ístroj , 
identifikovat innosti vyžadující zm nu v postupu, 
provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  p i poskytování 
zdravotní pé e v oblasti své zp sobilosti, 
vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkum  do klinické praxe nejen 
na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, 
zavád t nové metody do rutinního provozu. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  

Odborný modul – OM 1 Ortodoncie a ortodontické pom cky 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
20 dn  odborné praxe, tj. 160 hodin 

Po et kredit  40 (20 kredit  za teoretickou ást, 20 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Anatomie 

Anatomické útvary orofaciální soustavy, 
fyziologie žvýkání, elistní kloub, vztah mezi 
anatomickou stavbou a funkcí kostí, sval   
a elistního kloubu a ortodontickými anomáliemi. 

3 

P í iny vzniku ortodontických anomálií, 
vyšet ovací metody a diagnostické metody 
užívané v elistní ortopedii a jejich význam pro 
stanovení diagnózy, vyšet ení pacienta, 
anamnéza, modely chrupu, intraorální snímky 
chrupu, dálkové RTG snímky lebky, fotografie. 

4 Ortodoncie  
a ortodontické pom cky 

Morfologické a anatomické znaky jednotlivých 
zub  do asného a stálého chrupu, požadavky 
kladené na dokumenta ní ortodontický model 
chrupu a jeho správné zhotovení. 

2 
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Principy klasifikace ortodontických anomálií 
(Angleova klasifikace, skeletální klasifikace), 
základní ortodontické názvosloví, vývoj 
orofaciální soustavy a jeho poruchy, vývoj 
chrupu a jeho poruchy. 

2 

Charakteristické znaky základních typ  anomálií, 
možnosti a význam úpravy ortodontických 
anomálií, estetické a funk ní hledisko, vliv vad 
na stav chrupu. 

2 

Základní principy prevence ortodontických 
anomálií, možnosti lé by anomálií u d tí  
a mládeže, možnosti terapie dosp lých, 
ekonomická hlediska ortodontické terapie. 

2 

Základní principy ortodontické terapie, 
ortodontická síla, p estavba tkání, význam r stu 
pro vývoj vad a jejich terapii, svaly, recidiva, 
p ehled terapeutických metod v ortodoncii. 

4 

P ehled základních ortognátních chirurgických 
metod pro úpravu ortodontických anomálií, 
ortodontické extrakce. 

2 

Základní principy fixní ortodontické lé by a její 
indikace, základní sou ásti fixních 
ortodontických aparát , možnosti užití 
prefabrikát  nebo individuální zhotovení 
p ídavných za ízení v laborato i, základní typy 
oblouk , elastických tah  a p ídavných za ízení. 

4 

Zásady ošet ení do asného, smíšeného a stálého 
chrupu u d tí a jeho význam, zásady protetického 
ošet ení d tí a mladistvých. 

2 

Spolupráce ortodoncie s ostatními 
stomatologickými obory, d tská stomatologie, 
parodontologie, protetika, chirurgie, spolupráce 
ortodoncie s n kterými obory všeobecného 
léka ství. 

1 

Využití implantát  v ortodoncii, miniimplantáty, 
linguální technika a teorie laboratorního 
zhotovení nosi , možnosti fixní lé by.  

2 

Základní rozd lení protetických materiál , 
pomocné protetické materiály, otiskovací hmoty, 
modelové materiály, modelovací materiály, 
formovací hmoty, izola ní prost edky, brusné  
a leštící prost edky, materiály neza azené  
do skupin. 

4 

Technologie 

Hlavní protetické materiály, dentální kovy  
a kovové slitiny, dentální plastické hmoty, 
materiály používané v ortodontii, materiály 
používané v dentální implantologii, 

4 
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miniimplantáty a jejich využití v ortodoncii, 
pájení a bodování v ortodoncii.  

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
získá teoretické znalosti a nové v domosti pro zhotovení 
snímatelných deskových p ístroj  a pom cek, 
získá teoretické v domosti z oboru ortodoncie, 
má p ehled o materiálech v zubní laborato i. 

Seznam výrobk  Po et výkon  
Zhotovení jednoduchého ortodontického aparátu 10 
Reten ní deska 10 
P estavba model  diagnostická 3 
Studijní a dokumenta ní modely (z toho 1x lešt né) 10 
Palatinální t men (z toho 1x pájený na kroužky) 5 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.).

 

3.3 U ební osnovy odborných modul  – povinn  volitelné 

3.3.1 U ební osnova odborného modulu OM 2a 

Odborný modul – OM 2a Snímatelné p ístroje a pom cky 
Typ modulu Povinn  volitelný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 

10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe 
Po et kredit  30 (20 kredit  za teoretickou ást, 10 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Jednotlivé konstruk ní prvky jednoduchých 
deskových snímatelných p ístroj . 4 

Jednotlivé konstruk ní prvky složitých 
deskových snímatelných p ístroj , dvojdesky. 4 

Užití speciálních šroub  (Hyrax, v jí ový Hyrax, 
Beutelspacher, Bertoniho šroub, Schaneng v 
šroub s elastickým tahem, lingvální Hyrax). 

4 

Retence a reten ní desky. 4 
P ídavná za ízení k fixním aparát m. 2 
Dlahy. 2 
Zásady zhotovení d tských protézek 
a mezerník . 2 

Snímatelné p ístroje 
a pom cky 

Preventivní aparáty. 2 
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Positioner. 1 
Aparátky po rozšt pových vadách. 2 
Sportovní chráni e. 1 
Speciální aparáty. Fixn  kotvené aparáty 
p sobící bez spolupráce pacienta. Aparát Twin 
Block, distalizátory, Jet systémy, Distal Jet, 
Spring Jet, Aparát Pendulum, TPO, Herbst v 
aparát. 

10 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná funkci jednotlivých prvk  a ástí snímatelných deskových 
p ístroj  a umíst ní jednotlivých druh  šroub , mechanismus 
jejich p sobení, sm r roz íznutí báze p ístroje, 
zná vhodné materiály a jejich vlastnosti používané nejen 
v ortodoncii, 
zná schematické znázorn ní jednotlivých prvk  na nákresu, 
zhotoví r zné druhy snímatelných deskových p ístroj , 
dbá na p esné zpracování používaných materiál , 
tvaruje konstruk ní prvky z drátu podle jejich funkce a umíst ní, 
dodržuje pracovní postup, aby snímatelný deskový p ístroj byl 
zhotoven v požadované kvalit . 

Seznam výrobk  Po et výrobk  
Reten ní deska s obloukem dle Van der Lindena 6 
Složitý deskový aparát (více než 1 šroub, nákusy, pelota pro zk ížený skus) 10 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 

3.3.2 U ební osnova odborného modulu OM 2b 

Odborný modul – OM 2b Funk ní p ístroje 
Typ modulu Povinn  volitelný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe 

Po et kredit  30 (20 kredit  za teoretickou ást, 10 kredit  za praktickou ást) 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Možnosti ešení pro jednotlivé indikace. 10 
Konstruk ní prvky, jejich tvarování, pr b h, 
umíst ní a funkce jednotlivých prvk . 8 

Zhotovení skusové šablony pro konstruk ní 
skus, význam konstruk ních skus . 1 

Funk ní p ístroje 

Zásady zhotovení funk ních p ístroj  8 
Zásady zhotovení funkčních přístrojů 8
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v konstruk ním skusu a pr b h a tvar 
jednotlivých bází.  
Funk ní p ístroje s prvky ur enými pro terapii 
ur ité anomálie. 8 

Umíst ní kanyly v p ístrojích pro extraorální tah. 1 
Lé ebné pom cky. 2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
dbá na p esné zpracování používaných materiál , 
tvaruje a zhotovuje konstruk ní prvky dle indikace a p íslušné 
anomálie, aby byla zaru ena správná funkce p ístroje, 
dodržuje pracovní postup, aby funk ní p ístroj byl zhotoven 
v požadované kvalit , 
zhotovuje p ístroje ve fixátoru nebo artikulátoru. 

Seznam výrobk  Po et výrobk  
Bimaxilární aktivátor a jeho modifikace, reten ní typ 3 
Klammt v elastický otev ený aktivátor 2 
Balters v bionátor 2 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . kolokvium k záv re né práci 
na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.). 

 

3.3.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 

Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe 
Po et kredit  30 

Cíl  
Po získání teoretických znalostí p ipravit zubního technika pro 
praktické zvládnutí zhotovování ortodontických p ístroj  
a pom cek v požadované kvalit . 

Téma Rozpis u iva Po et  
Nákusná deska k fixním aparát m 1 

Nancyho deska 1 

D tská protézka na zkoušku ve vosku 1 

Lehman v aktivátor 1 

Maxilátor 1 

Seznam výrobk  

Fränkel v aparát 1 

Ortodontické p ístroje typu Lehman v aktivátor, Maxilátor a Fränkel v aparát budou prezentovány 
a slovn  obhájeny p ed komisí u praktické ásti atesta ní zkoušky. 
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3.4 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

zhotovit ortodontické p ístroje, pom cky a foliové výrobky, 
tvarovat drát né prvky v souladu s požadavky na jejich p sobení a pr b h, 
zhotovovat báze ortodontických pom cek s využitím barevných a dalších efekt , 
opravovat ortodontické p ístroje, 
provád t specializované postupy p i zhotovování ortodontických pom cek 
a dalších stomatologických výrobk , 
dodržovat pracovní postup, aby ortodontické p ístroje a pom cky byly zhotoveny 
v požadované kvalit . 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního 
vzd lávání 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro teoretickou výuku 
vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání 
v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti (v domosti a dovednosti). 
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p id leného školitele, který 
je zam stnancem daného pracovišt , má specializovanou zp sobilost v oboru a osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
zhotovené výrobky. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit .  

b) P edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky: 
absolvování teoretické a praktické výuky; v etn  spln ní požadované 
odborné praxe v akreditovaném za ízení potvrzené ve studijním pr kazu 
a výrobk  obsažených ve vzd lávacím programu potvrzené p id leným 
školitelem; 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  
Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Ortodoncie bude p ipraven provád t, 

zajiš ovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované postupy p i 
laboratorním zhotovování ortodontických p ístroj  a pom cek. Je oprávn n na základ  
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vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpe ovat laboratorní 
zhotovování ortodontických p ístroj  a pom cek v rozsahu své specializované zp sobilosti 
stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu 
a platné legislativy.  

 

5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj ,  
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa ního 
vzd lávání získal/a zp sobilost  

Zubní technik se specializovanou zp sobilostí v oboru Ortodoncie je p ipraven/a:  

organizovat, koordinovat a metodicky ídit laboratorní zhotovování 
ortodontických p ístroj  a pom cek, 
zhotovovat a opravovat všechny druhy ortodontických p ístroj  a pom cek 
zhotovených v zubní laborato i, 
používat k tomu ur ené p ístroje, 
dodržovat p esné zpracování všech používaných materiál , 
komunikovat s léka em p i složitých pracovních fázích z d vodu eliminace chyb, 
hodnotit kvalitu zhotovených ortodontických pom cek, 
zpracovat standardy pracovních postup , 
identifikovat innosti vyžadující zm nu v pracovním postupu, 
podílet se ve spolupráci s léka i na výzkumu, 
vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu i v rámci celého oboru, 
školit a p edávat zkušenosti z vlastní praxe, 
podílet se a odborn  vést teoretickou i praktickou výuku specializa ního 
vzd lávání v oboru ortodoncie. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   
Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  

specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
ve zn ní pozd jších p edpis . Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování 
specializa ního vzd lávání dle p íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria 
akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických  
a personálních p edpoklad .  
 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitelem pro praktickou výuku se rozumí zam stnanec akreditovaného 
za ízení ve smyslu zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 
specializa ního vzd lávání*. 

                                                 
* školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Školitelem m že být pouze zubní technik, který má nejmén  10 let výkonu 
povolání od dosažení odborné zp sobilosti a 5 let specializovanou  
zp sobilost v oboru specializace a je držitelem Osv d ení k výkonu  
zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  
Lektorem pro teoretickou výuku se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný 
pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního 
vzd lávání. 
Lektorem m že být i jiný zdravotnický pracovník - zubní léka . 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing.
apod.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management 
organizace a ízení, atd.)  
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti, o délce 
odborné praxe.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardn  vybavená u ebna s PC 
a dataprojektorem a s možností p ístupu k internetu. 
Musí odpovídat standard m a platné legislativ . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Modely a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR 
v etn  grafického záznamu. 
Zubní laborato  musí být vybavena 3 samostatnými pracovními místy. 
Modely musí být zhotovené podle otisk  situací v ústech pacient . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – jiná za ízení, která mají 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p íslušného oboru 
specializace. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle 
p íslušného oboru. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu smluvní vztah s jedním nebo více 
akreditovaným za ízením z d vodu zajišt ní komplexnosti vzd lávacího 
programu. 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících 
se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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7 Tabulka modul  

Specializa ní vzd lávání v oboru 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organizace 
a ízení zubní laborato e 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Ortodoncie 
a ortodontické pom cky 

1 týden T – 40 hodin 
4 týdny Pr – 160 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
20 (á 1 kredit/den) 

OM 2a PV Snímatelné p ístroje 
a pom cky 

1 týden T – 40 hodin 
2 týdny Pr – 80 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
10 (á 1 kredit/den) 

OM 2b PV Funk ní p ístroje 
1 týden T – 40 hodin 
2 týdny Pr – 80 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 
10 (á 1 kredit/den) 

OM 3 Pr Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení 

2 týdny Pr – 80 hodin    
AZ 30 (á 3 kredity/den) 

   
T – teorie  160 
Pr – praxe  320 

P – AZ     80 hodin 
 

   Celkem 560 hodin 150 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, PV – povinn  volitelné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na 
akreditovaném pracovišti 
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1 Profil absolventa 

Výstupní v domosti a dovednosti idi  vozidel zdravotnické záchranné služby,  
tj. profesní kompetence, jsou rozd leny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy 

R1.   
 

1.1 Uplatn ní absolventa 

Absolvent kurzu m že vykonávat své povolání v oblasti neodkladné pé e a zdravotnické 
dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní pé e na 
úseku neodkladné pé e.  

 

1.2 Výsledky vzd lávání 

1.2.1 Obecné v domosti, dovednosti a postoje 
Pe uje o své zdraví na základ  osvojených základních znalostí a dovedností 
pot ebných k pé i o zdraví své i zdraví ob an ; 
umí vhodným zp sobem komunikovat na požadované úrovni s klienty/pacienty 
s ohledem na jejich v k i stav, se spolupracovníky a jinými lidmi, zachovává 
obecn  uznávaná pravidla slušného chování a dodržuje etická pravidla v rámci 
svého povolání; 
v odborné komunikaci se vyjad uje p esn , v cn  a terminologicky správn ; 
dodržuje požadavky na hygienu, bezpe nost a ochranu p i práci ve zdravotnických 
za ízeních p edevším ve složkách neodkladné pé e; 
p i ošet ování pacient  jedná taktn , ohledupln  a s empatií, dodržuje práva 
pacient / klient ; 
p i poskytování neodkladné pé e pacient m z odlišného sociokulturního prost edí 
jedná s v domím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných 
odlišností; 
dodržuje etické zásady neodkladné pé e a požadavky na ochranu informací v etn  
práce se zdravotnickou dokumentací a informa ním systémem; 
pracuje sv domit  a dbá na kvalitu své práce, chová se hospodárn  a ekologicky; 
dodržuje pracovn  právní p edpisy a požadavky na výkon pracovních inností 
idi e vozidla zdravotnické záchranné služby; 

sleduje odborné informace v oblasti inností, které je zp sobilý vykonávat a umí 
s nimi efektivn  pracovat; 
podílí se na praktickém vyu ování v rozsahu svých kompetencí; 
má p ehled o základních principech organizace a ízení zdravotnictví zejména 
s ohledem na p ednemocni ní neodkladnou pé i a medicínu katastrof i nových 
trendech v pé i o zdraví obyvatelstva; 
umí využívat získané v domosti a dovednosti p i ešení r zných problém   
a situací jak v osobním, tak v pracovním život ; 

                                                 
1 § 33 vyhlášky . 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník  a jiných odborných 

pracovník , ve zn ní pozd jších p edpis  
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využívá efektivn  prost edky informa ních a komunika ních technologií 
v pracovním i osobním život , je schopen se efektivn  u it v rámci celoživotního 
vzd lání. 

 
1.2.2 Odborné v domosti, dovednosti a postoje 

Vyproš uje osoby v havarijních situacích v sou innosti s ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému; 
spolupracuje p i provád ní diagnosticko-t ídící innosti v míst  zásahu; 
provádí jednoduché výkony v rámci p ednemocni ní neodkladné pé e, zejména:  

- ošet uje rány, v etn  zástavy krvácení, 
- provádí neinvazivní zajišt ní dýchacích cest a nep ímou srde ní masáž,  
- polohuje, imobilizuje a p emis uje pacienty,  
- udržuje inhala ní kyslíkovou lé bu,  
- sleduje vitální funkce; 

zabezpe uje odborný transport pacient /klient ; 
zajiš uje transporty tkání a biologického materiálu; 
udržuje radiovou komunikaci se zdravotnickým opera ním st ediskem, p ípadn  
jinými složkami integrovaného záchranného systému; 
obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií zdravotnických vozidel i kompletní 
zdravotnické vybavení pro poskytování p ednemocni ní neodkladné pé e; 
podílí se na p ejímání, kontrole, manipulaci a uložení lé ivých p ípravk , 
zdravotnických prost edk , prádla v etn  jejich desinfekce a sterilizace a na 
zajišt ní jejich dostate né zásoby; 
asistuje p i provád ní dalších zdravotních výkon  v rámci p ednemocni ní 
neodkladné pé e, a to pod p ímým vedením léka e i jiného zdravotnického 
pracovníka zp sobilého k poskytování neodkladné pé e. 

 

2 Charakteristika vzd lávacího programu  

2.1 Pojetí a cíle vzd lávacího programu 

Kvalifika ní kurz p ipravuje jednotlivce k získání odborné zp sobilosti k výkonu 
povolání idi e vozidla zdravotnické záchranné služby2 pro innosti v oblasti neodkladné pé e  
a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování 
zdravotní pé e na úseku neodkladné pé e.  

 
2.2 Charakteristika obsahových složek 

Vzd lávání v oboru idi  vozidla zdravotnické záchranné služby zahrnuje odborné 
vzd lávání a tzv. klí ové kompetence. 

 
                                                 
2 § 35 zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání 
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2.2.1 Odborné vzd lávání 

Odborné vzd lávání poskytuje ú astník m kurzu ucelený soubor v domostí, manuálních  
a intelektových dovedností a návyk  nezbytných pro jejich pracovní uplatn ní. Ú astníci 
kurzu získávají p ehled o stavb , funkci a zm nách lidského organismu, získávají základní 
poznatky z psychologie pot ebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. V klinických  
a preklinických p edm tech získávají p edevším v domosti a dovednosti zam ené na akutní 
stavy. Dále si osvojují ošet ovatelské postupy pot ebné pro poskytování neodkladné pé e 
pacient m s vnit ními chorobami, chirurgickými, p enosnými a dalšími chorobami a akutními 
postiženími, a to dosp lým, d tem i senior m s významným podílem praktické výuky, která je 
realizována na vybraných pracovištích. Systematicky se v nuje pozornost BOZP a dodržování 
hygienických a epidemiologických požadavk . 

Odborné vzd lávání zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-praktickou a praktickou. 
Výuku realizuje akreditované za ízení.3 

 
2.2.2 Klí ové kompetence 

Klí ové kompetence tvo í soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postoj   
a hodnot, které jsou obecn  uplatnitelné a na jejichž vytvá ení se musí r znou mírou podílet 
všechny p edm ty. 

Pat í sem kompetence: 

komunikativní – vyjad ovat se p esn , efektivn  komunikovat, um t naslouchat 
druhým; 
interpersonální – usilovat o sv j další rozvoj, reáln  plánovat pracovní schopnosti  
a kariérní r st, spolupracovat s ostatními, p ijímat odpov dnost za svou práci; 
um t ešit b žné pracovní problémy a problémové situace – zejména identifikovat 
problémy, hledat vhodná ešení. 

 

2.3 Organizace vzd lávání 

Vzd lávací program akreditovaného kvalifika ního kurzu idi  vozidla zdravotnické 
záchranné služby je koncipován modulovým zp sobem vzd lávání. Moduly – bloky 
souvisejících p edm t  na sebe plynule navazují, umož ují propojení teorie s praxí a sou asn  
dávají možnost uznání ásti d íve absolvovaného studia, pokud je sou ástí vzd lávacího 
programu.4 

Odborné p edm ty jsou v u ebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe 
navazovaly, vzájemn  se dopl ovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní 
kvalifikovanou p ednemocni ní neodkladnou pé i. 

 

                                                 
3 § 45-50 zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání 
4 § 51 odst.8 zákona . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu 

neléka ských zdravotnických povolání a k výkonu inností souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o neléka ských zdravotnických povolání), ve zn ní pozd jších 
p edpis  
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2.3.1 Standardní doba vzd lávání  

Nejmén  12 m síc  vzd lávání, dle alternativy asového rozvržení v celkovém po tu 
nejmén  600 hodin teoretické výuky a praktického vyu ování z toho: 

teoretická výuka 320 hodin zahrnuje p ednášky, panelové diskuse, konzultace, 
skupinové práce, projektování, praktická cvi ení samostatné a týmové práce,  
e-learning aj.; 
praktické vyu ování 280 hodin zahrnuje cvi ení samostatné a týmové práce, 
modelové situace a odbornou praxi5. 

 
2.3.2 Formy vzd lávání6 

Ve erní 
Dálková 
Kombinovaná 

 
2.3.3 Metody výuky 

Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzd lávání dosp lých. Ve výuce jsou 
uplat ovány metody, které napomáhají vytvo ení požadovaných klí ových odborných  
a dalších dovedností v etn  metod aktivizujících. Volba výukových metod je v kompetenci 
vyu ujících se z etelem k charakteru p edm tu, ke konkrétní situaci a možností 
akreditovaného za ízení. 

Teoretické (nap . p ednášky, p ednášky s diskuzí, konzultace aj.); 
teoreticko-praktické (nap . demonstra ní, názorné, cvi ení, projekty, hraní rolí, 
samostatná práce aj.); 
praktické (nap . instruktáž, asistování, stáž, exkurze, individuální praxe aj.). 

 

2.4 Podmínky kvalifika ního vzd lávání  

2.4.1 Vstupní podmínky 

Ukon ené st ední vzd lání (st ední vzd lání s výu ním listem nebo st ední 
vzd lání s maturitní zkouškou); 
dobrý zdravotní stav; 
držitel idi ského oprávn ní skupiny C 1 (minimáln ). 

 
2.4.2 Pr b žné podmínky  

Absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzd lávacím programem7; 
absolvování praktické výuky v etn  povinné odborné praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení v rozsahu ur eném vzd lávacím programem;  

                                                 
5 § 34 vyhlášky . 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání 

odborné zp sobilosti k výkonu neléka ského zdravotnického povolání, ve zn ní pozd jších p edpis  
6 § 25 zákona . 561/2004 Sb., školský zákon, ve zn ní pozd jších právních p edpis  
7 V stník MZ R 
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do celkového po tu hodin akreditované za ízení zapo te nejvýše 15% omluvenou 
absenci z hodin praktického vyu ování a omluvenou absenci z hodin teoretického 
vyu ování.8 

 
2.4.3 Výstupní podmínky, ukon ování kurzu 

Spln ní p edepsaných studijních povinností; 
absolvování záv re né zkoušky.9 

 
2.4.4 Hodnocení výsledk  výuky  

K ov ování získaných v domostí a dovedností v pr b hu kurzu se užívají diagnostické 
a klasifika ní metody, p i emž d raz je kladen na praktickou ást výuky i samostatnou práci 
ú astníka kurzu.  

Akreditovaný kvalifika ní kurz se ukon uje záv re nou zkouškou, která se skládá 
z praktické a teoretické ásti. U praktické zkoušky, která p edchází ásti teoretické má 
ú astník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo provést analýzu 
p edloženého ošet ovatelského problému. Teoretická ást zkoušky spo ívá v odpov di na  
3 odborné otázky z u iva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjiš uje rozsah  
a hloubka získaných znalostí ú astník  kurzu a jejich schopnost samostatn  a kreativn  ešit 
stanovené úkoly p edevším s aplikací do praxe.  

Na základ  absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky p ed zkušební 
komisí obdrží absolvent osv d ení, kterým získal odbornou zp sobilost k výkonu povolání 
idi e vozidla zdravotnické záchranné služby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8§ 51a 52 zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších p edpis  
9§ 13 – § 16 vyhlášky . 189/2009 Sb. o atesta ní zkoušce, zkoušce k vydání osv d ení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, záv re né zkoušce akreditovaných kvalifika ních kurz  a 
aproba ní zkoušce a o postupu p i ov ení znalosti eského jazyka 
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3 U ební plán10 

Názvy modul  Po et hodin 
ZM - Základy ve ejného zdravotnictví se zam ením na neodkladnou pé i 32 
OM 1 - Somatologie  40 
OM 2 - Patologie  20 
OM 3 - Odborná latinská terminologie 10 
OM 4 - Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 13 
OM 5 - Medicína katastrof 22 
OM 6 - Ošet ovatelské postupy a technika v neodkladné pé i 93 
OM 7 - Psychologie, etika, komunikace, základy pedagogiky a edukace 25 
OM 8- Neodkladné stavy v klinických oborech a v p ednemocni ní etap  60 
OM 9 - Sebeobrana 5 
OM 10 - Odborná ošet ovatelská praxe v etn  praxe v akreditovaných 
za ízeních 280 

Celkem 600 
 

Nepovinný modul 
Jízda s vozidlem s právem p ednosti v jízd  6 

 
Metody Po et hodin 
Teoretická výuka 320 

 Teoretické 
Teoreticko-praktické  

Praktická výuka 280 
Praktické  
Odborná praxe 100 

z toho 
Odborná praxe v AZ 180 

Celkem 600 
 

4 U ební osnovy  

4.1 U ební osnova základního modulu ZM – Základy ve ejného 
zdravotnictví se zam ením na neodkladnou pé i 

4.1.1 Anotace modulu 
Modul je koncipován jako blok teoreticko-praktických p edm t . Poskytuje v profesní 

p íprav  idi e vozidla ZZS poznatky o systému pé e o zdraví zejména se zam ením  
na neodkladnou pé i, seznamuje ú astníky se základní terminologií v neodkladné pé i 

                                                 
10§ 34 vyhlášky . 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy, ve zn ní 

pozd jších p edpis  
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s definicí jednotlivých pojm , seznamuje s legislativními p edpoklady provozování 
zdravotnické záchranné služby a obsahuje vybrané právní aspekty v etn  problematiky 
transplanta ního a dárcovského programu. Dále seznamuje s problematikou bezpe nosti práce 
se zam ením na zdravotnickou záchrannou službu. Poskytuje znalosti princip  používání 
telekomunika ních technik a seznamuje s moderními informa ními systémy používanými 
v rámci IZS. Obsahem modulu je rovn ž problematika radia ní ochrany. Sou ástí modulu je 
exkurze na pracovišti opera ního st ediska (ZZS nebo HZS).   

 
4.1.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby ú astníci kurzu získali takové poznatky, které jim umožní 
orientaci v neodkladné pé i, koncepci a organizaci systému pé e o zdraví se zam ením  
na neodkladnou pé i a aby byli schopni, na základ  mezip edm tových vztah , pochopit tyto 
vztahy a p edevším tyto poznatky aplikovali p i své práci v každodenních innostech své 
náro né profese idi e vozidla zdravotnické záchranné služby.  

 
Základní modul – ZM  Základy ve ejného zdravotnictví se zam ením na neodkladnou pé i 
Rozsah modulu 30 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení Konzultace, metodické vedení apod. 1 

Systém pé e o zdraví 

Pé e o ve ejné zdraví; zdravotní pé e a 
zdravotnická za ízení; garance státu a spole nosti 
za zdravotnické služby; všeobecné zdravotní 
pojišt ní a zdravotní pojiš ovny; ekonomika 
zdravotnictví; systém pé e o zdraví u nás a 
v zemích EU; odborní pracovníci ve 
zdravotnictví, odborní zdravotni tí pracovníci 
v p ednemocni ní neodkladné pé i a systém jejich 
vzd lávání. 

2 

Úvod do problematiky 
neodkladné pé e 

Diferencovaná zdravotní pé e (neodkladná pé e – 
základní první pomoc, odborná pomoc 
zdravotnická, technická, nemocni ní pé e); 
organizace a za ízení zabývající se neodkladnou 
pé í v p ednemocni ní i nemocni ní složce; 
záchranný et zec. 

2 

Koncepce a organizace 
zdravotnické záchranné 
služby 

Základní legislativa pro provoz zdravotnické 
záchranné služby; hlavní úkoly a nápl  innosti 
zdravotnické záchranné služby; odborné  
a personální p edpoklady pracovník  v oblasti 
p ednemocni ní neodkladné pé e; ekonomické 
aspekty provozu zdravotnické záchranné služby; 
výkony mobilní ásti zdravotnické záchranné 
služby; organiza ní uspo ádání zdravotnické 
záchranné služby; technické, v cné a hygienické 
p edpoklady k innosti zdravotnické záchranné 
služby; transportní systém (letecká, pozemní, 
bá ská, vodní, horská záchranná služba a jejich 
specifity). 

3 



ČÁSTKA 2    �    VĚSTNÍK MZ ČR 389

Základy právní 
problematiky související 
s výkonem povolání idi e 
ZZS 

Základní právní p edpisy o poskytování 
zdravotnických služeb a jejich charakteristika; 
právní odpov dnost v innosti zdravotnických 
pracovník ; rizika p i ízení vozidla ZZS a 
související právní aspekty; právní odpov dnost p i 
výkonu povolání idi e ZZS; odpov dnost trestn  
právní; odpov dnost ob anskoprávní; pracovn -
právní problematika; odpov dnost pracovníka za 
zp sobenou škodu; odpov dnost organizace za 
škodu; vybrané aspekty právní problematiky ve 
zdravotnictví (povinnost poskytnout první pomoc, 
povinnost odvracet škodu, práva a povinnosti 
pacienta, pou ení nemocného, souhlas 
nemocného, povinná ml enlivost aj.); vymezení 
základních pojm  (trestné, násilné iny, 
znásiln ní, týrání, sv dectví, orgány v trestním 
ízení apod. 

4 

Technicko-právní 
problematika 

Používání osobních ochranných pom cek; 
povinnosti p i manipulaci s p ístrojovou 
technikou, materiálem a farmaky; pojišt ní p i 
pracovním úrazu, invalidit , ztrát  života; 
povinnosti zdravotnických pracovník  p i 
p edcházení vzniku a ší ení infek ních 
onemocn ní; bezpe nost a ochrana zdraví p i 
práci, pracovní úrazy. 

3 

Radia ní nebezpe í  
a ochrana p ed 
ionizujícím zá ením 

Ionizující zá ení, druhy a vlastnosti; nep íznivé 
ú inky ionizujícího zá ení a zp soby ochrany. 2 

Informa ní systémy  
a základy radiofonie 

Informa ní systémy; bezdrátové spojení; 
sd lovací prost edky; teorie a ší ení 
elektromagnetických vln; radiostanice a její 
základní prvky; radiové sít  z hlediska používání 
v rámci integrovaného záchranného systému; 
legislativa provozu; radiokomunika ní p edpisy; 
dokumentace a statistická hlášení; legislativa 
provozu p i mimo ádných událostech. 

3 

Transplanta ní program 
a jeho vztah k ZZS 

Základní pojmy; právní a etické aspekty odb ru 
tkání a orgán ; smrt mozku; transplantace 
(p íjemce, dárce); podíl zdravotnické záchranné 
služby na realizaci transplanta ních program . 

2 

Zdravotnické opera ní 
st edisko 

Problematika centrálních dispe ink  s indikací; 
tís ové volání a p ebírání hovor  práce s n kolika 
akcemi najednou; dokumentace; odlišnosti 
komunikace za mimo ádných událostí; p íjem 
tís ové výzvy – obecné zásady, taktika 
komunikace s volajícím, komunikace za 
specifických situací; p íjem tís ové výzvy – 
lokalizace, navigace, geografické informa ní 
systémy; p íjem tís ové výzvy – klasifikace 
událostí; telefonicky asistovaná první pomoc, 
telemedicína, telefonicky asistovaná medikace; 

2 
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telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace; 
opera ní ízení záchranné služby, operativní 
spolupráce s LZS a s ostatními složkami; innost 
ZOS za mimo ádných podmínek (nap . velká 
nešt stí, katastrofy, epidemie), legislativní 
podmínky, svolávání záloh, opera ní ízení, 
spolupráce v IZS, další aspekty. 

Exkurze  4 
Hodnocení výsledk  
vzd lávání Nap . test, ústní zkouška, apod. 2 

 

4.2 U ební osnova odborného modulu OM 1 – Somatologie 

4.2.1 Anotace modulu  
Modul je koncipován jako blok teoretických p edm t , které seznamují ú astníky kurzu 

se stavbou a funkcemi lidského organismu jako sou ásti p írodního a sociálního prost edí. 
Poskytuje ú astník m kurzu nezbytná fakta z anatomie a fyziologie. U í základy medicínské 
terminologie a odborného vyjad ování v etn  základ  latinské terminologie. Na poznatky  
ze somatologie navazuje modul patologie.  

 
4.2.2 Cíl modulu OM 1 

Cílem modulu je vytvo ení fixovaných a konkrétních p edstav o vývoji, stavb   
a funkcích lidského t la, a schopnosti aplikovat nejd ležit jší znalosti v hlavních klinických 
disciplínách a v ošet ovatelských základech neodkladné pé e. 

 
Odborný modul – OM 1 Somatologie 
Rozsah modulu 40 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení  Konzultace, metodické vedení apod. 2 

Základní pojmy obecné 
biologie 

Obecné znaky živé hmoty (dráždivost, 
metabolismus, reprodukce); chemické složení 
organism  (voda, anorganické a organické látky); 
struktura a funkce organismu (bu ka, tká , orgán, 
orgánové systémy, organismus); základní typy 
bun k a tkání; zevní a vnit ní prost edí organismu 
(základní informace, jejich vzájemné 
ovliv ování). 

2 

Pohybový systém 

Soustava kosterní: 
obecná stavba, r st, pevnost kostí, osový 
skelet; 
spojení obratl , páte  a její význam; 
hrudník a mechanika pohybu hrudníku, 
význam pro dýchání; 
lebka jako celek, význam kostí mozkové 
ásti, obli ejová ást lebky; 

5 
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obecná stavba kloub , pohyblivost, 
p ehled hlavních kloub  (spojení šlacha-
sval, šlacha-kost); 
kostra kon etin. 

Soustava svalová: 
obecná stavba sval , inervace sval , 
druhy sval ; 
základní názvosloví sval ; 
pojem svalové skupiny; 
hlavní skupiny sval  kosterních, 
hladkých, sval srde ní; 
hlavní pohyby, svalová práce a únava. 

Dýchací systém 

len ní, stavba a funkce dýchacích cest; stavba a 
funkce plic, projekce plic a bránice; složení 
vdechovaného a vydechovaného vzduchu, 
transport kyslíku a oxidu uhli itého; mechanika 
dýchání; vitální kapacita plic, dechový objem, 
minutový objem, mrtvý prostor, reziduální 
objemy; tká ové dýchání; ízení dýchání; 
hemoglobin a vazba oxidu uhli itého. 

3 

Systém krevního ob hu 

Srdce: 
stavba, tvar, uložení; 
dutiny srde ní, chlop ový aparát; 
pr tok krve srdcem, minutový objem, 
práce srdce, princip cirkulace; 
cévní zásobení; 
p evodní systém srde ní; 
EKG; 
ízení srde ní innosti, inervace. 

Cévní soustava: 
stavba a funkce cévního systému 
(proud ní krve, tep, krevní tlak); 
uzav ený ob h, velký a malý krevní ob h; 
portální ob h; 
mízní systém; 
lymfa, tká ový mok, mízní uzliny. 

Krev: 
obecná charakteristika krve, složení, 
funkce jednotlivých element ; 
krevní skupiny, Rh faktor, význam pro 
p evody; 
krevní p evody a náhrady. 

6 

Trávicí systém 

Stavba a funkce trávicí trubice (roz len ní, funkce 
jednotlivých úsek ); parenchymové orgány (játra, 
vrátnicový ob h, žlu , slinivka b išní) a jejich 
funkce v trávicím systému; látková vým na, 
trávení, vst ebávání; složení potravy. 

3 
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Vylu ovací systém 
Ledviny (stavba, uložení, funkce); tvorba mo i, 
diuréza; ledvinná regulace; vývodné cesty 
mo ové. 

3 

Pohlavní systém 

Mužské pohlavní orgány: 
reproduk ní systém (popis, funkce); 
vnit ní sekrece mužských pohlavních žláz 
a hormony; 
sekundární pohlavní znaky. 

Ženské pohlavní orgány: 
vnit ní pohlavní orgány (popis, funkce); 
zevní pohlavní orgány; 
menstrua ní, ovula ní cyklus; 
hormony; 
t hotenství, porod. 

3 

ízení innosti organismu 

Nervové ízení organismu: 
nervový systém; 
obecné základy innosti nervové soustavy 
(neuron, vzruch, synapse, receptory, 
reflex, reflexní oblouk); 
senzorické funkce nervové soustavy; 
kožní idla, ich, chu , zrak, sluch; 
termoregulace; 
centrální nervová soustava (mozek, 
mícha) a jejich funkce; 
nervy (periferní, vegetativní) a jejich 
funkce. 

Látkové ízení: 
p ehled vnit n  sekretorických žláz, jejich 
popis a funkce; 
princip ízení a regulace v organismu; 
hormony (charakteristika, transport, 
p sobení). 

4 

Smyslové orgány 

Oko 
Ucho 
Kožní systém: 

p ehled smyslových funkcí; 
p ehled smyslových orgán , jejich popis a 
funkce. 

3 

Anatomické a fyziologické 
odchylky orgán  a 
systém  d tského v ku a 
ve stá í 

Rozdíly d tského v ku; rozdíly vyššího v ku. 4 

Hodnocení výsledk  
vzd lávání Nap . test, ústní zkouška, apod. 2 
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4.3 U ební osnova odborného modulu OM 2 – Patologie 

4.3.1 Anotace modulu 
Modul je koncipován s t žišt m teoretických poznatk . Zprost edkuje ú astník m 

obecné poznatky a patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, 
orgánových systémech a organismu jako celku s možnostmi kompenzace zm n a regenerace. 
Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Sou ástí modulu je základní 
slovník latinské terminologie nejužívan jších pojm  a ú ast na pitv . Na poznatky patologie 
navazují moduly zahrnující problematiku postižení zdraví.  

 
4.3.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je porozum ní podstat  nemocí, pochopení patologické podstaty nemocí, 
akutních a kritických stav  a schopnost aplikovat získané teoretické v domosti v klinických 
oborech.  

 
Odborný modul – OM 2 Patologie 
Rozsah modulu 20 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení Konzultace, metodické vedení apod. 2 

Patofyziologické procesy 
v lidském t le 

Charakteristika základních pojm :  
zdraví; 
nemoc (p í iny a její prevence, definice, 
p íznaky, pr b h, diagnóza, prognóza, 
terapie); 
život (definice, prenatální, postnatální); 
smrt (p í iny, biologická, klinická, 
sociální, smrt mozku, stanovení smrti); 
nekróza; 
zán t; 
gangréna; 
flegmóna; 
dekubitus; 
ischémie; 
metabolický rozvrat; 
dysfunkce, afunkce; 
selhání, kompenzace; 
regenerace, apod. 

3 

Symptomatologie 
základních životních 
funkcí a jejich selhání 

V domí; dýchání; krevní ob h; vnit ní prost edí. 3 

Bolest a její ovlivn ní Definice, akutní, chronická; práh bolesti; lé ebné 
ovlivn ní. 2 

Patologie orgán  a Srdce a ob hového systému; dýchacího systému; 8 
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orgánových systém  trávicího systému a žláz s vn jší sekrecí, poruchy 
výživy; mo ového systému a vylu ování; 
pohlavního systému a t hotenství; nervového 
systému; pohybového systému; žláz s vnit ní 
sekrecí; smyslových orgán  a k že; nemoci 
zp sobené fyzikálními a chemickými vlivy. 

Hodnocení výsledk  
vzd lávání Nap . test, ústní zkouška, apod. 2 

 

4.4 U ební osnova odborného modulu OM 3 – Odborná latinská 
terminologie 

4.4.1 Anotace modulu 
Modul je koncipován jako teoretický. Seznamuje ú astníky s latinskou a eckou 

terminologií nejužívan jších pojm  p i popisu fyziologických a patologických stav , p i 
terapii, p i komunikaci s ostatními leny pracovního týmu se zam ením p edevším na akutní 
stavy.  

 
4.4.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je základní znalost odborné terminologie pot ebné pro studium 
odborných p edm t  i pro výkon povolání.  

 
Odborný modul – OM 3 Odborná latinská terminologie 
Rozsah modulu 10 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Základní latinský slovník 
nejužívan jších 
názvosloví 

Odborná terminologie anatomických pojm ; 
odborná terminologie fyziologických pojm ; 
odborná terminologie patologických pojm . 

10 

 

4.5 U ební osnova odborného modulu OM 4 – Mikrobiologie, 
epidemiologie a hygiena 

4.5.1 Anotace modulu 

Modul je koncipován jako blok teoreticko-praktických p edm t . Podává informativní 
v domosti o existenci mikroorganism , o jejich pozitivním a negativním p sobení  
a pojednává o vztahu makroorganismu k životnímu prost edí, zkoumá jejich vzájemné 
p sobení a význam pro lidské zdraví. Definuje infekce, epidemie v etn  infekcí a epidemií 
hrozících p i mimo ádných událostech. Ú astníci kurzu se dále seznámí se zásadami 
bezpe nosti práce na rizikovém pracovišti, získají znalosti o zásadách správného odb ru  
a manipulace s biologickým a infek ním materiálem.  
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4.5.2 Cíl modulu 
Cílem modulu je, aby ú astníci pochopili vzájemné vztahy, p sobení a význam 

desinfekce a sterilizace v p edcházení infekcí a osvojili si znalosti, které uplatní zejména p i 
poskytování p ednemocni ní neodkladné pé e. 

 
Odborný modul – OM 4 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 
Rozsah modulu 13 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Základy  mikrobiologie 

Bakterie; viry; paraziti; kvasinky a plísn ; 
normální mikroflóra; patogenní mikroflóra; 
patogenita (charakteristika, stupe  patogenity, 
virulence, invazivita, toxicita); obrana lidského 
organismu proti infekcím. 

2 

Infekce a její formy 

Proces ší ení nákazy (základní podmínky, zdroj 
p vodce nákazy). 
P enos nákazy (mechanismus p enosu, faktory 
p enosu, stupe  intenzity ší ení nákazy). 
Nový hostitel (vnímavost, odolnost). 
Základní principy boje proti p enosným nemocem 
(preventivní, represivní). 
Epidemiologická opat ení u osob: 

vykonávajících epidemiologicky 
závažnou innost; 
vylu ujících choroboplodné zárodky; 
na pracovištích se zvýšeným rizikem 
infekce. 

Izolace osob infek n  nemocných a z nákazy 
podez elých:  

karanténní opat ení (karanténa, zvýšený 
zdravotnický dozor, léka ský dohled, 
hlášení). 

O kování (aktivní, pasivní imunizace). 
Desinsekce, deratizace, desinfekce. 
Zdravotnická výchova. 

3 

Desinfekce a sterilizace 

Základní pojmy; desinfekce p ístrojové techniky, 
ostatních pom cek, vozu; sterilizátory; sterilizace 
materiálu, pom cek; zásady, metody a prost edky 
sterilizace fyzikální a chemické (balení 
sterilizovaného materiálu, možnosti kontroly 
ú innosti), zásady, metody a prost edky 
desinfekce (kritéria volby prost edk , formy 
aplikace, bezpe nost práce). 

2 

Hygiena a bezpe nost 
práce p i riziku infekce 

Manipulace s biologickým materiálem (krev, t lní 
tekutiny, zvratky, stolice, mo , hnis, hlen, sperma 
apod.) a zásady bezpe né manipulace s ním 
(pot ísn ní, aerosoly, poran ní kontaminovaným 

4 
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nástrojem apod.); hygienické a epidemiologické 
aspekty ošet ování pacienta – ochranné pom cky 
(druhy, pé e, hygienická údržba zdrav. materiálu, 
p ístroj , sanitních vozidel, resp. vrtulník ); 
hygienicko-epidemiologický režim v práci 
pracovníka ZZS; stru ná aktuální epidemiologická 
situace v R: epidemiologická charakteristika 
vybraných infek ních chorob. 

Hodnocení výsledk  
vzd lávání Nap . test, ústní zkouška, apod. 2 

 

4.6 U ební osnova odborného modulu OM 5 – Medicína katastrof 

4.6.1 Anotace modulu 
Modul je základní sou ástí komplexní teoretické a praktické p ípravy pro výkon 

povolání v oblasti p ednemocni ní neodkladné pé e. Informuje o mimo ádných událostech  
a o roli medicíny katastrof. Definuje integrovaný záchranný systém, seznamuje s úkoly  
a s inností složek záchranného systému, s taktikou realizace záchranných akcí, se zásadami 
sou innosti s ostatními složkami IZS p i mimo ádných událostech.  

 
4.6.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby se ú astníci kurzu orientovali v problematice související 
s mimo ádnými událostmi kurzu a um li p i výkonu svého povolání využívat poznatk  
z medicíny katastrof.  

 
Odborný modul – OM 5 Medicína katastrof 
Rozsah modulu 20 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení Konzultace, metodické vedení apod. 1 

Koncepce medicíny 
katastrof v R 

Základní cíl pojetí medicíny katastrof; historický 
vývoj a sou asnost; definice, determinace a 
objasn ní souvisejících pojm  (akutní medicína, 
závažný stav, kritický stav); urgentní a vále ná 
medicína; systém poskytování zdravotní pé e 
v podmínkách hromadného postižení osob; 
zdravotnická záchranná služba (výkonné prvky, 
ídící prvky, trvalé zálohy); traumatologické 

plánování (principy traumaplánu – období výzvy, 
období výjezdu, období sou innosti, období 
poskytování pomoci, hlášení); systém havarijního 
a krizového plánování; útvary tís ového 
plánování ve zdravotnictví, odbory obrany a 
ochrany, civilní obrana; záchranný et zec; zm na 
lé ebn  ošet ovatelského plánu, innosti posádek 
ZZS p i MU; odlišnosti v poskytování PNP p i 
záchranných a likvida ních prací; l žkový fond 
oblasti v MU; organizace innosti na míst ; 

8 
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odlišnosti radiokomunikace; základní schéma 
pr b hu likvidace zdravotních následk  
mimo ádných událostí. 

Integrovaný záchranný 
systém 

Definice, složky (základní, ostatní) a jejich úkoly; 
legislativní úprava (p íprava na mimo ádné 
situace, záchranné a likvida ní práce); fáze 
záchranné akce; krizový stav; technické zásahy; 
prost edky používané p i záchranných akcích; 
úloha IZS za standardních podmínek a p i 
mimo ádných událostech; sou innost IZS se ZZS 
a ostatními složkami. 

3 

Klasifikace 
mimo ádných událostí 

P írodní katastrofy, provozní havárie, teroristická 
innost, masová a spole enská shromážd ní, 

z ícení letadel, budov, záplavy, povodn  apod.; 
vále né situace; chemické, biologické a radia ní 
nebezpe í a ochrana; hromadný výskyt postižení 
zdraví. 

3 

Psychologické, etické  
a právní aspekty MU 

Psychologické aspekty: 
dopady mimo ádných událostí na 
psychiku (postižených, sv dk  událostí, 
p íbuzných, poz stalých, záchraná  aj.); 
posttraumatická stresová porucha; 
krizová intervence. 

Etika v medicín  katastrof: 
morální (etické) vlastnosti záchraná e 
(léka , záchraná , sestra, idi  aj.); 
v domí odpov dnosti; 
odhodlanost k náhle požadovaným 
výkon m; 
schopnost správného rozhodování; 
etika komunikace. 

Právní aspekty: 
právní normy upravující innosti ZZS na 
míst  MU; 
povinnosti zdravotnických pracovník  p i 
MU; 
pojem krajní nouze; 
smrt v medicín  katastrof. 

2 

Infekce a epidemie p i 
mimo ádných 
událostech 

Záplavy, vále né situace, zá ení aj.; nedostatek 
pitné vody, podvýživa, alimentární infekce, 
nedostate né hygienické zázemí; infek ní pacient; 
zacházení s infek ním materiálem, odb ry 
biologického materiálu; vlastní ochrana, 
používání ochranných pom cek; hygienický a 
protiepidemický režim p i MU. 

2 

Hodnocení výsledk  
vzd lávání Nap . test, ústní zkouška, apod. 1 
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4.7 U ební osnova odborného modulu OM 6 – Ošet ovatelské postupy    
a technika v neodkladné pé i 

4.7.1 Anotace modulu 
Modul pat í mezi základní sou ást p ípravy pro povolání idi e vozidla zdravotnické 

záchranné služby. Je koncipován jako blok teoreticko-praktických p edm t  s p evahou 
praktických cvi ení. Jednotlivá témata seznamují ú astníky s technickým a materiálním 
vybavením, transportními prost edky a možnostmi jejich uplatn ní p i poskytování 
neodkladné pé e u stav  postižení u jednotlivc  i p i v tším po tu zran ných. Poskytuje 
teoretický základ v domostí nutných pro prakticky zam ené instruktivní znalosti, dovednosti, 
návyky a pracovní stereotypy pot ebné pro ošet ování nemocných se zam ením  
na neodkladnou pé i o dosp lé i o d ti. Sou ástí výuky jsou nácviky dovedností na 
výukových modelech, v improvizovaných modelových situacích, cvi ení samostatné i týmové 
práce apod. Obsahem modulu je také problematika farmakologie a toxikologie. Na poznatky 
jednotlivých p edm t  úzce navazuje modul s problematikou neodkladných stav  
v klinických oborech a praktická výuka týkající se ošet ování nemocných a odborná praxe 
v akreditovaných za ízeních.  

 
4.7.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby ú astníci spolehliv  rozpoznali stavy bezprost edn  ohrožující 
život, zvládali výkony zachra ující život a další prioritní výkony za mimo ádných situací 
v etn  manipulace s veškerým vybavením ur eným k ošet ovatelským innostem  
za mimo ádných situací a um li s nimi p i své innosti v týmu pracovat. 

 
Odborný modul – OM 6 Ošet ovatelské postupy a technika v neodkladné pé i 
Rozsah modulu 93 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení Konzultace, metodické vedení apod. 4 

První kontakt 
s pacientem 

Základní vyšet ení pacienta; p ístrojové 
monitorování a monitorování vlastními smysly 
stav v domí, TK, P, dechové parametry, TT, 
barva k že, nápl  kr ních žil, zornice, apod.; 
sledování zm n ve stavu pacienta; orienta ní 
posouzení stavu pacienta objektivní a subjektivní 
p íznaky, anamnéza, komunikace s pacientem,  
s rodinnými p íslušníky, sv dky, laickými 
zachránci apod. 

6 

P ístrojová technika a 
její použití  

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci s 
elektrickými p ístroji a tlakovými nádobami,  
medicinální plyny, láhve, reduk ní ventily, 
pr tokom ry, bezpe nostní p edpisy, pé e o 
p ístroje a pom cky, obsluha, p íprava, použití, 
napojení pacienta na p ístrojovou techniku. 
P ístrojová technika: 

ru ní dýchací p ístroje a ventilátory, 
EKG monitory a zapisova e, 

6 
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defibrilátory a zevní kardiostimulátory, 
infúzní pumpy, injektomaty, 
pulzní oxymetry, 
odsáva ky, drenáže, 
glukometry 
jiné. 

Manipulace s pacientem 
 

Odsun a polohování (lé ebná, úlevová, 
transportní, stabilizovaná poloha); aplikace tepla  
a chladu; zajišt ní a bezpe nost pacienta, apod.; 
p emíst ní, p enášení, transport pacient   
v neodkladné pé i vybavení sanitních voz , 
improvizace, vyproš ovací plachty, nosítka, 
vozíky, pojízdná l žka, speciální seda ky, apod.; 
transport, nouzový transport, transport v úzkých 
prostorách (schodišt , svahy, extrémní podmínky 
apod.), speciální pom cky v ZZS 

6 

Základní materiálové 
vybavení v neodkladné 
pé i  

Obvazová technika, dlahování: 
druhy obvaz  a materiál , správná volba, 
použití; 
imobiliza ní pom cky a jejich použití; 
ošet ení ran, popálenin, poleptání (výb r a 
použití pom cek); 
zástava krvácení (výb r a použití 
pom cek, tlakové obvazy, tlakové body, 
škrtidla). 

Materiální vybavení vozu, zásady práce se 
sterilními pom ckami  

druhy materiálu (jehly, st íka ky, apod.), 
správná volba, použití; 
pom cky (sondy, katétry apod.) a jejich 
použití; 
dodržování sterility v terénním prost edí, 
improvizace v domácích podmínkách p i 
akutním zásahu; 
dekontaminace a odsun použitého 
vybavení; 
hygienická pé e o pacienta b hem 
transportu, pé e o osobní v ci pacienta, 
apod.; 
pé e o pom cky. 

10 

Ošet ovatelské postupy 

Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest: 
manévry, pom cky p i obstrukci a 
zajišt ní pr chodnosti DC; 
odsávání; 
bronchiální laváž; 
intubace; 
koniopunkce, koniotomie; 

50 
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tracheostomie; 
ru ní dýchací p ístroj a jeho použití. 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) dosp lého, 
d tí všech v kových kategorií: 

definice, indikace, základní, rozší ená; 
bezv domí (p í iny, komplikace, postup); 
ízené dýchání p i bezdeší (dg., p í iny, 

komplikace, postup); 
diagnostika náhlé zástavy ob hu; 
nep ímá srde ní masáž (dg., p í iny, 
komplikace, postup); 
resuscitace mozku (dg., p í iny, 
komplikace, prevence edému, postup); 
resuscitace za použití speciálních 
pom cek; 
rozdíly KPR u d tí. 

Vstup do cévního e išt : 
punkce a kanylace periferních žil; 
pom cky a p íprava ke kanylaci 
centrálních žil; 
technika odb ru krve; 
intraoseální p ístup. 

Podávání lék : 
zp soby podávání lék ; 
zp soby podávání i.m. injekcí; 
zp soby podávání i.v. injekcí; 
intraoseální aplikace; 
intratracheální podání lék , podávání 
infuzí; 
náhrady, p evody krevních derivát  a 
transfúzních p ípravk ; 
rychlé a p etlakové náhrady; 
sledování pacienta, bilance, dokumentace, 
apod. 

Defibrilace, kardiostimulace: 
typy defibrilátor ; 
kardiostimulátory; 
indikace k použití; 
p íprava pom cek, p ístroj , pacienta. 

Katetrizace mo ového m chý e: 
typy katétr ; 
indikace; 
použití; 
p íprava pom cek, pacienta. 
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Zavád ní nazogastrické sondy: 
volba; 
indikace k použití; 
p íprava pom cek, pacienta; 
zp soby odb ru obsahu žaludku; 
výplach žaludku; 
zajišt ní materiálu k vyšet ení. 

Kyslíková lé ba: 
cíl, indikace; 
zásady podávání kyslíku; 
zp soby aplikace; 
komplikace. 

Základy farmakologie  

Úvod do problematiky lé iv: 
základní pojmy; 
lé iva; 
lé ivý p ípravek; 
lék, lékové formy; 
vstupy do organismu; 
zp soby aplikace; 
mechanismy vst ebávání (absorbce, 
distribuce, metabolismus, eliminace); 
mechanismy ú inku (kumulace, tolerance, 
léková závislost, alergická reakce, 
nežádoucí ú inky, interakce, faktory 
ovliv ující ú inky lé iva); 
základní pojmy pro klinickou ú innost 
(analgezie, analgosedace, anestézie, atd.); 
p edpisy o omamných látkách. 

P ehled farmakoterapeutických skupin lé iv: 
rozd lení podle skupin (obecn ): 

analgetika + anodyna; 
anestetika ( celková, místní); 
myorelaxantia; 
látky ovliv ující kardiovaskulární 
systém; 
látky ovliv ující respira ní 
systém; 
hypnotika, sedativa; 
antidepresiva; 
antimikrobiální látky; 
antidiabetika; 
antidota; 
antiepileptika; 
antihistaminika; 

5 



402 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

diuretika; 
hormony; 
vitamíny; 
soli a ionty; 
náhradní roztoky, infuzní roztoky, 
roztoky pro výživu aj. 

P ehled lé iv užívaných v PNP: 
jejich podávání v PNP; 
kompetence v podávání lék ; 
p edpisy o omamných látkách; 
kontrola ú inku léku. 

Hodnocení výsledk  
vzd lávání 

Nap . test, ústní zkouška, praktická zkouška 
z KPR, ošet ovatelských postup  apod. 6 

 

4.8 U ební osnova odborného modulu OM 7 – Neodkladné stavy 
v klinických oborech a v p ednemocni ní etap  

4.8.1 Anotace modulu 
Modul je koncipován jako blok teoreticko-praktických p edm t . Navazuje na modul  

a úzce souvisí s modulem ošet ovatelské postupy a technika v neodkladné pé i. Jednotlivé 
p edm ty seznamují s p íznaky, p í inami, klinickém obrazu, odborné první pomoci i lé b  
neodkladných stav  ze všech klinických obor . Sou ástí výuky jsou, krom  teoretických 
v domostí, cvi ení v improvizovaných modelových situacích, cvi ení samostatné i týmové 
práce apod. Na poznatky jednotlivých p edm t  úzce navazuje praktická výuka týkající  
se ošet ování nemocných a odborná praxe v akreditovaných za ízeních.  

 
4.8.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby idi i vozidla zdravotnické záchranné služby na základ  svých 
teoretických v domostí z neodkladných a akutních stav  všech klinických obor  byli schopni 
aplikovat tyto v domosti v rámci prakticky zam ených p edm t , p edevším ošet ování 
nemocných v neodkladné pé i a p i odborné praxi, a zejména pak p i výkonu svého povolání 
a stali se tak platnými leny záchraná ského týmu. 

 

Odborný modul – OM 7 Neodkladné stavy v klinických oborech a v p ednemocni ní etap  
Rozsah modulu 60 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Organiza ní zabezpe ení Konzultace, metodické vedení apod. 2 

Neodkladné stavy ve 
vnit ním léka ství 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup . 
Kardiologická postižení: 

ICHS; 
bolesti na hrudi; 

13 
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kolaps, synkopa; 
náhlá zástava ob hu; 
AIM; 
poruchy srde ního rytmu; 
akutní zhoršení CHICHS; 
hypertenze, hypertenzní krize; 
srde ní insuficience. 

Šoky neúrazového p vodu: 
anafylaktický; 
kardiogenní; 
toxický; 
hypovolemický; 
endokrinní; 
septický. 

Akutní respira ní selhání: 
akutní zhoršení chronických plicních 
proces ; 
akutní dušnost; 
zástava dýchání; 
plicní embolie, edém (kardiální, toxický). 

Ostatní neodkladné stavy: 
akutní endokrinní postižení; 
diabetes mellitus; 
akutní stavy u chronického selhání ledvin 
(uremické kóma); 
akutní jaterní selhání (hepatické kóma); 
akutní alergické reakce; 
akutní stavy z p eh átí organismu; 
hore naté stavy; 
k e ové stavy; 
akutní stavy z vy erpání p i nadm rné 
t lesné námaze; 
akutní stavy u krvácivých chorob a stav  
(hemofilie, krvácení do trávicí trubice, 
apod.); 
kolikovité bolesti (renální, žlu níková); 
akutní zvracení a pr jem; 
akutní uzáv r periferních tepen DK, žilní 
trombózy. 

Neodkladné stavy 
v chirurgii a 
traumatologii 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup . 
Šoky úrazového p vodu: 

hemorrhagický šok (prudké krvácení, 

14 
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velká krevní ztráta, aj.) 
traumatický šok  
popáleninový šok 

Trauma, sdružená poran ní, ztrátová poran ní a 
polytrauma (poran ní p i pádu z výšky, poran ní 
bodná, poran ní st elná, poran ní p i dopravních 
nehodách, poran ní p i sportu aj.): 

poran ní mozkolebe ní otev ená, 
zav ená); 
poran ní krku (fraktura kr ní páte e, 
krvácení, apod.); 
poran ní obli eje (m kkých ástí, skeletu, 
o í, atd.); 
poran ní páte e a míchy; 
fraktury dlouhých kostí; 
luxace velkých kloub ; 
traumatické amputace; 
poran ní hrudníku; 
poran ní b icha; 
poran ní pánve a pánevních orgán ; 
crush syndrom, blast syndrom, syndrom 
ze zaklín ní a vynucené polohy; 
transportní trauma a aj. 

Termické úrazy: 
popáleniny, (stanovení rozsahu - stupn , 
"devítkové pravidlo", poškození 
dýchacích cest, komplikace); 
poleptání (k že, sliznic, o í, jícnu, apod.); 
úraz chladem (celkové podchlazení 
organismu, omrzliny); 
úraz elektrickou energií (proud, blesk). 

Strangulace: 
ob šení, škrcení, rdoušení. 

Tonutí (ve sladké, slané, infikované vod ): 
nehoda p i potáp ní. 

Náhlé p íhody b išní. 

Neodkladné stavy 
v pediatrii 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup . 
P ehled chorob d tského v ku (dýchacího 
systému, trávicího traktu a vylu ovacího systému, 
choroby krevní, ob hového systému, 
ndokrinologické, vrozené, získané aj.). 
Respira ní postižení: 

akutní dušnost; 

6 
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astmoidní bronchitidy; 
akutní laryngitidy; 
aspirace cizího t lesa. 

K e ové stavy: 
febrilní stavy a k e e; 
epileptické stavy aj. 

Neurologická onemocn ní: 
k e e p i edému mozku; 
meningitidy aj. 

Šoky u d tí všech v kových skupin. 
Nej ast jší úrazy d tského v ku. 
Ostatní neodkladné stavy: 

akutní zvracení a pr jmy; 
akutní otravy, aj.  

Pé e o novorozence: 
ošet ení novorozence b hem a po porodu; 
KPR zralého a nezralého novorozence. 

Neodkladné stavy v 
gynekologii a porodnictví 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup : 

krvácení (z rodidel, v t hotenství, p i 
mimod ložním t hotenství, jiné); 
zán ty; 
úrazy a poran ní; 
diseminovaná intravaskulární koagulace 
/DIC/; 
náhlé p íhody b išní u žen /NPB/; 
eklampsie a pozdní gestóza; 
p ekotný porod - pé e o rodi ku a 
ošet ení, pé e o novorozence a ošet ení 
(odsátí, k íšení, p evoz patologického 
novorozence), pé e o pom cky. 

4 

Neodkladné stavy 
v psychiatrii 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup . 
Základní rozd lení duševních poruch: 

psychiatrické syndromy 
(abstinen ní,amentní, deliriózní, 
depresivní, manický, neurotický, 
paranoidní, suicidální aj.); 
agresivní pacient. 

Problematika transportu pacient  s jednotlivými 
typy duševních poruch. 

2 

Neodkladné stavy P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 

4 
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v neurologii ošet ovatelských postup . 
Poruchy v domí (kvalitativní, kvantitativní): 

stavy neklidu; 
bezv domí neúrazového p vodu, aj. 

Cévní mozkové p íhody /CMP/. 
K e ové stavy: 

epilepsie (epileptický záchvat, Grand mal, 
epileptický stav); 
jiné. 

Poruchy hybnosti, neuralgie, vertebrogenní 
poruchy aj. 
Infek ní onemocn ní nervového systému 

Život ohrožující infekce 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, ošet ování 
infek ních pacient , vlastní ochrana, prevence: 

sepse; 
rozsáhlé pneumonie; 
meningitidy, aj. 

2 

Náhlé postižení ušní-
nosní-kr ní 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup . 
Krvácení: 

z nosu (epistaxe); 
hltanu; 
jazyka a dutiny ústní; 
dolních cest dýchacích; 
z tracheostomatu. 

Obstrukce dolních cest dýchacích. 
Akutní postižení polykacích cest. 
Náhlé poruchy sluchu a rovnovážného ústrojí, 
úrazy ucha, poran ní tlakovou vlnou, apod. 

1 

Náhlé p íhody postihující 
oko 

P í iny vzniku, klinický obraz, odborná 
p ednemocni ní první pomoc, lé ba, nácviky 
ošet ovatelských postup . 
Úrazy oka (povrchové, tupé, pronikající, popálení, 
poleptání aj.). 
Neúrazové poškození oka (postižení sítnice, 
záchvat akutního glaukomu, zán ty aj.). 

1 

Akutní otravy  

P í iny vzniku, brány vstupu, klinický obraz, 
odborná p ednemocni ní první pomoc, lé ba, 
vlastní ochrana, prevence, nácviky 
ošet ovatelských postup : 

základy toxikologie; 
jedy, návykové látky; 

3 
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otravy a jejich nej ast jší p í iny; 
zp soby vstupu do organismu; 
toxikologická vyšet ení; 
ochrana zdravotník  z toxikologického 
hlediska; 
zásady neodkladné pé e 
z toxikologického hlediska; 
právní aspekty akutních otrav; 
problematika závislostí; 
antidota; 
lékové otravy; 
alimentární otravy; 
uštknutí jedovatým hadem, bodnutí 
jedovatým hmyzem apod.; 
akutní stavy u závislých na drogách, 
alkoholu, aj. 

Hodnocení výsledk  
vzd lávání 

Nap . test, ústní zkouška, praktická zkouška 
z ošet ovatelských postup , zpracování kasuistiky, 
modelové situace apod.) 

8 

 

4.9 U ební osnova odborného modulu OM 8 – Psychologie, etika, 
komunikace, základy pedagogiky a edukace 

4.9.1 Anotace modulu 
Modul je koncipován jako blok teoreticko-praktických p edm t . Zam uje se  

na psychologické aspekty práce na zdravotnické záchranné služb . Jednotlivé p edm ty spolu 
úzce souvisí a sm ují tak ke kvalitn jšímu poznání psychických proces  p i postižení zdraví 
a k pochopení problém  a pot eb, které postižení zdraví p ináší. P edm t psychologie definuje 
základní pojmy, informuje o významu psychologie se zam ením na život, na poruchu zdraví, 
na náhlé akutní stavy v etn  náro ných životních situací, které mají vliv na nemocné i na 
zdravotnické pracovníky p i jejich innosti. Sou ástí modulu jsou rovn ž vybrané kapitoly 
z pedagogiky, psychologické i pedagogické komunikace, které nau í ú astníka prakticky 
aplikovat eduka ní innost nejen u postižených, ale i u dalších len  zdravotnického týmu. 
Podílí na rozvoji požadovaných klí ových kompetencí, zejména personálních (poznávat  
a reáln  hodnotit své schopnosti a možnosti, zdokonalovat svou osobnost, efektivn  se u it, 
plánovat svou innost, vyrovnávat se se zát žovými situacemi), komunikativních  
a interpersonálních. V praktické ásti se ú astníci u í verbální i neverbální komunikaci 
s využitím r zných komunika ních metod, nácvik  typ  chování i autogennímu tréninku. 

 
4.9.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby absolventi kurzu um li využívat poznatky z psychologie, etiky  
a pedagogiky p i jednání s lidmi, p i poskytování ošet ovatelské pé e a um li efektivn  
komunikovat s pacienty i ostatními leny týmu. Cílem rovn ž je, aby byli schopni tyto 
znalosti použít k rozvoji vlastní osobnosti v etn  ešení r zných životních situací a využili 
poznatk  z dopravní psychologie p i výkonu svého povolání idi e vozidla ZZS.  
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Odborný modul – OM 8 Psychologie, etika, komunikace, základy pedagogiky a edukace 
Rozsah modulu 25 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Základní  psychologické 
pojmy 

Chování, postoje, prožívání (složka kognitivní, 
emotivní, konativní); subjektivní, objektivní rysy 
hodnocení r zných situací (podíl emotivní  
a racionální složky); temperament a jeho typy; 
sociální role, statut záchraná e. 

2 

Specifika z hlediska 
vývojové psychologie 

Jednotlivé vývojové fáze; vývojové hledisko 
v prožívání a chování; specifické reakce 
charakteristické v jednotlivých vývojových fázích 
na r zné typy onemocn ní, poran ní apod. 

1 

Vybrané kapitoly z 
dopravní psychologie 

Osobnost idi e (charakter, temperament, 
schopnosti, pozornost, vnímání, rozhodování, 
chování, emoce); motivace k ízení automobilu; 
speciální fenomény v dopravní psychologii 
(monotonie, jízda v horkém po así, únava, strach 
z ízení, psychologická p ednost, defenzivní jízda, 
návykové látky u idi ). 

3 

Náro né životní situace  

Psychosociální problematika nemoci; typy situací 
(svízelné, zát žové); konflikt, frustrace, deprivace, 
stres, burn-out; neadaptivní chování; lov k  
a akutní stavy; vitální ohrožení; chronická 
onemocn ní; vliv bolesti, strachu, nejistoty, 
strádání. 

3 

Duševní hygiena v práci 
zdravotnického 
pracovníka 

Sebereflexe, sebepojetí; sebeovládání a zp soby 
jeho zdokonalování; sebeprosazování – asertivní 
chování; kompenza ní možnosti. 

2 

Psychologická cvi ení 
Nácviky a trénink empatického a asertivního 
chování v modelových situacích; relaxa ní 
nácviky, autogenní trénink. 

3 

Etika v profesi idi e 
zdravotnické záchranné 
služby 

Vymezení morálky a etiky ve zdravotnické 
profesi; etické principy specifické pro 
neodkladnou pé i; etika chování k pacient m 
všech v kových skupin; etické zásady 
v neodkladné pé i; etika chování k bezmocným, 
k umírajícím, k pacient m v bezv domí; etika 
chování k agresivním, esteticky negativn  
p sobícím, k pacient m odmítajícím pé i apod. 

3 

Vybrané kapitoly z 
pedagogiky a její vztah k 
ošet ovatelství  

Vzd lávání, vzd lání, vyu ování, u ení, vztah 
mezi výchovou a u ením; vzd lávání dosp lých, 
cíle a obsah pedagogického p sobení na 
nemocného; základy didaktiky (didaktické 
prost edky – formy, metody, didaktické pom cky, 
technologie výuky, portfolia); základy edukace 
pacient  a jejich blízkých. 

2 

Komunikace 
v neodkladné pé i Sociální a pedagogická komunikace; typy 6 
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komunikace a ovlivn ní komunikace (verbální  
i neverbální složky); komunika ní možnosti se 
zam ením na neodkladnou pé i; etika 
komunikace; metody a postupy v komunikaci p i 
ešení konflikt ; komunikace s agresivním 

pacientem; komunikace v praxi záchraná e; 
nácviky komunikace. 

 

4.10 U ební osnova odborného modulu OM 9 – Sebeobrana 

4.10.1 Anotace modulu 
Modul je dopl kovým p edm tem teoretické a praktické p ípravy pro výkon povolání 

idi e vozidla zdravotnické záchranné služby. Ú astníci kurzu procvi í svoje fyzické 
dovednosti nutné pro práci v záchranné služb , nau í se zhodnotit chování problematického 
klienta/pacienta a zvolit optimální zp sob jednání. 

 
4.10.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby ú astníci kurzu získali základy praktických dovedností v oblasti 
sebeobrany proti neozbrojenému a ozbrojenému úto níkovi a základní informace v oblasti 
trestního práva vztahující se p edevším ke konkrétním ustanovením paragraf  o nutné obran , 
krajní nouzi a omezování osobní svobody. 

 
Odborný modul – OM 9 Sebeobrana 
Rozsah modulu 5 hodin 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

 

Agresivní pacient. 
Analýza konkrétních situací a jejich zhodnocení 
(pro prevenci možné agrese). 
P edvád ní a procvi ování vybraných technik pro 
vlastní sebeobranu. 

5 

 

4.11 U ební osnova odborného modulu OM 10 – Odborná 
ošet ovatelská praxe (celkem 280 hodin) 

4.11.1 Anotace p edm tu  
Odborná praxe je koncipována jako praktický p edm t a uskute uje se podle plánu 

odborné praxe. Umož uje ú astník m kvalifika ního kurzu aplikovat v podmínkách 
zdravotnických za ízení teoretické v domosti a praktické dovednosti, které získali studiem 
teoreticko-praktických disciplín v u ebnách akreditovaných za ízení realizujících teoretickou 
výuku a na pracovištích poskytujících zdravotní pé i. Poskytuje prostor pro zdokonalování 
zru nosti, dovedností a návyk , u í ú astníky samostatnosti, odpov dnosti  
a práci v týmu. Uskute uje se formou p ímé i nep ímé pé e o klienty/pacienty  
na zdravotnických pracovištích pod odborným vedením školitele. Školitel potvrdí 



410 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 2

absolvovanou praxi do Záznamu odborné praxe, který vyhotoví akreditované za ízení 
realizující vzd lávací program.  

Obsahem odborné v akreditovaných za ízeních jsou povinné praktické výkony, které 
ú astník bude provád t pod odborným dohledem školitele na pracovištích akreditovaného 
za ízení pro praktickou výuku. Školitel zhodnotí provedené výkony a potvrdí absolvovanou 
praxi do Záznamu výkon , který vyhotoví akreditované za ízení realizující vzd lávací 
program. 

Praktické výuce (odborné praxi) p edchází odpovídající výuka teoretických p edm t . 
Plán odborné praxe zpracuje odpov dný pracovník akreditovaného za ízení realizujícího 
akreditovaný kvalifika ní kurz individuáln  pro ú astníka s ohledem na jeho pracovní 
zkušenosti v oblasti neodkladné pé e.  

 
4.11.2 Cíl p edm tu  

Cílem je prohloubení, upevn ní a získání odborných v domostí, dovedností a návyk  
pot ebných pro kvalitní poskytování neodkladné pé e, samostatná praktická innost  
a zapojení se do spolupráce zdravotnického týmu. Absolvent kurzu bude schopen v rámci 
svých kompetencí zvládat asistenci p i provád ní dalších zdravotních výkon  v oblasti 
p ednemocni ní neodkladné pé e, a to pod p ímým vedením léka e i jiného zdravotnického 
pracovníka zp sobilého k poskytování neodkladné pé e.  

 
4.11.3 Všeobecn  

Dokonalé zvládnutí praktických dovedností je rozhodujícím kritériem pro 
posuzování zdatnosti pro získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání idi e 
vozidla zdravotnické záchranné služby; 
výb ru pracoviš  a školitel  je proto t eba v novat maximální pozornost; 
školitel má k dispozici nápl  teoretické i praktické výuky. 

 
Místo Pracovišt  oblasti neodkladné pé e (ZZS) 
Rozsah 60 hodin 
Ú astník kurzu m že tuto praxi vykonávat v jiném než akreditovaném za ízení.  
Tuto nápl  praktické výuky p edloží ú astník školiteli p íslušného pracovišt . 
Školitel absolvovanou praxi potvrdí do záznamu odborné praxe. 
Nápl  praktické výuky 
Manipulace s pacientem: 
získávání informací a jejich interpretace v neodkladné pé i: 

p edávání informací o nemocném; 
zásady postupu a techniky ošet ení nemocných a d tských pacient . 

Základní materiálové vybavení v neodkladné pé i: 
obvazy, obvazová technika, dlahování; 
metody imobilizace; 
zajišt ní volných dýchacích cest (polohování, použití pom cek); 
základní postupy ošet ení postiženého v bezv domí; 
základní postupy ošet ení postiženého p i v domí; 
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základy práce se sterilním vybavením, práce s jednorázovým vybavením. 
Transport pacienta: 

používání transportní techniky; 
polohování; 
zajišt ní bezpe nosti b hem p evozu. 

Vyproš ování. 
 

Manipulace s p ístrojovou technikou: 
základní technické vybavení v neodkladné pé i; 
p íprava p ístrojové techniky (glukometr, kapnometr, EKG, PEEP ventil, UPV 
poloautomaty, UPV automaty aj.); 
bezpe nost práce p i manipulaci s p ístroji, tlakovými nádobami; 
pé e o p ístrojovou techniku a pom cky; 
radiová komunikace se zdravotnickým opera ním st ediskem; 
dezinfekce a sterilizace zdravotnických prost edk ; 
praktický nácvik údržby vybavení zdravotnických vozidel. 

 
Lé ebné a ošet ovatelské postupy v neodkladné pé i: 

zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest - uvol ování a udržení dýchacích cest bez pom cek, 
s pom ckami; 
p íprava pom cek k intubaci a asistence p i intubaci, základy um lé plicní ventilace 
s pom ckami; 
p íprava a asistence p i punkci a drenáži hrudníku; 
stanovení glykémie glukometrem; 
resuscitace dosp lých, d tí, novorozenc  – specifika; 
poresuscita ní  pokra ující pé e; 
protišoková opat ení; 
praktické provád ní stav ní krvácením, ošet ení ran, asistence p i ošet ování v tších ran; 
udržování krevního tlaku s pomocí náhrad a vazopresor ; 
ošet ovatelské postupy v pé i o t hotné ženy a rodi ky, v pé i o novorozence; 
ošet ovatelské postupy u pacient  s mentálními poruchami, s poruchami hybnosti, 
imobilních, zcela bezmocných a závislých, slepých; 
p íprava lék  p i poskytování PNP; 
infuzní lé ba, rychlé a p etlakové náhrady, p evody plasmatických a krevních p ípravk ; 
aplikace kyslíku; 
poskytování PNP v neodkladných stavech chirurgického charakteru; 
poskytování PNP d tem v kritických a neodkladných stavech; 
poskytování PNP v neodkladných stavech interního charakteru; 
poskytování PNP u vybraných neodkladných stav . 

Zdravotnické opera ní st edisko: 
p íjem tís ové výzvy – taktika komunikace s volajícím, komunikace za specifických situací; 
lokalizace, navigace, geografické informa ní systémy; 
klasifikace událostí; 

telefonicky asistovaná první pomoc a neodkladná resuscitace. 
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Místo Klinická pracovišt  
Rozsah 40 hodin 
Ú astník kurzu m že tuto praxi vykonávat v jiném než akreditovaném za ízení.  
Tuto nápl  praktické výuky p edloží ú astník školiteli p íslušného pracovišt . 
Školitel absolvovanou praxi potvrdí do záznamu odborné praxe. 
Nápl  praktické výuky 
L žková a ambulantní ást (chirurgie, ARO, traumatologie, interna, pediatrie, neurologie aj.): 

p íjem pacienta (dokumentace, komunikace s pacientem, rodinou); 
komunikace s v tším po tem nemocných; 
svlékání pacienta, hygienická o ista a pé e, toaleta pacienta; 
obvazová technika, provád ní jednotlivých typ  obvaz ; 
polohování nemocného; 
transport nemocného na vyšet ení (RTG, laborato  apod.); 
sledování náhlých zm n stavu nemocného; 
praktické m ení TK, P, TT, DF, DV; 
seznámení se s po ízením EKG záznamu a provedení 12ti svodového EKG seznámení se 
s kardiostimulací a defibrilací, event. provedení defibrilace ; 
sledování a monitorování fyziologických funkcí s d razem na životn  d ležité orgány a 
systémy; 
seznámení se s p ípravou pom cek a asistence p i venepunkci, p i zajiš ování centrálních 
žil; 
zp soby podávání kyslíkové lé by, inhala ní lé ba; 
zajišt ní periferní žíly (event. na modelu); 
p íprava infuzí k aplikaci a asistence; 
p íprava injekcí k aplikaci i.m. a i.v., asistence; 
práce s p ístrojovou technikou (nap . infuzní pumpou, pulzním oxymetrem aj.); 
stanovení glykémie glukometrem; 
seznámení se s technikami um lé plicní ventilace a p ístrojovou technikou; 
komplexní pé e o nemocného na ventilátoru; 
odsávání z úst; 
asistence u odsávání z tracheální kanyly a event. z tracheostomie a pé e o ni; 
udržování kyslíkové lé by, inhalace; 
p íprava pom cek a lék  k endobronchiální aplikaci farmak; 
seznámení se s asistencí p i laváži plic; 
seznámení se s asistencí p i hrudní drenáži; 
seznámení se s asistencí p i p íprav  a aplikaci transfuzí; 
seznámení se s asistencí p i zavád ní žalude ní sondy, kontrola pr chodnosti, správného 
zavedení a fixace; 
komunikace s nemocným s poruchami v domí, s bezv domým; 
pé e a manipulace s l žkem s imobilním nemocným; 
seznámení se s prací na porodním sále (asistence p i vedení porodu, ošet ení novorozence, 
ošet ení pupe níku, hodnocení stavu novorozence dle Apgarové, porod placenty, sledování 
stavu matky po porodu, resuscitace novorozence, dokumentace); 
seznámení se s postupem p i primárním vyšet ení a ošet ení pacienta v akutním a 
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v kritickém stavu; 
komunikace a spolupráce s pacienty v akutním stavu, komunikace s týmem 
spolupracovník ; 
seznámení se s komplementárními vyšet ovacími postupy u l žka akutního pacienta, 
p íprava a asistence; 
seznámení se sledováním a monitorováním pacienta v akutním stavu; 
pé e o istotu bezprost edního okolí pacienta – antisepse, desinfekce, sterilizace 
spolupráce p i pé i o pom cky, dopln ní materiálu; 
odb ry biologického materiálu neinvazivní cestou, spolupráce a seznámení se p i odb rech 
invazivní cestou; 
toaleta pacienta v akutním stavu, v bezv domí, p i v domí; 
asistence event. p íprava lé iv (nap . k podání intratracheálnímu, intraoseálnímu, i.v., i.m., 
s.c.); 
seznámení se a asistence u výkon  v neodkladné pé i (intubace, zajišt ní centrálního 
vstupu, defibrilace, kardioverze, krevní p evody, toaleta dýchacích cest, inhala ní lé ba 
kyslíkem, bilance tekutin, p evazy, prevence dekubit , apod.); 
pé e o dárce orgán . 

 
 

Místo Klinická pracovišt  akreditovaného za ízení 
Rozsah 40 hodin 
Odborná praxe bude probíhat na pracovištích: Po et hodin 
Akutní p íjem 16 
ARO 16 
Porodní sál 8 
Tento seznam výkon  praktické výuky p edloží ú astník školiteli p íslušného 
pracovišt . Školitel absolvovanou praxi potvrdí do záznamu odborné praxe. 
Seznam výkon  Minimální po et 
Asistence p i p íjmu pacienta, dokumentace, komunikace, doprovod 
pacienta na odd lení /pokoj 2 

Hygienická o ista a pé e, toaleta pacienta 2 
Asistence u r zných zp sob  podávání kyslíkové lé by 3 
Asistence, event. Zajišt ní periferní žíly 2 
Asistence event. P íprava infuzního roztoku  3 
Asistence event. P íprava injekcí i.m, i.v, s.c. 3 
Stanovení glykémie glukometrem 3 
Asistence p i odb rech biologického materiálu k laboratornímu vyšet ení 3 
Transport pacienta na vyšet ení 10 
Asistence u intubace event. P íprava pom cek k intubaci 3 
Seznámení se s p ípravou a asistencí p i aplikaci transfuze 1 
Seznámení se s p ístrojovou technikou a její obsluhou – infuzní pumpy, 
injektomaty, monitorovací technika  1 

Asistence p i zavád ní žalude ní sondy, event. P íprava pom cek  1 
Provedení EKG záznamu (12 svod ) 3 
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Asistence u pé e o zem elého 1 
Asistence p i vedení porodu, ošet ení novorozence, ošet ení pupe níku, 
hodnocení stavu novorozence dle Apgarové, porod placenty, sledování 
stavu matky po porodu, dokumentace 

1 

 
 
Místo Pracovišt  zdravotnické záchranné služby akreditovaného za ízení 
Rozsah 140 hodin 

z toho  na pracovišti zdravotnického opera ního 
st ediska 8 hodin 

Tento seznam výkon  praktické výuky p edloží ú astník školiteli p íslušného 
pracovišt . Školitel absolvovanou praxi potvrdí do záznamu odborné praxe. 
Seznam výkon  Minimální po et 
P emíst ní pacienta a provedení lé ebné polohy  15 
Základní vyšet ení pacienta – m ení tk, p, sledování vitálních funkcí 30 
Správné použití pom cek k imobilizaci pacienta:  

vakuová matrace  5 
fixa ní límec  10 
Scoop rám  10 
exten ní dlahy 1 
dlaha 30 
další imobiliza ní pom cky (nap . stabilizátor hlavy, pánevní 
fixátor, imobiliza ní vesta)  10 

Použití p ístrojové techniky:   

udržování kyslíkové a aerosolové lé by 10 

p íprava a monitorace pacienta: 
- pulsní oxymetr 
- kapnometr 
- cooxymetr 

30 

správná manipulace s tlakovou nádobou p i její vým n  3 

použití glukometru 10 

Neinvazivní zajišt ní dýchacích cest  10 
Ventilace ru ním k ísícím vakem 3 
Asistence léka i p i invazivním zajišt ní dýchacích cest a napojení 
postiženého na um lou plicní ventilaci 5 

Provedení zástavy krvácení (masivní, tepenné) 2 
Provedení ošet ení ran 10 
P íprava pom cek a lé ebných p ípravk  (infuze, injekce) a asistence u 
nitrožilního podání 10 

P íprava defibrilátoru k použití, defibrilace 10 
Provedení EKG záznamu (12 svod ) 10 
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Provedení KPR – srde ní masáž 1 
Vedení dokumentace o vozidle 3 
Nácvik vyprošt ní osob  3 
Nácvik diagnosticko t ídící innosti p i mimo ádné události 1 
P íposlech tís ové výzvy  5 

 

4.12 Nepovinný modul – Praktický trénink na automobilovém cvi išti 
(polygonu)  

4.12.1 Anotace nepovinného modulu 
Nepovinný praktický modul je zam en na procvi ení idi ských dovedností základ  

bezpe né jízdy s vozidlem s právem p ednosti v jízd  za standardních i nestandardních 
podmínek. Akreditované za ízení m že tento nepovinný modul za adit do výuky jako 
dopl kovou praktickou výuku na základ  smluvního vztahu s p íslušným automobilovým 
cvi išt m nad rámec hodinové dotace kurzu.   

 
4.12.2 Cíl modulu 

Cílem modulu je, aby absolventi kurzu získali na základ  poznatk  o adhezi, fungování 
pneumatik, vztahu pneu – silnice, délky brzdné dráhy v závislosti na povrchu a rychlosti, síly 
p sobící na pneu, síly p sobící na vozidlo p i akceleraci, zatá ení, brzd ní, vzniku smyku, 
druh  smyk , zvládání smyku, pojmech ABS, BAS, ESP a principech jejich innosti, princip  
brzd ní a vyhýbání pro konkrétní situace, které se budou prakticky nacvi ovat.  

 
Nepovinný modul Praktický trénink na automobilovém cvi išti (polygonu) 
Rozsah nepovinného 
modulu 6 hodin 

Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Nouzové zastavení vozidla. 
Zastavení na r zném povrchu. 
Zastavení v zatá ce. 
Kruhové objezdy. 
Úhybný manévr se zastavením. 
Aquaplaningu. 
Zvládnutí smyku na p ední nápravu. 
Smyk zadní nápravy. 
Úhybný manévr. 

6 
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5 Požadavky na zajišt ní realizace kvalifika ního kurzu 

Personální 
požadavky 

Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který získal Osv d ení k výkonu 
neléka ského zdravotnického povolání bez odborného dohledu s praxí 
minimáln  3 roky. 
Lektorem m že být i jiný neléka ský pracovník nebo jiný zdravotnický 
pracovník (nap . léka , zubní léka , farmaceut, inženýr, právník, Mgr. apod.) 
Jehož odbornost se vztahuje k p íslušné problematice. 
Event. specializovaná zp sobilost v  oboru související s oborem. 
Školitelem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, pro výkon inností 
školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným 
vzd lávacím programem. 
Pedagogické schopnosti.
doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti  

Materiální  
a technické 
vybavení 

Materiální a p ístrojové vybavení pracovišt  spl ující požadavky vzd lávacího 
programu. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází.
Zajišt ní vlastními prost edky nebo ve smluvním za ízení.

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku 
ú astník  kvalifika ního kurzu získalo rozhodnutí o ud lení akreditace11, tato 
za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování kvalifika ního kurzu dle 
vzd lávacího programu  
Minimální kritéria akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, 
provozních, technických a personálních p edpoklad   

Bezpe nost  
a ochrana 
zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením.  
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení 
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se 
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Hlava IV, akreditace, zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání 
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Po ádá akreditované za ízení, kterému byla ud lena akreditace Ministerstvem 
zdravotnictví podle § 45 odst. 2 zákona . 96/2004 Sb. 

 

1 Profil absolventa 

1.1 Ur ení 

Studium je ur eno pro jiné odborné pracovníky, kte í získali zp sobilost jiného 
odborného pracovníka absolvováním akreditovaného bakalá ského studijního oboru 
p írodov dného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zam ení nebo nejmén  
t íletého studia v oborech p írodov dného nebo elektrotechnického zam ení na VOŠ, podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti 
k výkonu neléka ských zdravotnických povolání a k výkonu inností souvisejících  
s poskytováním zdravotní pé e a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní 
pozd jších právních p edpis  (dále jen zákon . 96/2004 Sb.), ve zn ní zákona . 339/2008 
Sb. 

 

1.2 Uplatn ní absolventa 

Úsp šným ukon ením akreditovaného kvalifika ního kurzu, který se skládá  
ze základního a odborného modulu, získává jiný odborný pracovník odbornou zp sobilost 
k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory ve ejného zdraví podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona . 96/2004 Sb. 

Za výkon povolání asistenta ochrany a podpory ve ejného zdraví se považuje innost 
související s výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory ve ejného 
zdraví podle zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví v platném zn ní a pln ní 
úkol  v oblasti prevence onemocn ní a ochrany a podpory ve ejného zdraví.  

Ú ast na tomto kurzu se považuje, podle § 51 odst. 9 zákona . 96/2004 Sb. a v dohod  
s MPSV, za zvyšování kvalifikace (rekvalifikace) dle zvláštního právního p edpisu, zákona  
. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

 

1.3 Organiza ní zabezpe ení kurzu 

Akreditovaný kvalifika ní kurz je realizován modulovým zp sobem v akreditovaném 
za ízení. Vzd lávací program zahrnuje modul základní a odborný. 

Celková délka akreditovaného kvalifika ního kurzu je minimáln  8 týdn  v pr b hu  
6 m síc . 

 
V pr b hu celého vzd lávání musí ú astník absolvovat: 

160 hodin p ímé teoretické výuky v akreditovaném za ízení, 
nep ímou teoretickou výuku a samostudium, 
160 hodin, tj. 4 týdny odborné praxe v rámci odborného modulu. 

Do vzd lávání m že být zapo tena ást d íve absolvovaného studia, pokud odpovídá 
n které ásti akreditovaného kvalifika ního kurzu, a ást odborné praxe ur ené vzd lávacím 
programem, kterou ú astník vykonal v jiném než akreditovaném za ízení podle § 51 odst. 8 
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zákona . 96/2004 Sb. O jeho zapo tení vydává akreditované za ízení potvrzení, v p ípad  
pochybností o zapo tení rozhodne na žádost ú astníka vzd lávání nebo akreditovaného 
za ízení MZ R. 

 

1.4 P edpokládané výsledky vzd lávání 

Absolvováním akreditovaného kvalifika ního kurzu asistent ochrany a podpory 
ve ejného zdraví se získá odborná zp sobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory 
ve ejného zdraví, oprav ující k výkonu inností stanovených v § 3 odst. 1 a § 12 vyhlášky  
. 424/2004 Sb., kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník  a jiných odborných 

pracovník , ve zn ní pozd jších právních p edpis . 
 

1.5 Odborné v domosti, dovednosti a postoje 

Obsah kurzu je rámcov  stanoven v § 12 vyhlášky . 39/2005 Sb., kterou se stanoví 
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné zp sobilosti k výkonu 
neléka ského zdravotnického povolání tak, aby si absolvent osvojil teoretické znalosti  
a praktické dovednosti v souladu s minimálními požadavky danými uvedenou vyhláškou. 

 

2 Charakteristika vzd lávacího programu 

2.1 Vstupní p edpoklady 

Absolvování akreditovaného bakalá ského studijního oboru p írodov dného, 
elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zam ení nebo nejmén  t íletého studia 
v oborech p írodov dného nebo elektrotechnického zam ení na VOŠ, podle § 43 odst. 2 
písm. b) bod 1, 2, 3 a písm. c) bod 1 a 2 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .  
 

2.2 Postup p i za azení do akreditovaného kvalifika ního kurzu 

Je stanoven § 51 odst. 4 zákona . 96/2004 Sb.. 
 

2.3 Délka studia 

Obvyklá délka studia je 8 týdn  v pr b hu 6 m síc , p i zachování po tu hodin výuky 
m že být i kratší.  

 
2.4 Organizace výuky 

Akreditovaný kvalifika ní kurz je realizován kombinovanou formou (tj. formou 
celodenní pr pravy a samostudia), kdy rozsah teoretické a praktické výuky odpovídá délce 
stanovené týdenní pracovní doby. Jestliže se studium uskute uje jinými formami, nesmí být 
úrove  této pr pravy nižší než u celodenní pr pravy. 

Akreditovaný kvalifika ní kurz se ukon uje záv re nou zkouškou p ed zkušební komisí 
podle § 52 zákona . 96/2004 Sb. a § 13 vyhlášky . 189/2009 Sb., kterou se upravují 
podrobnosti o konání atesta ní zkoušky, zkoušky k vydání osv d ení k výkonu 
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zdravotnického povolání bez odborného dohledu, záv re né zkoušky akreditovaných 
kvalifika ních kurz , aproba ní zkoušky a zkušební ád pro tyto zkoušky. Úsp šný absolvent 
získá osv d ení o odborné zp sobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory 
ve ejného zdraví podle § 13 zákona . 96/2004 Sb. 

 

2.5 Metody výuky 

P ednášky, seminá e, samostudium a konzultace; 
praxe v rámci odborného modulu. 

Ve výuce jsou respektovány zvláštnosti vzd lávání dosp lých, kdy jsou uplat ovány 
metody v etn  metod aktivizujících, které napomáhají vytvo ení požadovaných dovedností  
a postoj . 

 

2.6 Požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany p i práci, 
hygieny práce a požární ochrany. Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází  
z požadavk  aktuáln  platných právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti  
a ochrany zdraví p i práci. Požadavky jsou dopln ny o informace o rizicích v souvislosti  
s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací o opat eních na ochranu p ed p sobením 
zdroj  rizik. 

 

3 U ební plány 

3.1 Základní zdravotnický modul  

3.1.1 U ební osnova základního zdravotnického modulu ZZM 

Cíl p edm t : poskytnout znalosti v uvedených okruzích. 

Základní zdravotnický 
modul ZZM Základní zdravotnický modul 

Rozsah modulu 40 hodin 
Téma Rozpis u iva Po et hodin 

Etika práce asistenta v 
ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví, základy 
psychologie 

Problematika zdravotnické psychologie. 
Prohloubení poznatk , které jsou d ležité pro 
profesionální zvládání náro ných situací. 
Psychologické aspekty práce odborného 
pracovníka v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
p i jednání s lidmi v souvislosti s poskytováním 
poradenské pé e a s kontrolní inností v ochran  a 
podpo e ve ejného zdraví, ešení konfliktních 
situací. Komunikace o riziku. Psychologická 
hlediska prevence. Psychoterapeutické p ístupy. 
Etické otázky vykonávání neléka ské profese ve 
zdravotnictví. Seznámení s etickým kodexem. 

12 

Administrativní innosti Metody zdravotnické a laboratorní dokumentace a 3 
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ve zdravotnictví dokumentace podle správního ádu. Metody 
hromadného zpracování dat., informa ní systémy 
ve zdravotnictví a další vhodné k využití pro 
pot eby ochrany a podpory ve ejného zdraví. 
Metodologie v deckého výzkumu. 

Organizace a ízení 
zdravotní pé e 

Systém zdravotní pé e v R, druhy 
zdravotnických za ízení, státní a nestátní 
zdravotnická za ízení, zdravotní pojiš ovny. 
Ekonomika provozu zdravotnických za ízení. 
Management zdravotní pé e. Zabezpe ení a 
rozvoj lidských zdroj  ve zdravotnictví a ve státní 
správ  na úseku ochrany a podpory ve ejného 
zdraví. 

7 

Základy ochrany a 
podpory ve ejného zdraví 
v etn  profesionálních 
nákaz – úvod 

Seznámení s p íslušnou legislativou, kterou se 
upravují podmínky p edcházení vzniku a ší ení 
infek ních onemocn ní a s hygienickými 
požadavky na provoz zdravotnických za ízení. 
Definice zdravotních rizik životního a pracovního 
prost edí a možnosti ochrany p ed negativními 
ú inky. Determinanty zdraví. Prevence vzniku 
nemocí specifických i nespecifických a jejich 
možných jiných komplikací. 

1 

První pomoc 

Obecné zásady poskytování první pomoci p i 
stavech bezprost edn  ohrožujících život, podpora 
nebo náhrada základních životních funkcí 
nemocného nebo ran ného. Neodkladná pé e a 
povinnosti zdravotnických pracovník . 

5 

Zajiš ování zdravotní 
pé e v mimo ádných a 
krizových situacích 

Zásady p echodu zdravotnického za ízení ze 
standardních podmínek do inností za 
nestandardních podmínek – krizový management. 
Úkoly zdravotnických pracovník  p i r zných 
typech katastrof a hromadném výskytu 
postižených se zvláštním z etelem na pracovníky 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. Úloha 
orgán  ochrany a podpory ve ejného zdraví za 
mimo ádných událostí.  

5 

Právní souvislosti s 
poskytování zdravotní 
pé e 

Základní orientace v právním ádu a jednotlivých 
právních odv tvích a vazb  na zdravotn  - 
sociáln  hygienickou oblast. Druhy, tvorba, 
publikace a registrace právních p edpis . Základní 
právní p edpisy platné ve zdravotnictví. Právní 
odpov dnost ve zdravotnictví. 

3 

Management jakosti ve 
zdravotnictví, 
zabezpe ení a ízení 
kvality v ochran  a 
podpo e ve ejného zdraví 

Zajiš ování kvality zdravotní pé e. Standardy 
kvality, indikátory kvality ve zdravotnictví. 
Akreditace zdravotnických za ízení, certifikace. 
Zabezpe ení a ízení kvality v laboratorních 
provozech, akreditace a autorizace laborato í 
ochrany ve ejného zdraví. Zabezpe ení kvality p i 
výkonu státního zdravotního dozoru. 

4 
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3.2 Odborný modul 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 
 

Cíle p edm t : poskytnout znalosti v uvedených okruzích. 

Odborný modul – OM Ochrana a podpora ve ejného zdraví 
Rozsah modulu 120 hodin 

Téma Rozpis u iva Po et hodin 

Fyzikální, chemické  
a biologické podklady 
d ležité pro innost 
v oblasti ochrany  
a podpory ve ejného 
zdraví 

Znalosti v oborech, které tvo í základ pot ebný 
pro ochranu a podporu ve ejného zdraví: ekologie, 
meteorologie, hydrologie atd., a dále teoretické  
a klinicko-laboratorní medicínské obory 
(anatomie, fyziologie, patologie, biologie, fyzika, 
chemie, biochemie, mikrobiologie, genetika, 
imunologie, toxikologie, infek ní léka ství, 
pediatrie, základy radia ní ochrany). 

9 

Státní správa v oblasti 
ochrany a podpory 
ve ejného zdraví – 
organiza ní len ní  
a kompetence 
jednotlivých složek 

Kompetence a subjekty inné v oblasti OVZ, 
organiza ní len ní státní správy v OVZ, za azení 
orgán  OVZ do systému obecné státní správy 
(nad ízenost a pod ízenost OVZ, mezirezortní 
spolupráce atd.). 

2 

Právní problematika 
vztahující se k výkonu 
státního zdravotního 
dozoru 

Práva a povinnosti právních subjekt  v oblasti 
OVZ. Základy právních p edpis  pro výkon 
státního zdravotního dozoru, správní právo, 
správní ád a jeho aplikace do výkonu státního 
zdravotního dozoru. Právní p edpisy pro 
jednotlivé obory ochrany a podpory ve ejného 
zdraví (p edevším p íslušné lánky Ústavy R  
a Listiny základních práv a svobod, d ležité pro 
OVZ, zákona . 258/2000 Sb., o ochran  
ve ejného zdraví v platném zn ní a provád cí 
vyhlášky). 

8 

Základy obecné 
epidemiologie 

Epidemiologické metody práce v ochran  
ve ejného zdraví, epidemiologické studie, 
kasuistika, formulace hypotéz, interpretace, 
kontrola. Statistické metody zpracování dat  
a využití v epidemiologii, analýza dat, informa ní 
systémy v ochran  ve ejného zdraví. 

7 

Hygiena obecná  
a komunální 

Vztah mezi životním prost edím a lidským 
organismem, cizorodé látky v životním prost edí. 
Hygienická problematika ovzduší (venkovní, 
vnit ní). Hygienická problematika pitných  
a rekrea ních vod. Hygienická problematika 
inností epidemiologicky závažných v oblasti 

pé e o t lo. Hygienické požadavky na p edm ty 
p icházející do styku s pitnou vodou. 
Problematika nakládání s odpady, zdravotní rizika 
kontaminace p dy. Hygienická problematika 

20 
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hluku, vibrací a neionizujícího zá ení v životním 
prost edí. Posuzování projektové dokumentace  
a hodnocení vlivu staveb na zdraví populace. 

Hygiena výživy 

Vztah výživa a zdraví, výživový stav 
obyvatelstva, základy potraviná ské technologie, 
nutri ní toxikologie a základy potraviná ské 
mikrobiologie, cizorodé látky v potravinách, 
výživové poradenství, hygienické požadavky na 
výstavbu a provoz potraviná ských za ízení, 
prevence alimentárních onemocn ní, správná 
výrobní a hygienická praxe v za ízeních 
poskytujících stravovací služby, systém HACCP, 
systém RASFF, státní dozor v oblasti potravin. 

10 

Hygiena p edm t  
b žného užívání 

Hygienické požadavky na výrobky ur ené pro 
styk s potravinami a pokrmy. Hygienické 
požadavky na kosmetické prost edky, hra ky  
a výrobky pro d ti do 3 let. Systém RASSF  
a RAPEX. 

5 

Hygiena práce 

Požadavky na pracovní prost edí a pracovní 
podmínky. Posuzování pracovní innosti – fyzická 
zát ž p i práci, senzorická zát ž, psychická zát ž, 
teplotn  vlhkostní podmínky p i práci. Hodnocení 
pracovního prost edí – chemické faktory 
pracovního prost edí (nebezpe né chemické látky, 
biocidy, IS CHLaP), aerosoly a prach, biologické 
initele, fyzikální faktory pracovního prost edí – 

hluk, vibrace, neionizující zá ení. Kategorizace 
prací – IS KaPr. Závodní preventivní pé e, 
preventivní prohlídky, choroby z povolání. 
Posuzování projektové dokumentace a hodnocení 
vlivu staveb a projektové technologie na zdraví 
zam stnanc . 

20 

Hygiena d tí  
a mladistvých 

Vliv životních a pracovních podmínek na t lesný 
a duševní vývoj d tí a mladistvých, ukazatele 
zdravotního stavu v d tském v ku a dorostovém 
období, hygienické požadavky na výstavbu  
a provoz kolektivních za ízení pro d ti  
a mladistvé v etn  stravování, ešení 
problematiky zotavovacích akcí. 

10 

Epidemiologie 

Speciální epidemiologie. Preventivní a represivní 
opat ení v p ípad  výskytu infek ních 
onemocn ní. Epidemiologie neinfek ních 
onemocn ní. Imunizace. Nozokomiální  
a profesionální nákazy a jejich prevence. 

15 

Analýza zdravotních rizik 

Strategie a taktika provád ní odb ru vzork  pro 
vyšet ování složek životního a pracovního 
prost edí. Základní principy vyšet ovacích metod 
pro jednotlivé obory ochrany a podpory ve ejného 
zdraví. Interpretace výsledk  pro hodnocení 
expozice rizikovým faktor m prost edí  

4 
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a hodnocení vlivu prost edí na zdraví populace. 
Základ hodnocení zdravotních rizik. Využití 
systému analýzy rizik p i ochran  ve ejného 
zdraví. 

Podpora ve ejného zdraví 

Zdravotní politika státu a její aktuální priority  
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. Metody 
ochrany a podpory ve ejného zdraví. Tvorba, 
ízení a vyhodnocování místních a regionálních 

zdravotnických program  v oblasti ochrany  
a podpory ve ejného zdraví. Poradenská  
a konzulta ní innost, psychoterapeutické 
p ístupy. Komunikace s ve ejností. 

5 

Základ sociálních obor  
pro ochranu a podporu 
ve ejného zdraví 

Základy demografie, sociální epidemiologie  
a psychologie. Komunika ní dovednosti, 
(asertivita, antikonfliktní komunikace ve vztahu  
k výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti 
ochrany a podpory ve ejného zdraví). 

5 

 
3.2.2 Odborná praxe  

 

Odborná pracovišt  Po et hodin 
min. 

Ú ady státní správy vykonávající státní zdravotní dozor, event. centra odborných 
inností zdravotních ústav . 120 

Zdravotní ústavy, jejich ordinace, poradenská pracovišt , laborato e ochrany 
ve ejného zdraví. 40 

Celkem  160 
 

Odborná praxe poskytne dovednosti a znalosti v ochran  a podpo e ve ejného zdraví  
a v provád ní státního zdravotního dozoru, v tvorb , ízení a vyhodnocování zdravotnických 
program  v oblasti podpory ve ejného zdraví, v získávání a interpretaci dat pot ebných 
k hodnocení vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví populace, ve zjiš ování  
a vyhodnocování zdravotních rizik v oblasti ochrany ve ejného zdraví ve vztahu k životnímu 
a pracovnímu prost edí. Praktická výuka probíhá jednak na ú adech státní správy, 
vykonávající státní zdravotní dozor, jednak ve zdravotních ústavech a jejich ordinacích, 
poradenských pracovištích a v laborato ích ochrany ve ejného zdraví. Praktická výuka musí 
obsahovat všechny obory podpory a ochrany ve ejného zdraví. Záznam o absolvování 
odborné praxe potvrdí školitel p íslušného pracovišt .  
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4 Požadavky na zajišt ní realizace kvalifika ního kurzu 

Personální 
požadavky 

Lektorem m že být zdravotnický pracovník, který získal Osv d ení k výkonu 
neléka ského zdravotnického povolání bez odborného dohledu s praxí 
minimáln  3 roky. 
Lektorem m že být i jiný neléka ský pracovník nebo jiný zdravotnický 
pracovník (nap . léka , zubní léka , farmaceut, inženýr, právník, Mgr. apod.) 
jehož odbornost se vztahuje k p íslušné problematice.  
Event. specializovaná zp sobilost v  oboru související s oborem. 
Školitelem m že být zdravotnický pracovník, který je držitelem Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, pro výkon inností 
školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny p íslušným 
vzd lávacím programem. 
Pedagogické schopnosti.  
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Materiální a p ístrojové vybavení pracovišt  spl ující požadavky vzd lávacího 
programu. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází.
Zajišt ní vlastními prost edky nebo ve smluvním za ízení.

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku 
ú astník  kvalifika ního kurzu získalo rozhodnutí o ud lení akreditace1, tato 
za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování kvalifika ního kurzu dle 
vzd lávacího programu. 
Minimální kritéria akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, 
provozních, technických a personálních p edpoklad . 

Bezpe nost  
a ochrana 

zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed 
ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v 
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se  
k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 

                                                 
1 Hlava IV, akreditace, zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání 
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5 Doporu ené studijní materiály 

Doporu ené studijní materiály 
ANTUŠÁK, E.; KOPECKÝ, Z. Krizový management: úvod do teorie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 
2008. 97 s. ISBN 978 80 245 0951 8. 
BRHEL, P.; MANOUŠKOVÁ, M.; HRN Í , E. Pracovní léka ství: základy primární 
pracovn léka ské pé e. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 338 s.  ISBN 80 7013 414 3. 
BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 2. p eprac.vyd. Praha: Grada, 2006. 76 s. ISBN 80 247 0680 6. 
ERTLOVÁ, F.; MUCHA, J. P ednemocni ní neodkladná pé e. 2. p eprac. vyd. Brno: NCO NZO, 
2003. 368 s. ISBN 80 7013 379 1. 
GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁ OVÁ, J. Epidemiologie: obecná a speciální 
epidemiologie infek ních nemocí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 299 s. ISBN 80 246 1232 1. 
GÖPFERTOVÁ, D. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro st ední a vyšší 
odborné zdravotnické školy. 3. dopl. vyd. Praha: Triton, 2002. 148 s. ISBN 80 7254 223 0. 
GLADKIJ, I. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví, ízení lidských zdroj  ve 
zdravotnictví, kvalita zdravotní pé e a její vyhodnocování. 1. vyd. Brno: Computer Press 2003. 
ISBN 80 7172 841 1. 
HLAVÁ KOVÁ, D.; ŠTOREK, J.; FIŠER, V. Krizová p ipravenost zdravotnictví. 1. vyd. Brno: 
NCO NZO, 2007. 198 s. ISBN 978 80 7013 452 8. 
JANOUT, V. a kol. Manuál prevence v léka ské praxi. IX., Hodnocení zdravotního stavu, p ístupy 
klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2001. 63 s. ISBN 80 7071 194 9. 
KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 263 s. 
ISBN 80 200 1307 5. 
K IVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 3. vyd.  Praha: Portál, 2009. 279 s.  
ISBN 978 80 7376 568 4. 
MA AR, R., PODSTATOVÁ, R., EHO OVÁ, J. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické 
praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 178 s. ISBN 80 247 1673 9. 
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví: zdraví a prevence, životní styl 
problémy a rizika, dospívání a zdravotní problémy. 1. vyd. – dotisk. Praha: Grada, 2010. 291 s. 
ISBN 978 80 247 2715 8. 
MINIBERGEROVÁ, L.; JÍ ÍNSKÁ, K. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické 
pracovníky. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978 80 7013 513 6. 
MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 156 s. 
ISBN 80 247 1024 2. 
PODSTATOVÁ, H. Hygiena provozu zdravotnických za ízení a nová legislativa. 1. vyd. Olomouc: 
Epava, 2002. 267 s. ISBN 80 86297 10 1. 
PODSTATOVÁ, H. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2001. 283 s. 
ISBN 80 86297 07 1. 
PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 158 s. 
ISBN 978 80 7262 597 0. 
PODSTATOVÁ, R. Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2010. 
141s. ISBN 978 80 7345 212 4. 
PROVAZNÍK, K., KOMÁREK, L. Manuál prevence v léka ské praxi. VII., Doporu ené 
preventivní postupy v primární pé i. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 55 s. ISBN 80 7071 135 3. 
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PRUDIL, L. Základy právní odpov dnosti ve zdravotnictví. 4. dopl. vyd. Brno: NCO NZO, 2006. 
77 s. ISBN 80 7013 433 X. 
RYŠKOVÁ, O. Základy léka ské mikrobiologie a imunologie: u ební texty pro bakalá ské studium. 
1. vyd. 2. dotisk. Praha: Karolinum, 2008. 130 s. ISBN 978 80 246 0135 9. 
SCHINDLER, J. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických obor . 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 
223 s. ISBN 978 80 247 3170 4. 
ŠEJDA, J.; ŠMERHOVSKÝ, Z.; GÖPFERTOVÁ, D. Výkladový slovník epidemiologické 
terminologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 120 s. ISBN 80 247 1068 4. 
TU EK, M.; CIKRT, M.; PELCLOVÁ, D. Pracovní léka ství pro praxi: p íru ka s doporu enými 
standardy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 217 s. ISBN 80 247 0927 9. 
VURM,V. a kol. Vybrané kapitoly z ve ejného a sociálního zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Triton, 
2007. 125 s. ISBN 978 80 7254 997 9. 
WASSERBAUER, S. a kol. Výchova ke zdraví pro vyšší zdravotnické školy a st ední školy. 3. upr. 
a rozš. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 47 s. ISBN 80 7071 172 8. 
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1 Cíle certifikovaného kurzu 

1.1 Cíle vzd lávacího programu  

 Certifikovaný kurz p ipravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné zp sobilosti1 
mentora klinické praxe ošet ovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifika ní p ípravy, 
specializa ního vzd lávání zdravotnických neléka ských pracovník  a v adapta ním procesu 
nov  nastupujících zam stnanc  v oboru ošet ovatelství a porodní asistence.  

 

1.2 Cíle vzd lávání 

Absolvent/ka je schopen/a:  

aktivn  vést studenty odborné praxe v souladu se vzd lávacím programem studia, 
p edávat své zkušenosti, dovednosti a poznatky v souladu s nejnov jšími 
poznatky z oboru ošet ovatelství, 
vytvá et optimální podmínky v rámci multidisciplinárního týmu,  
efektivn  organizovat a p id lovat student m takové innosti u pacient /klient , 
které jsou v souladu s nápln mi inností dané akreditovaným vzd lávacím 
programem v daném ro níku p íslušného oboru vzd lání, 
pr b žn  hodnotit dosahované znalosti a praktické dovednosti student , provád t 
pr b žná písemná hodnocení student /ú astník  studia do záznamníku odborné 
praxe,  
udržovat pozitivní postoje p i pln ní inností student /ú astník  vzd lávání, 
motivovat je, ešit nežádoucí situace a napomáhat k dalšímu zvyšování 
praktických dovedností a znalostí v oblasti studia, 
provád t výstupní evaluaci student /ú astník  studia;  
vést efektivní komunikaci se studenty/ú astníky vzd lávání a ostatními leny 
multidisciplinárního týmu,  
spolupracovat s p íslušnými pracovníky fakulty, katedry, ústavu ošet ovatelství 
vysoké školy nebo odborným zástupcem vyšší odborné školy, event. odborným 
zástupcem akreditovaného za ízení a ostatními ú astníky vzd lávacího procesu, 
v souvislosti s adapta ním procesem nových zam stnanc  v oboru ošet ovatelství 
nebo porodní asistence organizovat, ídit, vést nového zam stnance, p edávat mu 
zkušenosti, dovednosti a poznatky, vytvá et vhodné podmínky na pracovišti  
a napomáhat v rozvoji jeho profesních dovedností a znalostí,  
soustavn  se vzd lávat ve svém oboru, získávat další znalosti teoretické  
i praktické v rámci oboru ošet ovatelství, klinické praxe i pedagogice. 

 

                                                 
1 § 61 zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání 
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1.3  Organizace vzd lávání 

Vzd lávání probíhá dle schváleného vzd lávacího programu certifikovaného kurzu, 
který realizuje akreditované za ízení2. 

 

2 Profil absolventa 

2.1 Profil absolventa 

Absolvent certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošet ovatelství a porodní 
asistence bude p ipraven na vedení student  odborné praxe, ú astník  specializa ního studia  
a v adapta ním procesu nových zam stnanc  v oboru ošet ovatelství a porodní asistence.  

 

2.2 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj , tj. 
profesních kompetencí, pro které absolvent/ka certifikovaného kurzu 
získal/a zvláštní odbornou zp sobilost 

Mentor klinické praxe ošet ovatelství a porodní asistence provádí zejména:  

organizuje a ídí odbornou praxi student /ú astník  vzd lávání,  
organizuje a ídí konkrétní vykonávané innosti, které budou v rámci odborné 
praxe studenti/ú astníci vzd lávání vykonávat pod jeho vedením a které 
odpovídají akreditovanému oboru a ro níku daného studia a jsou v souladu 
s nápln mi inností student /ú astník , 
organizuje efektivní rozd lení student  do režimu sm n, které akceptuje  
a vyhovuje odd lení, kde odborná výuka probíhá a je v souladu s platnými 
vnit ními p edpisy zdravotnického za ízení a Zákoníkem práce, 
pr b žn  hodnotí znalosti a dovednosti student /ú astník , které zaznamenává  
do Záznamníku odborné praxe nebo Indexu, 
vypracovává záv re né písemné hodnocení student /ú astník  vzd lávání, úzce 
spolupracuje a ú astní se evaluace s odbornými zástupci školy nebo odpov dnými 
zam stnanci akreditovaného za ízení,  
vede evidence/docházky o absolvování odborné praxe u student /ú astník  
odborné praxe, zajiš uje náhradní termín p i omluvené absenci student /ú astník  
vzd lávání. 

 

3 Ur ení kurzu 

Pro všeobecné sestry nebo porodní asistentky; 
 

                                                 
2 § 45-50 zákona . 96/2004Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších 

p edpis  
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4 Vstupní a další požadavky 

4.1 Vstupní podmínky 

Odborná zp sobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní 
asistentky3; 
osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
v p íslušném oboru; 
minimáln  2 roky výkonu povolání v p íslušném oboru v plném úvazku; 
specializovaná zp sobilost v p íslušném oboru pouze pro uchaze e, kte í jsou 
školiteli teoretické nebo praktické výuky v rámci specializa ního vzd lávání4; 
v aktivním zam stnaneckém pom ru v p íslušném oboru. 

 

4.2 Pr b žné podmínky 

Absolvování výuky v rozsahu stanoveném vzd lávacím programem, do celkového po tu 
hodin akreditované za ízení zapo te nejvýše 15% omluvené absence.  

 

5 Celková délka vzd lávacího programu 

Nejmén  6 m síc  vzd lávání, dle alternativy asového rozvržení v celkovém po tu 
nejmén  100 hodin výuky z toho:  

teoretická výuka v etn  výuky teoreticko-praktické v celkovém po tu 60 hodin 
zahrnuje p ednášky, panelové diskuse, konzultace, odborné seminá e, skupinové 
práce, projektování, praktická cvi ení samostatné a týmové práce, prezentace aj.; 
odborná praxe v celkovém po tu 40 hodin zahrnuje pedagogickou praxi 
uskute ovanou formou: 

náslech  (návšt va vyu ovací jednotky s cílem poznání stavu a úrovn  
vzd lávací práce) a reflexe výukové innosti, v celkovém rozsahu 20 
hodin; 
samostatného pedagogického výstupu se sebereflexí pedagogické 
innosti v rozsahu 20 hodin, z toho16 hodin vedení praktické výuky 

pod supervizí školitele a 4 hodiny sebereflexe.  
 

6 Po et ú astník  

Doplní žadatel o certifikovaný kurz. 
 

                                                 
3§ 4, 5 zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání, ve zn ní pozd jších 

p edpis  
4§ 59 odst. 2 a 3) zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povolání, ve zn ní 

pozd jších p edpis  
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7 Po et kredit  

Doplní žadatel o certifikovaný kurz. 
 

8 Rozsah a obsah kurzu 

8.1  Rozsah – po et hodin teoretické a praktické výuky – minimální délka 
stanovena v bod  4 

8.2 Charakteristika obsahových složek 

Vzd lávací program zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-praktickou a praktickou 
v rozsahu, který umožní absolvent m vhodnou formou prezentovat u ivo, zvládat 
pedagogickou komunikaci, využívat zásady moderní pedagogiky k efektivnímu  
a motiva nímu vedení student /ú astník  vzd lávání a objektivn  zhodnotit výsledky své 
práce. 

Výuka poskytuje ú astník m kurzu ucelený soubor znalostí (v domostí a dovedností) a 
návyk  nezbytných pro uplatn ní mentora/školitele klinické praxe ošet ovatelství a porodní 
asistence. Ú astníci kurzu získávají základní poznatky z pedagogiky a andragogiky, didaktiky 
a pedagogické psychologie pot ebné p i pedagogické innosti. Ú astníci si postupn  vytvá í 
komplexní soubor znalostí (v domostí a dovedností), schopností a s nimi souvisejících 
postoj  a hodnot, které jsou obecn  uplatnitelné p i vedení student /ú astník  odborné praxe 
nebo specializa ního studia a v adapta ním procesu nových zam stnanc  v oboru 
ošet ovatelství a porodní asistence.  

 

9 U ební plán 

ásti vzd lávacího programu  Minimální po et 
hodin 

Teorie ošet ovatelství – repetitorium ošet ovatelství 4 
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky 16 
Pedagogická psychologie  10 
Didaktika ošet ovatelství a odborné praxe 30 
Odborná praxe  40 
Celkem  100 
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9.1 U ební osnovy 

1. Tematický celek Teorie ošet ovatelství 
Rozsah  4 hodiny 
Metody výuky teoretická ást (p ednášky) 
Požadavky na ú astníky  85% ú asti ve výuce  

Anotace tematického celku  

Tématický celek zahrnuje repetitorium ošet ovatelství, jehož hlavní 
význam tkví v  prohloubení znalostí z teorie ošet ovatelství 
a pochopení d ležitosti implementace t chto znalostí do výuky. 
Ú astníci kurzu se seznámí se strategií vzd lávání v oblasti 
ošet ovatelské teorie a budou tak schopni vést studenty k jejich 
praktické aplikaci v ošet ovatelské praxi.  

Název studijního 
p edm tu  Repetitorium teorie ošet ovatelství  

Rozsah p edm tu  4 hodiny 

Cíle 

Prohloubením znalostí z teorie ošet ovatelství zvládat filozofii 
ošet ovatelství, možnosti a vzd lávání v ošet ovatelství. 
Znát vybrané teoretické koncepce a modely ošet ovatelské praxe a 
um t je aplikovat v pedagogické praxi. 

Obsahové zam ení 

Sou asná koncepce ošet ovatelství a porodní asistence. 
Ošet ovatelský proces v praxi. 
Funk ní organiza ní systémy ošet ovatelské pé e. 
Vybrané teoretické koncepce a modely ošet ovatelství a jejich 
uplatn ní v praxi. 
Implementace znalostí do obsahu u iva a definování cíl  výuky 
v oboru ošet ovatelství nebo porodní asistence. 
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2. Tematický celek Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné 
didaktiky 

Rozsah  16 hodin 

Metody výuky 
teoretická ást (nap . p ednášky, seminá e, konzultace aj.); 
teoreticko-praktická ást (nap ., demonstra ní, názorné, cvi ení, 
hraní rolí, aj.); 

Požadavky na ú astníky  85% ú asti na teoretickém vyu ování, absolvování pedagogických 
výstup  v rámci teoreticko-praktické výuky v plném rozsahu 

Anotace tematického celku  

T žišt  p edm tu je v teoretické výuce. Poskytuje ú astník m 
kurzu základní informace z pedagogiky, andragogiky a obecné 
didaktiky, které napomáhají pochopit vzd lávací proces jako 
systém vzájemn  uspo ádaných a závislých prvk . Na p edm t 
obecné didaktiky úzce navazuje p edm t didaktika ošet ovatelství a 
odborné praxe, ve kterém se ú astníci budou u it teoretické 
v domosti aplikovat do pedagogické praxe.  

Název studijního 
p edm tu  Obecná pedagogika 

Rozsah p edm tu  1 hodina 

Cíle 

Vysv tlit definici pedagogiky. 
Vymezit p edm t pedagogiky a její funkce. 
Pochopit vztah pedagogické teorie a praxe. 
Reprodukovat a vysv tlit definici výchovy. 
Vysv tlit vztah mezi výchovou a sebevýchovou. 
Vysv tlit a srovnat pojetí vzd lávání, vzd lání, vyu ování a u ení, 
pochopit a vysv tlit jejich vzájemné vztahy. 
Charakterizovat vzd lavatele dosp lých. 

Obsahové zam ení 

Obecné základy pedagogiky – definice pedagogiky, spole enská 
funkce výchovy, cíle výchovy, základní pedagogické pojmy 
(vzd lání, vzd lávání, vyu ování, u ení), osobnost u itele 
dosp lých. 

Název studijního 
p edm tu Andragogika 

Rozsah p edm tu 3 hodiny 

Cíle 

Vysv tlit definici andragogiky. 
Charakterizovat pojem vzd lávání dosp lých. 
Specifikovat zp soby vzd lávání dosp lých, popsat jeho fáze 
a vyjmenovat bariéry ovliv ující vzd lávání dosp lého. 
Vyjmenovat kategorie vzd lavatel  dosp lých. 
Analyzovat p edpoklady ovliv ující úlohu vzd lavatele dosp lých. 
Konkretizovat aspekty podílející se na úsp chu vzd lávací práce 
s dosp lými. 
Analyzovat složky profesionální kvalifikace a jejich vzájemné 
propojení. 
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Popsat innost vzd lavatele dosp lých. 
Uv domit si nutnost neustálého profesního r stu. 
Charakterizovat pojem „forma vzd lávání dosp lých“. 
Popsat r zné klasifikace forem vzd lávání dosp lých. 

Obsahové zam ení 

Definice andragogiky. 
Vztah andragogiky a pedagogiky – vztah výchovy a vzd lávání. 
Dosp lý jako objekt vzd lávání – zp soby a fáze u ení dosp lého, 
p edpoklady úsp šného u ení u dosp lých, bariéry v u ení 
a vzd lávání dosp lých, motivace ve vzd lávání dosp lých. 
Vzd lavatel dosp lých – u itel dosp lých, lektor, mentor, školitel 
aj., innosti vzd lavatele a požadavky na jeho zp sobilost 
(odborné, morální, etické, legislativní). 
Formy vzd lávání dosp lých. 

Název studijního 
p edm tu Obecná didaktika  

Rozsah  
p edm tu 12 hodin 

Cíle 

Definovat základní pojmy obecné didaktiky. 
Definovat obsah pojmu „u ivo“ a popsat jeho strukturu. 
Vysv tlit funkci didaktických zásad ve výuce dosp lých. 
Prezentovat základní didaktické zásady ve vzd lávání dosp lých 
s jejich stru nou charakteristikou. 
Charakterizovat initele výuky. 
Popsat základní organiza ní formy výuky. 
Popsat fáze výuky z hlediska efektivity výukového procesu. 
Charakterizovat pojem „u ební – výukový cíl“ a um t si stanovit 
výukové cíle pro konkrétní realizaci výuky. 
Vysv tlit pojem „interakce“ a zd vodnit vzájemné vztahy 
vzd lavatele a vzd lávaných ve výukovém procesu. 
Definovat pedagogickou komunikaci a analyzovat komunika ní 
pravidla pro jednotlivé formy výuky. 
Pochopit, pro  mají komunikativní dovednosti vliv na pracovní 
klima ve výuce. 
Charakterizovat výukové prost edí a vysv tlit nutnost uspo ádání 
u ebny (výukového prost edí). 
Vysv tlit pojmy „vyu ovací hodina“, „vyu ovací jednotka“. 
Charakterizovat pojem „metoda“. 
Konkretizovat typy nej ast jších používaných metod vzd lávání 
dosp lých. 
Analyzovat vybrané metody a objasnit aspekty ovliv ující výb r 
vhodných metod. 
Vysv tlit zásady práce s u ebními pom ckami a posoudit vhodnost 
konkrétních materiálních didaktických prost edk  z r zných 
hledisek jejich využití. 
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Charakterizovat pedagogický management a vysv tlit, pro  
je vzd lavatel manažerem. 
Zd vodnit pot ebu p ípravy vzd lavatele na výuku. 
Popsat možné typy hodnocení a vysv tlit funkci hodnocení. 
Vysv tlit pojmy „sebereflexe pedagogické innosti“, „hodnocení 
(evaluace)“ a zd vodnit jejich pot ebu pro pedagogickou práci. 

Obsahové zam ení 

Vymezení (definice) didaktiky. 
Efektivita vzd lávacího procesu – didaktické zásady, principy ve 
vzd lávání dosp lých. 

initelé výuky – vzd lávaný (žák, student, ú astník vzd lávání), 
vzd lavatel dosp lých (u itel, lektor, školitel, mentor. 
Organiza ní formy výuky a uspo ádání u ebny. 
Fáze výuky – motivace, expozice, fixace, diagnóza, aplikace. 
U ební cíle – charakteristika, typy u ebních cíl , požadavky na 
formulaci u ebních cíl . 
Interakce a komunikace ve výuce – prost edí, klima, atmosféra, 
komunikace v praxi u itele dosp lých, verbální a neverbální 
komunikace. 
Metody vzd lávání dosp lých – slovní, názorn  demonstra ní, 
práce s u ebnicí, metody praktické, aktivizující. 
Materiální didaktické prost edky – u ební pom cky, technické 
výukové prost edky, výukový prostor, moderní prezentace u iva, 
zásady práce s u ebními pom ckami. 
Pedagogický management (plánování, organizování, operativní 
ízení, kontrola), projektování výuky (didaktická analýza u iva, 

p íprava na vyu ovací jednotku). 
Diagnostika úrovn  vzd lávání – metody ústního zkoušení, 
didaktický test. 
Hodnocení výsledk  výuky (evaluace) – funkce hodnocení, typy 
hodnocení, sebereflexe v pedagogické innosti. 
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3. Tematický celek Pedagogická psychologie 
Rozsah  10 hodin 

Metody výuky 
teoretická ást (nap . p ednášky, p ednášky s diskuzí, konzultace 
aj.); 
teoreticko-praktická ást (nap ., cvi ení, hraní rolí, aj.); 

Požadavky na ú astníky  85% ú asti ve výuce 

Anotace tematického celku  

T žišt  p edm tu je v teoretické výuce Podat dopl ující informace 
k orientaci v problematice osobnosti vychovávaného jedince, 
vysv tlit základní psychologické pojmy k pochopení rozmanitosti 
individuálních zvláštností osobnosti v procesu vzd lávání 
a d ležitost pro jejich respektování.  

Název studijního 
p edm tu  Pedagogicko-psychologická charakteristika dosp lého  

Rozsah p edm tu  7 hodin 

Cíle 

Charakterizovat strukturu osobnosti. 
Charakterizovat osobnost dosp lého jedince v jednotlivých fázích 
života z hlediska metod pro posuzování a hodnocení. 
Pochopit aspekty emocionálních vztah  a stav  z hlediska výuky a 
u ení. 
Vysv tlit pojmy „sociální pozice“, „role“ a uvést p íklady. 

Obsahové zam ení 

Metody pro posuzování a hodnocení osobnosti vzd lávaného 
(dosp lého žáka, studenta, ú astníka vzd lávání). 
Struktura osobnosti – typologie, vlastnosti, schopnosti. 
Formativní vlivy p sobící na vývoj osobnosti – biologické, 
p írodní, sociální. 
Chování, postoje, prožívání (složka kognitivní, emotivní, 
konativní). 
Kognitivní procesy ve výuce – pozornost, vnímání, pam , 
p edstavivost, myšlení. 
Emocionální vztahy a stavy (emoce, city) v procesu výuky a u ení, 
podíl emotivní a racionální složky. 
Sociální pozice a role. 

Název studijního 
p edm tu Psychologie vyu ování  

Rozsah p edm tu 3 hodiny 
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Cíle 

Zd vodnit význam pedagogické psychologie. 
Vysv tlit vymezení motivace a popsat základní formy motivace. 
Vyjmenovat faktory ovliv ující motivaci a jejich funkci pro 
ovlivn ní motivace. 
Vysv tlit regula ní funkce sebepojetí v procesu vzd lávání. 
Popsat a zd vodnit psychologickou podstatu práce vzd lavatele pro 
optimalizaci procesu u ení v souladu s pot ebami vlastní 
seberealizace (v roli initele motiva ního, ídícího, v roli poradce, 
modelu, organizátora, aj.). 

Obsahové zam ení 

Motivace v pedagogickém procesu – pozitivní, negativní (význam 
pot eb, zájm , …), faktory ovliv ující motivaci. 
Sebesystém (jáství, sebepojetí) a jeho regula ní funkce v procesu 
vzd lávání. 
Psychologické aspekty vedení vzd lávaných (žák , student , 
ú astník  vzd lávání). 

 
4. Tematický celek Didaktika ošet ovatelství a odborné praxe 
Rozsah  30 hodin 

Metody výuky 
teoreticko-praktická ást (nap ., projektování, práce ve skupinách, 
individuální praktická cvi ení, samostatný pedagogický výstup 
p ed skupinou, sebereflexe) 

Požadavky na ú astníky  85% ú asti na teoreticko-praktickém vyu ování, absolvování 
pedagogického výstupu v plném rozsahu 

Anotace tématického celku  

Tématický celek je koncipován jako teoreticko-praktický. 
Je zam en na získání základních v domostí z oborové didaktiky a 
jejich využití v práci mentora. Rozši uje poznatky z p edm tu 
obecné didaktiky a u í ú astníky aplikovat tyto poznatky 
do pedagogické praxe.  

Cíle 

Um t použít poznatky z obecné a oborové didaktiky, v rámci 
skupiny i samostatn , v podmínkách výuky pod vedením lektora i 
formou domácí p ípravy, procvi ovat a prakticky provád t 
jednotlivá cvi ení se zam ením na: 

Obsahové zam ení 
praktických cvi ení  

Formulace a stanovení konkrétních výukových cíl  a stanovení 
u ebního plánu. 
Stanovení organiza ních forem. 
Organizaci pedagogického prost edí. 
Použití výukových metod a didaktických prost edk  – zd vodn ní, 
p íprava, práce s nimi. 
Tvorbu názorného materiálu k výuce, tvorbu portfolia a prezentaci 
u iva. 
Pr b h výukového procesu – p íprava na aktivní osvojování u iva 
(motivace, klima, rozd lení díl ích úkol  apod.), seznamování 
s u ivem (prezentace informací u itelem, konstrukce u ebních úloh 
na reprodukování poznatk , uv domování), upev ování 
osvojeného u iva (opakování, procvi ování, nácviky inností = 
fixace znalostí). 
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Pedagogickou diagnostiku (aplikace metod zjiš ování výchozího 
stavu vzd lávaných, zp soby a metody hodnocení dosahování cíl , 
tvorba dotazníku, didaktického testu, hodnotícího archu, 
škálování). 
Evaluaci výsledk  výuky (hodnocení výsledk  vzd lávání). 
Sebereflexi. 
Nácviky verbální a neverbální komunikace. 

 
 

Odborná praxe  40 hodin 
náslechy (návšt va vyu ovací jednotky 
s cílem poznání stavu a úrovn  vzd lávací 
práce) a reflexe výukové innosti 

20 hodin 

samostatné vedení praktické výuky pod 
dohledem supervizora a 4 hodiny 
sebereflexe 

16 hodin 

Rozsah a nápl  
odborné praxe z toho 

sebereflexe 4 hodiny 
Požadavky na ú astníky  100% ú asti na odborné praxi 

Anotace tematického celku 

Odborná praxe je koncipována jako praktický p edm t 
a uskute uje se podle plánu odborné praxe. Umož uje ú astník m 
kurzu aplikovat teoretické v domosti a praktické dovednosti, které 
získali v rámci teoretické a teoreticko-praktické p ípravy 
v u ebnách akreditovaných za ízení realizujících teoretickou výuku 
a na školských pracovištích. Poskytuje prostor pro zdokonalování 
dovedností a návyk , u í ú astníky samostatnosti a odpov dnosti za 
výsledky své pedagogické práce. Uskute uje se formou náslech  a 
samostatných pedagogických výstup  pod supervizí školitele 
s pedagogickou praxí. Školitel potvrdí absolvovanou praxi do 
Záznamu odborné praxe, který vyhotoví akreditované za ízení 
realizující vzd lávací program. Praktické výuce (odborné praxi) 
p edchází odpovídající výuka teoretických p edm t .  

Cíle Vytvo ení praktických pedagogických dovedností.  
 

9.2 Výkony a jejich etnost 

Seznam výkon  Po et 

Písemná p íprava na vyu ovací jednotku praktické výuky (didaktická p íprava 
u itele na vyu ovací jednotku) 1 

Realizace vyu ovací jednotky praktické výuky dle vlastní p ípravy v etn  
praktických nácvik  (implementace znalostí do obsahu u iva a definování cíl  
výuky ošet ovatelství nebo porodní asistence) 

1 

Realizace vyu ovací jednotky praktické nebo teoretické výuky v odborné 
u ebn  (prezentace u iva dle vlastního názorného materiálu k výuce) 1 
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10 Zp sob ukon ení 

10.1 Výstupní podmínky, ukon ení kurzu 

Spln ní p edepsaných studijních povinností daných vzd lávacím programem; 
obhajoba záv re né práce p ed zkušební komisí (Didaktické zpracování p ípravy 
na vzd lávací proces); 
absolvent obdrží certifikát, kterým získá zvláštní odbornou zp sobilost pro 
mentora klinické praxe ošet ovatelství a porodní asistence. 

 

11 innosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná 
zp sobilost 

11.1 innosti, k nimž získá zvláštní odbornou zp sobilost5 

Mentor vykonává pedagogické innosti v rozsahu samostatného vedení, koordinace  
a hodnocení praktického vyu ování a odborné praxe v oblasti ošet ovatelství nebo porodní 
asistence student  st edních, vyšších odborných a vysokých škol nebo specializa ního 
vzd lávání v oboru své specializace nebo v souvislosti s adapta ním procesem nov  
nastupujících zam stnanc , p itom zejména:  

vytvá í optimální podmínky pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe; 
organizuje a ídí výukový proces v souvislosti s odbornou praxí; 
koordinuje a reguluje praktické innosti a výkony vzd lávaných; 
pr b žn  hodnotí dosahované znalostí (v domostí a dovedností);  
provádí výstupní evaluaci vzd lávacího procesu a zpracovává záv re né 
hodnocení ú astník  vzd lávacího procesu.  

 

12 Uplatn ní absolventa 

Absolvent vzd lávacího programu certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou 
zp sobilost k p ímému vedení, koordinaci a hodnocení odborné praxe student  st ední, vyšší 
nebo vysoké školy zdravotnických obor  ošet ovatelství nebo porodní asistence, k p ímému 
vedení odborné praxe ú astník  specializa ního studia v oboru své specializované 
zp sobilosti a k vedení zam stnanc  v rámci adapta ního procesu. 

 

13 Organiza ní a pedagogické zajišt ní 

Personální 
požadavky 

Lektorem a školitelem m že být zdravotnický pracovník, který získal: 
kvalifikaci dle zákona 96/2004 Sb. a má Osv d ení k výkonu neléka ského 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a je zam stnancem 
p íslušného zdravotnického za ízení/ v aktivním zam stnaneckém pom ru. 
S praxí minimáln  3 roky na l žkovém odd lení. 
Se specializovanou zp sobilostí v  souvisejícím s oboru. 

                                                 
5 innosti, které budou uvedeny na certifikátu 
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Lektorem a školitelem m že být i jiný neléka ský pracovník nebo jiný 
zdravotnický pracovník, jehož odbornost se vztahuje k p íslušné problematice. 
Má pedagogickou praxi nebo pedagogické vzd lání. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Materiální a p ístrojové vybavení pracovišt  spl ující požadavky na výkon 
inností daného vzd lávacího programu. 

P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databáze. 
Technické a didaktické multimediální vybavení u eben. 
Zajišt ní dle možností vlastními prost edky nebo ve smluvním za ízení.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  zajiš ující výuku 
ú astník  certifikovaného kurzu získalo rozhodnutí o ud lení akreditace6, tato 
za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování certifikovaného kurzu dle 
vzd lávacího programu. 
Minimální kritéria akreditovaných za ízení jsou dána spln ním odborných, 
provozních, technických a personálních p edpoklad . 

Bezpe nost a 
ochrana 
zdraví 

Sou ástí teoretické i praktické výuky je dodržování pravidel bezpe nosti 
a ochrany zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany 
p ed ionizujícím zá ením. 
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci.  
Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v 
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se k 
opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik.

Garant 

Odborná a specializovaná zp sobilost v oboru ošet ovatelství nebo porodní 
asistence. 
Osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  
S praxí minimáln  5 let na l žkovém odd lení ve zdravotnickém za ízení. 
Pedagogická praxe nebo pedagogické vzd lání.
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