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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ

REF.: Bc. Eva Wojcieská, DiS., tel. 224 972 380,

Podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdra-

votnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů, dále pak nařízení vlády č. 31/2010 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o čin-

nostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví 

vzdělávací programy specializačního vzdělávání nelékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vy-

dané ve Věstnících MZ ČR v roce 2006 a 2007.

Ošetřovatelská péče v interních oborech (nový obor), Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (nový 

obor), Ergoterapie pro dospělé (nový obor), Ergoterapie pro děti (Věstník 2006, částka 4), Urgentní 

medicína (nový obor), Klinická logopedie (Věstník 2007, částka 6), Soudní toxikologie (Věstník 2008, 

částka 5), Zobrazovací technologie a radiodiagnostice (nový obor), Zobrazovací a ozařovací technologie 

v radioterapii (nový obor), Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně (nový obor), Hygiena 

a epidemiologie – asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (nový obor), Hygiena a emidemiologie 

(nový obor), Ochrana a podpora veřejného zdraví (Věstník 2008, částka 5), Vyšetřovací metody v ochraně 

a podpoře veřejného zdraví (Věstník 2007, částka 6).
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v interních oborech 
je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Sestra pro pé i v interních 
oborech 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 interních oborech je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry  
dle §58, odst. 1 zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních,  
ve zn ní pozd jších 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 interních oborech 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  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. 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 
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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 
onemocn ní. Identifikace faktor  ovliv ujících 
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 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 

3 
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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. 4 

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. 
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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 Specializovaná ošet ovatelská pé e v interních oborech 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 

15 dn , tj. 120 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném 
pracovišti 
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 P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošet ovatelskou pé i 
o pacienty v interních oborech. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky modulu. Ischemická 
choroba srde ní. Arytmie. Zán tlivá onemocn ní 
srdce. Arteriální hypertenze. Etiologie, klinický 
obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence. 

9 

Plicní embolie. Plicní hypertenze. Onemocn ní 
tepen a žil. Etiologie, klinický obraz, diagnostika, 
lé ebné možnosti, dietoterapie, komplikace, 
prevence. 

4 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s nemocemi 
kardiovaskulárního 
systému a cév Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 

s nemocemi kardiovaskulárního systému a cév: 
fyzikální vyšet ení sestrou, posouzení pot eb 
pacienta, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace. 
Poradenská innost. 

2 

Zán tlivá onemocn ní plic. Tuberkulóza  
a mykobakteriózy plic. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence.  

2 

Chronická obstruk ní plicní nemoc. Respira ní 
insuficience. Astma bronchiale. Etiologie, 
klinický obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence.  

2 Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s nemocemi 
dýchacího ústrojí Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 

s nemocemi dýchacího ústrojí: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí, edukace v režimových opat eních  
a dechové rehabilitaci, možnosti realizace.  
Poradenská innost. 

2 
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Anemie. Poruchy koagulace. Etiologie, klinický 
obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence. 

3 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty 
s hematologickým 
onemocn ním 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s hematologickým onemocn ním: fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace a možnosti 
realizace. Poradenská innost. 

1 

Primární a sekundární imunodeficience, 
autoimunitní nemoci, orgánov  nespecifické  
a specifické autoimunitní nemoci, alergická 
onemocn ní. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence. 

2 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty  
s imunodeficity  
a alergiemi 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s imunodeficity a alergiemi: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí, edukace a možnosti realizace.  
Poradenská innost. 

2 

Revmatologická onemocn ní zán tlivá 
(revmatoidní artritida a jiné) a degenerativní 
(artróza). Klasifikace. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence. 

3 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty 
s revmatologickým 
onemocn ním 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s revmatologickým onemocn ním: fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace a možnosti 
realizace. Poradenská innost. 

3 

Onemocn ní jícnu, nemoci žaludku, tenkého 
st eva, tlustého st eva. Funk ní poruchy trávicího 
traktu, biliárního systému, jater a pankreatu. 
Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, dietoterapie, komplikace, prevence. 

4 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty 
s gastroenterologickým 
onemocn ním 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s gastroenterologickým onemocn ním: fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace a možnosti 
realizace. Poradenská innost. 

3 

Onemocn ní ledvin vrozené, d di né a získané. 
Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, dietoterapie, komplikace, prevence. 

4 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty 
s nefrologickým Specializovaná ošet ovatelská pé e zam ená  5 
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onemocn ním na pitný režim, výživu a pohybovou aktivitu. 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienta 
lé eného elimina ními metodami: fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace. 
Poradenská innost. 
Poruchy acidobazické rovnováhy, vodního  
a minerálního hospodá ství, obezita, malnutrice, 
metabolické nemoci kostí. Etiologie, klinický 
obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence. 

5 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty  
s poruchou výživy, 
metabolismu a vnit ního 
prost edí 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s poruchou výživy: fyzikální vyšet ení sestrou, 
posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí, edukace a možnosti realizace. 
Poradenská innost. 

2 

Cévní mozkové p íhody, zán tlivá onemocn ní. 
Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, dietoterapie, komplikace, prevence. 

4 

Degenerativní, demyeliniza ní a extrapyramidová 
onemocn ní, nervosvalová onemocn ní. Etiologie, 
klinický obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

4 

Epileptické syndromy. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. 

2 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty 
s neurologickým 
onemocn ním 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s neurologickým onemocn ním: fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace.  
Poradenská innost. 

4 

Kožní onemocn ní (dermatózy, kožní infekce, 
ekzémy, kožní alergické reakce, sexuáln  
p enosné choroby). Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, dietoterapie, 
komplikace, prevence. 

2 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty 
s dermatovenerologickým 
onemocn ním 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 
s dermatovenerologickým onemocn ním: 
fyzikální vyšet ení sestrou, posouzení pot eb 
pacienta, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace. 

2 
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Poradenská innost. 
Diabetes mellitus. Etiologie, klasifikace, klinický 
obraz, diagnostika. Lé ebné možnosti: obecné 
principy terapie, dietoterapie, inzulinoterapie, 
terapie perorálními antidiabetiky, fyzická aktivita. 
Selfmonitoring. Komplikace: akutní 
(hypoglykémie, hyperglykémie, ketoacidotické 
diabetické kóma, hyperosmolární diabetické 
kóma, laktátová acidóza), mikrovaskulární, 
makrovaskulární a jiné orgánové komplikace. 
Metabolický syndrom.  Prevence vzniku 
komplikací.  

5 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty s onemocn ním 
diabetes mellitus Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty 

s diabetes mellitus: fyzikální vyšet ení sestrou, 
posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí. Edukace v selfmonitoringu, 
inzulinoterapii, lé b  perorálními antidiabetiky, 
prevenci komplikací, pohybové aktivit . 
Spolupráce s nutri ním terapeutem v dietoterapii. 
Poradenská innost. 

4 

Vymezení pojmu podiatrie. Syndrom diabetické 
nohy. Klasifikace syndromu diabetické nohy. 
Screeningové vyšet ení syndromu diabetické nohy 
na podiatrii. Prevence, diagnostika. Lé ebné 
možnosti: obecné principy lé by odleh ením, 
obuv, speciální kontaktní fixace. R stové faktory 
a kožní transplantáty. Prevence syndromu 
diabetické nohy. 

4 

Chirurgické intervence lé by diabetické nohy: 
angioplastika bércových tepen, revaskularizace 
diabetické nohy, amputa ní výkony. Možnosti 
protetické pé e. Specializovaná ošet ovatelská 
pé e p i syndromu diabetické nohy. 

2 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
p i syndromu diabetické 
nohy, specializovaná 
práce sestry v oblasti 
podiatrie,  
pé e o chronickou ránu Patofyziologie hojení ran. Klasifikace rány – 

hodnotící škály. Faktory ovliv ující hojení ran. 
Evaluace rány, eliminace osídlení 
choroboplodnými zárodky. Princip ošet ování 
chronických ran, sanace spodiny rány, podpora 
hojení rány. Vhodná volba krycích materiál . Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace. 
Poradenská innost. 

4 

Infek ní onemocn ní gastrointestinálního 
systému, nervového systému. HIV/AIDS. 
Etiologie, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, dietoterapie, komplikace, prevence. 

3 
Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienta s infek ním 
onemocn ním 

Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienta 1 
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s infek ním onemocn ním: fyzikální vyšet ení 
sestrou, posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí. Plán bariérové ošet ovatelské pé e. 
Plán edukace a možnosti realizace. Poradenská 
innost. 

Synkopa, náhlá smrt, hypertenzní krize, CMP. 
Etiologie, diagnostika, klinický obraz selhání 
základních životních funkcí. Monitoring 
základních životních funkcí. Prevence rozvoje 
komplikací. 

2 

Epileptický záchvat. Hyperventila ní k e e. 
Aspirace, dušení. Anafylaxe. Etiologie, 
diagnostika, klinický obraz. Monitoring 
základních životních funkcí. Prevence rozvoje 
komplikací. 

2 

Komatózní a šokové stavy. Akutní intoxikace. 
Etiologie, diagnostika, klinický obraz selhání 
základních životních funkcí. Monitoring 
základních životních funkcí. Prevence rozvoje 
komplikací. 

2 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty p i náhlých 
stavech ve vnit ním 
léka ství 

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 

Tvorba eduka ního plánu a eduka ních jednotek. 
Možnosti individuálního p ístupu ve vzd lávání 
pacient , jejich blízkých nebo pe ujících 
s p ihlédnutím k široké variabilit  problematiky 
interních obor . 

1 
Eduka ní programy 
v interních oborech 

Praktické nácviky tvorby eduka ních plán   
u vybraných onemocn ní vnit ních orgán . 3 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná prevenci, diagnostiku, lé bu, fyzikální vyšet ení, postupy 
p i vyhledávání pot eb a jejich ovlivn ní ve vztahu k aktivitám 
denního života pacient  s onemocn ním vnit ních orgán , 
zná zvládání náhlých p íhod a krizových situací s použitím 
technik managementu komplikací, 
zná možnosti poskytování konzulta ních a poradenských služeb, 
spolupráce se svépomocnými skupinami, 
umí vyhodnotit stav pacienta s onemocn ním vnit ních orgán  
pomocí m ících technik a fyzikálního vyšet ení, 
umí posoudit stav pacient  a sestavit plán ošet ovatelské pé e 
respektující zvláštnosti p ístupu k pacient m s onemocn ním 
vnit ních orgán , 
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realizuje a hodnotí ošet ovatelskou pé i u pacient  
s onemocn ním vnit ních orgán ,  
edukuje v prevenci vzniku komplikací, 
edukuje pacienty a jejich rodinné p íslušníky v oblasti pé e o své 
zdraví ve vlastním prost edí. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Diagnostika sob sta nosti pacient  s onemocn ním vnit ních orgán  10 
Zhodnocení rizika pádu 10 
Zhodnocení rizika vzniku dekubitu 10 
Zhodnocení rizika vzniku malnutrice 10 
Zhodnocení rizika vzniku dehydratace 10 
Sledování základních fyziologických pot eb u pacienta (spánek, 
vyprazd ování) 4 

Vytvo ení plánu ošet ovatelské pé e u pacienta s onemocn ním vnit ních 
orgán  5 

Vytvo ení plánu edukace u pacienta s onemocn ním vnit ních orgán  5 
Edukace pacienta s onemocn ním vnit ních orgán  5 
P íprava pacienta na propušt ní do domácího prost edí 3 
Edukace blízkých pacienta v domácí pé i 2 
Edukace pacienta v inzulinoterapii pomocí inzulínového pera 10 
Manipulace s inzulínovou pumpou 1 
Edukace pacienta v selfmonitoringu glykémií 10 
Vyhodnocení jednotlivých fází vývoje chronické rány a defektu 10 
Monitoring faktor  ovliv ující pozitivní vývoj hojení chronické rány a defektu 5 
Monitoring použitého krytí a vývoje chronické rány a defektu 5 
Ošet ení chronické rány 5 
Edukace pacienta s diabetes mellitus v prevenci vzniku diabetické nohy 5 
Vyhodnocení jednotlivých fází vývoje syndromu diabetické nohy 10 
Edukace pacienta a jeho blízkých v pé i o chronickou ránu a diabetickou nohu 2 
Vyhodnocení EKG záznamu 10 
P íprava pacienta na invazivní lé ebný zákrok p i kardiologických 
intervencích 2 

P íprava, provedení a vyhodnocení spirometrie 2 
Asistence p i diagnostickém a terapeutickém endoskopickém vyšet ení 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta p ed endoskopickým výkonem na zažívacím 
traktu 1 

Ošet ovatelská pé e o pacienta po endoskopickém výkonu na zažívacím traktu 1 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s parenterální výživou 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s enterální výživou pomocí gastrické sondy 2 
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Podání stravy do perkutánní enterální gastrostomie 2 
Zajišt ní bariérové ošet ovatelské techniky u pacient  s nozokomiální nákazou 2 
Ošet ování pacienta s nozokomiální nákazou, v . protiepidemiologických 
opat ení a edukace pacienta 2 

Monitoring bolesti u pacienta 5 
Pé e o pacienta s komplikacemi p i peritoneální dialýze 1 
Ošet ovatelská pé e o pacienta v chronickém dialyza ním programu 1 
Nácvik vyprazd ování u pacient  se stresovou inkontinencí mo e 2 
Sestavení eduka ní jednotky a realizace edukace v prevenci civiliza ních 
chorob dle výb ru (obezita, kou ení, 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 - interní 
odd lení  

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 
Vyhodnocení rizik stavu pacienta s onemocn ním vnit ních orgán  1 
Vytvo ení plánu ošet ovatelské pé e u pacienta s onemocn ním vnit ních 
orgán  1 

Realizace plánu ošet ovatelské pé e u pacienta s onemocn ním vnit ních 
orgán  1 

Vytvo ení plánu edukace u pacienta s onemocn ním vnit ních orgán  1 
Edukace pacienta s onemocn ním vnit ních orgán  1 
P íprava pacienta na propušt ní do domácího prost edí 1 
Edukace pacienta v inzulinoterapii a v nácviku selfmonitoringu 1 
Edukace pacienta s diabetes mellitus v prevenci vzniku diabetické nohy 1 
Vyhodnocení faktor  ovliv ující pozitivní vývoj hojení u pacienta 
s chronickou ránou a defektem 1 

Ošet ení pacienta s chronickou ránou 2 
Vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)  
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Specializovaná ošet ovatelská pé e v geriatrii 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 

5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti – 
geriatrické odd lení nebo lé ebna pro dlouhodob  nemocné nebo 
odd lení následné pé e  

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

Cíl P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošet ovatelskou pé i 
o seniory. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Komplexní geriatrické 
hodnocení 

Úvod do problematiky modulu. Vymezení 
komplexního geriatrického hodnocení a jeho 
sou ástí.  Klinické vyšet ení geriatrického 
pacienta. Vybrané specializované ásti 
komplexního geriatrického vyšet ení, testy 
sob sta nosti, riziko vzniku dekubit , 
vyhodnocení rizika pádu, m ení intenzity bolesti, 
hodnocení stavu výživy, stanovení priorit v oblasti 
pacientových pot eb. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
u vybrané problematiky 
geriatrické k ehkosti  
a nestability 

Geriatrická k ehkost a nestabilita. Etiologie, 
klinický obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence, fyzikální vyšet ení sestrou, 
hodnotící a m ící techniky, posouzení pot eb 
pacienta, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace.  
Poradenská innost. 

3 

Imobilita, instabilita, inkontinence. Etiologie, 
klinický obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

3 

Specializovaná ošet ovatelská pé e u pacient  
s velkými geriatrickými syndromy: fyzikální 
vyšet ení sestrou s využitím hodnotících škál, 
posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí, plán bariérové ošet ovatelské pé e. 
Plán edukace a možnosti realizace. Poradenská 
innost. 

2 

Intelektuální poruchy – demence, deprese, 
delirium, poruchy chování, syndrom terminální 
geriatrické deteriorace. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
u pacient  s velkými 
geriatrickými syndromy  

Specializovaná ošet ovatelská pé e: fyzikální 4 
Specializovaná ošetřovatelská péče: fyzikální 4

Specializovaná
ošetřovatelská péče
u pacientů s velkými
geriatrickými syndromy
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vyšet ení sestrou s využitím hodnotících škál, 
posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí, edukace v režimových opat eních  
a možnosti realizace. Poradenská innost. 
Syndrom anorexie, malnutrice a dehydratace  
u geriatrického pacienta. Etiologie, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. 

3 

Specializovaná ošet ovatelská pé e: fyzikální 
vyšet ení sestrou s využitím hodnotících škál, 
posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán ošet ovatelských 
intervencí, edukace v režimových opat eních  
a možnosti realizace. Poradenská innost. 

3 

Syndrom maladaptace. Problematika týrání, 
zanedbávání a zneužívání starého lov ka. Formy 
týrání a zneužívání senior , diagnostika, v ková 
diskriminace, možnosti ešení ze strany 
zdravotník , svépomocné skupiny a interven ní 
centra. 

2 

Zvláštnosti 
farmakoterapie   
u geriatrických pacient  

Nespecifické projevy onemocn ní. Zm ny 
farmakokinetiky, farmakodynamiky a interakce 
lé iv ve stá í. Nežádoucí ú inky. Polymorbidita, 
polypragmazie. Ochota pacienta pro spolupráci 
(compliance) p i farmakoterapii. Specifika 
ošet ovatelské pé e. 

3 

Edukace pro pe ující  
o seniory v jejich vlastním 
prost edí  

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  
u pacienta s po ínající demencí. Pé e o pacienty 
se smyslovými poruchami ve vlastním prost edí. 
Identifikace symptom  zhoršení. 

4 

Zdravotní  
a sociální služby  
pro seniory 

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. 

2 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná komplexní funk ní zhodnocení geriatrického pacienta, 
vyhodnocuje úrove  samostatnosti pacienta s použitím 
hodnotících škál, 
zná prevenci, diagnostiku, lé bu nej ast jších velkých 
geriatrických syndrom  (somatických, psychických, sociálních), 
zná zvláštnosti farmakologické lé by v gerontologii, 
umí identifikovat aktuální pot eby a jejich ovlivn ní ve vztahu 
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k aktivitám denního života u pacient  vyšších v kových skupin, 
zná zvláštnosti ošet ovatelské pé e o geriatrického pacienta, 
umí posoudit stav pacient  a sestavit plán ošet ovatelské pé e 
respektující zvláštnosti p ístupu k pacient m s onemocn ním 
vnit ních orgán , 
realizuje a hodnotí ošet ovatelskou pé i u geriatrických pacient ,  
edukuje pe ující osoby v zajišt ní pé e o seniory ve vlastním 
sociálním prost edí, 
edukuje pacienty v oblasti pé e o své zdraví ve vlastním sociálním 
prost edí, 
edukuje v prevenci vzniku komplikací, 
monitoruje a vyhodnocuje stav a rizikové faktory nemocných 
z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých p íhod,  
hodnotí sociální situaci pacienta, 
zná možnosti sociální pomoci u geriatrického pacienta.

Seznam výkon  Po et výkon  
Zhodnocení rizika pádu u geriatrického pacienta 5 
Zhodnocení rizika vzniku dekubit  5 
Zhodnocení rizika vzniku malnutrice a dehydratace 5 
Zhodnocení sob sta nosti seniora pomocí hodnotících škál   5 
Monitoring intenzity bolesti u geriatrického pacienta 5 
Plán ošet ovatelské pé e u pacienta s imobiliza ním syndromem 1 
Realizace plánu ošet ovatelské pé e o pacienta s imobiliza ním syndromem 1 
Plán ošet ovatelské pé e u pacienta s inkontinencí 1 
Realizace plánu ošet ovatelské pé e o pacienta s inkontinencí  1 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s poruchou vyprazd ování stolice 2 
Plán ošet ovatelské pé e u pacienta s kognitivní deteriorací 2 
Realizace plánu ošet ovatelské pé e u pacienta s kognitivní deteriorací 2 
Vyhodnocení sociální situace u seniora 2 
Nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování sob sta nosti pacienta (rehabilita ní 
ošet ování) 2 

Podávání stravy enterální cestou  2 
Vytvo ení plánu edukace pro pe ující o seniora ve vlastním prost edí 1 
Edukace seniora a pe ujících v pé i o seniora ve vlastním prost edí 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 ošet ovatelská pé e v onkologii a paliativní pé i 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 

5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném pracovišti – 
onkologické odd lení nebo odd lení paliativní pé e 
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 P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošet ovatelskou pé i 
o pacienty s onkologickým onemocn ním. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Epidemiologie, etiologie  
a patologie nádorového 
onemocn ní 

Úvod do problematiky modulu. Incidence  
a prevalence nádorových onemocn ní, mortalita, 
faktory vzniku nádor , typy nádor , ší ení 
nádor  v organismu. Klinická klasifikace 
zhoubných nádor , genetika nádorových 
onemocn ní. Úloha sestry v prevenci nádor . 

4 

Zhoubná onemocn ní hlavy a krku. Etiologie, 
klasifikace, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, tracheostomie, komplikace, prevence. 
Specifika komunikace u pacient  s tracheostomií. 

2 

Zhoubná onemocn ní plic. Etiologie, 
klasifikace, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence.  

2 

Zhoubná onemocn ní tlustého st eva  
a kone níku. Etiologie, klasifikace, klinický 
obraz, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence.  

2 

Zhoubná onemocn ní ledvin a prostaty. 
Etiologie, klasifikace, klinický obraz, diagnos- 
tika, lé ebné možnosti, komplikace, prevence.  

2 

Zhoubná onemocn ní reproduk ních orgán . 
Etiologie, klasifikace, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence.  

2 

Zhoubná onemocn ní prsu. Etiologie, 
klasifikace, klinický obraz, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence.  

2 

Vybraná onkologická 
onemocn ní 

Zhoubná onemocn ní krevního systému: 
maligní lymfomy, akutní a chronické leukémie. 
Etiologie, klasifikace, klinický obraz, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence.  

3 
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Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
u pacient  s onkologickou 
lé bou 

Posouzení pot eb pacienta s onkologickou 
lé bou, stanovení ošet ovatelských problém . 
Plán ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace. 
Specifika p i chirurgické lé b  a lé b  zá ením. 
Specifika p i farmakologické lé b   
a chemoterapii. Postupy p i paravenózním úniku 
cytostatik. Hormonální lé ba. Biologická lé ba. 
Sledování komplikací.  

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
u pacient  se stomií 

Posouzení pot eb pacienta se stomií na trávícím 
ústrojí. Komplikace stomií. Pom cky  
pro stomiky. Životní styl stomik . Výživa  
a pitný režim. Fyzická aktivita pacient  se 
stomií. Psychosociální problémy stomik  – 
kluby stomik . Plán ošet ovatelských intervencí, 
edukace v režimových opat eních  
a možnosti realizace. 

2 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
u pacient  s nežádoucími 
ú inky p i onkologické 
lé b   

Posouzení pot eb pacienta, stanovení 
ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí a edukace v pé i:  
o dutinu ústní, výživu, hydrataci, integritu k že 
a tkání, zvládání bolesti, poruchy 
vyprazd ování, prevence infek ních 
komplikací, psychická podpora. 

4 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
u pacient  s nádorovou 
bolestí 

D lení nádorové bolesti. Hodnocení nádorové 
bolesti. Nástroje m ení bolesti, hodnotící škály. 
Principy lé by nádorové bolesti. Vyhodnocení 
analgetické lé by a jejího ú inku. Hodnocení 
vlivu bolesti na denní aktivity a celkovou 
kvalitu života. Nežádoucí ú inky opioid . Role 
sestry p i monitorování bolesti. Plán 
ošet ovatelských intervencí, edukace 
v režimových opat eních a možnosti realizace. 

3 

Specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
v paliativní pé i  

Základní principy paliativní medicíny  
a ošet ovatelské pé e. Vztah podp rné  
a paliativní pé e. Nej ast jší symptomy 
terminálního stádia (dušnost, kašel, terminální 
chr ivé dýchání, nauzea, zvracení, zácpa, 
syndrom st evní obstrukce, nechutenství, 
nádorová kachexie, škytavka, sv d ní, atd.)  
a možnosti jejich ešení. Psychosociální aspekty 
pokro ilého onemocn ní. Terminální fáze 
onemocn ní. Organiza ní formy poskytování 
paliativní pé e, hospicová pé e. Plán paliativní 
ošet ovatelské pé e. Plán edukace a pomoci 
blízkým a pe ujícím o nemocné. Etický  
a psychologický p ístup pe ujících. Prevence 
syndromu vyho ení. 

5 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 4 
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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 onkologickým onemocn ním, 
zná zvládání náhlých p íhod, krizových situací s použitím technik 
managementu komplikací, zásady komunikace, 
zná koncepci a obecné principy paliativní pé e, 
zná problematiku specifické ošet ovatelské pé e u pacient  
v terminálním stádiu, 
umí posoudit stav pacient  s použitím hodnotících škál a sestavit 
plán ošet ovatelské pé e respektující zvláštnosti p ístup  
k onkologickým pacient m, 
realizuje a hodnotí ošet ovatelskou pé i u pacient  
s onkologickým onemocn ním, 
ovládá a uplat uje metody prevence a kompenzace doprovodných 
symptom  terminálního stádia, 
edukuje pacienty a jejich rodinné p íslušníky se zam ením na 
specifika života onkologických pacient  ve vlastním sociálním 
prost edí. 

Seznam výkon  Po et výkon  
Monitoring nežádoucích ú ink  p i onkologické lé b 2 
Hodnocení integrity k že a tkán  2 
Monitoring bolesti 6 
Monitoring výživy 2 
Monitoring hydratace 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s b išní stomií 1 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s tracheostomií 1 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s oslabenou imunitou 1 
Edukace v prevenci vzniku extravazátu 1 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s poruchou vyprazd ování stolice 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s mukositidou 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s únavou 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s radia ní lé bou 1 
Podání stravy do PEG 1 
Pé e o žilní vstupy a port 1 
Vytvo ení plánu edukace u onkologického pacienta a jeho blízkých 2 
Edukace onkologického pacienta nebo pe ujících v p íprav  na pé i 
v domácím prost edí 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 3.
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Odborný modul – OM 3 

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení – geriatrické 
odd lení nebo lé ebna pro dlouhodob  nemocné nebo odd lení 
následné pé e nebo onkologické odd lení nebo odd lení paliativní 
pé e

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  
Vyhodnocení rizik a stavu seniora s onemocn ním vnit ních orgán  nebo 
pacienta s onkologickou lé bou s využitím hodnotících a m ících technik 1 

Vytvo ení plánu ošet ovatelské pé e u seniora s onemocn ním vnit ních 
orgán  nebo pacienta s onkologickou lé bou 1 

Realizace plánu ošet ovatelské pé e u seniora s onemocn ním vnit ních 
orgán  nebo pacienta s onkologickou lé bou 1 

Vytvo ení plánu edukace u seniora s onemocn ním vnit ních orgán  nebo 
pacienta s onkologickou lé bou 1 

Edukace seniora s onemocn ním vnit ních orgán  nebo pacienta 
s onkologickou lé bou 1 

P íprava seniora nebo onkologického pacienta na propušt ní do domácího 
prost edí 1 

Vytvo ení plánu bariérové ošet ovatelské pé e u imunodeficitních pacient 1 
Edukace pacienta v pé i o port 1 
Vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)  

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

vykonávat intervence specializované a vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
u pacienta s onemocn ním vnit ních orgán , v etn  p ípravy na návrat  
do vlastního sociálního prost edí, 
vykonávat intervence specializované a vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
u pacienta s onemocn ním vnit ních orgán , zam enou na posílení a udržení 
sob sta nosti, mentální schopnosti se zohledn ním jejich v ku prost ednictvím 
cílených aktivit, 
poskytovat paliativní pé i, vyhledávat aktuální pot eby pacienta a koordinovat 
týmovou spolupráci v pé i o pacienta v terminálním stádiu, 
vykonávat preventivní a protiepidemiologická opat ení u pacienta s onemocn ním 
vnit ních orgán , 
edukovat pacienta a jím ur ené osoby v oblastech prevence onemocn ní, p itom 
spolupracovat s fyzioterapeutem, nutri ním terapeutem a zdravotn -sociálním 
pracovníkem, 
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provád t poradenskou a dispenzární innost zam enou na problematiku 
onemocn ní vnit ních orgán , indikovat zdravotnické prost edky, 
hodnotit a ošet ovat chronické rány a doporu ovat vhodné krycí materiály. 

 

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 
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. 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/ka specializa ního vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v interních 
oborech 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 interních 
oborech. Je oprávn n/a na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou, zabezpe ovat ošet ovatelskou pé i v interních oborech v rozsahu  
své specializované zp sobilosti stanovené innostmi, ke kterým je p ipraven/a 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 

Všeobecná sestra se specializovanou zp sobilostí v oboru Ošet ovatelská pé e 
v interních oborech 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 onemocn ním vnit ních orgán , 

edukovat pacienty s onemocn ním vnit ních orgán , p ípadn  blízké osoby  
ve specializovaných ošet ovatelských postupech a p ipravovat pro n  informa ní 
materiály, 

sledovat a vyhodnocovat stav pacient  s onemocn ním vnit ních orgán  z hlediska 
možnosti vzniku komplikací, náhlých p íhod a podílet se na jejich ešení, 

plánovat a zajiš ovat specializovanou a vysoce specializovanou ošet ovatelskou 
pé i u pacient  s onemocn ním vnit ních orgán , 

identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 

plánovat specializovanou a vysoce specializovanou ošet ovatelskou pé i  
o pacienty v terminálním stádiu, 

edukovat pe ující osoby v zajišt ní pé e o pacienty s onemocn ním vnit ních 
orgán  ve vlastním prost edí, 

provád t pr zkumná šet ení za ú elem identifikace oblastí pro zlepšení kvality 
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 interních oborech, 

provád t poradenskou a dispenzární innost zam enou na problematiku 
onemocn ní vnit ních orgán , 

provád t poradenskou innost u pacient  s chronickými ranami. 

 

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 všeobecná sestra se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace Ošet ovatelská pé e o dosp lé, 
Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech 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 interním 
oboru, pracující na specializovaném 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 všeobecná sestra se specializovanou zp sobilostí v oboru 
specializace Ošet ovatelská pé e o dosp lé, Ošet ovatelská pé e o pacienty 
ve vybraných klinických oborech, 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 léka  s atestací v p íslušném oboru. 
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.). 
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. 

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. 

                                                 
 školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Akreditovaným pracovišt m na odbornou praxi mohou být interní odd lení, 
onkologická odd lení, geriatrická odd lení. 

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. 

 

7 Tabulka modul   

Specializa ní vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v interních oborech 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organiza ní a metodické vedení 
specializované ošet ovatelské 
pé e 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Specializovaná ošet ovatelská 
pé e v interních oborech  

3 týdny T – 120 hodin 
4 týdn  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 kredit/den) 

OM 2 P Specializovaná ošet ovatelská 
pé e v geriatrie 

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

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

OM 3 P Specializovaná ošet ovatelská 
pé e v onkologii a paliativní pé i 
 

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 

1 týden Pr, AZ - 40 
hodin 

15 (á 3 kredity/den) 
 

   

T – teorie  240 

Pr – praxe  240 

Pr – AZ    80 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 Ošet ovatelská pé e v chirurgických 
oborech je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Sestra pro pé i 
v chirurgických oborech, 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 chirurgických oborech je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry 
dle § 58, odst. 1 zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka ských zdravotnických povoláních,  
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 chirurgických oborech 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, 
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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 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. 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  

4 
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a vyhodnocení. Externí a interní kontrola 
kvality. 

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 
onemocn ní. Identifikace faktor  ovliv ujících 
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 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 

3 
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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. 4 

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 , 
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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 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1 

Odborný modul – OM 1 Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty p ed a po 
chirurgickém zákroku 

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 1 
P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošet ovatelskou pé i 
o pacienty p ed a po chirurgické lé b  se zam ením na prevenci 
vzniku poopera ních komplikací. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Specializovaná 
p edopera ní p íprava 

Úvod do problematiky modulu. Specializovaná 
p edopera ní p íprava u plánovaných opera ních 
zákrok  (nap . pacienta s kardiovaskulárním 
onemocn ním, diabetem mellitem, plicním 
onemocn ním, imunosupresí, geneticky 
podmín ným hematologickým onemocn ním)  
a urgentních opera ních zákrok  (nap . náhlá 
p íhoda b išní, polytraumata). 

6 

Charakteristika poopera ních komplikací 
(komplikace v opera ní rán , komplikace 
respira ní, ob hové, v oblasti trávicího ústrojí, 
cévní, urologické, komplikace v oblasti CNS  
a periferních nerv , bolest, abnormality t lesné 
teploty, nozokomiální nákazy). Sledování 
poopera ního stavu pacienta, sledování bolesti, 
psychických zm n.  

5 

Fyzikální vyšet ení sestrou, plán ošet ovatelských 
intervencí, plán bariérové ošet ovatelské pé e, 
edukace v režimových opat eních. 

2 

Prevence poopera ních 
komplikací 

Specializovaná ošet ovatelská pé e u pacient  
s porušením kožní a tká ové integrity, klasifikace 
chirurgické a chronické rány (pomocí hodnotících 
škál). Faktory ovliv ující hojení ran. Princip 
ošet ování chronických ran (sanace spodiny rány, 
podpora hojení rány), vhodná volba krycích 

4 
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materiál . Prevence vzniku proleženin, dekubit . 

Prevence šokových stav  

P í iny a druhy šoku (hypovolemický, 
distributivní, kardiogenní, obstruk ní, 
disociativní). Identifikace symptom  rozvíjejícího 
se šokového stavu. Fyzikální vyšet ení pacienta 
sestrou, plán ošet ovatelských intervencí, 
realizace. Preventivní opat ení proti vzniku 
šokových stav . 

5 

Sledování a hodnocení základních životních 
funkcí a poruch vnit ního prost edí. Nutri ní 
screening. Farmakologie p ípravk  užívaných p i 
selhání základních životních funkcí. Hemoterapie. 
Poopera ní odezva organizmu.  

4 

Vysoce specializovaná ošet ovatelská pé e o 
pacienta p i selhání základních životních funkcí. 
Základní a rozší ená podpora života, indikace, 
aktivace záchranného et zce, základní postupy.  

4 
Prevence selhání 
základních životních 
funkcí 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Praktická cvi ení 
kardiopulmonální resuscitace. 

2 

Rehabilita ní ošet ování 

Rehabilita ní ošet ování u pacient  p ed a po 
opera ních výkonech. P edopera ní p íprava 
v pohybové aktivit  po opera ním zákroku 
(aktivní a pasivní rehabilitace). Využití 
rehabilita ních technik v prevenci vzniku 
poopera ních komplikací. 

2 

Tvorba eduka ního plánu a eduka ních jednotek. 
Možnosti individuálního p ístupu ve vzd lávání 
pacient , jejich blízkých nebo pe ujících 
s p ihlédnutím k široké variabilit  problematiky 
chirurgických obor . 

2 
Eduka ní programy 
v chirurgických oborech 

Praktické nácviky tvorby eduka ních plán   
u vybraných chirurgických onemocn ní. 2 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná správný postup p i kardiopulmonální resuscitaci a její 
poskytnutí, 
zná a používá m ící techniky hodnocení stavu pacienta 
po chirurgickém zákroku, v . fyzikálního vyšet ení sestrou, 
zvládá ošet ovatelskou pé i u náhlých p íhod a krizových situací 
s použitím managementu komplikací a p ístrojové techniky, 
zná specifické individuální pot eby pacient  po chirurgickém 
zákroku a pacient  vyžadujících speciální ošet ovatelskou pé i, 
umí vyhodnotit zm ny v metabolismu v etn  vnit ního prost edí 
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u pacient  po chirurgickém zákroku,  
zná metody a prost edky k zajiš ování nutri ních pot eb pacient  
po chirurgickém zákroku, 
umí vyhodnotit pot eby pacienta po chirurgickém zákroku, 
sestavit plán ošet ovatelské pé e, v etn  intervencí, 
umí vyhodnotit chronické rány a doporu uje vhodné krycí 
materiály, 
umí edukovat pacienty v prevenci vzniku poopera ních 
komplikací souvisejících s chirurgickou lé bou.

Seznam výkon  Po et výkon  
P edopera ní p íprava u pacienta p ed urgentním opera ním výkonem 5 
P edopera ní p íprava u pacienta s plánovaným výkonem 5 
Sledování chirurgického pacienta ohroženého poopera ní komplikací 5 
Vyhodnocení EKG záznamu 5 
P íprava a asistence p i p evazech ran s využitím nových prost edk  k hojení 
ran, v . edukace a vedení záznamu pacienta 10 

Sledování akutní bolesti s využitím analogových škál, v . vedení záznamu 6 
Nutri ní screening s ohledem na charakter opera ního zákroku 2 
Sledování bilance tekutin, hodnocení rizika vzniku malnutrice, hodnocení 
rizika vzniku dekubit , hodnocení rizika pádu, m ení centrálního venózního 
tlaku, v . vedení záznamu 

5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta se speciálními invazivními vstupy a drenážemi 5 
Ošet ovatelská pé e o pacienta ohroženého šokovým stavem 5 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s parenterální výživou 5 
Sledování vnit ního prost edí – hydratace, vylu ování 5 
Rehabilita ní pé e p ed a po chirurgickém zákroku (polohování, posazování...) 5 
Edukace pacienta po chirurgickém zákroku k p edcházení vzniku 
poopera ních komplikací 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 (OM1). 
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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  
P edopera ní p íprava u pacienta p i urgentním opera ním zákroku 5 
P edopera ní p íprava u pacienta p i plánovaném opera ním výkonu  5 
Sledování chirurgického pacienta ohroženého poopera ní komplikací 5 
P íprava a asistence p i p evazech ran s využitím nových prost edk  k hojení 
ran, v . edukace a vedení záznamu pacienta 10 

Sledování akutní bolesti s využitím analogových škál, v . vedení záznamu 6 
Nutri ní screening s ohledem na charakter opera ního zákroku 2 
Sledování bilance tekutin, m ení centrálního venózního tlaku, v . vedení 
záznamu  5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta se speciálními invazivními vstupy a drenážemi 5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta ohroženého šokovým stavem 5 

Sledování vnit ního prost edí – hydratace, vylu ování 5 

Rehabilita ní pé e po chirurgickém zákroku (polohování, posazování ...) 5 
Edukace pacienta po chirurgickém zákroku k p edcházení vzniku 
poopera ních komplikací 5 

Písemné vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem) odborné praxe  
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Specializovaná ošet ovatelská pé e v chirurgických oborech 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 

15 dn , tj. 120 hodin teoretické výuky 
20 dn , tj. 160 hodin odborné praxe na vlastním nebo jiném 
pracovišti 
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 v akreditovaném za ízení)  

Cíl OM 2 P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošet ovatelskou pé i 
o pacienty v chirurgických oborech. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky modulu. Chirurgická 
onemocn ní hrudní st ny a prsu – vrozené vady 
hrudní st ny, benigní onemocn ní prsu, zhoubné 
nádory prsu. Etiologie, p íznaky, diagnostika, 
lé ebné možnosti, komplikace, prevence. 

9 

Chirurgická onemocn ní plic a pleury – plicní 
absces a sn , empyém, zhoubné nádory plic, 
plicní metastázy. Poran ní hrudníku – zlomeniny 
žeber, pneumotorax, zlomeniny sterna, poran ní 
plic. Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 

3 

Chirurgická onemocn ní jícnu – achalázie jícnu, 
striktura jícnu, hiátové kýly, reflexní choroba 
jícnu, nádory jícnu. Etiologie, p íznaky, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. Chirurgická onemocn ní b išní st ny – 
kýly. Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 

3 

Chirurgická lé ba 
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
u vybraných 
chirurgických 
onemocn ní hrudníku 
a b icha 

Chirurgická onemocn ní žaludku, duodena, 
tenkého st eva – poran ní žaludku zav ená 
a otev ená, duodenální v ed, žalude ní v ed, 
komplikace peptického v edu, benigní a maligní 
nádory žaludku, jiná onemocn ní duodena, 
poran ní tenkého st eva, morbus Crohn, benigní  
a maligní nádory tenkého st eva. Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

8 

Chirurgická léčba
a specializovaná
ošetřovatelská péče
u vybraných
chirurgických
onemocnění hrudníku
a břicha
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St evní stomie. Druhy stomií. Nej ast jší 
komplikace. Pom cky pro stomiky. Speciální 
ošet ovatelská pé e u pacient  se stomií. 
Chirurgie tlustého st eva a kone níku – otev ená  
a zav ená poran ní tlustého st eva, ulcerózní 
kolitida, Crohnova choroba tra níku, 
divertikulární choroba tlustého st eva, familiární 
adenomatózní polypoza, nádory tlustého st eva. 
Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 
Poran ní anorekta, hemeroidy, abscesy anu  
a rekta, píšt le anu a rekta, prolaps rekta, 
inkontinence anu, nádory rekta. Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

6 

Chirurgická onemocn ní jater, žlu ových cest, 
pankreatu a sleziny – abscesy jater, benigní a 
maligní nádory jater, trauma jater, syndrom 
portální hypertenze. Etiologie, p íznaky, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. Cholecystolitiáza, cholecystitida, 
maligní nádory žlu níku, choledocholitiáza, 
nádory žlu ových cest. Etiologie, p íznaky, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. Akutní a chronický zán t pankreatu, 
cysty pankreatu, zhoubné nádory slinivky. 
Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. Poran ní 
sleziny. Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 

4 

Náhlé p íhody b išní – zán tlivé náhlé p íhody 
b išní, ileózní náhlé p íhody b išní, traumatické 
náhlé p íhody b išní. Etiologie, p íznaky, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. Krvácení do trávícího ústrojí. Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

4 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

3 
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Chirurgická onemocn ní srdce a cév – vrozené 
srde ní vady, získané srde ní vady, ischemická 
choroba srde ní, aneuryzma vzestupné aorty  
a aortálního oblouku, výpotek v perikardu. 
Poran ní srdce a velkých cév – zav ená poran ní 
srdce, otev ená poran ní srdce, ruptura hrudní 
aorty. Princip mimot lního ob hu. 
Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 

6 

Periferní cévní chirurgie – tepenné embolie, 
trombózy, obliterující onemocn ní kon etinových 
tepen, obliterující onemocn ní viscerálních tepen, 
diabetická mikroangiopatie, diabetická noha, 
aneuryzma, poran ní tepen. Etiologie, p íznaky, 
diagnostika, lé ebné možnosti, komplikace, 
prevence. Chirurgická onemocn ní žil – trombóza 
povrchových žil, trombóza hlubokých žil, varixy 
dolních kon etin. Etiologie, p íznaky, diagnostika, 
lé ebné možnosti, komplikace, prevence. 

4 

Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
v kardiochirurgii  

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Vrozené poruchy velikosti, tvaru a uložení ledvin, 
mo ovod , varlat, uretry. Ledvinové a mo ové 
kameny, benigní hyperplazie prostaty. Urologické 
zán ty – pyelonefritida, zán t mo ového m chý e, 
zán ty varlat, nadvarlat a prostaty. Poran ní 
ledvin, mo ového m chý e a mo ových cest – 
kontuze ledviny, ruptura, ruptura mo ového 
m chý e, ruptura uretry, fraktura penisu. Zhoubné 
nádory ledvin a mo ových cest – Wilms v nádor, 
Grawitz v nádor, karcinom prostaty. Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

4 
Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty v urologii 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 
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Abdominální operace (na d ložních p ív scích, na 
d ložním t le, operace d ložních sestup  
a deviací, operace prolaps  pochvy po 
hysterektomii, urogynekologické operace, 
onkogynekologické operace). Vaginální operace. 
Endoskopické operace. Porodnické operace. 
Menší diagnosticko-terapeutické výkony 
a zákroky. Akutní stavy v porodnictví (krvácivé 
stavy, poruchy inzerce placenty, poruchy 
odlu ování placenty, embolie). Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

3 
Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
v gynekologii 
a porodnictví 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

1 

Zán t lebe ních kostí, hnisavé ložisko v mozku, 
hnisání v subdurálním prostoru, zán t mozkových 
plen, zán t obratl . Nádory lebky, nádory 
mozkových plen, nádory mozku, nádory 
hypofýzy, nádory hlavových nerv , nádory páte e 
a míchy. Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, prevence. Mozkové krvácení, poruchy 
prokrvení mozku, krvácení z aneuryzmatu, 
stenózy a. carotis. Etiologie, p íznaky, 
diagnostika, lé ebné možnosti, prevence.  

4 

Hernie disku, útlak periferních nerv  a míchy, 
výr stky páte e. Neuralgie trigeminu, syndrom 
karpálního tunelu, syndrom kubitální úžiny. 
Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence.  

2 

Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
v neurochirurgii 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
u vybraných onemocn ní 
hlavy a mozku 

Kraniocerebrální poran ní. Poran ní m kkých 
ástí hlavy – skalpu. Poran ní lebky – zlomeniny 

lebe ních kostí, penetrující poran ní hlavy, 
zav ená poran ní hlavy, komoce mozková, 
kontuze mozku, hodnocení hloubky bezv domí. 
Komprese mozku, nitrolebe ní krvácení. 
Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 

4 
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Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Onemocn ní ušní – úrazy, zán ty, nádory. 
Onemocn ní dýchacích cest – úrazy, zán ty, 
nádory. Onemocn ní polykacích cest – úrazy, 
zán ty, nádory. Akutní stavy v ORL. 
Tracheotomie. Etiologie, p íznaky, diagnostika, 
lé ebné možnosti, komplikace, prevence. 

5 
Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
v oboru ORL  Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 

vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Mechanické poškození oka a jeho okolí, 
poškození oka zá ením, popálení, poleptání, 
nitroo ní cizí t leso. Katarakta, glaukom, 
degenerace sítnice, v kem podmín né 
degenerativní onemocn ní oka. Onkologická 
onemocn ní oka. Náhlá ztráta zraku. Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
komplikace, prevence. 

6 
Chirurgická lé ba a 
speciální ošet ovatelská 
pé e o pacienty 
s onemocn ním oka 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Chirurgická onemocn ní v oblasti dutiny ústní, 
elisti a obli eje. Nádory slinných žláz, jazyka. 

Úrazy obli ejových kostí, ztrátová poran ní 
(st elné). Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, komplikace, prevence. 

3 
Chirurgická lé ba  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
v stomatochirurgii 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

1 
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Právní úprava transplantace orgán  a tkání, etické 
aspekty transplantace, stanovení smrti mozku. 
Typy transplantací, nej ast ji transplantované 
orgány, transplantace tkání. 

4 Problematika 
transplantací  
a specializovaná 
ošet ovatelská pé e  
o pacienty po 
transplantaci 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Chirurgická onemocn ní a úrazy v d tském v ku. 
Speciální ošet ovatelské pé e u d tí 
s chirurgickým onemocn ním. 

5 
Problematika 
specializované 
ošet ovatelské pé e 
v d tské chirurgii 

Plán specializované ošet ovatelské pé e, 
ošet ovatelské intervence se zam ením na v k 
dít te, posouzení a vyhodnocení, fyzikální 
vyšet ení sestrou, plán a realizace edukace dít te 
a rodinného p íslušníka. 

2 

Chirurgická onemocn ní a úrazy senior . 
Strategie chirurgické intervence ve stá í. Speciální 
ošet ovatelská pé e u geriatrických pacient  
s chirurgickým onemocn ním.  

6 
Problematika 
specializované 
ošet ovatelské pé e 
v gerontochirurgii 

Plán specializované ošet ovatelské pé e, 
ošet ovatelské intervence se zam ením na v k 
pacienta, fyzikální vyšet ení sestrou, hodnotící 
techniky a m ící škály, plán a realizace edukace 
seniora a rodinného p íslušníka. 

2 

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

Absolvent/ka: 
zná diagnostické p ístupy, screeningová vyšet ení, lé ebné 
a ošet ovatelské postupy u pacienta s chirurgickým onemocn ním 
v r zných v kových kategoriích, 
zná a používá m ící techniky hodnocení stavu pacienta 
s chirurgickým onemocn ním, v . fyzikálního vyšet ení sestrou, 
zvládá ošet ovatelskou pé i u náhlých p íhod a krizových situací 
s použitím managementu komplikací a p ístrojové techniky, 
zná specifické individuální pot eby pacient  s chirurgickým 
onemocn ním a pacient  vyžadujících specializovanou 
ošet ovatelskou pé i ve všech v kových kategoriích, 
umí vyhodnotit pot eby pacienta s onemocn ním vyžadujícím 
chirurgickou lé bu, sestavit plán ošet ovatelské pé e v . 
intervencí a vyhodnocení ve všech v kových kategoriích, 
umí poskytovat specializovanou ošet ovatelskou pé i pacient m 
chirurgickou lé bou prost ednictvím ošet ovatelského procesu, 
umí edukovat pacienty a jím ur ené osoby v p íprav  na 
specializované diagnostické a lé ebné postupy, v režimových 
opat eních a v ošet ovatelské pé i v ústavní pé i a ve vlastním 
sociálním prost edí, 
umí edukovat pacienty v prevenci vzniku komplikací 
souvisejících s chirurgickou lé bou.

Seznam výkon  Po et výkon  
Plán specializované ošet ovatelské pé e u pacient  po závažných a náro ných 
výkonech 10 

Edukace u pacienta po závažném a náro ném výkonu s trvalými následky  
a nutností používat kompenza ní pom cky 5 

Edukace pacienta v p edopera ním a poopera ním období 10 
Ošet ovatelská pé e o pacienta k akutnímu nebo plánovanému p ijetí na 
chirurgii 10 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s traumatem, ohroženého šokovým stavem,  
se speciálními invazivními vstupy a drenážemi 5 

Sledování chirurgického pacienta s ohledem na p edcházení komplikací 5 
Ošet ovatelská pé e o pacienta v období po opera ním zákroku až do 
propušt ní v etn  edukace 10 

Krátkodobá p edopera ní p íprava p ed závažným výkonem s ohledem na v k 
a p idružené choroby pacienta 5 

P íprava, provedení a asistence sestry u specializovaných vyšet ení 
v ambulantním provozu, v etn  edukace pacienta 10 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s tracheostomií, laváž a odsávání z dýchacích 
cest, nácvik sebepé e u pacient  s tracheotomií 5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s b išní stomií 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s výživovou stomií 3 
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Ošet ovatelská pé e o pacienta s urostomií 2 
P íprava a asistence sestry p i vým n  epicystostomie, v etn  edukace 
pacienta 2 

Sledování bilance tekutin, m ení centrálního venózního tlaku 5 
P íprava a asistence p i diagnostickém a terapeutickém endoskopickém 
vyšet ení pacienta, v etn  edukace 5 

P íprava a asistence sestry p i punk ní biopsii, v etn  edukace pacienta  
a vedení záznamu 2 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s akutní nebo chronickou bolestí s využitím 
m ících technik a hodnotících škál 5 

P íprava a asistence p i kanylaci centrální žíly, v etn  edukace pacienta 2 
P íprava a asistence p i p evazech ran s využitím nových prost edk  k hojení 
ran, v etn  edukace a vedení záznamu pacienta 10 

Ošet ování pacienta s nozokomiální nákazou, v etn  protiepidemiologických 
opat ení a edukace pacienta 5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s drenáží, v etn  edukace 5 
Nutri ní screening, edukace o dietním režimu sestrou s ohledem na v k  
a onemocn ní pacienta 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 2 (OM 2). 
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Odborný modul – OM 2 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  
Poskytování ošet ovatelské pé e u pacienta po závažném a náro ném 
výkonu prost ednictvím ošet ovatelského procesu 2 

Edukace pacienta v p edopera ním období na specializovaném pracovišti 5 
Vyhodnocení rizik a stavu pacienta po speciálním výkonu 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienty s urostomií 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s tracheostomií 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s b išní stomií 2 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s výživovou stomií (sondou) 2 
Monitoring bolesti u pacienta s využitím hodnotících škál 5 
Edukace pacienta a jeho rodiny po chirurgickém výkonu p ed propušt ním 
do domácího prost edí v režimových opat eních 2 

Sledování chirurgického pacienta ohroženého komplikací  3 
Vyhodnocení faktor  ovliv ujících hojení ran u pacienta s akutní poopera ní 
ránou s ohledem na v k a p idružené choroby 2 

Vyhodnocení faktor  ovliv ujících hojení ran u pacienta s chronickou ránou 
a defektem s ohledem na v k a p idružené choroby 2 

Písemné vyhodnocení odborné praxe školitelem (mentorem)   
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3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 Specializovaná ošet ovatelská pé e o pacienty s onemocn ním  
a s ostatními traumaty pohybového aparátu 

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 3 
P ipravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošet ovatelskou pé i 
o pacienty s onemocn ním a s ostatními traumaty pohybového 
aparátu. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky modulu. Vrozené 
vykloubení ky lí, vrozená noha kososvislá, 
torticollis, vrozené skoliózy. 

4 

Získané ortopedické vady – Perthesova choroba 
ky le, Coxa vara dospívajících, aseptické 
nekrózy hlavice femuru v dosp losti, skoliózy, 
choroba Scheuermannova, degenerativní 
choroby pohybového ústrojí – artróza. 

4 

Zán tlivá onemocn ní – bakteriální 
osteomyelitis, artritis, tuberkulóza kostí a 
kloub , revmatické nemoci. Poruchy vým ny 
látkové – rachitis, osteomalacie, osteoporóza. 
Kostní onkologie. Kostní metastázy. Amputace 
– horní kon etiny, dolní kon etiny. 
Protetika, kompenza ní pom cky. Etiologie, 
p íznaky, diagnostika, lé ebné možnosti, 
prevence. 

4 

Vrozená a získaná 
onemocn ní pohybového 
aparátu 

Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Epidemiologie traumatu, mechanismy úrazu 
pohybového aparátu, charakteristika 
polytraumat a sdružených poran ní. 
Problematika úrazové prevence. 

4 

Traumatologie pohybového systému. 
Poran ní kr ní páte e, poran ní thorakolumbální 
páte e, základní typy zlomenin na páte i, 
kon etinách. Etiologie, p íznaky, diagnostika, 
lé ebné možnosti, prevence. 

8 

Úrazy pohybového 
aparátu 

Speciální rehabilita ní techniky. 2 

Úrazy pohybového
aparátu
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Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 
vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

Popáleniny – hloubka popáleniny, rozsah 
popálených ploch, celkový stav nemocného, 
lokalizace popáleniny. První pomoc. 
Etiologie, p íznaky, diagnostika, lé ebné 
možnosti, prevence. Význam plastické 
chirurgie. 

6 

Ošet ovatelská pé e 
o pacienty s popáleninami 
a dalšími traumaty Specializovaná ošet ovatelská pé e, fyzikální 

vyšet ení sestrou, posouzení pot eb pacienta, 
stanovení ošet ovatelských problém . Plán 
ošet ovatelských intervencí. Plán a realizace 
edukace. 

2 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná diagnostické p ístupy, screeningová vyšet ení, lé ebné  
a ošet ovatelské postupy u pacienta s onemocn ním a úrazy 
pohybového aparátu, 
zná a používá m ící techniky hodnocení stavu pacienta 
s onemocn ním a úrazy pohybového aparátu, v . fyzikálního 
vyšet ení sestrou, 
zvládá ošet ovatelskou pé i u náhlých p íhod a krizových situací 
s použitím managementu komplikací a p ístrojové techniky, 
zná specifické individuální pot eby pacient  s onemocn ním  
a úrazy pohybového aparátu, kte í vyžadují speciální 
ošet ovatelskou pé i, 
umí vyhodnotit pot eby pacienta s onemocn ním a úrazy 
pohybového aparátu, sestavit plán ošet ovatelské pé e v . 
intervencí a vyhodnocení, 
umí poskytovat specializovanou ošet ovatelskou pé i pacient m  
s onemocn ním a úrazy pohybového aparátu prost ednictvím 
ošet ovatelského procesu, 
umí edukovat pacienty a jím ur ené osoby v p íprav  na 
specializované diagnostické a lé ebné postupy, v režimových 
opat eních a v ošet ovatelské pé i v ústavní pé i a ve vlastním 
sociálním prost edí, 
umí edukovat pacienty v prevenci vzniku komplikací 
souvisejících s lé bou.

Seznam výkon  Po et výkon  
Plán specializované ošet ovatelské pé e u pacient  po závažných a náro ných 
výkonech na pohybovém aparátu 10 

Edukace u pacienta po závažných a náro ných výkonech na pohybovém 
aparátu s trvalými následky a nutností používat kompenza ní pom cky 5 
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Edukace pacienta v p edopera ním a poopera ním období 10 
Ošet ovatelská pé e o pacienta s traumatem, ohroženého šokovým stavem,  
se speciálními invazivními vstupy a drenážemi 5 

Sledování pacienta s úrazem pohybového aparátu s ohledem na p edcházení 
komplikací 5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta v období po opera ním zákroku na pohybovém 
aparátu až do propušt ní, v etn  edukace 10 

Krátkodobá p edopera ní p íprava p ed závažným a náro ným výkonem na 
pohybovém aparátu s ohledem na v k a p idružené choroby pacienta 5 

P íprava, provedení a asistence sestry u specifických vyšet ení v ambulantním 
provozu, v etn  edukace pacienta 10 

P íprava a asistence sestry p i punk ní biopsii, v etn  edukace pacienta  
a vedení záznamu 2 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s akutní nebo chronickou bolestí s využitím 
m ících technik a hodnotících škál 5 

P íprava a asistence p i kanylaci centrální žíly, v etn  edukace pacienta 2 
P íprava a asistence p i p evazech ran s využitím nových prost edk  k hojení 
ran, v etn  edukace a vedení záznamu pacienta 10 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s nozokomiální nákazou, v etn  
protiepidemiologických opat ení a edukace pacienta 5 

Ošet ovatelská pé e o pacienta s drenáží v etn  edukace 5 
Nutri ní screening, edukace o dietním režimu sestrou s ohledem na v k  
a onemocn ní pacienta 5 

Asistence p i kloubní punkci 5 
Asistence p i p ikládání fixa ních materiál  5 
Ošet ovatelská pé e o pacienta se zevními fixátorem 5 
Edukace pacienta po popáleninovém úrazu p i propušt ní do domácího 
prost edí 3 

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 (OM 3).

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

vykonávat innosti specializované a vysoce specializované ošet ovatelské pé e  
u pacienta s onemocn ním vyžadujícím chirurgickou lé bu, v etn  p ípravy na 
návrat do vlastního sociálního prost edí, 
vykonávat innosti specializované a vysoce specializované ošet ovatelské pé e  
u pacienta s onemocn ním vyžadujícím chirurgickou lé bu zam enou na posílení 
a udržení sob sta nosti, mentální schopnosti se zohledn ním jejich v ku 
prost ednictvím cílených aktivit, 
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vykonávat preventivní a protiepidemická opat ení u pacienta s onemocn ním 
vyžadujícím chirurgickou lé bu, 
edukovat pacienta a jím ur ené osoby v oblastech prevence a ošet ování; p itom 
spolupracovat s fyzioterapeutem, nutri ním terapeutem a zdravotn  – sociálním 
pracovníkem, 
provád t poradenskou a dispenzární innost zam enou na problematiku 
onemocn ní vyžadující chirurgickou lé bu v etn  indikace zdravotnických 
prost edk , 
hodnotit a ošet ovat chronické rány a doporu ovat vhodné krycí materiály. 

 

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 
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. 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/ka specializa ního vzd lávání v oboru Ošet ovatelská pé e v chirurgických 
oborech 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 chirurgických 
oborech. Je oprávn n/a na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou 
legislativou, zabezpe ovat ošet ovatelskou pé i v chirurgických oborech v rozsahu své 



52 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 8

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 chirurgických oborech je p ipraven/a:  

poskytovat specializovanou ošet ovatelskou pé i u pacient  s chirurgickou lé bou 
prost ednictvím ošet ovatelského procesu, 
hodnotit kvalitu poskytované ošet ovatelské pé e, 
sledovat, posuzovat a vyhodnocovat stav pacient  s chirurgickou lé bou z hlediska 
p edcházení vzniku komplikací a náhlých p íhod a podílet se na jejich ešení, 
provád t p ípravu pacient  s chirurgickou lé bou na specializované diagnostické  
a lé ebné postupy, doprovázet je a asistovat b hem výkon , sledovat a ošet ovat 
po výkonu, 
edukovat pacienty s chirurgickou lé bou, p ípadn  jimi ur ené osoby  
ve specializovaných postupech, p ipravovat pro n  eduka ní materiál, 
koordinovat práci len  ošet ovatelského týmu v oblasti ošet ovatelské pé e  
o pacienty s chirurgickou lé bou, 
provád t ošet ovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné innosti 
dle významu u pacient  s chirurgickou lé bou, realizovat výzkumnou innost  
a vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do klinické praxe na vlastním 
pracovišti i v dalších chirurgických oborech, 
podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku ú astník  specializa ního 
vzd lávání v oboru ošet ovatelská pé e v chirurgických oborech. 

 

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 .  
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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 všeobecná sestra se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace Ošet ovatelská pé e o dosp lé, 
Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech, 
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. 
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 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 všeobecná sestra se specializovanou zp sobilostí v oboru 
specializace Ošet ovatelská pé e o dosp lé, Ošet ovatelská pé e o pacienty ve 
vybraných klinických oborech, 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 léka  s atestací v p íslušném oboru. 
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.). 
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. 

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. 

                                                 
 školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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Pracovišt  pro výuku odborné praxe na akreditovaném pracovišti je vybaveno 
dle platných standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
Akreditovaným pracovišt m na odbornou praxi mohou být interní odd lení, 
onkologická odd lení, geriatrická odd lení. 

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 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza ní a metodické vedení 
specializované ošet ovatelské 
pé e 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P 
Specializovaná ošet ovatelská 
pé e o pacienty p ed a po 
chirurgickém výkonu 

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  

1 týden Pr, AZ – 40 
hodin 15 (á 3 kredit/den) 

OM 2 P Specializovaná ošet ovatelská 
pé e v chirurgických oborech  

3 týdn  T – 120 hodin 
4 týdn  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 3 P 

Specializovaná ošet ovatelská 
pé e o pacienty s onemocn ním 
a s ostatními traumaty 
pohybového aparátu  

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

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

   
T – teorie  240 
Pr – praxe  240 
Pr – AZ  80 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 Ergoterapie pro dosp lé je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Ergoterapeut pro dosp lé osvojením si 
pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce  
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb.,  
o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník . 
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Ergoterapie pro 
dosp lé je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání ergoterapeuta 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.“). 
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 apod. 

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 440 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 Ergoterapie pro dosp lé 
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 odborné praxe na akreditovaném pracovišti (minimáln  1 týden) a na 
pracovištích schválených vedoucím studia, v souladu s platnými právními 
p edpisy a vzd lávacím programem, 



ČÁSTKA 8    �    VĚSTNÍK MZ ČR 61

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  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 legislativa v ergoterapii 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl:  Vybavit ergoterapeuta znalostmi pot ebnými k organiza nímu  
a metodickému vedení ergoterapeutické 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. 

3 

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 ergoterapeutické pé i 

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

4 

Kvalita a bezpe í 
zdravotní pé e 

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

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

4 

Interpersonální 
dovednosti 
ergoterapeuta 

Podp rné techniky zvládání pracovní zát že. 
Techniky komunikace s agresivním pacientem, 
komunikace se zvláštními skupinami pacient . 

4 



62 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 8

 
Etický p ístup k pacient m a jejich blízkým 
s ohledem na v k, charakter onemocn ní,  
kulturní pot eby apod. Identifikace faktor  
ovliv ujících kvalitu života pacient . 

Edukace 

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

4 

Pr zkumné a výzkumné 
šet ení v ergoterapii 

Charakteristika, specifika a význam 
ergoterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy 
výzkumné práce. Volba a zp sob vyhledávání 
vhodných témat (evidence-based practice – praxe 
založená na d kazech), kritické hodnocení 
odborných pramen . 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 

Psychiatrická problematika a 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 
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 

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 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 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 ergoterapeutické pé e, 
koordinovat práci len  ergoterapeutického týmu, 
hodnotit kvalitu ergoterapeutické pé e, 
identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 
podílet se na pr zkumných a výzkumných 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 ergoterapeuta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace 
 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Ergoterapie u dosp lých klient  

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 10 dn  teorie, tj. 80 hodin 
Po et kredit  40 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Nové poznatky v oblasti 
jednotlivých klinických 
obor  z pohledu 
ergoterapie 

Úvod do odborného modulu. Ergoterapie v 
psychiatrii, psychosociální rehabilitace. Fyzické 
postižení (pro oblast neurologie, traumatologie, 
ortopedie, revmatologie, geriatrie).Obecná  
a speciální symptomatologie ve vnit ním 
léka ství. 

Vrozené srde ní vady. Získané srde né vady.  

Onemocn ní endokrinního systému, obezita, 
diabetes mellitus. Revmatologická onemocn ní. 

Onkologická onemocn ní. Obecná a speciální 
symptomatologie v traumatologii. Totální 
endoprotéza ky elního kloubu, kolenního kloubu. 
Amputace horní a dolní kon etiny. Polytraumata. 

Obecná a speciální symptomatologie v neurologii. 
Extrapyramidová onemocn ní (Parkinsonova 
nemoc, syndrom apod.). Demyeliza ní 
onemocn ní (skleróza multiplex apod.). Cévní 
mozková p íhoda. Onemocn ní periferních nerv . 

39 

Ergoterapeutické metody, 
postupy 

Speciální ergoterapeutická diagnostika 
v jednotlivých klinických oborech (hodnocení 
fyzických, psychických, smyslových, 
kognitivních funkcí, hodnocení v oblasti 
sob sta nosti, práce a volného asu). 

Specializované metodiky a terapeutické p ístupy 
aplikované v ergoterapii (nap .: Bobath koncept, 
p ístup dle Affolterové, Bazální stimulace, 
dlahování horní kon etiny, metody tapingu, 
techniky kognitivní rehabilitace, aplikace 
nafukovacích dlah). 

Problematika speciální neurofyziologie (aktuální 
poznatky o mechanizmech ízení hybnosti; ízení 
posturální motoriky, ízení selektivní hybnosti, 
ízení úchopových a dosahových funkcí). 

38 
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Biomechanika (v návaznosti na protetiku, korekce 
postury pro ergoterapeutickou innost, 
polohování), zásady ergonomie (p izp sobení 
pracovních podmínek výkonnostním možnostem 
pacienta), zásady výb ru a aplikace protetických 
pom cek.  

Specifika, zásady a možnosti manipulace 
(handlingu) u pacient  s poruchou mobility 
zvlášt  u stav : po CMP, s TML, po traumatech, 
TEP, u interních a geriatrických pacient  atd. 

Mezinárodní klasifikace funk ních schopností  
a zdraví a její uplatn ní v klinické praxi 
(v ergoterapii). 

Ergoterapeutický program u závažných traumat, 
opera ních výkon . 

Ergoterapeutický program u onemocn ní 
neurologických onemocn ní, u traumatologických 
onemocn ní, u pacient  s interním onemocn ním, 
u pacient  s psychiatrickým onemocn ním apod. 

Nové poznatky v ortetice, protetice, adjuvatice. 

Zp soby edukace pacienta a jeho blízkých. 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná fáze ergoterapeutického procesu v traumatologii, ortopedii, 
revmatologii, v neurologii, ve vnit ním léka ství, v psychiatrii, 
v geriatrii,  
zná a realizuje opat ení k zachování co nejvyšší míry 
sob sta nosti, nácvik b žných denních aktivit, 
poskytuje specifické metody u kognitivních a psychosociálních 
onemocn ní, 
zná nové trendy v oblasti technických a kompenza ních pom cek. 

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 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Odborná praxe 320 hodin praxe 
Po et kredit  120 
Seznam výkon  Po et výkon  
Komplexní ergoterapeutické vyšet ení zam ené na analýzu inností  
a funk ních schopností u pacient  s neurologickým onemocn ním (po CMP, 
TML), jiný neurologický pacient (RSM), po amputaci i po TEP, s 
psychiatrickým onenocn ním, u polymorbidního pacienta nebo pacienta 
s revmatologickým onemocn ním, s ohledem na p idružené diagnózy  

4 

Komplexní ergoterapeutické vyšet ení zam ené na analýzu inností a funk ní 
schopností u pacient  s patologickou závislostí (nap .: alkohol, drogy, apod.)  1 

Doložit písemn  zpracovanou kasuistiku pacienta s neurologickým 
onemocn ním, s psychiatrickým onemocn ním, s traumatologickou 
diagnózou, a u gerontologického pacienta s ortopedickou diagnózou 

5 kasuistik 

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 
adekvátn  provést komplexní ergoterapeutické vyšet ení v etn  použití 
odpovídajících hodnotících nástroj ,  
stanovit hlavní problém, cíl terapie, správn  volit ergoterapeutické postupy 
a p ístupy, 
pomoci pacientovi p i jeho za len ní do sociálního i pracovního prost edí, 
napomáhat adaptaci na zm n né životní podmínky,  
sledovat a vyhodnocovat stav pacient  z hlediska možnosti vzniku komplikací 
a náhlých p íhod, 
doporu ovat a provád t nácvik v používání kompenza ních a technických 
pom cek, 
navrhovat zm ny vedoucí k up esn ní ordinací v souladu s funk ním stavem 
pacienta a jeho zm nami, 
provád t hodnocení a nácvik b žných denních inností (ADL), pracovních 
a zájmových inností, úchopových inností a schopností ruky, kognitivních funkcí 
atd., v nemocni ním a ve vlastním sociálním prost edí, 
vést odbornou praxi. 

 

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 vypracovává studijní plán  
a plán pln ní praktických výkon  pro praktickou výuku, které má ú astník vzd lávání 
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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 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 Ergoterapie pro dosp lé bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
rehabilita ní pé i v oboru ergoterapie. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení 
a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou, § 75 vyhlášky . 55/2011 Sb., 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 

Ergoterapeut pro dosp lé se specializovanou zp sobilostí v oboru ergoterapie je p ipraven/a:  

vypracovávat informa ní materiály pro pacienty, 
navrhovat léka i zm ny vedoucí k up esn ní ordinací v souladu s funk ním stavem 
klienta a jeho zm nami, 
sledovat a vyhodnocovat stav pacient  z hlediska možnosti vzniku komplikací 
a náhlých p íhod, 
provád t hodnocení a nácvik b žných denních inností (ADL) v nemocni ním 
a ve vlastním sociálním prost edí s použitím specializovaných diagnostických 
a lé ebných postup , 
doporu ovat a provád t nácvik v používání kompenza ních a technických 
pom cek, 
doporu ovat úpravy vlastního sociálního prost edí a pracovního prost edí, 
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edukovat pacienty, p ípadn  osoby jimi ur ené, ve specializovaných 
ergoterapeutických postupech, 
instruovat zdravotnické pracovníky ve specializovaných ergoterapeutických 
postupech, 
hodnotit kvalitu poskytované ergoterapeutické pé e, 
provád t výzkum zam ený na odhalení p í in nedostatk  v ergoterapii, a vytvá et 
podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do klinické praxe,  
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
aplikovat specializované ergoterapeutické postupy vycházející 
z biomechanického, neurovývojového, kognitivn -percep ního, behaviorálního, 
psychoanalytického, humanistického p ístupu nebo z p ístupu zam eného 
na skupinu, 
provád t hodnocení a nácvik pracovních dovedností s ohledem na charakter 
duševního onemocn ní, aktuální zdravotní stav a v k jedince, 
realizovat opat ení vedoucí k získání i zachování co nejvyšší míry sob sta nosti, 
funk ní kapacity a za len ní do p irozeného sociálního a pracovního prost edí 
s d razem na zachování kvality života osoby, 
podílet se na vytvá ení, koordinaci a realizaci dlouhodobého programu lé by 
a rehabilitace osob s psychiatrickým onemocn ním, mentálním postižením, dále 
drogov  závislých, osob s poruchami p íjmu potravy a osob s demencí apod., 
aplikovat specifické ergoterapeutické techniky zam ené na ovlivn ní bolesti, 
provád t kognitivní rehabilitaci prost ednictvím ergoterapeutických inností nebo 
prost ednictvím využití specifických po íta ových program , 
edukovat pacienty o prevenci dalšího poškození a režimových opat eních. 

 

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 akreditována 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 .  
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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 m že být pouze ergoterapeut 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 a 
ergoterapeut dle § 7, odst. 1 a odst. 2 zákona .96/2004 Sb., pokud je 
držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu“, po p edchozím vyjád ení profesní organizace.  
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., 
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. 
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. 

                                                 
* Školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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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 Organizace a legislativa 
v ergoterapii 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Ergoterapie u dosp lých klient  2 týdny T – 80 hodin 40 (á 4 kredity/den) 

Odborná praxe na pracovišti  8 týdn  Pr – 320 hodin 
z toho: 

- na neurologickém odd. 1 týden – 40 hodin 

- na geriatrickém odd. 1 týden – 40 hodin 

- na psychiatrickém odd. 1 týden – 40 hodin 

- v protetickém centru 1 týden – 40 hodin 

- na odd. plastické chirurgie 
se zam ením na chirurgii 
ruky 

1 týden – 40 hodin 

- na akreditovaném 
rehabilita ním odd. 

1 týden – 40 hodin 

- na traumatologickém odd. 1 týden – 40 hodin 

OM 2 P 

- odborné lé ebné ústavy, 
stacioná e, lázn  

1 týden – 40 hodin 

120 (á 3 kredity/den) 

   
T – teorie  120 

Pr – AZ  320 hodin 
 

   Celkem 440 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 Ergoterapie pro d ti je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Ergoterapeut pro d ti osvojením 
si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce 
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb.,  
o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník .  
 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Ergoterapie pro d ti 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání ergoterapeuta 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 nebo metodou 
e-learningu apod. 

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 440 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 Ergoterapie pro d ti 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, 
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absolvování odborné praxe na akreditovaném pracovišti (minimáln  1 týden) a na 
pracovištích schválených vedoucím studia, v souladu s platnými právními p edpisy 
a 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  - 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 legislativa v ergoterapii 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl:  Vybavit ergoterapeuta znalostmi pot ebnými k organiza nímu 
a metodickému vedení ergoterapeutické pé e. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Vzd lávání d tí 

Vzd lávací aktivity u d tí, psychologické 
aspekty, specifický p ístup k pacient m 
s autismem, ADHD, fatickou poruchou, 
s poruchou polykání, mentálním deficitem, 
prefrontálním syndromem, alternativní p ístupy 
v komunikaci. 

2 

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 ergoterapeutické pé i 

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

4 

Kvalita a bezpe í 
zdravotní pé e 

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

4 
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ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve 

zdravotnických za ízeních v etn  sledování a 
vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. 

Interpersonální 
dovednosti 
ergoterapeuta 

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 , kulturní 
pot eby apod. 

4 

Edukace 

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

4 

Pr zkumné a výzkumné 
šet ení v ergoterapii 

Charakteristika, specifika a význam 
ergoterapeutického výzkumu. Techniky 
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy 
výzkumné práce. Volba a zp sob vyhledávání 
vhodných témat (evidence-based practice – praxe 
založená na d kazech), kritické hodnocení 
odborných pramen . 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 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 
zdravotnického za ízení). Hromadný výskyt 

3 
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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. 5 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná zásady vzd lávání d tí, 
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 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 d tských pacient , 
navrhuje a vypracovává plány edukace d tského 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 ergoterapeutické pé e, 
koordinovat práci len  rehabilita ního týmu, 
hodnotit kvalitu ergoterapeutické pé e, 
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identifikovat faktory ovliv ující kvalitu života pacient , 
podílet se na pr zkumných a výzkumných šet eních, 
navrhovat a vypracovávat plány edukace d tského pacienta, blízkých osob, 
p ipravovat eduka ní materiály. 

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: P ipravit ergoterapeuta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace. 
 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Ergoterapie v pediatrii 

Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 10 dn  teorie, tj. 80 hodin 
Po et kredit  40 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Nové poznatky v oblasti 
pediatrie z pohledu 
ergoterapie 

Úvod do odborného modulu. Novinky 
v neurofyziologii lidské motoriky, ontogenetický 
vývoj dít te, vývoj a ízení posturální motoriky, 
ízení a vývoj selektivní hybnosti – vývoj a ízení 

úchopových a polykacích funkcí. 
Specifika d tského v ku, vývojová kineziologie. 
Rychlost vývoje, retarda ní kvocient, jeho 
výpov dní hodnota. 
Specifika ergoterapie u d tí, možnosti 
komunikace. 

40 

Ergoterapeutické metody, 
postupy 

Speciální ergoterapeutické diagnostické postupy 
v pediatrii (hodnocení fyzických, psychických, 
smyslových, kognitivních funkcí, hodnocení 
v oblasti sob sta nosti, hry) 
Specializované metodiky a terapeutické p ístupy 
aplikované v ergoterapii v pediatrii (nap .: Bobath 
koncept, p ístup dle Affolterové, Bazální 
stimulace, aplikace nafukování dlah apod.), 
ergonomie. 
Psychologický p ístup k d tským pacient m  
a jeho rodin . Edukace rodi  dít te. 
Speciální kapitoly v pediatrii (specifika 
ergoterapie u problematiky d tí s  DMO, skoliózy 
v r zných v kových skupinách, respira ních 
onemocn ní, genetiky, onkologie a hematologie, 
revmatologie u d tí) v etn  poúrazových stav  
(polytrauma), kraniotrauma, CMP v d tském 
v ku, periferní parézy, meningomyelokély, 
artrograpózy, Ch-M-T, myopatie, atd. 

38 
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Dynamika a prognóza centrální koordina ní 
poruchy. 
Ergoterapeutická lé ba d tského v ku, 
ergoterapeutický program. 
Mezinárodní klasifikace funk ních schopností 
a zdraví a její uplatn ní v klinické praxi 
(v ergoterapii). 
Nové poznatky v ortetice, protetice, adjuvatice 
u d tského pacienta. 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
si uv domuje odlišnosti (specifika) d tského v ku a poskytuje 
d tem ergoterapeutickou pé i s ohledem na tyto odlišnosti 
(specifika), 
odliší fyziologický vývoj dít te od patologického vývoje, umí 
stanovit hlavní deficit (problém) d tského pacienta, 
stanoví hlavní problém, cíl a umí zd vodnit ergoterapeutický 
program, který je specifický pro d tský v k, 
edukuje rodi e d tského pacienta a umí vést techniku jejich 
domácí terapie, 
umí vést ergoterapeutickou lé bu d tského pacienta ve spolupráci 
s ošet ujícím léka em, 
zohled uje zvláštnosti psychologického p ístupu k d tskému 
pacientovi p i poskytování ergoterapeutické pé e, 
zná nové trendy v oblasti technických a kompenza ních pom cek, 
používá funk ní testy pro hodnocení ADL, mobility, funkcí ruky 
apod., 
aplikuje a áste n  zhotovuje i upravuje protetické pom cky, 
zná zásady korekce postury a ergonomie p i aplikaci protetické 
(kompenza ní) pom cky a p i provád ní ergoterapeutických 
inností. 

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

 
3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 

Odborný modul – OM 2 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 
Odborná praxe 320 hodin praxe 
Po et kredit  120 
Seznam výkon  Po et výkon  
Komplexní ergoterapeutické vyšet ení zam ené na analýzu inností 
a funk ních schopností u pacienta s neurologickým onemocn ním dle 
vlastního výb ru (polytrauma, kraniotrauma, stp. CMP, DMO, periferérní 
paréza HK, neuro-ortopedické problémy, myopatie) 

2 

Komplexní ergoterapeutické vyšet ení zam ené na analýzu inností a funk - 
ních schopností u pacienta s ortopedickým onemocn ním dle vlastního výb ru 2 
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Komplexní ergoterapeutické vyšet ení zam ené na analýzu inností 
a funk ních schopností u d tského pacienta s diagnózou DMO 2 

Doložit písemn  zpracovanou kasuistiku u d tských pacient  s neurologickou 
diagnózou (schválené školitelem odborné praxe) 1 

Doložit písemn  zpracovanou kasuistiku u d tských pacient  s ortopedickou 
diagnózou (schválené školitelem odborné praxe) 1 

Doložit písemn  zpracovanou kasuistiku u d tských pacient  s interní 
diagnózou (schválené školitelem odborné praxe) 1 

 

3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

adekvátn  provést komplexní ergoterapeutické vyšet ení v etn  použití 
odpovídajících hodnotících nástroj ,  
stanovit hlavní problém, cíl terapie, správn  volit ergoterapeutické postupy 
a p ístupy, 
pomoci d tskému pacientovi p i jeho za len ní do sociálního i pracovního 
prost edí, 
napomáhat adaptaci na zm n né životní podmínky,  
sledovat a vyhodnocovat stav d tského pacienta z hlediska možnosti vzniku 
komplikací a náhlých p íhod, 
doporu ovat a provád t nácvik v používání kompenza ních a technických pom cek 
adekvátn  k v ku dít te,  
navrhovat zm ny vedoucí k up esn ní ordinací v souladu s funk ním stavem 
d tského pacienta a jeho zm nami, 
provád t hodnocení a nácvik b žných denních inností (ADL), herních aktivit, 
úchopových inností a schopností ruky, kognitivních funkcí atd., v nemocni ním 
a ve vlastním sociálním prost edí, 
aplikovat herní a kreativní techniky jako terapeutický a diagnostický prost edek,  
vést odbornou praxi. 

 

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 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, 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 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 Ergoterapie pro d ti bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
rehabilita ní pé i v oboru ergoterapie. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení 
a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou § 74 vyhlášky . 55/2011 Sb., 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 

Ergoterapeut pro d ti se specializovanou zp sobilostí v oboru ergoterapie je p ipraven/a:  

navrhovat informa ní materiály pro pacienty, 
sledovat a vyhodnocovat stav pacient  z hlediska možnosti vzniku komplikací 
a náhlých p íhod, 
doporu ovat a provád t nácvik v používání kompenza ních a technických 
pom cek, 
edukovat rodi e p ípadn  osoby jimi ur ené, ve specializovaných 
ergoterapeutických postupech, 
hodnotit kvalitu poskytované ergoterapeutické pé e pro d ti, 
vytvá et podmínky pro aplikaci výsledk  výzkumu do klinické praxe,  
p ipravovat standardy specializovaných postup  v rozsahu své zp sobilosti, 
vést specializa ní vzd lávání v oboru své specializace, 
hodnotit úrove  psychomotorického vývoje dít te a diagnostikovat potíže 
ve výkonu aktivit lokomoce, kognitivních funkcí, komunika ních a sociálních 
dovedností dít te, 
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provád t hodnocení a nácvik b žných denních inností (ADL) v nemocni ním a ve 
vlastním sociálním prost edí  s použitím specializovaných diagnostických 
a lé ebných postup , 
aplikovat specializované ergoterapeutické postupy vycházející z biomechanického, 
neurovývojového, kognitivn -percep ního, behaviorálního, psychoanalytického, 
humanistického p ístupu nebo z p ístupu zam eného na skupinu, 
podílet se na orofaciální terapii s cílem zabezpe ení a posílení základních vitálních 
funkcí jako dýchání, polykání, p íjem a zpracování potravy, vylu ování, terapie 
dysfágií, navození a tréninku e ových a komunika ních dovedností dít te, 
navrhovat úpravy domácího prost edí a doporu ovat polohovací pom cky, hra ky 
a další pom cky pro rozvoj senzomotorických a psychomotorických dovedností 
a sebeobslužných inností dít te podle vývojového v ku dít te,  
u d tí p edškolního a školního v ku poskytovat ergonomické poradenství (nap . 
úprava pracovní plochy, výb r speciálního stolu, židle) a podílet se na p íprav  
dít te na školu. 

 

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 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 ergoterapeut se specializovanou zp sobilostí 
v oboru specializace nebo rehabilita ní pracovník se specializací Lé ba  
prací 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 
a ergoterapeut dle § 7, odst. 1 a odst. 2 zákona . 96/2004 Sb., pokud 
je držitelem „Osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu“, po p edchozím vyjád ení profesní organizace. 
Lektorem 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 



84 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 8

 
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., 
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. 
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 legislativa 
v ergoterapii 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Ergoterapie v pediatrii 2 týdny T – 80 hodin 40 (á 4 kredity/den) 

Odborná praxe na pracovišti  8 týdn  Pr – 320 hodin 
z toho: 

- na l žkovém d tském odd. 1 týden – 40 hodin 

- na d tské neurologii 1 týden – 40 hodin 

- na d tské ortopedii 1 týden – 40 hodin 

- na akreditovaném 
rehabilita ním odd. 

1 týden – 40 hodin 

- na psychiatrické klinice 
(drogov  závislých a jiných 
patologických závislostí) 

1 týden – 40 hodin 

- na d tské psychiatrii 1 týden – 40 hodin 

- lázn , RHB ústavy 
s d tskými klienty 

1 týden – 40 hodin 

OM 2 P 

- specifická za ízení – po 
chirurgických 
rekonstrukcích ruky aj. 

1 týden – 40 hodin 

120 (á 3 kredity/den) 

   
T – teorie  120 

Pr – AZ  320 hodin 
 

   Celkem 440 hodin 180 kredit  
Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 

 

8 Seznam doporu ených zdroj  
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BARTOŠOVÁ, D. D tské infek ní nemoci. Trendy soudobé pediatrie – sv. 2. 1. vyd. Praha: Galén, 
2003. 84 s. ISBN 80–7262–206–4. 
BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví, 6. p epracované a dopln né vydání. Praha: 
Grada, 2005. 188 s. ISBN 80-247-1197-4. 

ELKO, A. M. D tské úrazy a popáleniny: nemocni ní studie p ípad  d tských pacient  
hospitalizovaných s popáleninovým úrazem. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. 71 s. ISBN 80–7262–189–
0. 
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206 s. ISBN 80-7178-424-9. 
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pediatrie – sv. 3. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. 479 s. ISBN 80–7262–250–1. 
MINIBERGEROVÁ, L.; JI ÍNSKÁ, K. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Urgentní medicína je získání specializované 
zp sobilosti s ozna ením odbornosti Zdravotnický záchraná  pro urgentní medicínu 
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 Urgentní medicína 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchraná e 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.). 

Délka výkonu povolání zdravotnického záchraná e je minimáln  36 m síc  v úvazku 
1,0, z toho minimáln  12 m síc  na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 
dle odst. 2 § 56 zákona 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 Urgentní medicína 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 a spln ní výkon  daných vzd lávacím programem, 
potvrzení spln ní výkon  daných logbookem, 
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 pracovního 
sešitu (logbooku), ve kterém jsou záznamy o provedených výkonech v rámci celé odborné 
praxe (na ú astníkem zvoleném pracovišti i na pracovišti za ízení akreditovaného pro 
praktickou ást vzd lávacího programu). Po ty výkon  k jednotlivým modul m jsou uvedeny 
v logbooku v etn  typ  pracovišt  kde budou provedeny. Po et výkon  uvedených v OM 5, 
OM 6 a OM 7 na akreditovaných pracovištích 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 zdravotnického záchraná e 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. 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 Strategické ízení kvality zdravotní pé e. 4 
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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. 

Interpersonální 
dovednosti 
zdravotnického 
záchraná e specialisty 

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 
onemocn ní. Identifikace faktor  ovliv ujících 
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 ošet ovatelství 

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 

3 
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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. 4 

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, 
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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 

Cíl: P ipravit zdravotnického záchraná e pro požadované innosti konkrétního oboru 
specializace. 
 

3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 1  
Odborný modul – OM 1 Urgentní medicína  
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 15 dn , tj. 120 hodin teoretické výuky a praktických cvi ení 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe  

Po et kredit  65 (60 kredit  za teoretickou ást, 5 kredit  za praktickou ást) 

Cíl OM 1 

P ipravit zdravotnického záchraná e pro teoretické a praktické 
zvládnutí poskytování specifické ošet ovatelské pé e a neodkladné 
diagnosticko-lé ebné pé e na úseku p ednemocni ní neodkladné pé e 
o pacienta, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí 
nebo kde toto selhání hrozí. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky 
prvního bloku 

Úvod do problematiky jednotlivých tematických 
celk  OM 1(ZZS, p ístrojové a materiální 
vybavení, monitoring, diagnostika, 
elektrokardiografie, elektroimpulzoterapie, 
farmakologie). 

1 

Koncepce zdravotnické 
záchranné služby 

Definice, vývoj, sm r urgentní medicíny. 
Organizace ZZS. Odborné a personální 
p edpoklady k innostem na pracovištích urgentní 
medicíny.  

2 

P ístrojové a materiální 
vybavení pracoviš  ZZS 
a dokumentace 

Pom cky, nástroje, speciální zdravotnický 
materiál a p ístroje pro první diagnostická 
a lé ebná opat ení, monitoraci základních 
životních funkcí p i akutních stavech. 
Dokumentace spojená s prací v p ednemocni ní 
pé i (ošet ovatelská dokumentace, léka ská 
dokumentace, ostatní dokumentace). 

2 

Diagnostika, monitoring, 
vyšet ení 

Definice, význam a obecné cíle monitorování. 
Základní fyzikální vyšet ení, vyšet ovací metody, 
analýza údaj  o zdravotním stavu pacienta. 
Možnosti monitorování respira ního systému 
(monitorování dechové frekvence, pulzní 

3 
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oxymetrie, kapnometrie, cooxymetrie, 
monitorování v pr b hu um lé plicní ventilace, 
další možnosti monitoringu). Monitorování 
kardiovaskulárního systému (monitorování TK 
/tlak krevní/, P /pulz/, EKG 
/elektrokardiografické/ k ivky). Monitorování 
centrálního nervového systému (hodnocení kvality 
a kvantity v domí, hloubky analgosedace). 
Využití hodnotících metodik a škál.  
Vyšet ení biologického materiálu. Indikace 
k vyšet ení, druhy odebíraného biologického 
materiálu. Správný postup odb ru a manipulace 
s odebraným biologickým materiálem. 
Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšet ení. 

Farmakologie v urgentní 
medicín  

Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky. 
Hlavní lékové formy a skupiny používané 
v urgentní medicín . 
Lé ivé p ípravky používané v urgentní medicín , 
nástup ú inku, žádoucí a nežádoucí ú inky lé iv 
na organismus. 

16 

Elektrokardiografie, 
elektroimpulzoterapie 

Elektrokardiografické vyšet ení (EKG), analýza 
k ivky, patofyziologie poruch srde ního rytmu 
a jejich promítnutí do EKG k ivky, v etn  
d tských pacient . Defibrilace a kardioverze 
pomocí externích defibrilátor  s analýzou 
srde ního rytmu a bez analýzy srde ního rytmu. 
Kardiostimulace pomocí externích elektrod. 
Orientace v problematice pacientských 
kardiostimulátor  a kardioverter . 

16 

Úvod do problematiky 
druhého bloku 

Úvod do problematiky jednotlivých tematických 
celk  OM 1(KPR, zajišt ní dýchacích cest, UPV, 
zajišt ní periferního vstupu). 

1 

Kardiopulmonální 
resuscitace dosp lých 

Rozší ená kardiopulmonální resuscitace 
dosp lých, lé ebné postupy a léky používané p i 
kardiopulmonální resuscitaci v etn  zpr chodn ní 
a zajišt ní dýchacích cest. 
P ístroje k mechanické podpo e ob hu. 
Terapeutická mírná hypotermie.  

8 

Kardiopulmonální 
resuscitace d tí 

Rozší ená kardiopulmonální resuscitace d tí, 
lé ebné postupy a léky používané p i 
kardiopulmonální resuscitaci d tí, v etn  
zpr chodn ní a zajišt ní dýchacích cest 
a periferního vstupu do cévního e išt . 
Kardiopulmonální resuscitace d tí po porodu, 
vyšet ení a podpora vitálních funkcí novorozence 

8 

Zpr chodn ní a zajišt ní 
dýchacích cest 

Zajišt ní dýchacích cest pomocí supraglotických 
pom cek, endotracheální intubace a invazivní 
vstup do pr dušnice. 

16 
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Zajišt ní cévního e išt  

Indikace a kontraindikace k aplikaci periferních 
žilních vstup . Místa žilní punkce a volba 
periferní kanyly, postup a technika periferní žilní 
kanylace. Komplikace spojené s periferními 
žilními vstupy. Intraoseální vstupy, postup 
a technika zajišt ní a aplikace. Komplikace 
spojené intraoseálními vstupy. 

3 

Um lá plicní ventilace  
a oxygenoterapie 

Um lá plicní ventilace (UPV). Ru ní dýchací 
p ístroje a automatické dýchací p ístroje, jejich 
nastavení a obsluha. Ventila ní režimy, objemy, 
frekvence. Podpora ventilace polomaskou, 
kyslíkovými brýlemi. Použití zvlh ova  vzduchu 
a kyslíku v etn  nebulizátor .  Hyperbaroxická 
oxygenoterapie. 

4 

Úvod do problematiky 
t etího bloku 

Úvod do problematiky jednotlivých tematických 
celk  OM 1 (specifická ošet ovatelská pé e o 
dosp lé i d ti zam ená na jednotlivé skupiny 
diferenciální diagnózy). 

1 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty v bezv domí 

Pé e o pacienta v bezv domí z neúrazových p í in 
(hypoglykémie, hyperglykémie, epilepsie, febrilní 
k e e, mdloba, synkopa, kolaps) klinické projevy, 
diagnostika, základní neurologické vyšet ení, 
klasifikace poruch v domí, možnosti lé by, 
komplikace. 

8 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty s onemocn ním 
kardiovaskulárního 
systému 

Pé e o pacienta s akutním koronárním 
syndromem, infarktem myokardu, plicní embolií, 
poruchami srde ního rytmu, hypertenzí, cévní 
mozkovou p íhodou, akutním cévním uzáv rem, 
jícnovými varixy, aneurysma. 

4 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty s onemocn ním 
respira ního systému 

Pé e o pacienta s respira ní insuficiencí, náhlá 
dechová nedostate nost, astmatický záchvat, 
status astmaticus, chronická obstruk ní nemoc 
plicní, nekardiální plicní edém, laryngitidy, edém 
laryngu, laryngospasmus. Klinické projevy, 
diagnostika, možnosti lé by, komplikace. 

4 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty s traumaty 

Pé e o pacienta s polytraumatem, poran ním 
páte e, míchy, hlavy a obli eje, poran ní kostí, 
kloub  a m kkých tkání, poran ní hrudníku, 
b icha a krvácení. Pé e o pacienta s termickými 
traumaty, inhala ní trauma. Crash syndrom, blast 
syndrom, výšková nemoc, dekompresní nemoc, 
barotrauma.  

8 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty s bolestmi 
b icha 

Pé e o pacienta s neúrazovými bolestmi b icha, 
klinické projevy, zp soby vyšet ení, komplikace. 
Pé e o pacienta s akutními urologickými 
obtížemi, zp soby vyšet ení, komplikace. 

4 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 

Pacient s akutní intoxikací (alkoholem, 
návykovými látkami, léky, potravinami, 

4 
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o pacienty s akutní 
intoxikací 

živo išnými jedy, chemickými látkami, inhala ní 
otravy), klinické projevy, diagnostika, možnosti 
lé by, elimina ní metody, komplikace. Specifická 
antidota a jejich dostupnost. 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacientky s náhlými 
stavy v gynekologii 
a porodnictví 

Akutní stavy v gynekologii, akutní stavy 
v porodnictví, p ekotný porod, porodnické 
krvácení, klinické projevy, diagnostika, 
komplikace. Ošet ení novorozence. 

4 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty s duševním 
onemocn ním 

Pé e o pacienta s duševním onemocn ním, agrese 
a agresivita, stavy zmatenosti, delirium, demence, 
suicidium. Zm ny chování u pacienta pod vlivem 
psychotropních látek.  
Klinické projevy, diagnostika, komplikace. 

3 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba.  

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
umí zpr chodnit a zajistit dýchací cesty supraglotickými 
pom ckami a tracheální intubací u pacient  starších deseti let, 
umí zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci 
dosp lého pacienta, 
umí zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci 
d tského pacienta, v etn  zpr chodn ní dýchacích cest a zajišt ní 
periferního vstupu do cévního e išt ,  
umí zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci 
d tí po porodu, v etn  zpr chodn ní dýchacích cest a zajišt ní 
periferního vstupu do cévního e išt , 
umí zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci za 
použití p ístroj  k automatické srde ní masáži, 
umí indikovat a provád t defibrilaci srdce, 
umí provád t kardiostimulaci pomocí externích elektrod, 
umí zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci za 
použití bezprost edn  nezbytných lé ivých p ípravk , 
umí zavád t a udržovat kyslíkovou terapii, 
umí zajistit intraoseální vstup, 
umí provád t m ení a analýzu fyziologických funkcí pomocí 
p ístrojové techniky, v etn  využití invazivních metod, 
umí vést zdravotnickou dokumentaci v p ednemocni ní 
neodkladné pé i, 
umí odebírat biologický materiál na vyšet ení, 
umí analyzovat EKG k ivku, 
zná základy farmakokinetiky a farmakodynamiky lé ivých 
p ípravk  používaných v urgentní medicín , 
zná postupy mírné lé ebné hypotermie a umí jí zavád t, 
zná postupy invazivního vstupu do pr dušnice a umí asistovat p i 
jeho provád ní, 
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umí udržovat um lou plicní ventilaci ru ním i automatickým 
dýchacím p ístrojem, 
umí provád t specifickou ošet ovatelskou pé i, v etn  
diferenciální diagnostiky a neodkladných postup  u pacient  
se selháváním životních funkcí z úrazových i neúrazových p í in 
u pacient  všech v kových kategorií, 
umí vést p ekotný porod, ošet ovat novorozence a ešit akutní 
stavy v gynekologii a porodnictví. 

Seznam výkon  
Zajišt ní pacienta v kritickém stavu 
Rozší ená KPR 
Elektroimpulzoterapie: defibrilace, externí kardiostimulace 
Kanylace periferní žíly u d tí mladších 10 let 
Intraoseální vstup  
Provedení a vyhodnocení orienta ního laboratorního vyšet ení specifického pro UM 
Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest bez pom cek 
Zajišt ní dýchacích cest semiinvazivn  (LMA, kombirourou, laryngeálním tubusem)  
Zajišt ní dýchacích cest tracheální intubací pacienta staršího deseti let  
Ventilace pacienta pomocí ru ního k ísícího p ístroje s maskou 
Um lá plicní ventilace + oxygenoterapie 
Neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu v etn  ošet ení novorozence  
Infuzní terapie 
Nep ímá srde ní masáž pomocí automatického p ístroje  
Záznam a vyhodnocení k ivky EKG 
Tracheobronchiální lavaž u pacienta s ETI a TS 
Zavedení gastrické sondy  
Výplach žaludku u pacienta p i v domí 
Výplach žaludku u pacienta staršího 10 let v bezv domí se zajišt nými dýchacími cestami 

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.) 
a spln ní odborné praxe dané pro odborný modul 1. 

Minimální po et výkon  je stanoven logbookem. 
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3.2.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Intenzivní pé e  
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky a praktických cvi ení 
5 dn , tj. 40 hodin odborné praxe  

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

Cíl OM 2 

P ipravit zdravotnického záchraná e pro teoretické a praktické 
zvládnutí poskytování specifické ošet ovatelské pé e a neodkladné 
diagnosticko-lé ebné pé e na úseku anesteziologicko-resuscita ní 
pé e a v rámci akutního p íjmu, o pacienta, u kterého dochází 
k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky Úvod do problematiky jednotlivých tematických 
celk  OM2. 1 

Hygienický  
a protiepidemický režim 
na pracovištích intenzivní 
medicíny 

Nozokomiální nákazy v intenzivní pé i (definice 
pojm , etiologie a patogeneze, klasifikace, 
závažnost problematiky). Protiepidemický režim 
a bariérový p ístup. Prevence, možné postupy 
proti vzniku nozokomiálních infekcí (ranné 
infekce, nozokomiální bronchopneumonie, 
mo ové infekce, infekce z intravaskulárních 
katétr ). 

3 

Kyslíková terapie 
v intenzivní pé i 

Kyslíková terapie se zam ením na intenzivní 
pé i. Indikace, zásady a jednotlivé zp soby 
aplikace, ur ení vhodné frakce kyslíku vzhledem 
k onemocn ní, pom cky k aplikaci kyslíkové 
terapie, zvlh ování dýchacích cest. Používání 
medicinálních plyn  a využití hyperbarické 
komory. 

2 

Diagnostika, monitoring, 
komplementární 
vyšet ení 

Definice, význam a obecné cíle monitorování. 
Základní fyzikální vyšet ení, vyšet ovací 
metody, analýza údaj  o zdravotním stavu 
pacienta. Možnosti monitorování respira ního 
systému (monitorování dechové frekvence, 
pulzní oxymetrie, kapnometrie, vyšet ení 
krevních plyn  a acidobazické rovnováhy, 
monitorování v pr b hu um lé plicní ventilace, 
další možnosti monitoringu). Možnosti 
monitorování kardiovaskulárního systému 
(monitorování TK /tlak krevní/, P /pulz/, EKG 
/elektrokardiografické/ k ivky, monitorování 
hemodynamických pom r , prokrvení, možnosti 
monitorování cévního systému). Možnosti 
monitorování centrálního nervového systému 
(hodnocení kvality a kvantity v domí, hloubky 

3 
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analgosedace). Využití hodnotících metodik 
a škál. Speciální možnosti monitorovací 
techniky (abdominální tlak, gastrická 
tonometrie, TT /t lesná teplota/ a další). 
Základní a komplementární vyšet ení 
biologického materiálu. Indikace k vyšet ení, 
druhy odebíraného biologického materiálu. 
Správný postup odb ru a manipulace 
s odebraným biologickým materiálem. 
Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšet ení. 

Prevence vzniku 
sekundárních zm n 
v intenzivní pé i 

Problematika imobiliza ního syndromu 
v intenzivní pé i. Vliv imobility na jednotlivé 
orgánové systémy, techniky a zp soby prevence 
imobiliza ního syndromu. ešení komplikací 
vzniklých následkem imobiliza ního syndromu. 
Využití hodnotících metodik a škál v prevenci 
sekundárních zm n. Koncept stimulace vnímání. 
Uplatn ní stimulace vnímání v intenzivní pé i. 
Základní postupy užívané v konceptu stimulace 
vnímání, pravidla práce s konceptem. 

4 

Pacient s respira ní insuficiencí (akutní dušení, 
astmatický záchvat, status astmaticus, 
nekardiální plicní edém, chronická obstruk ní 
plicní nemoc), klinické projevy, diagnostika, 
možnosti lé by, komplikace. 

4 

Pacient s kardiovaskulárním postižením (akutní 
koronární syndrom, klinicky významné arytmie, 
plicní embolie, kardiomyopatie), klinické 
projevy, diagnostika, možnosti lé by, 
komplikace. 

3 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty s postižením 
zdraví interního 
charakteru 

Pacient s akutními stavy v diabetologii 
(hypoglykemické a hyperglykemické koma), 
klinické projevy, diagnostika, možnosti lé by, 
komplikace. 

2 

Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty se závažným 
infek ním onemocn ním 

Pacient se závažným infek ním onemocn ním 
(meningokoková meningitida, tetanus, syndrom 
získaného imunodeficitu, hepatitidy), klinické 
projevy, diagnostika, možnosti lé by, 
komplikace. 

2 

Základy um lé plicní ventilace (UPV). Stavy 
vyžadující um lou plicní ventilaci. Invazivní 
a neinvazivní um lá plicní ventilace (indikace, 
ventila ní režimy, ovlivn ní respira ního 
systému UPV). Komplikace a nežádoucí ú inky 
UPV. Problematika odvykání od ventilátoru. 

3 Vysoce specializovaná 
ošet ovatelská pé e 
o pacienty na um lé 
plicní ventilaci 

Extubace pacienta. Specifická ošet ovatelská 
pé e o pacienty na UPV (pé e o endotracheální 
a tracheostomickou kanylu, toaleta dýchacích 

4 
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cest, zp soby odsávání a dechová rehabilitace, 
endobronchiální laváže). Komunikace 
s pacientem na UPV. Hygienická pé e 
o pacienta na UPV (pé e o o i, uši, vlasy, vousy, 
dutinu ústní, nosní, k ži, nehty a další oblasti). 
Pé e o vyprazd ování. Pé e o spánek  
a o duševní hygienu. 
Enterální výživa pacienta v intenzivní pé i. 
Význam kvalitní výživy p i kritických stavech. 
Indikace, zp soby podávání, druhy výživy, 
možné komplikace. Pozice nutri ního terapeuta 
v ošet ovatelském týmu. 

2 

Výživa kriticky 
nemocných 

Parenterální výživa pacienta v intenzivní pé i. 
Indikace, zp soby aplikace, druhy p ípravk , 
komplikace a jejich prevence, p ístrojové 
vybavení a laboratorní monitorace. 

2 

Základy farmakologie 

Hlavní lékové skupiny používané na 
pracovištích intenzivní medicíny. Žádoucí 
a nežádoucí ú inky lé iv na organismus, lékové 
formy, nástup ú inku. 

4 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
u pacient  se závažným postižením respira ního systému, 
zná problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
u pacient  s akutními komplikacemi diabetu mellitu, 
zná problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
u pacient  se závažným infek ním onemocn ním, 
zná problematiku komplexní vysoce specializované ošet ovatelské 
pé e o pacienty vyžadující UPV v etn  rizik, komplikací s tím 
souvisejících,  
umí poskytovat specifickou ošet ovatelskou pé i pacient m na 
UPV 
umí sledovat funk nost speciální p ístrojové techniky k provád ní 
UPV a zajiš ovat její stálou p ipravenost, 
orientuje se v jednotlivých druzích výživy, umí je aplikovat 
kriticky nemocným, 
orientuje se ve farmakologických prost edcích užívaných 
v intenzívní medicín , zná jejich indikace a ú inky.

Seznam výkon  
P íprava ventilátoru k UPV 
Napojení pacienta na ventilátor 
Napojení pacienta na neinvazivní um lou plicní ventilaci 
Odsávání z dýchacích cest uzav eným odsávacím systémem 
Odsávání z dýchacích cest otev eným odsávacím systémem 
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Zm na polohy endotracheální kanyly 
Odb r krve na vyšet ení krevních plyn  a acidobazické rovnováhy ve spojení s UPV a analýza 
výsledk  
Sledování a analýza ventila ních parametr  
Rozpoznání patologie v oblasti výživy na základ  laboratorních vyšet ení 
Zhodnocení stavu v domí s využitím hodnotících metodik 
Zhodnocení hloubky analgosedace s využitím hodnotících metodik 
Vyhodnocení údaj  o stavu pacienta p i odpojování od ventilátoru 
Uplatn ní správného postupu p i odpojování pacienta od ventilátoru 
Analýza EKG k ivky  
Extubace pacienta 

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.) 
a spln ní odborné praxe dané pro odborný modul 2. 

Minimální po et výkon  je stanoven logbookem. 
 

3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 
Odborný modul – OM 3 Krizové ízení 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Cíl OM 3 P ipravit zdravotnického záchraná e pro provád ní a organizaci 
záchranných a likvida ních prací p i mimo ádných událostech. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Úvod do problematiky Úvod do problematiky jednotlivých tematických 
celk  OM3. 1 

Právní aspekty krizového 
ízení a mimo ádných 

událostí (MU) 

Systém ve ejné správy, systém krizového ízení, 
základní terminologie. Krizová p ipravenost 
zdravotnictví R, ochrana obyvatelstva. Systém 
havarijního a krizového plánování a zásady trau-
matologického plánování. Typové innosti IZS. 

9 

Psychologické aspekty 
MU 

Psychologické aspekty MU a krizových situací. 
Psychosociální interven ní služba 
zam stnanc m IZS a obyvatelstvu.  

8 

Záchranné a likvida ní 
práce 

Provád ní a organizace záchranných 
a likvida ních prací p i spole ném zásahu 
složek integrovaného záchranného systému. 
Organizace inností zdravotnických složek p i 
provád ní záchranných a likvida ních prací 
v míst  mimo ádné události podle aktuálních 
poznatk  medicíny katastrof. 

12 
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Taktiku zásahu v závislosti na typu mimo ádné 
události a aktuálních podmínkách. Zdravotnická 
dokumentace v podmínkách mimo ádné 
události. Prost edky osobní ochrany. Modelové 
ešení mimo ádné události. 

Triáž 

Metody t íd ní pacient  p i MÚ, t ídící karty. 
Simulace likvidace r zných typ  MÚ, v etn  
t íd ní ran ných. Dokumentace p i likvidaci 
MÚ. Vytvo ení situa ní zprávy. 

10 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba.  

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v systému ve ejné správy a v systému krizového 
ízení, 

zná základní terminologii, 
zná krizovou p ipravenost zdravotnictví R, 
orientuje se v ochran  obyvatelstva, 
zná právní aspekty krizového ízení, 
zná psychologické aspekty mimo ádných událostí a krizových 
situací, 
orientuje se v systému havarijního a krizového plánování, znát 
systém a zásady traumatologického plánování, 
zná zásady koordinace záchranných a likvida ních prací p i 
spole ném zásahu složek integrovaného záchranného systému, 
zná úkoly a organizaci inností zdravotnických složek p i 
provád ní záchranných a likvida ních prací v míst  mimo ádné 
události podle aktuálních poznatk  medicíny katastrof, 
umí provád t a organizovat zásah zdravotnických složek p i 
mimo ádné události, 
umí vyhodnotit mimo ádnou událost zejména z hlediska 
specifických rizik a požadavk  na síly a prost edky 
zdravotnických složek, 
umí p izp sobovat taktiku zásahu v závislosti na typu mimo ádné 
události a aktuálních podmínek, 
vede zdravotnickou dokumentaci v podmínkách mimo ádné 
události, 
indikuje použití prost edk  osobní ochrany a dalších v cných 
prost edk . 

Zp sob ukon ení modulu Praktická zkouška – modelové ešení likvidace MU. 
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3.2.4 U ební osnova odborného modulu OM 4 
Odborný modul – OM 4 Opera ní ízení p ednemocni ní neodkladné pé e 
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 OM 4 P ipravit zdravotnického záchraná e pro poskytování specifické 
innosti v rámci zdravotnického opera ního st ediska. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Zdravotnické opera ní 
st edisko 

Úvod do problematiky, systém tís ových volání 
v R a ve sv t , JET V 112 a národní tís ová 
ísla. Základní principy fungování opera ního 

st ediska. Definice a rozd lení, procesní režim 
zpracování tís ové výzvy. Prostorová a funk ní 
integrace. Kapacitní dimenzování a prostorové 
uspo ádání. Poslání ZOS, úkoly v síti 
zdravotnických za ízení v R, úkoly v rámci 
inností ZZS – p íjem tís ové výzvy, opera ní 
ízení, informa ní služby a telemedicína. 

3 

Právní aspekty 
opera ního ízení 

Právní postavení  ZZS v eské republice 
(zákony a vyhlášky). Integrovaný záchranný 
systém. 
Trestn  právní odpov dnost operátora 
(neposkytnutí první pomoci, neoprávn né 
nakládání s osobními údaji, odborné 
pochybení). Pracovn  právní odpov dnost. 

3 

Psychologické aspekty 
práce na ZOS 

Základy psychologie osobnosti se zam ením na 
dynamické vlastnosti osobnosti. 
Komunikace s volajícím, volání z první, druhé, 
t etí ruky, taktika komunikace s volajícím, 
specifické skupiny volajících a p ístup k nim. 
Krizová intervence po telefonu. Náro né životní 
situace, charakteristika náro né životní situace, 
stres a jeho odraz do práce operátora, stres 
volajícího, prevence a boj se stresem, 
psychosociální tís ové stavy, linky d v ry atd. 

8 

Vedení telefonického 
hovoru 

P íjem tís ové výzvy, lokalizace, navigace, 
geografické informa ní systémy. 
P íjem tís ové výzvy, klasifikace událostí, 
obecná ást – formalizovaný a volný p ístup, 
chyby a úskalí. 
P íjem tís ové výzvy, klasifikace událostí – 
speciální ást. Indikace a její význam, stupn  
naléhavostí, kompetence jednotlivých druh  
výjezdových skupin. 

12 



ČÁSTKA 8    �    VĚSTNÍK MZ ČR 103

 
Telefonicky asistovaná první pomoc, 
telemedicína, telefonicky asistovaná medikace, 
telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. 
Psychosociální emergence, základy krizové 
intervence. 

Opera ní ízení PNP 

Úkoly opera ního ízení. Metody optimální 
alokace zdroj . 
Specifika ízení LZS, indikace a kontraindikace 
využití LZS, opera ní ízení LZS. Spolupráce 
s dalšími složkami IZS. 

5 

innost ZOS p i MU 

Objasn ní pojmu MU (hromadné nešt stí, 
katastrofy, živelné pohromy, epidemie atd.). 
Legislativní podmínky pro ešení mimo ádné 
události. IZS, stav nebezpe í, nouzový stav, stav 
ohrožení státu, poplachové stupn , záchranné 
a likvida ní práce. Práce ZOS p i mimo ádné 
události, p íprava na mimo ádnou událost 
(dlouhodobá, operativní, traumatologické, 
evakua ní a krizové plány), identifikace 
mimo ádné události, svolávání záloh, 
spolupráce s dalšími složkami IZS, opera ní 
ízení (zajišt ní b žného provozu, komunikace 

se zdravotnickými za ízeními, koordinace 
distribuce zran ných, udržení spojení, 
poskytování informací (rodina, média). 

3 

Komunika ní technologie 

Úvod do problematiky. Telefonní systém 
(tís ové linky, koordina ní linky, datové 
p enosy atd.). Radiové systémy. 
Geografické informa ní systémy, lokaliza ní 
technologie, lokalizace tís ových volání. 
Možnosti a limity spolupráce r zných 
technologií, CAD. 

4 

Management a ízení 
kvality práce ZOS 

Sledování kvality práce ZOS, plán zajišt ní 
kvality. Statistická analýza práce ZOS, základní 
statistické pojmy, ukazatele polohy a variability, 
statistická evidence a formalizace dat, statistické 
šet ení a sb r dat, analýza dat, hypotéza, hladina 
pravd podobnosti, sledované parametry a jejich 
vypovídací schopnost. 

2 

Ukon ení modulu Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba.  

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná základní principy fungování opera ního st ediska, 
zná procesní režim zpracování tís ové výzvy, prostorovou 
a funk ní integraci, 
orientuje se v kapacitním dimenzování a prostorovém uspo ádání 
ZOS, 
zná systém tís ových volání v R a ve sv t , 
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zná poslání ZOS, jeho úkoly v síti zdravotnických za ízení v R 
a úkoly v rámci inností ZZS,  
umí komunikovat s volajícím ve stresu, s volajícími r zných 
v kových a sociálních skupin, 
umí p ijímat, evidovat a vyhodnocovat tís ovou výzvu, 
umí pracovat se stresem volajícího,  
uv domuje si vliv stresu na psychiku operátora, 
umí lokalizovat volání z mobilní i pevné linky, 
umí zabezpe it odpovídající zp sob ešení tís ové výzvy, 
umí analyzovat volání, klasifikaci a indikaci, 
zvládá telefonicky asistovanou první pomoc, v etn  
kardiopulmonální resuscitace, 
zvládá telefonicky asistovanou medikaci, telemedicínu, 
umí základy krizové intervence, 
zvládá optimální p i azení zdroj  k jednotlivým p ípad m, 
zná indikace a kontraindikace pro využití letecké záchranné 
služby (LZS), 
umí ešit a koordinovat likvidaci mimo ádné události, 
zná základních princip  elektronické komunikace, 
zná vlastnosti radiových sítí r zného typu, 
zná možnosti využití datových a informa ních technologií pro 
pot eby ZOS, 
orientuje se v základech statistického hodnocení práce ZOS, 
umí definovat základní asy a asové intervaly. 

Seznam výkon  
P ijetí tís ové výzvy 
Provedení telefonicky asistované první pomoci nebo neodkladné resuscitace  
Provedení modelové aktivace složek integrovaného záchranného systému 

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.) a spln ní 
odborné praxe dané pro odborný modul 4. 

Minimální po et výkon  je stanoven logbookem. 
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3.2.5 U ební osnova odborného modulu OM 5 
Odborný modul – OM 5 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení – l žková ást
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 

Cíl OM 5 

Po získání teoretických znalostí p ipravit zdravotnického záchraná e 
pro praktické zvládnutí poskytování specifické ošet ovatelské pé e 
o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních 
životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí. 

Seznam výkon  Minimální 
po et výkon  

KPR dosp lého  3 
KPR dít te  2 
Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest bez pom cek 10 
Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky 5 
Asistence u zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou  5 
Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest endotracheální kanylou  10 
Ventilace pacienta pomocí ru ního k ísícího p ístroje s maskou 5 
P íprava sterilního stolku k aseptickým výkon m 2 
Odsávání z dýchacích cest uzav eným odsávacím systémem 5 
Odsávání z dýchacích cest otev eným odsávacím systémem 5 
Zm na polohy endotracheální kanyly 5 

 
3.2.6 U ební osnova odborného modulu OM 6 

Odborný modul – OM 6 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení krajského 
zdravotnického opera ního st ediska

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 

Cíl OM 6 
Po získání teoretických znalostí p ipravit zdravotnického záchraná e 
pro praktické zvládnutí specifických inností zdravotnického 
opera ního st ediska. 

Seznam výkon  Minimální 
po et výkon  

TANR, TAPP (s využitím p íposlechu) 10 
P ijetí tís ové výzvy 10 
Provedení modelové aktivace složek IZS 1 
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3.2.7 U ební osnova odborného modulu OM 7 

Odborný modul – OM 7 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení – zdravotnická 
záchranná služba

Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 10 dn , tj. 80 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 
Po et kredit  30 kredit  za praktickou ást v akreditovaném za ízení 

Cíl OM 7 

Po získání teoretických znalostí p ipravit zdravotnického záchraná e 
pro praktické zvládnutí poskytování specifické ošet ovatelské pé e 
a neodkladné diagnosticko – lé ebné pé e na úseku neodkladné pé e, 
o pacienta, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí 
nebo kde toto selhání hrozí. 

Seznam výkon   Minimální 
po et výkon  

Zajišt ní pacienta v kritickém stavu 5 
Rozší ená KPR 3 
Defibrilace 1 
Defibrilace na modelu 5 
Kardiostimulace pomocí externích elektrod na modelu 5 
Kanylace periferní žíly u d tí mladších 10 let 2 
Intraoseální vstup 1 
Intraoseální vstup na modelu 5 
Provedení a vyhodnocení orienta ního laboratorního vyšet ení specifického 
pro UM 10 

Zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest bez pom cek 10 
Zajišt ní dýchacích cest semiinvazivn  5 
Zajišt ní dýchacích cest tracheální intubací pacienta staršího deseti let 2 
Provedení koniopunkce na kadaveru 2 
Um lá plicní ventilace a oxygenoterapie 2 
Infuzní terapie 5 
Srde ní masáž pomocí automatického p ístroje  1 
Zajišt ní mírné lé ebné hypotermie 1 
Analýza EKG k ivky 10 
Modelová aktivace složek IZS 1 
Tracheobronchiální laváž u pacienta s ETI a TS 1 
Výplach žaludku u pacienta p i v domí 1 
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3.3 Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul   

Absolvent/ka odborných modul  je p ipraven/a: 

zpr chodnit a zajistit dýchací cesty supraglotickými pom ckami a tracheální 
intubací u pacient  starších deseti let, 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci dosp lého pacienta, 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci d tského pacienta, 
v etn  zpr chodn ní dýchacích cest a zajišt ní periferního vstupu do cévního 
e išt ,  

zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci d tí po porodu, v etn  
zpr chodn ní dýchacích cest a zajišt ní periferního vstupu do cévního e išt , 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci za použití p ístroj  
k automatické srde ní masáži, 
indikovat a provád t defibrilaci srdce, 
provád t kardiostimulaci pomocí externích elektrod, 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci za použití 
bezprost edn  nezbytných lé ivých p ípravk , 
zavád t a udržovat kyslíkovou terapii, 
zajistit intraoseální vstup, 
provád t m ení a analýzu fyziologických funkcí pomocí p ístrojové techniky, 
v etn  využití invazivních metod, 
vést zdravotnickou dokumentaci v p ednemocni ní neodkladné pé i, 
odebírat biologický materiál na vyšet ení, 
analyzovat EKG k ivku, 
specifikovat základy farmakokinetiky a farmakodynamiky lé ivých p ípravk  
používaných v urgentní medicín , 
specifikovat postupy mírné lé ebné hypotermie a umí jí zavád t, 
specifikovat postupy invazivního vstupu do pr dušnice a umí asistovat p i jeho 
provád ní, 
udržovat um lou plicní ventilaci ru ním i automatickým dýchacím p ístrojem, 
provád t specifickou ošet ovatelskou pé i, v etn  diferenciální diagnostiky 
a neodkladných postup  u pacient  se selháváním životních funkcí z úrazových 
i neúrazových p í in u pacient  všech v kových kategorií, 
umí vést p ekotný porod, ošet ovat novorozence a ešit akutní stavy v gynekologii 
a porodnictví, 
vysv tlit problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e u pacient  
se závažným postižením respira ního systému, 
vysv tlit problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e u pacient  
s akutními komplikacemi diabetu mellitu, 
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vysv tlit problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e u pacient  
se závažným infek ním onemocn ním, 
vysv tlit problematiku komplexní vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
o pacienty vyžadující UPV v etn  rizik, komplikací s tím souvisejících,  
poskytovat specifickou ošet ovatelskou pé i pacient m na UPV, 
sledovat funk nost speciální p ístrojové techniky k provád ní UPV a zajiš ovat 
její stálou p ipravenost, 
specifikovat jednotlivé druhy výživy, umí je aplikovat kriticky nemocným, 
orientovat se ve farmakologických prost edcích užívaných v intenzívní medicín , 
zná jejich indikace a ú inky, 
orientovat se v systému ve ejné správy a v systému krizového ízení, 
vysv tlit základní terminologii, 
specifikovat krizovou p ipravenost zdravotnictví R, 
orientovat se v ochran  obyvatelstva, 
vysv tlit právní aspekty krizového ízení, 
vysv tlit psychologické aspekty mimo ádných událostí a krizových situací, 
orientovat se v systému havarijního a krizového plánování, vysv tlit systém 
a zásady traumatologického plánování, 
vysv tlit zásady koordinace záchranných a likvida ních prací p i spole ném 
zásahu složek integrovaného záchranného systému, 
vysv tlit úkoly a organizaci inností zdravotnických složek p i provád ní 
záchranných a likvida ních prací v míst  mimo ádné události podle aktuálních 
poznatk  medicíny katastrof, 
provád t a organizovat zásah zdravotnických složek p i mimo ádné události, 
vyhodnotit mimo ádnou událost zejména z hlediska specifických rizik 
a požadavk  na síly a prost edky zdravotnických složek, 
p izp sobovat taktiku zásahu v závislosti na typu mimo ádné události a aktuálních 
podmínek, 
vést zdravotnickou dokumentaci v podmínkách mimo ádné události, 
indikovat použití prost edk  osobní ochrany a dalších v cných prost edk , 
vysv tlit základní principy fungování opera ního st ediska, 
vysv tlit procesní režim zpracování tís ové výzvy, prostorovou a funk ní 
integraci, 
orientovat se v kapacitním dimenzování a prostorovém uspo ádání ZOS, 
specifikovat systém tís ových volání v R a ve sv t , 
vysv tlit poslání ZOS, jeho úkoly v síti zdravotnických za ízení v R a úkoly 
v rámci inností ZZS,  
komunikovat s volajícím ve stresu, s volajícími r zných v kových a sociálních 
skupin, 
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p ijímat, evidovat a vyhodnocovat tís ovou výzvu, 
pracovat se stresem volajícího,  
uv domit si vliv stresu na psychiku operátora, 
lokalizovat volání z mobilní i pevné linky, 
zabezpe it odpovídající zp sob ešení tís ové výzvy, 
analyzovat volání, klasifikaci a indikaci, 
provád t telefonicky asistovanou první pomoc, v etn  kardiopulmonální 
resuscitace, 
provád t telefonicky asistovanou medikaci, telemedicínu, 
specifikovat základy krizové intervence, 
p i adit optimální zdroje k jednotlivým p ípad m, 
vysv tlit indikace a kontraindikace pro využití  letecké záchranné služby (LZS), 
ešit a koordinovat likvidaci mimo ádné události, 

vysv tlit základní principy elektronické komunikace, 
vysv tlit vlastnosti radiových sítí r zného typu, 
vysv tlit možnosti využití datových a informa ních technologií pro pot eby ZOS, 
orientovat se v základech statistického hodnocení práce ZOS, 
definovat základní asy a asové intervaly. 

 

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 
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spln ní výkon  obsažených ve vzd lávacím programu a v logbooku 
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 Urgentní medicína bude p ipraven 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou 
ošet ovatelskou pé i v oboru urgentní medicíny. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení 
a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou, zabezpe ovat intenzivní pé i 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 

Zdravotnický záchraná  se specializovanou zp sobilostí v oboru Urgentní medicína 
je p ipraven: 

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, 
zpr chodnit a zajistit dýchací cesty supraglotickými pom ckami a tracheální 
intubací u pacient  starších deseti let, 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci dosp lého pacienta, 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci d tského pacienta, 
v etn  zpr chodn ní dýchacích cest a zajišt ní periferního vstupu do cévního 
e išt ,  

zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci d tí po porodu, v etn  
zpr chodn ní dýchacích cest a zajišt ní periferního vstupu do cévního e išt , 
zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci za použití p ístroj  
k automatické srde ní masáži, 
indikovat a provád t defibrilaci srdce, 
provád t kardiostimulaci pomocí externích elektrod, 
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zahájit a provád t rozší enou kardiopulmonální resuscitaci za použití 
bezprost edn  nezbytných lé ivých p ípravk , 
zavád t a udržovat kyslíkovou terapii, 
zajistit intraoseální vstup, 
provád t m ení a analýzu fyziologických funkcí pomocí p ístrojové techniky, 
v etn  využití invazivních metod, 
vést zdravotnickou dokumentaci v p ednemocni ní neodkladné pé i, 
odebírat biologický materiál na vyšet ení, 
analyzovat EKG k ivku, 
specifikovat základy farmakokinetiky a farmakodynamiky lé ivých p ípravk  
používaných v urgentní medicín , 
specifikovat postupy mírné lé ebné hypotermie a umí ji zavád t, 
specifikovat postupy invazivního vstupu do pr dušnice a umí asistovat p i jeho 
provád ní, 
udržovat um lou plicní ventilaci ru ním i automatickým dýchacím p ístrojem, 
provád t specifickou ošet ovatelskou pé i, v etn  diferenciální diagnostiky 
a neodkladných postup  u pacient  se selháváním životních funkcí z úrazových 
i neúrazových p í in u pacient  všech v kových kategorií, 
umí vést p ekotný porod, ošet ovat novorozence a ešit akutní stavy v gynekologii 
a porodnictví, 
vysv tlit problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e u pacient  
se závažným postižením respira ního systému, 
vysv tlit problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e u pacient  
s akutními komplikacemi diabetu mellitu, 
vysv tlit problematiku vysoce specializované ošet ovatelské pé e u pacient  
se závažným infek ním onemocn ním, 
vysv tlit problematiku komplexní vysoce specializované ošet ovatelské pé e 
o pacienty vyžadující UPV v etn  rizik, komplikací s tím souvisejících,  
poskytovat specifickou ošet ovatelskou pé i pacient m na UPV, 
sledovat funk nost speciální p ístrojové techniky k provád ní UPV a zajiš ovat 
její stálou p ipravenost, 
specifikovat jednotlivé druhy výživy, umí je aplikovat kriticky nemocným, 
orientovat se ve farmakologických prost edcích užívaných v intenzívní medicín , 
zná jejich indikace a ú inky, 
orientovat se v systému ve ejné správy a v systému krizového ízení, 
vysv tlit základní terminologii, 
specifikovat krizovou p ipravenost zdravotnictví R, 
orientovat se v ochran  obyvatelstva, 
vysv tlit právní aspekty krizového ízení, 
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vysv tlit psychologické aspekty mimo ádných událostí a krizových situací, 
orientovat se v systému havarijního a krizového plánování, vysv tlit systém 
a zásady traumatologického plánování, 
vysv tlit zásady koordinace záchranných a likvida ních prací p i spole ném 
zásahu složek integrovaného záchranného systému, 
vysv tlit úkoly a organizaci inností zdravotnických složek p i provád ní 
záchranných a likvida ních prací v míst  mimo ádné události podle aktuálních 
poznatk  medicíny katastrof, 
provád t a organizovat zásah zdravotnických složek p i mimo ádné události, 
vyhodnotit mimo ádnou událost zejména z hlediska specifických rizik 
a požadavk  na síly a prost edky zdravotnických složek, 
p izp sobovat taktiku zásahu v závislosti na typu mimo ádné události a aktuálních 
podmínek, 
vést zdravotnickou dokumentaci v podmínkách mimo ádné události, 
indikovat použití prost edk  osobní ochrany a dalších v cných prost edk , 
vysv tlit základní principy fungování opera ního st ediska, 
vysv tlit procesní režim zpracování tís ové výzvy, prostorovou a funk ní 
integraci, 
orientovat se v kapacitním dimenzování a prostorovém uspo ádání ZOS, 
specifikovat systém tís ových volání v R a ve sv t , 
vysv tlit poslání ZOS, jeho úkoly v síti zdravotnických za ízení v R a úkoly 
v rámci inností ZZS,  
komunikovat s volajícím ve stresu, s volajícími r zných v kových a sociálních 
skupin, 
p ijímat, evidovat a vyhodnocovat tís ovou výzvu, 
pracovat se stresem volajícího,  
uv domit si vliv stresu na psychiku operátora, 
lokalizovat volání z mobilní i pevné linky, 
zabezpe it odpovídající zp sob ešení tís ové výzvy, 
analyzovat volání, klasifikaci a indikaci, 
provád t telefonicky asistovanou první pomoc, v etn  kardiopulmonální 
resuscitace, 
provád t telefonicky asistovanou medikaci, telemedicínu, 
specifikovat základy krizové intervence, 
p i adit optimální zdroje k jednotlivým p ípad m, 
vysv tlit indikace a kontraindikace pro využití  letecké záchranné služby (LZS), 
ešit a koordinovat likvidaci mimo ádné události, 

vysv tlit základní principy elektronické komunikace, 
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vysv tlit vlastnosti radiových sítí r zného typu, 
vysv tlit možnosti využití datových a informa ních technologií pro pot eby ZOS, 
orientovat se v základech statistického hodnocení práce ZOS, 
definovat základní asy a asové intervaly. 

 

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 se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona 
. 96/2004 Sb., který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást 

specializa ního vzd lávání.* 
Školitelem m že být pouze zdravotnický záchraná  se specializovanou 
zp sobilostí v oboru specializace nebo všeobecná sestra se specializovanou 
zp sobilostí v oboru Intenzivní pé e, který/á je držitelem „Osv d ení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ a má v intenzivní 
medicín  minimáln  3 roky praxe po ukon ení specializované zp sobilosti. 
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 pro teoretickou výuku m že být i všeobecná sestra nebo 
zdravotnický záchraná  pracující bez odborného dohledu s profesními 
zkušenostmi a výkonem povolání v délce nejmén  5 let. 
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., 
atd.), která odpovídá zam ení vzd lávacího programu (p edm ty jako 
je management, právní problematika, krizový management, organizace 
a ízení, atd.). 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti, o délce 
odborné praxe. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Modely a simulátory pot ebné k výuce praktických dovedností – modely 
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR v etn  
grafického záznamu, modely a simulátory k zajišt ní pr chodnosti dýchacích 
cest jednotlivými pom ckami, v etn  obtížné intubace, modely a simulátory 
umož ující punkci artérie radialis, v etn  simulace obtížné punkce, modely 
a simulátory k výuce KPR u d tí, které signalizují správnost postupu KPR, 
modely a simulátory k zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest jednotlivými 

                                                 
* školitelem m že být i mentor, pokud spl uje požadavky na školitele stanovené vzd lávacím programem 
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pom ckami u d tí. 
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). 

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 Urgentní medicína 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P Organiza ní a metodické 
vedení specializované 
ošet ovatelské pé e 

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

OM 1 P Urgentní medicína 3 týdny T – 120 hodin 

1 týden Pr – 40 hodin 

60 (á 4 kredity/den) 

5 (á 1 kredit/den) 

OM 2 P Intenzivní pé e  1 týden T – 40 hodin 

1 týden Pr – 40 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 

5 (á 1 kredit/den) 

OM 3 P Krizové ízení 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)

OM 4 P Opera ní ízení PNP 1 týden T – 40 hodin 

1 týden Pr – 40 hodin 

20 (á 4 kredity/den) 

5 (á 1 kredit/den) 

OM 5 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení - 
l žková ást 

1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

15 (á 3 kredity/den)

OM 6 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení – 
krajské opera ní st edisko 

1 týden Pr – 40 hodin 

AZ 

15 (á 3 kredity/den)

OM 7 P Odborná praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení – 
zdravotnická záchranná služba 

2 týdny Pr – 80 hodin 

AZ 

30 (á 3 kredity/den)

   

T – teorie  280 

Pr – praxe  120 

Pr – AZ    160 hodin 
 

   Celkem 560 hodin 215 kredit  
Vysv tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti 
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2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Specializa ní vzd lávání v oboru Klinická logopedie je ur eno pro absolventy 
p tiletého akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika, ukon eným 
státní záv re nou zkouškou z logopedie a státní záv re nou zkouškou ze surdopedie (tato 
SZZ byla do roku 1997 sou ástí SZZ z logopedie). 

Poznámka: V letech 1980 – 1993 bylo studium na všech fakultách v R ty leté. 

a) Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání formou celodenní 
pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle 
ustanovení vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských 
zdravotnických povoláních, ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen 
zákon . 96/2004 Sb.) a zákoníku práce ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

b) Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  36 m síc  povinné praxe 
p i plném pracovním úvazku ve zdravotnictví pod odborným dohledem 
klinického logopeda, školitele (obecné podmínky pro práci školitele upravuje 
§ 59 zákona 96/2004 Sb.), z toho minimáln  6 týdn  na akreditovaném 
pracovišti. 

c) Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi 
specializa ního vzd lávání též formou odborných stáží. V oboru Klinická 
logopedie je povinná praxe na akreditovaném pracovišti realizována 

- 4 týdny (160 hodin) jako odborná stáž, 
- 2 týdny (80 hodin) jako specializa ní stáž. 

 

2.1 Základní kmen v oboru Klinická logopedie – celkem 18 m síc   

Povinná praxe 

Povinná praxe v základním kmeni trvá celkem 18 m síc  p i výkonu povolání (praxe 
p i plném pracovním úvazku) na logopedickém pracovišti zdravotnického za ízení. Typ  
praxe je volitelný dle pracovního za azení, možností pracovišt  a zam ení ú astníka  
vzd lávání. 

Praxe probíhá na zdravotnických pracovištích pod odborným vedením klinického 
logopeda (se specializovanou zp sobilostí a nejmén  5 lety praxe v oboru). Praxe, v etn  
inností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Ú ast na 

vzd lávacích akcích je pr b žn  zaznamenávána v indexu specializa ní p ípravy. 
 
Povinná ú ast na vzd lávacích aktivitách v základním kmeni oboru Klinická logopedie 

Kurzy, seminá e Délka trvání/ 
po et kredit  

Specializa ní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni specializa ního 
vzd lávání úvodem do souvisejících léka ských obor  (zejm. foniatrie, 
neurologie, ORL, geriatrie, rehab. léka ství aj.), a souvisejících neléka ských 
obor  (zejm. klinické psychologie). 

5 dní/ 10 kredit  
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medicíny (odborná terminologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti 
ORL a neurologie).  
Kurz zahrnuje i specifika práce v rezortu zdravotnictví. 
Povinné jednodenní teoretické seminá e b hem specializa ního vzd lávání 
po ádané akreditovaným za ízením 1 x v každém semestru. 

1 den/ 2 kredity 
za každou ú ast 

Povinná ú ast na základních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích 
za spoluú asti profesní organizace AKL R (s minimálním po tem ú astnických 
míst 20, pod vedením akreditovaného školitele (se zajišt nou zastupitelností 
dalším akreditovaným odborníkem). 

min. 6x2dny  
za rok  

(a` 14 hodin) – 
celkem 84 
hodin/ 20 
kredit  

Povinný kurz Neodkladná první pomoc.  2 dny/ 4 kredity 
Povinný seminá  Základy zdravotnické legislativy. 1 den/ 2 kredity 

 
Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a seminá e Základy zdravotnické 

legislativy není podmínkou pro ukon ení základního kmene. Kurzy lze absolvovat i b hem 
specializovaného výcviku. 

Podmínkou pro ukon ení základního kmene je spln ní všech požadavk  stanovených 
vzd lávacím programem, zakon eného ov ením znalostí (pohovorem se školitelem a testem 
na akreditovaném pracovišti). 
 
Povinná praxe v základním kmeni oboru Klinická logopedie 

Povinná praxe  Po et m síc
Povinná praxe pod odborným vedením klinického logopeda probíhá p i výkonu 
povolání (plný pracovní úvazek) 18 

musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti min. 3 týdny 
na ambulantním logopedickém pracovišti, které poskytuje své 
služby d tským i dosp lým pacient m s poruchami komunikace 

min. 1 týden 
(40 hodin) 

z toho 

na logopedickém pracovišti l žkového odd lení (nebo v lé ebn ), 
které poskytuje své služby d tským i dosp lým pacient m 
souvisejících léka ských obor  

min. 2 týdny 
(80 hodin) 
20 kredit  
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2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru Klinická logopedie – minimáln  
18 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního kmene.  
 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách p i specializovaném výcviku v oboru Klinická 
logopedie 

Kurzy, seminá e Délka trvání/ 
po et kredit  

Specializa ní kurz ve specializovaném výcviku je pokra ováním teoretické 
p ípravy, kterou logoped v dob  specializa ní p ípravy musí absolvovat.  
Cílem specializa ního kurzu je: 

- inovace a rozši ování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených 
i získaných vad a poruch komunikace v oboru Klinická logopedie 
a souvisejících léka ských i neléka ských oborech, 

- aplikace teoretických postup  do klinické praxe. 

5 dní/ 10 kredit  

Povinné jednodenní teoretické seminá e b hem specializa ního vzd lávání 
po ádané akreditovaným za ízením 1 x v každém semestru. 

1 den/ 2 kredity 
za každou ú ast 

Povinná ú ast na  
- vybraných inova ních kurzech, konaných na akreditovaných pracovištích 

za spoluú asti profesní organizace AKL R (s minimálním po tem 
ú astnických míst 20, pod vedením akreditovaného školitele 
(se zajišt nou zastupitelností dalším akreditovaným odborníkem), 

- další výb rové odborné akce, po ádané IPVZ, AKL R, SL JEP, 
a jiných odborných spole ností. 

min. 6x2dny  
za rok 
(a` 14 hodin) – 
celkem 84 hodin 
20 kredit  

Certifikované kurzy v díl ích oblastech klinické logopedie. dle vyhlášky 
 
Povinná praxe p i specializovaném výcviku v oboru Klinická logopedie 

Povinná praxe  Po et m síc
Povinná praxe probíhá p i výkonu povolání pod odborným vedením klinického 
logopeda se specializovanou zp sobilostí a s nejmén  p tiletou praxí 18 

musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti min. 3 týdny 

odborná stáž na specializovaném ambulantním nebo l žkovém 
pracovišti 

min. 1 týden 
(40 hodin) 
10 kredit  

z toho 

specializa ní stáž na specializovaném akreditovaném pracovišti 
(ambulance i l žkové odd.) 

min. 2 týdny 
(80 hodin) 
20 kredit  
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Doporu ená dopl ková praxe 

Pracovišt  Délka trvání 
Praxe dle vlastní volby na pracovištích klinické logopedie s odlišným odborným 
zam ením než je zam ení vlastního pracovišt , která vhodn  doplní praxi 
a stáže na klinických pracovištích podle zadání logbooku. 

min. 1 týden 
10 kredit  

 
Ú astník specializa ního vzd lávání musí získat celkem minimáln  60 kredit , které 

mu umožní p istoupit k atesta ní zkoušce.  
 

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 tak, aby ú astník specializa ního vzd lávání ovládal problematiku profese 
klinického logopeda teoreticky i prakticky. 
 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností 
a výkon  prokazatelných na konci základního kmene 

Cílem základního kmene je získat: 

základní znalost organiza ní struktury a organizace práce ve státních i nestátních 
zdravotnických za ízeních, 
základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v klinické logopedii, 
základní terapeutické dovednosti, nezbytné pro zvládnutí základní samostatné 
terapeutické práce v klinické logopedii s pacienty všech v kových skupin, 
teoretické znalosti spole né všem specifickým oblastem klinické logopedie, 
teoretické základy pro efektivní komunikaci s odborníky p íbuzných léka ských 
a dalších zdravotnických obor , 
znalost specifických právních a etických otázek vztažených k praxi klinického 
logopeda. 

 
3.1.1 Teoretické znalosti 
Vedle znalostí a dovedností, které získal b hem základního vysokoškolského studia, 

musí logoped rozší it a prohloubit, p ípadn  nov  získat, tyto teoretické znalosti: 

a) poruchy hlasu 

anatomie hlasového a dýchacího ústrojí, 
fyziologie a patologie tvorby hlasu, 
fyziologie mluvního a zp vního hlasu, 
základní rozd lení poruch hlasu; 

 
b) poruchy e i 
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anatomie a fyziologie e ového ústrojí, 
zp tnovazebné mechanismy a funkce CNS ve vztahu k e i, 
koordinace e ových funkcí CNS, dominance a lateralita funkcí, 
fyziologie a patofyziologie tvorby hlásek, 
vývoj d tské e i, 
poruchy vývoje e i (opožd ný vývoj e i, vývojová dysfázie), 
poruchy vývoje mluvních funkcí (dyslalie, palatolalie, rhinolalie), 
poruchy e i p i organických zm nách mluvidel, 
symptomatické poruchy e i u organických poruch CNS (DMO, LMD, 
dysarthrie), 
poruchy gnostických a fatických funkcí, 
poruchy plynulosti e i (koktavost, tumultus sermonis); 

 
c) vady a poruchy sluchu 

základy anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s d razem na centrální složku, 
sluch v e ové komunikaci, percepce e i (zpracování akustického signálu), 
vztah sluchu a e i ve vývoji a v pozd jším život , 
patofyziologie sluchového ústrojí – p ehled onemocn ní, v etn  vrozených vad, 
typy sluchových poruch a vad, 
základy diagnostiky – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, 
základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty, 
reedukace a edukace sluchu a e i u sluchových vad, v etn  využití 
kompenza ních smysl  i náhradních komunika ních systém ; 

 
d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor  

léka ské obory 
- foniatrie – základní diagnostické a diferenciáln  diagnostické postupy z oblasti 

vad a poruch sluchu a e i, základy sluchové protetiky, 
- audiologie – základy objektivních a subjektivních diagnostických metod 

(zejména záv ry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), 
- neurologie – fyziologie a anatomie CNS, vývoj, poruchy vývoje a onemocn ní 

CNS, základní diagnostické a diferenciáln  diagnostické postupy, 
- (fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy e ové komunikace v d sledku 

traumat hlavy, degenerativní onemocn ní CNS ); 

neléka ské obory 
- klinická psychologie – problematika e ové komunikace a jejích poruch, 

základy diagnostiky a terapie (individuální i rodinné), 
- lingvistika – obecné základy (pro eský jazyk), 
- fonetika – obecné základy (normy pro eský jazyk), 
- fonologie – obecné základy (pro eský jazyk), 
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- speciální pedagogika – mimo vlastní specializace má uchaze  podrobn  znát 
i další speciáln  – pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch e i 
(somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie), 

- somatologie – orienta ní znalost b žných fyziologických hodnot, t lesného 
r stu, pohlavních odlišností a pohlavního zrání, 

- biologie – biologie stárnutí, znalost fyziologie a patofyziologie smyslových 
orgán , 

- etické otázky klinické logopedie – etické otázky logopedické diagnostiky, 
logopedické terapie a speciáln  pedagogického poradenství, ml enlivost 
v klinické logopedické praxi;  
 

3.1.2 Praktické znalosti a dovednosti 
Edukace, reedukace a rehabilitace poruch e i a vad a poruch sluchu je hlavní 

pracovní náplní v oboru Klinické logopedie. 

Klinický logoped musí pln  prakticky i teoreticky ovládat všechny standardní 
terapeutické postupy pro jednotlivé diagnózy v oblasti vad a poruch sluchu a poruch e i (viz 
teoretická ást). 

Na základ  výsledk  diagnostiky sestavuje individuální eduka ní, reeduka ní nebo 
rehabilita ní plán. 

Uchaze  má dále mít znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému 
zdravotní pé e, znalosti základ  léka ské etiky, znalosti základní dokumentace obor  
(chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky), znalosti po íta ové techniky a její využití 
pro dokumentaci, získávání informací i terapii.  

 
Požadované výkony – LOGBOOK 

Komplexní vyšet ení dít te s poruchou komunikace (všechny v kové stupn ), 
základní hodnocení celkového vývoje dít te ( e , celkové komunika ní 
schopnosti, motorika, vizuální i akustické percepce, úrove  grafomotoriky). 
Komplexní vyšet ení dosp lého s poruchou komunikace. 
Komplexní vyšet ení v rámci diferenciální diagnostiky bez v kového omezení 
(kognitivní funkce, úrove  komunika ních schopností). 
Cílené vyšet ení u d tí a dosp lých (dle vlastního výb ru). 
Vyšet ení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace 
a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení hrubé a jemné motoriky s d razem na motoriku mluvidel speciálními 
testy, interpretace a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace 
a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení porozum ní e i (standardními i specifickými testy dle jejich 
dostupnosti na pracovišti – viz literatura). 
Vyšet ení vlastní produkce e i: 
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- hodnocení úrovn  rozvoje e i podle jazykových rovin (nebo jinou 
strukturovanou klasifikací), 

- podrobné vyšet ení artikulace a jeho dokumentace, 
- vyšet ení a vyhodnocení stupn  poruchy plynulosti e i (balbutiogram). 

 
Do ukon ení základního kmene specializa ní p ípravy by m l uchaze  provést 

nejmén  polovinu požadovaného po tu výkon , uvedených v logbooku. 

Absolvování základního kmene specializa ní p ípravy je ukon eno hodnocením 
školitele a ov ením znalostí (testem). Potvrzení o úsp šném ukon ení základního kmene 
se zapisuje do pr kazu odbornosti. 
 

3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  
prokazatelných na konci specializa ního vzd lávání v  klinické 
logopedii 

3.2.1 Teoretické znalosti 

a) poruchy hlasu 

prevence poruch hlasu a principy hlasové hygieny u d tí a dosp lých, 
hlas v edukaci a rehabilitaci poruch e i a vad a poruch sluchu ve vztahu k profesi 
klinického logopeda; 

b) poruchy e i 

poruchy vývoje poznávacích inností (specifické poruchy u ení – dyslexie, 
dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysgnozie, dysmuzie), 
poruchy e i p i psychiatrických onemocn ních (pervazivní vývojové poruchy), 
poruchy e ové komunikace p i demencích; 

c) vady a poruchy sluchu 

základy diagnostiky – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie, 
základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty, 
reedukace a edukace sluchu a e i u sluchových vad, v etn  využití náhradních 
komunika ních smysl ; 

d) požadované teoretické znalosti ze souvisejících obor  

léka ské obory 
- audiologie – základy objektivních a subjektivních diagnostických metod 

(zejména záv ry z nich vyplývající pro vlastní klinickou praxi), 
- neurologie – základy klinické diagnostiky a terapie p i poruchách fatických 

funkcí, základy klinické diagnostiky a terapie motorických e ových funkcí, 
základy klinické diagnostiky a terapie kognitivn -komunika ních poruch, 
základy diagnostiky a terapie dysfagie, 

- geriatrie – poruchy komunikace související s poruchami sluchu a demencemi 
ve stá í, 
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- endokrinologie – onemocn ní žláz s vnit ní sekrecí, ovliv ující hlas, e  
a psychické funkce, 

- genetika – problematika týkající se patologie e ové komunikace, d di nost 
sluchových a rozšt pových vad, 

neléka ské obory 
- lingvistika – obecné základy (podrobn  pro eský jazyk), 
- speciální pedagogika – mimo vlastní specializace má uchaze  podrobn  znát 

i další speciáln -pedagogické obory, týkající se symptomatických poruch e i 
(somatopedie, tyflopedie, etopedie a psychopedie). 

 
3.2.2 Praktické znalosti a dovednosti 

a) poruchy hlasu 

subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu, (veškeré diagnostické 
i terapeutické postupy spadají do kompetence léka e-foniatra); 

b) poruchy e i, vady a poruchy sluchu 

diagnostika a diferenciální diagnostika poruch komunikace: 
- v oblasti poruch e i je provád na standardními i nestandardními 

vyšet ovacími postupy a testy. Jejich vyhodnocení, interpretaci a dokumentaci 
musí klinický logoped ovládat pln  teoreticky i prakticky u d tských 
i dosp lých pacient , 

- v oblasti vad a poruch sluchu provádí diagnostiku léka -foniatr, který 
je koordinátorem terapeutického týmu, 

- logoped se jako len pracovního týmu podílí zejména na vyšet ení aktuálního 
stupn  vývoje e i a celkové schopnosti komunikovat; 

c) požadované výkony na konci specializa ního studia – Logbook 

vyšet ení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie p íslušných dostupných 
test , interpretace a dokumentace výsledk , 
vyšet ení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk  
a jejich dokumentace, 
odborné pedagogické posouzení školní zralosti a školního za azení dít te 
s poruchou komunikace, 
zvukový záznam a jeho fonetický p epis, 
základy práce s audiovizuální technikou – videozáznam, 
prezentace (PowerPoint) – aktivní ú ast na seminá i (základy práce s po íta ovou 
technikou), 
použití softwarového vybavení pracovišt  v terapii (praktické využití v edukaci, 
reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u d tí i dosp lých). 
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Požadované výkony – LOGBOOK 

Komplexní vyšet ení komunika ních schopností dít te s poruchou komunikace 
(všechny v kové stupn ), základní hodnocení celkového vývoje dít te (p esný 
popis obsahové i formální úrovn  e i, celkové komunika ní schopnosti, motorika, 
vizuální i akustické percepce, úrove  grafomotoriky). 
Komplexní vyšet ení komunika ních schopností dosp lého s poruchou 
komunikace (v etn  p esného popisu obsahové i formální stránky e i). 
Komplexní vyšet ení v rámci diferenciální diagnostiky bez v kového omezení 
(kognitivní funkce, úrove  komunika ních schopností). 
Cílené vyšet ení u d tí a dosp lých (dle vlastního výb ru). 
Vyšet ení sluchové percepce standardizovaným testem (viz literatura), interpretace 
a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení hrubé a jemné motoriky s d razem na motoriku mluvidel speciálními 
testy, interpretace a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení laterality standardizovaným testem (viz literatura), interpretace 
a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení porozum ní e i (standardními i specifickými testy dle jejich 
dostupnosti na pracovišti – viz literatura). 
Vyšet ení vlastní produkce e i 
- hodnocení úrovn  rozvoje e i podle jazykových rovin (nebo jinou 

strukturovanou klasifikací), 
- podrobné vyšet ení artikulace a jeho dokumentace, 
- vyšet ení a vyhodnocení stupn  poruchy plynulosti e i (balbutiogram). 
Vyšet ení fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie p íslušných dostupných 
test , (viz literatura), interpretace a dokumentace výsledk . 
Vyšet ení demence dostupnými testy, jejich vyhodnocení, interpretace výsledk  
a jejich dokumentace. 
Zvukový záznam a jeho fonetický p epis. 
Základy práce s audiovizuální technikou – videozáznam. 
Prezentace (PowerPoint) – aktivní ú ast na seminá i (základy práce s po íta ovou 
technikou). 
Použití softwarového vybavení pracovišt  v terapii (praktické využití v edukaci, 
reedukaci a rehabilitaci poruch komunikace u d tí i dosp lých). 

 

Požadované výkony – LOGBOOK Po et 
Komplexní vyšet ení dít te s poruchou komunikace (všechny v kové stupn ) 40 vyšet ení 
Komplexní vyšet ení dosp lého s poruchou komunikace 10 vyšet ení 
Komplexní vyšet ení v rámci diferenciální diagnostiky bez v kového omezení 20 vyšet ení 
Cílené vyšet ení u d tí a dosp lých (dle vlastního výb ru) 10 vyšet ení 
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Vyšet ení sluchové percepce standardizovaným testem 20 vyšet ení 
Vyšet ení hrubé a jemné motoriky 20 vyšet ení 
Vyšet ení laterality standardizovaným testem 20 vyšet ení 
Vyšet ení porozum ní e i standardními i specifickými testy 20 vyšet ení 
Vyšet ení vlastní produkce e i 20 vyšet ení 
Vyšet ení fatických funkcí pomocí dostupných test  20 vyšet ení 
Vyšet ení demence dostupnými testy 5 vyšet ení 
Zvukový záznam a jeho fonetický p epis 5 záznam  
Základy práce s audiovizuální technikou – videozáznam 5 záznam  
Prezentace (PowerPoint) – aktivní ú ast na seminá i 1 prezentace 
Použití softwarového vybavení pracovišt  v terapii 5 výkon  

 
Seznam požadovaných výkon , p edložený ke zkoušce v oboru Klinická logopedie 

musí obsahovat eviden ní íslo a datum provedeného výkonu. 

Z dokumentace musí být jasné, že výkon provedl logoped ve specializa ním 
vzd lávání, který tyto údaje p edkládá. 
Seznamy musí být ov eny a podepsány vedoucím pracovišt , na kterém byly 
výkony provedeny. 
Podrobnosti k požadovaným výkon m jsou uvedeny ve vzd lávacím programu. 

 

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. Záznam 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 indexu 
specializa ní p ípravy (pr kazu odbornosti), 
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v indexu specializa ní 
p ípravy (pr kazu odbornosti), 
p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem, 
p edložení písemné práce (3 kazuistiky), 
písemný test (nejmén  56 bod , t.j.úsp šnost nejmén  80 %), 
získání minimáln  60 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 

ást praktická – p ímá práce s pacientem (ukázka terapeutického postupu 
pacienta s konkrétní dg.), 
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ást teoretická – 3 odborné otázky: 
- logopedická diagnostika a terapie d tí a dospívajících s poruchami 

komunikace, 
- logopedická diagnostika a terapie dosp lých s poruchami komunikace, 
- základy anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie v oblasti 

poruch komunikace u d tí i dosp lých. 
 

5 Profil absolventa 
Po absolvování specializa ního vzd lávání je klinický logoped oprávn n 

k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu. 
 

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

Za výkon povolání klinického logopeda bez odborného dohledu se považuje innost 
v souladu s § 124 vyhl. . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných 
odborných pracovník . Klinický logoped je oprávn n samostatn  zajiš ovat specializovanou 
pé i o d ti a dosp lé s poruchami a vadami komunika ního procesu: 

provádí logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další lé ebnou 
innost a výsledky postupuje dalších odborník m, 

provádí lé bu a rehabilitaci všech poruch a vad e i, sluchu a hlasu d tí 
a dosp lých, 
provádí logopedickou prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení kvalitního 
vývoje komunika ních dovedností, 
školí zdravotnické pracovníky v oblasti komunikativních možností p i poškození 
centrálního nervového systému, 
odborn  vede logopedy, 
provádí poradenskou innost v oblasti pé e o zdravý vývoj e i, 
provádí konziliární a posudkovou innost. 

 
Do doby získání specializované zp sobilosti (atesta ní zkoušky) vykonává logoped 

uvedené innosti pouze pod odborným dohledem školitele. 

Dále je klinický logoped oprávn n k provád ní inností zdravotnického pracovníka 
v souladu s § 3, odst. 1, 2 a § 41 zákona 96/2004 Sb. 
 

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 .  
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6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

6.1.1 Požadavky pro akreditaci praktické ásti vzd lávacího programu 

Personální 
požadavky 

Odborná kvalifikace školitele 
1) Specializace v oboru klinická logopedie. 
2) Registrace (osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu). 
3) Pedagogické schopnosti (jsou dány absolutoriem základního pregraduálního 

studia na pedagogických fakultách univerzit). 
4) Minimální pracovní úvazek školitele na pracovišti, kde bude poskytována 

praktická výuka, iní 0,5. 
Personální zajišt ní: 

Pokud je na pracovišti zam stnán pouze 1 klinický logoped ve funkci školitele, 
uvede pracovišt  v žádosti jméno osoby, která p ebírá funkci školitele 
a vykonává odborný dohled po dobu nep ítomnosti školitele na pracovišti, 
p esáhne–li tato doba 1 m síc.  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pom ckami, 
které umož ují kvalifikované a sou asným požadavk m odpovídající provád ní 
zdravotnické innosti klinického logopeda. 
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 je uvedena ve vzd lávacím programu). 
Vybavení po íta ovou technikou (s možností komunikace p es internet).

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Charakter pracovišt  
Pracovišt  klinické logopedie (samostatné ZZ  nebo jako sou ást v tšího 
l žkového nebo ambulantního zdravotnického za ízení nebo lé ebny). 
Poskytování zdravotní pé e v oboru Klinická logopedie.

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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6.1.2 Požadavky pro akreditaci teoreticko – praktické ásti programu 

Personální 
požadavky 

Odborná kvalifikace školitele: 
1) Specializace v oboru klinická logopedie – specializovaná zp sobilost 

v p íslušném oboru. 
2) Nejmén  5 let praxe na klinickém logopedickém pracovišti. 
3) Registrace – osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu. 
Personální zajišt ní: 

Na akreditovaném pracovišti musí být zam stnán alespo  1 klinický logoped 
s registrací a nejmén  p tiletou klinickou praxí na plný úvazek. 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované i pedagogické zp sobilosti. 

Materiální 
a technické 

vybavení 

Vybavení základními audiovizuálními, diagnostickými a dalšími pom ckami, 
které umož ují kvalifikované a sou asným požadavk m odpovídající provád ní 
zdravotnické innosti klinického logopeda. 
K dispozici je u ebna nebo prostor, který m že být využit jako seminární 
místnost s kapacitou nejmén  6 osob. 
Na pracovišti je dostupná základní sou asná odborná literatura (povinná 
literatura je uvedena ve vzd lávacím programu). 
Vybavení po íta ovou technikou (s možností komunikace p es internet). 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Charakter pracovišt : 
Pracovišt  klinické logopedie (samostatné ZZ  nebo jako sou ást v tšího 
l žkového nebo ambulantního zdravotnického za ízení nebo lé ebny). 
Poskytování zdravotní pé e v oboru Klinická logopedie. 

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 Požadavky pro akreditaci teoretické ásti programu 

Personální 
požadavky 

Odborná kvalifikace školitele: 
1) Specializace v oboru Klinická logopedie. 
2) Nejmén  5 let praxe na pracovišti klinické logopedie. 
3) Publika ní a pedagogická innost v oboru. 
4) Zajišt ná spolupráce s dalšími odborníky v oboru (v rámci pracovišt  s léka i 

souvisejících odborností nebo smluvn  zajišt ná dohoda o spolupráci s dalšími 
klinickými logopedy, kte í spl ují požadavky na odbornost školitele). 

Osv d ení k výkonu neléka ského zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu (registrace MZ R). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované zp sobilosti. 
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Pedagogická zp sobilost v klinické logopedii je dána základním typem 
pregraduálního studia i charakterem pracovní innosti. 

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.

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 Program povinných kurz , stáží, seminá   
7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit I. 

7.1.1 Program kurzu Neodkladná první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

1 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  1 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí  
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
um lé plicní ventilace. 

1 

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie  
a terapeutické p ístupy. 

1 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

1 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1/2 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1/2 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 1 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 0 
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Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 1 
Celkem 13 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Neodkladná první pomoc 
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. 

 



ČÁSTKA 8    �    VĚSTNÍK MZ ČR 135

7.1.2 Program seminá e Základy zdravotnické legislativy  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

1 

Komunikace s problémovým pacientem. 1/2 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 1 
Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické za ízení) 
a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1/2 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1/2 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 1 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1/2 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení seminá e Základy zdravotnické legislativy  
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. 
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7.1.3 Program specializa ního kurzu v klinické logopedii – základní kmen 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie. 6 
Základní teoretické znalosti o souvisejících léka ských a neléka ských oborech 
a jejich význam pro klinickou logopedii. 4 

Základní diagnostické a diferenciáln  diagnostické postupy ve foniatrii a 
klinické logopedii. 10 

Základní teoretické znalosti a metodické postupy v klinické logopedii. 20 
Celkem 40 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu  
Personální zabezpe ení 

Lekto i 
- léka i ze souvisejících léka ských obor , 
- zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie 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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7.2 Charakteristika vzd lávacích aktivit II. 

Specializa ní kurz v klinické logopedii je v základním kmeni úvodem do souvisejících 
léka ských obor  (zejm. foniatrie, neurologie, aj.), a souvisejících neléka ských obor  (zejm. 
klinické psychologie). 

Cílem specializa ního kurzu je 

získání základních teoretických znalostí z oblasti medicíny (odborná terminologie, 
anatomie, fyziologie a patofyziologie v oblasti ORL a neurologie), 
inovace a rozši ování základních teoretických znalostí z oblasti vrozených vad 
i získaných poruch komunikace. 

 
7.2.1 Program specializa ního kurzu v klinické logopedii – specializovaný 

výcvik 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Rozši ující teoretické znalosti o souvisejících léka ských a neléka ských oborech 
a jejich význam pro klinickou logopedii (rehabilitace, psychiatrie, geriatrie, další 
specializované léka ské i neléka ské obory). 

4 

Rozši ující diagnostické a diferenciáln  diagnostické postupy ve foniatrii 
a klinické logopedii (dysartrie, afázie, demence, pervazivní vývojové poruchy, 
vady a poruchy sluchu – kochleární implantáty a další specifické diagnózy). 

16 

Rozši ující teoretické znalosti a metodické postupy v klinické logopedii 
(dysartrie, afázie, dysfagie, demence, pervazivní vývojové poruchy, vady 
a poruchy sluchu – kochleární implantáty a další specifické diagnózy). 

20 

Celkem 40 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu  
Personální zabezpe ení 

Lekto i  
- léka i ze souvisejících léka ských obor , 
- zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie s minimáln  5 lety praxe v oboru, 
- specialisté ze souvisejících  léka ských i neléka ských obor . 

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text .

 

7.3 Charakteristika vzd lávacích aktivit III. 

Specializa ní kurz ve specializovaném výcviku je pokra ováním teoretické p ípravy, 
kterou logoped v dob  specializa ní p ípravy musí absolvovat.  

Záv re né teoretické a praktické poznatky pak shrnuje specializa ní stáž v délce 
2 týdny v posledním semestru p ed atestací. 
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Cílem specializa ního kurzu je  

inovace a rozši ování teoretických znalostí z oblasti vrozených vad i získaných 
poruch komunikace, 
aplikace nových teoretických postup  do klinické praxe, 
specifika práce v rezortu zdravotnictví (základní pregraduální studium v R 
probíhá na pedagogických fakultách univerzit). 

 
7.3.1 Program specializa ních seminá  v klinické logopedii 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Specializovaná témata ze souvisejících léka ských a neléka ských obor . 4 
Aktuální a navazující témata z oblasti klinické logopedie. 4 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu  
Personální zabezpe ení 

Lekto i – zkušení odborníci v oblasti klinické logopedie, s minimáln  5 lety praxe v oboru.
Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text .
 

7.3.2 Program odborné stáže v klinické logopedii v základním kmeni 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Úvod do klinické praxe, základy organizace práce, vedení dokumentace. 20 
Základní diagnostické a terapeutické postupy (dle konkrétních dg.) na l žkovém 
i ambulantním odd., p íp. lé ebn . 100 

Celkem 120 
 
Personální a technické zabezpe ení stáže 
Personální zabezpe ení 

Pracovníci akreditovaného pracovišt  se specializovanou zp sobilostí a s nejmén  p tiletou praxí 
v oboru klinická logopedie.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
Pracovna klinického logopeda, standardn  vybavená diagnostickými i terapeutickými materiály 
a s odpovídajícím technickým i sociálním zázemím.

 
Cílem odborné stáže v základním kmeni je získání základních praktických znalostí 

a dovedností v p ímé praxi s d tskými i dosp lými pacienty na pracovišti se specializovaným 
ambulantním i l žkovým odd lením. 
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7.3.3 Program odborné stáže v klinické logopedii ve speciálním výcviku 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Pokra ování praktické p ípravy v klinické praxi na l žkovém nebo ambulantním 
pracovišti klinické logopedie. 
Specializované pom cky a jejich využití v terapii. 

10 

Další diagnostické a terapeutické postupy v individuální logopedické pé i (dle 
konkrétních dg.) dle zam ení a vybavení pracovišt . 
Základy práce ve skupinové terapii. 
Práce s dosp lou klientelou. 

30 

Celkem 40 
 
Personální a technické zabezpe ení stáže 
Personální zabezpe ení 

Pracovníci akreditovaného pracovišt  se specializovanou zp sobilostí a s nejmén  p tiletou praxí 
v oboru klinická logopedie. 

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
Pracovna klinického logopeda, standardn  vybavená diagnostickými i terapeutickými materiály 
a s odpovídajícím technickým i sociálním zázemím. 

 
Cílem odborné stáže ve specializovaném výcviku je prohloubení získaných 

praktických znalostí a dovedností v p ímé praxi s d tskými i dosp lými pacienty na pracovišti 
se specializovaným ambulantním nebo l žkovým odd lením, p íp. v lé ebn . 
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7.3.4 Program specializa ní stáže v klinické logopedii ve speciálním výcviku 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Pokra ování praktické p ípravy v klinické praxi. 
Specializované pom cky a jejich využití v terapii. 
Audiovizuální technika a její využití v diagnostice a terapii. 
Specializovaná pracovišt  – audiologie, foniatrie. 

30 

Další specifické diagnostické a terapeutické postupy v individuální logopedické 
pé i (dle konkrétních dg.) na l žkovém i ambulantním odd., specializovaného 
pracovišt . 
Základy práce ve skupinové terapii. 
Práce s dosp lou klientelou v etn  hlasových profesionál . 
P íprava vlastní prezentace. 

50 

Celkem 80 
 
Personální a technické zabezpe ení stáže 
Personální zabezpe ení 

Pracovníci akreditovaného pracovišt  se specializovanou zp sobilostí, vlastní p ednáškovou 
a publika ní inností, s nejmén  p tiletou praxí v oboru klinická logopedie. 

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
Pracovna klinického logopeda, standardn  vybavená diagnostickými i terapeutickými materiály 
a s odpovídajícím technickým i sociálním zázemím.

 
Specializa ní stáž navazuje na odbornou stáž v základním kmeni, a odbornou stáž 

ve specializovaném výcviku. Je záv re ným shrnutím všech teoretických znalostí, které 
logoped po dobu nejmén  36 m síc  specializa ní p ípravy získal.  

Cílem specializa ní stáže je 

aktuální dopln ní již získaných teoretických znalostí, 
aplikace získaných teoretických znalostí v praxi na pracovišti s nejt žšími vadami 
a poruchami komunikace (se specializovaným ambulantním i l žkovým 
odd lením). 
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8 Seznam doporu ené literatury 

Zvýrazn né tituly jsou považovány za základní, ostatní jako doporu ené a rozši ující. 
Doporu ená literatura 
AMBLER, Z., BEDNA ÍK, J., R ŽI KA, E. a kol.: Klinická neurologie. I. ást obecná. 
Triton, s.r.o., Praha, 2004. 
BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha, 2005. 
CSEFALVAY, Z. A KOL.: Terapie afázie. Portál, Praha, 2007. 
CSEFALVAY, Z., TRAUBNER, P.: Afáziológia pre klinickú prax. Osveta, Martin, 1996. 
CSÉFALVAY, Z., KOŠ ÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M.: Diagnostika a terapie afázie, alexie, 
agrafie. AKL R, Praha, 2003. 
DLOUHÁ, O.: Vývojová dysfázie – porucha zpracování e ového signálu. Unitisk, Praha, 2003. 
DVO ÁK, J.: Logopedický slovník. Logopaedica clinica, Ž ár n/S., 1998. 
GANGALE, D. C.: Rehabilitace v orofaciální oblasti. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. 
HOLMANOVÁ, J.: Raná pé e o dít  se sluchovým postižením. Septima, Praha, 2002. 
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1999. 
HRDLI KA, M.,KOMÁREK, V.: D tský artismus. Portál, Praha, 2004. 
JAMB REK, B.: Bilingvální vzd lávání neslyšících. Septima, Praha, 1998. 
KEREKRETIOVÁ, A.: Palatolália. UK Bratislava, 1997. 
KEREKRETIOVÁ, A. Velofaryngeální dysfunkce a palatolalie. Grada Publishing a.s., 2008. 
KITTEL, A.: Myofunk ní terapie. Grada Publishing a.s., 1999. 
KOUKOLÍK, F.: Lidský mozek: funk ní systémy, norma a poruchy. Portál, Praha, 2000. 
KULIŠ ÁK, P., LEHE KOVÁ, H., MIMROVÁ, M., NEBUDOVÁ, J.: Afázie. Triton, Praha, 
1997. 
KULIŠ ÁK, P.: Neuropsychologie. Portál, Praha, 2003. 
LANGMEIER, J., KREJ Í OVÁ, D.: Vývojová psychologie. Grada Publishing a.s., 2006, 
2007, 2008. 
LAŠ OVKA, M.: Poruchy plynulosti e i. Scriptorium, Praha, 1999. 
LECHTA, V.: Logopedické repetitórium. SPN, Bratislava, 1990. 
LECHTA, V.: Symptomatické poruchy e i u d tí. Portál, Praha, 2003. 
LECHTA, V.: Diagnostika narušené komunika ní schopnosti. Portál, Praha, 2003. 
LECHTA, V.: Terapie narušené komunika ní schopnosti. Portál, Praha, 2005. 
LECHTA, V.: Koktavost. Komplexní p ístup. Portál, Praha, 2004. + další vydání 
LECHTA, V.: Diagnostika a terapie koktavosti. Pracovní listy. AKL R, Praha, 2004. 
MAT J EK, Z.: Dyslexie. SPN Praha, 1988 a další vydání. 
MIKULAJOVÁ, M., RAFAJDUSOVÁ, I.: Vývinová dysfázia. Vl. nákladem, Bratislava, 1993. 
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MIMROVÁ, M.: Afazie. Pracovní listy. Triton, Praha, 1999. 
NESNÍDALOVÁ, R.: Extrémní osam lost. Portál, Praha 1995. 
NEUBAUER, K.: Poruchy e ové komunikace-diagnostika a terapie. In: Preiss, m. a kol.: 
Klinická neuropsychologie. Grada Publishing, Praha, 1998, s. 260 - 309.( + další vydání). 
NEUBAUER, K.:  Neurogenní poruchy komunikace u dosp lých. Portál, Praha 2007. 
NOVÁK, A.: Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunika ního procesu zp sobené sluchovými 
vadami. Unitisk, Praha, 1994. 
NOVÁK, A.: Foniatrie a pedaudiologie II. Poruchy hlasu u d tí a dosp lých. Unitisk, Praha, 2000. 
NOVÁK, A.: Foniatrie a pedaudiologie III. Základy fyziologie a patofyziologie e i. Diagnostika a 
lé ba poruch e i. Unitisk, Praha, 1997. 
NOVÁK, A.: Korekce sluchových vad sluchadly. Unitisk, Praha, 1995. 
NOVÁK, A.: Vývoj d tské e i. Fyziologie, poruchy, diagnostika a lé ba. Unitisk, Praha, 1999. 
OHNESORG, K.: Fonetika pro logopedy. SPN, Praha, 1974. 
OSTATNÍKOVÁ, D.: Anatómia, fyziologia a patofyziológia re i. Asklepios, Bratislava, 2003. 
PALKOVÁ, Z.: Fonetika a fonologie eštiny. UK Praha, 1994. 
PREISS, M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Grada, Praha, 1998 a další vydání. 

Í AN, P., KREJ Í OVÁ, D. a kol.: D tská klinická psychologie. Grada Publishing, Praha, 
4. p epracované a rozší ené vydání 2006, 2008. 
SEMAN, M.: Poruchy d tské e i. SZN, Praha, 1956. 
SOVÁK, M.: Uvedení do logopedie. SPN, Praha, 1978 a další vydání. 
SOVÁK, M.: Defektologický slovník. SPN, Praha, 1978. 
SVOBODOVÁ, K.: Logopedická pé e o d ti s kochleárním implantátem. Septima, Praha, 1997. 
ŠKODOVÁ, E., JEDLI KA, I., a kol.: Základy klinické logopedie. Portál, Praha, 2003. 
VOHRADNÍK, M.: Poruchy e ové komunikace u velofaryngeální insuficience. Scriptorium, Praha, 
2001. 
VYBÍRAL, Z.: Psychologie komunikace. Portál, Praha, 2005. 
VÝROST, J., SLAM NÍK, I.: Sociální psychologie. Grada Publishing a.s., 2008, 2009. 
ZELINKOVÁ, O.: Poruchy u ení. Portál, Praha, 1994 + další vydání. 
ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzd lávací program. Portál, Praha, 
2001. 
CHROBOK,V.,DRŠATA,J. a kol.: Foniatrie. Tobiáš, v tisku – vydání v r. 2011 ( ást 1.Hlas, 
2.Sluch, 3. e ). 
Základní – aktuáln  nejmodern jší – u ebnice bude zahrnovat nejnov jší poznatky z oboru foniatrie 
a souvisejících neléka ských obor . leny autorského kolektivu jsou i klini tí logopedi ( 
Škodová,E., Neubauer,K.,Kon pková,Z. a další). 

Povinná i doporu ená literatura bude pr b žn  aktualizována. 
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Testové baterie 
CSÉFALVAY, Z., KOŠ ÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M.: Diagnostika a terapie afázie, alexie, 
agrafie. AKL R, Praha, 2003. 
HEDÁNEK, J., ROUBÍ KOVÁ, J.: Dysartrický profil – test 3F. DeskTop Publishing FF UK, 
Praha, 1997. (Nové vydání Galén, 2010 – v tisku). 
LECHTA, V.: Diagnostika a terapie koktavosti. Pracovní listy. AKL R, Praha, 2004. 
ŠKODOVÁ, E., MICHEK, F., MORAVCOVÁ, M.: Hodnocení fonematického sluchu 
u p edškolních d tí. Realia, Ostrava, 1995. 
MAT J EK, Z., ŽLAB, Z.: Test laterality. Psychodiagnostika, Brno, 2000 + další vydání. 
ŽLAB, Z.: Zkouška jazykového citu. Microdata, Ostrava, 1992 + další vydání. 
Periodika 
Aktuální periodika z oblasti klinické logopedie, pediatrie, neurologie, ORL a foniatrie, geriatrie, 
rehabilita ního léka ství a klinické psychologie za posledních 5 let. 
Internetové odkazy 
Asociace klinických logoped  R (AKL R) (základní i speciální informace o oboru pro leny 
AKL R i ve ejnost, anotace a termíny po ádaných vzd lávacích akcí, p ihlášky, anotace 
odborných školení, seminá , kongres  a sympozií v R i ve sv t , diskusní fórum, novinky 
z oboru, odborné literatury i legislativy). 
www.klinickalogopedie.cz 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (IPVZ); (základní informace o vzd lávacích 
programech specializa ní p ípravy jednotlivých odborností, anotace, a termíny po ádaných akcí, 
p ihlášky, termíny specializa ních stáží, termíny atestací, knihovna). 
www.ipvz.cz 
Další aktuální internetové odkazy. 
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v oboru  
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1 Cíl specializa ního vzd lávání........................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na za azení do specializa ního vzd lávání................................. 2 

2.1 Základní ást – pro klinickou a soudní toxikologii – celkem 24 m síc .................... 2 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností  
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3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností  

a výkon  prokazatelných na konci základní ásti vzd lávání..................................... 4 
3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon   

prokazatelných na konci specializovaného výcviku v soudní toxikologii .................. 5 
4 Hodnocení specializa ního vzd lávání ............................................................................. 7 
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5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního vzd lávání  
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání odborných pracovník  v laboratorních metodách 
v oboru soudní toxikologie je získání specializované zp sobilosti osvojením si pot ebných 
teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti 
samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb., o innostech 
zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník .  
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2 Minimální požadavky na za azení do specializa ního 
vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Soudní toxikologie 
je absolvování vysokoškolského magisterského vzd lání p írodov dného zam ení a 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  (dále jen zákon . 96/2004 
Sb.). 

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

a) 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 právních 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 kombinované 
pr pravy odpovídá akreditované za ízení, resp. školitel. 

T žišt  specializa ního vzd lávání v soudní toxikologii je v praktické innosti na 
toxikologickém pracovišti. Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  60 m síc  
(tj. 5 let). Specializa ní vzd lávání v oboru Soudní toxikologie má dva stupn  – sestává 
z ásti základní se zam ením p evážn  na pot eby klinické toxikologie a ze specializovaného 
výcviku v soudní toxikologii. 

 
2.1 Základní ást – pro klinickou a soudní toxikologii – celkem 

24 m síc   

Povinná praxe 

Povinná praxe Po et m síc  
Úvodní povinná praxe – probíhá ve zdravotnické laborato i oboru, do kterého 
je uchaze  za azen 6 

Praxe v klinické toxikologii – probíhá v laborato ích toxikologických, pop . 
klinické farmakologie, dále v laborato ích klinické biochemie aj. podle 
odborného zam ení uchaze e 

18 

povinná praxe v toxikologické laborato i a krátkodobá stáž na 
Toxikologickém informa ním st edisku 12 

z toho 
doporu ená dopl ková praxe v jiných klinických laboratorních 
oborech  

Celkem 24 
 
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. Uvedená délka praxe má sloužit 
k dokonalému osvojení si všech výkon  požadovaných v logbooku. 
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Ú ast na vzd lávacích aktivitách  

Kurzy, seminá e Délka trvání/ 
po et kredit  

Povinný kurz Základy klinické toxikologie 
2 dny/  

4 kredity 

Povinná stáž Základní toxikologická vyšet ení 
3 dny/  

6 kredit  

Povinný kurz Neodkladná první pomoc  
2 dny/  

4 kredity 

Povinný seminá  Základy zdravotnické legislativy  
1 den/  

2 kredity 
Výb rové kurzy ze základ  klinických laboratorních obor  zejména 
se zam ením na humánní biologii, biochemii a fyziologii ve vztahu k 
intoxikacím, patobiochemii, obecnou toxikologii, farmakologii a toxikologii, 
pr myslovou toxikologii, thanatochemii, toxikologické aspekty mikrobiologie, 
epidemiologii intoxikací a abuzu návykových látek,  diferenciální diagnózu a 
symptomy intoxikací, základní terapeutická opat ení p i otravách, návykové 
látky p i výkonu povolání a v doprav , právní aspekty ve vztahu k toxikologii  

neur eno 

Doporu ené kurzy i seminá e se zam ením nap . na nové metody úprav 
biologických vzork , imunochemické techniky, separa ní metody, metody 
hmotnostní spektrometrie, vývoj a validaci nových analyticko-toxikologických 
metod, základy metrologie a biostatistiky 

neur eno  

 
Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a seminá e Základy zdravotnické 

legislativy není podmínkou pro ukon ení základní ásti vzd lávání, lze je absolvovat i b hem 
specializovaného výcviku.  

Podmínkou pro ukon ení základní ásti specializa ního vzd lávání je spln ní všech 
požadavk  stanovených vzd lávacím programem, v etn  úsp šného absolvování povinného 
kurzu Základy klinické toxikologie a ov ení znalostí písemným testem. Absolvování 
základní ásti specializa ního vzd lání je ukon eno potvrzením o spln ní veškerých 
požadavk . Potvrzení o úsp šném absolvování testu a ukon ení základní ásti se zapisuje do 
pr kazu odbornosti. 

Spln ní požadavk  praxe v klinické toxikologii je p edpokladem pro pokra ování 
ve specializovaném výcviku v soudní toxikologii a oprav uje provád t diagnostická vyšet ení 
v oblasti klinické toxikologie a/nebo jednoduchá thanatotoxikologická vyšet ení p i podez ení 
na letální intoxikaci v p ípad  provedení pitvy do 24 hod. od úmrtí v rámci toxikologické 
laborato e soudn léka ského pracovišt  nebo diagnostická vyšet ení v oblasti klinické 
toxikologie v rámci jiných laboratorních obor  (biochemie, pracovní léka ství, ochrana 
ve ejného zdraví apod.). 

 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln  36 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základní ásti.  

 



ČÁSTKA 8    �    VĚSTNÍK MZ ČR 147

Povinná praxe  

Povinná praxe  Po et m síc  
Praxe v laborato i soudní toxikologie 36 
Praxe v laborato i akreditovaného soudn  léka ského pracovišt  
s toxikologickou laborato í, áste n  také na pracovišti doporu eném výborem 

eské spole nosti soudního léka ství a toxikologie LS JEP; tyto laborato e 
musí disponovat širokým spektrem specializovaných metod, specializovaným 
kompetentním personálem a pot ebným p ístrojovým vybavením  

praxe a stáže dle 
logbooku 

 
Doporu ená dopl ková praxe 

Pracovišt  Délka trvání
Praxe dle vlastního uvážení v laborato ích s odlišným odborným zam ením než 
je zam ení vlastního pracovišt , nap . v laborato ích klinické farmakologie, 
pr myslové toxikologie, hygieny práce, v laborato ích patologických aj., která 
vhodn  rozší í poznatky užite né v systematice toxikologických vyšet ení a p i 
interpretaci nález  

neur eno 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách  

Kurzy, seminá e Délka trvání/ 
po et kredit  

Povinný specializa ní kurz v soudní toxikologii 4 týdny/  
40 kredit  

Doporu ené jsou kurzy, seminá e, konference po ádané IPVZ, LS JEP, LK, 
vysokými školami, AV R, odbornými spole nostmi v tuzemsku i zahrani í 
se vztahem k toxikologii 

neur eno 

 
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 
po stránce teoretické i praktické. Potvrzení o absolvování povinných kurz  v základní 
i specializa ní ásti vzd lávání se zapisuje do pr kazu odbornosti. 

 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických 
dovedností a výkon  prokazatelných na konci základní ásti 
vzd lávání  

Cílem základní ásti je získat: 
základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, 
obecné pov domí o klinických a laboratorních provozech zdravotnických za ízení, 
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základní orientaci a znalosti nutné pro komunikaci s klinickými a jinými 
pracovníky požadujícími toxikologická vyšet ení, 
znalosti pro efektivní komunikaci s odborníky jiných laboratorních obor , 
obecné právní znalosti ve vztahu k biomedicín . 

 
Pot ebné znalosti 

Humánní biologie. Základní t lesné funkce, zažívací trakt, srdce a ob hový 
systém, nervový systém, vstupní a vylu ovací cesty xenobiotik. 
Základy biochemie, klinické chemie, patobiochemie. 
Základy fyziologie ve vztahu k intoxikacím. 
Obecná toxikologie. 
Toxikologie a farmakologie (osud xenobiotik v organismu, základy 
farmakokinetiky a farmakodynamiky). 
P íznaky otrav, abuzu návykových látek. 
Volba vhodných toxikologických postup  dle stavu pacienta a anamnestických 
údaj . 
P im enost interpretace toxikologických nález  s ohledem na stav pacienta 
a farmakotoxikologické vlastnosti prokázané noxy. 
Zacházení s biologickými vzorky v preanalytické i postanalytické fázi, stabilita 
nox. 
Základy managementu klinické laborato e, zabezpe ení a ízení kvality. 
Základy statistiky v biomedicin , principy metrologie. 

 
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, orientaci ve v decké literatu e a získávání 
nových pot ebných informací.  
 

3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon  
prokazatelných na konci specializovaného výcviku v soudní 
toxikologii 

Znalosti v soudní toxikologii zahrnují 

Koncepci soudního léka ství a s ní související úkoly a odborná nápl  v soudní 
toxikologii jako objektivní spole enské služby. 
Legislativní normy ve vztahu k toxikologii. Jedy a bezpe nost zacházení. 
Návykové látky, prekurzory, povolení k zacházení, evidence. Alkohol a návykové 
látky p i výkonu povolání, v doprav , aktuelní legislativa. 
Základní fyziologické parametry u lov ka ve vztahu k intoxikacím. 
Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky. Farmakokinetické kalkulace. 
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Vztah molekulární struktury a p edpokládaná tvorba metabolit . 
Toxické ú inky jednotlivých nox významných v toxikologické praxi v sou asnosti. 
Sm sné otravy a ú inky, indukce a inhibice enzym . 
Akumulace nox a metabolit , využití alternativních materiál  v toxikologii. 
P íznaky intoxikací a abuzu návykových látek. Základní terapeutická opat ení. 
Orientace v projevu otrav a závislostí, pitevní nálezy charakteristické pro ur ité 
druhy nox, schopnost posoudit farmakokinetické vztahy a p sobení noxy 
v konkrétním p ípad , návrh toxikologického vyšet ení, vyžádání vhodného 
vzorku nebo souboru vzork  za ú elem detekce v laboratorní diferenciální 
diagnostice, interpretace nález . 
Akutní a chronické otravy, abuzus. Adaptace organismu, tolerance.  Problém 
korelace krevních hladin a ú inku. Individuelní odchylky v kinetice i dynamice, 
faktory vlivu. 
Znalosti pot ebné pro preanalytickou, analytickou i postanalytickou fázi, 
pov domí o stabilit  nox, konzervaci a uchování vzork . 
Thanatotoxikologie. Posmrtné zm ny v organismu. Redistribu ní jevy. Rozkladné 
produkty. Neotvorba. Toxikologické aspekty mikrobiologie. 
Schopnost modifikovat anebo vyvíjet a validovat analyticko-toxikologickou 
metodu podle aktuálních pot eb a možností. 
Využití znalostí v toxikologii pro mezioborovou spolupráci v praxi i výzkumu. 
Management laborato e a zajiš ování kvality výsledk . 
P ipravenost pro znaleckou innost – znalecký posudek a odborné vyjád ení. 
Toxikolog jako znalec v oboru zdravotnictví, odv tví toxikologie.  

 
Specifické znalosti jako p edpoklad pro samostatnou práci v soudní toxikologii 

Obecné znalosti pro konzultace a poradenství v toxikologii, expertizní innost. 
Odborné posouzení anamnestických, klinických, patologických a jiných údaj  
za ú elem samostatné rozvahy o vedení optimálního systematického 
toxikologického vyšet ení v konkrétním p ípad , vyžádání vhodných vzork  
k vyšet ení. 
Kritické souhrnné hodnocení výsledk  analýz v souboru vzork  konkrétního 
p ípadu, záv re ná interpretace nález  jako podklad pro zdravotnická i forenzní 
opat ení. 
Sledování epidemiologie otrav a abuzu návykových látek v tuzemsku i zahrani í. 
Orientace ve v decké literatu e, ve vývoji analytických technologií, vyhledávání 
a aplikace nových poznatk  do toxikologické praxe. 
Vým na nových odborných poznatk , publika ní innost. 

 
Laboratorní dovednosti a znalosti v analytické toxikologii: 

Izola ní techniky nox z biologických vzork , r zné principy. 
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Imunochemické metody v toxikologii. 
Spektrofotometrické a jiné optické metody. 
Atomová spektrometrie. 
Elektrochemické metody. 
Separa ní metody, r zné principy. 
Aplikovaná tenkovrstevná chromatografie v toxikologii. 
Aplikovaná kapalinová chromatografie v toxikologii. 
Aplikovaná plynová chromatografie v toxikologii. 
Plynová chromatografie plyn  a t kavých látek, technika rovnovážné plynné fáze. 
P ehled o metodách separace optických izomer . 
Hmotnostní spektrometrie, základní detek ní mechanismy, p ehled o specielních 
typech spektrometr  s možným využitím v toxikologii. 
Hmotnostní spektrometrie v tandemu s plynovou chromatografií, praktické 
aplikace. 
Hmotnostní spektrometrie v tandemu s kapalinovou chromatografií, praktické 
aplikace. 
Základní fragmenta ní pravidla hmotnostní spektrometrie p i ur ování struktury 
neznámé noxy i metabolitu, interpretace analytického nálezu. 

 
Praktické dovednosti 

Praktické zvládnutí výše uvedených laboratorních výkon  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 
záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti) v pr kazu 
odbornosti a logbooku.  Záznamy o ukon ení základního kmene i specializa ního 
výcviku provádí školitel 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 i volitelných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu 
odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem, 
volitelné p edložení písemné práce na téma zadané školitelem, 
získání p edepsaného po tu kredit  za celou dobu specializa ního 
vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
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ást teoretická– 3 odborné otázky:  
- obecná – indikace k toxikologickému vyšet ení, cíle toxikologických 

vyšet ení pro ú ely zdravotní i forenzní, toxikolog jako odborník 
ve zdravotnictví i jako soudní znalec, speciální legislativa ve vztahu 
k toxikologii, jedy a návykové látky,  

- vztah xenobiotika a organismu, osud noxy v organismu, základní 
farmakokinetické vztahy, základní orientace v p íznacích otrav 
a p edávkování, obecné terapeutické postupy, volba vhodných vzork  
pro pr kaz noxy i metabolit  za r zných okolností, v r zných stadiích 
otrav akutních i chronických, 

- systematická toxikologická analýza –  samostatná  rozvaha o aplikaci 
a sekvenci vhodných analytických krok  p i podez ení na intoxikaci 
neznámou noxou, požadavky na forenzní pr kaz. Interpretace 
toxikologických nález . Cílené toxikologické analýzy. Kvantitativní 
metody, validace metod, statistické hodnocení dat, zabezpe ení kvality 
uvol ovaných výsledk , 

- p ípadná obhajoba písemné práce na zadané téma – nahrazuje jednu 
z teoretických otázek, 

- ást praktická – vyhodnocení indikace laboratorních vyšet ení, zp sob vedení 
analýz a souhrnná interpretace nález  pro klinické a soudní ú ely v konkrétním 
p ípad  reálném i simulovaném. 

 

5 Profil absolventa  
Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru soudní toxikologie je odborn  zp sobilý 

samostatn  uvážit a provád t vhodná laboratorní diagnostická a kontrolní vyšet ení v etn  
interpretace toxikologických nález  pro ú ely zdravotní i forenzní, a to bez odborného 
dohledu. Je zp sobilý provád t expertizní forenzn  toxikologickou innost jako soudní znalec 
v oboru zdravotnictví, odv tví toxikologie. 

 

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

Klinický bioanalytik se specializovanou zp sobilostí v oboru soudní toxikologie 
získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné innosti a je oprávn n vykonávat 
innosti, které jsou uvedeny v § 132 a § 138 vyhlášky . 55/2011 Sb., o innostech 

zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník . 
 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš   

Vzd lávací instituce, zdravotnická za ízení a pracovišt  garantující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 
Tato za ízení ú astníkovi zajiš ují 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 

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 soudní toxikologie 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. 
Pedagogické schopnosti.
Doklady o odborné, specializované, event. v decko – 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).

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. 

 
 

7 Program 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. 

2 

Bezv domí, mdloba, k e e. 1 
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Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu. 1 
Traumatologie, 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 Neodkladná první pomoc 
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 s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní v omezené 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 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, aplikace etiky 
ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. 2 

Celkem 8 

Personální a technické zabezpe ení seminá e Základy zdravotnické legislativy 
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.
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7.1.3 Program kurzu/stáže v klinické toxikologii 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Organizace a rozsah toxikologické služby ve zdravotnictví. 
Základní pojmy a definice v klinické toxikologii. (Teorie a praxe) 

3 

Nej ast jší p íznaky a klinické nálezy p i intoxikacích. 2 
Biologický materiál pro klinickou toxikologii (volba, uchovávání, zpracování). 5 
Nej ast ji se vyskytující toxikologicky významné látky, možnosti jejich 
pr kazu. 
Problematika toxikomanie. 
Rozsah vyšet ení pro medicínské ú ely. (Teorie a praxe) 

10 

Metody pro záchyt a konfirmaci toxikologicky významných látek. 
Zásady SLP v klinické toxikologii. (Teorie a praxe) 

12 

Faktory ovliv ující toxikologickou analýzu a její výsledky. 
Interpretace nález  pro pot eby ošet ujícího léka e. (Teorie a praxe) 

7 

Legislativa vztahující se k práci v laborato i klinické toxikologie. 1 
Celkem 40 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu/stáže 
Personální zabezpe ení 

Klini tí bioanalytici pro soudní toxikologii a soudní léka i, s praxí nejmén  5 let v oboru.  
Tuzemští i zahrani ní lekto i dle uvážení garanta kurzu. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe. 

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku, adekvátn  vybavená laborato  pro praktickou výuku.
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7.1.4 Program specializa ního pokra ovacího kurzu v soudní toxikologii 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Soudní toxikologie pro pot eby zdravotnické, sociální i forenzní.  
Laboratorní diagnostika intoxikace, abuzu, kontrolní cílená vyšet ení a analýzy 
pro p edem neznámou noxu. Systematická toxikologická analýza. Princip 
konfirmace ve forenzní toxikologii, vylou ení interferencí. Metody orienta ní a 
potvrzovací. Dispozice noxy v organismu, biotransformace, akumulace, 
eliminace. Farmakokinetické modely, vztahy. Molekulární struktura p vodní 
formy a pravd podobná biotransformace. Role enzym . Význam 
biotransforma ních studiíí nových nox v toxikologickém dokazování. Standardní 
a alternativní biologické materiály, jejich význam a využití v toxikologii. 
Stabilita nox v toxikologických vzorcích, zabezpe ení stability. 
Thanatotoxikologie, posmrtné zm ny, rozkladné produkty. 

30 

P íznaky otrav, významné noxy v toxikologické praxi. 
Anorganické a organické noxy. Vybrané noxy typu alkoholy, glykoly, 
uhlovodíky a jejich deriváty, oxid uhelnatý, kyanidy, sirovodík, rostlinné toxiny, 
pesticida. P edávkování lé ivy ohrožující zdraví i život. Toxické ú inky, 
poškození organismu. Kombinované otravy. Indukce a inhibice enzym , 
potencování ú ink . Monitorování hladin, terapeutické a toxické koncentrace. 
Akutní a chronické intoxikace. Adaptace a tolerance. Kazuistiky jako p íklad.  

30 

Analytická toxikologie. 
Vývoj analytických technologií. Využití v systematické toxikologické analýze. 
Rozši ování detek ních možností a zp es ování interpretace nález  jako podklad 
pro další návazná opat ení.  Nové toxikologické metody, jejich ú elná 
kombinace, aktualizace metodických systém . Validace metod v toxikologii. 
Zabezpe ení kvality. Programy mezilaboratorního porovnání. Využití 
metodických nástroj  v analytické toxikologii v mezioborové spolupráci v praxi 
i výzkumných studiích. 

30 

Alkoholismus, abuzus drog, legislativní normy. 
Toxicita, morbidita, mortalita specifikovaných drog. 
Epidemiologie intoxikací a abuzu návykových látek. 
Nové drogy, jejich biotranformace, ú inky, možnosti dokazování abuzu. 
Návykové látky a výkon povolání, doprava. Legislativní normy v R 
a zahrani í. Problém dokazování stavu ovlivn ní návykovou látkou. 
Vybrané kazuistiky, modelové p íklady. 

30 

Celkem 120 hod 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu/stáže  
Personální zabezpe ení 

Klini tí bioanalytici pro soudní toxikologii,  soudní léka i a léka i se specializovanou zp sobilostí 
v  klinických oborech s laboratorní složkou. Požadovaná praxe nejmén  5 let v oboru.  
Tuzemští i zahrani ní lekto i dle uvážení garanta kurzu. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 
je získání specializované zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí, 
praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce a prohloubení schopnosti samostatného 
rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb., kterou se stanoví innosti 
zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , ve zn ní pozd jších právních 
p edpis  (dále jen vyhláška . 55/2011 Sb.). 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Zobrazovací 
technologie v radiodiagnostice je získání odborné zp sobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání Radiologický asistent podle 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. 

ásti specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . 
metodou e-learningu, n které je možné absolvovat formou akreditovaných certifikovaných 
kurz . 

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 vzd lávání nesmí 
být nižší než v p ípad celodenní pr pravy. 

Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin vzd lávacího programu,  
a to 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 modul odborný se stanoveným po tem 
kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  dosažených 
výsledk  vzd lávání. Podmínkou pro za azení ú astníka vzd lávání ke studiu odborného 
modulu je úsp šné absolvování základního modulu. ásti odborného modulu mohou být 
realizovány formou certifikovaných kurz  akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví eské 
republiky. 
 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru radiodiagnostika je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  1 rok z období 6ti let,  
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimáln  2 roky 
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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, 
získaná Zvláštní odborná zp sobilost pro nakládání se zdroji ionizujícího zá ení na 
radiodiagnostickém pracovišti jako osoba s p ímou odpov dností za zajišt ní 
radia ní ochrany, dle vyhlášky . 146/1997 Sb., ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , § 3, odst. 2, písm. a, bod 2. 

 

3 Program modul  a rozsah požadovaných znalostí 
(v domostí a dovedností) 

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 jednotlivé 
kapitole každého odborného modulu (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 praktické stránce.  
 

3.1 Program a výsledky vzd lávání základního modulu – ZM 

Cíl: Vybavit radiologické asistenty znalostmi pot ebnými k organiza nímu 
 a metodickému vedení v oblasti využívání radiologických technologií, odborné terminologie 
a specifik jejího užívání, prohloubit v domosti a dovednosti pot ebné k efektivnímu výkonu 
v roli radiologického asistenta specialisty.  
 
Základní modul – ZM Organiza n -provozní problematika radiologických pracoviš  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, celkem 40 hodin  
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Právní v domí, právní odpov dnost. Prameny zdravotnického práva, 
zdravotnická dokumentace. Ochrana osobních údaj . 3 

Strategické ízení. Management provozu a organizace práce. Budování a ízení 
pracovního týmu. Osobní rozvoj. 4 

ízení kvality zdravotní pé e v radiologii. Indikátory kvality pé e a jejich 
sledování. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických 
za ízeních. Externí kontrola kvality. 

4 

Komunikace ve zdravotnictví. Optimální p ístup k pacient m a jejich blízkým 
s ohledem na v k a charakter onemocn ní. Psychologické aspekty komunikace 

4 
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s pacienty. 
Edukace pacient  a jiných osob. Tvorba informa ních materiál . 2 
Zásady moderní prezentace. 2 
Charakteristika zdravotnického výzkumu v radiologii. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu, prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 

2 

Informa ní technologie v radiologii, informa ní systémy ve zdravotnictví. 6 
Radiologická fyzika a radiobiologie. 9 
Empirická statistika. 3 
Shrnutí. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná právní normy vztahující se k poskytování zdravotní pé e 
v radiologických oborech a k radia ní ochran , 
zná informa ní technologie v radiologii, 
umí p izp sobit komunikaci s pacientem vzhledem k jeho 
aktuálnímu zdravotnímu stavu, 
zná základy andragogiky, edukace pacient  a tvorbu 
informa ních materiál , 
zná zásady managementu radiologických pracoviš , ízení a 
budování pracovního týmu a osobního rozvoje, 
zná systém ízení a hodnocení jakosti v radiologii, 
zná metody zdravotnického výzkumu, umí zpracovávat a 
vyhodnotit statistická data, 
umí vyhodnocovat rizikové p í iny lidského pochybení, 
navrhovat efektivní opat ení zam ená na prevenci pochybení a 
omyl , 
zná radiobiologii a radiologickou fyziku. 

Zp sob ukon ení modulu Formou testu. 
 

Základní modul m že být spole ný pro vzd lávací programy specializa ního 
vzd lávání v oborech Zobrazovací technologie v radiologii, Zobrazovací a oza ovací 
technologie v radioterapii a Zobrazovací a oza ovací technologie v nukleární medicín . 
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3.2 Program a rozsah požadovaných znalostí odborného modulu – 
povinný 

3.2.1 ásti odborného modulu – OM1 
Cíl: P ipravit radiologické asistenty pro požadované innosti konkrétního oboru 

specializace. 
 
Odborný modul – OM 1 Radiodiagnostika 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin praktické výuky  

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

Obsah Minimální 
po et hodin 

P ehled p ístrojové techniky v radiodiagnostice. 3 
Radiologická fyzika fotonových svazk  a základy dozimetrie. 6 
Principy radia ní ochrany. 4 
Rentgenová anatomie. 6 
Indika ní kritéria pro radiodiagnostiku, postavení jednotlivých radiologických 
zobrazovacích metod v klinické diagnostice, kasuistika. 5 

Kontrastní látky a ostatní farmaka používaná v radiodiagnostice. 4 
Kanylace periferních žil, aplikace kontrastních látek (KL), nežádoucí p íhody po 
aplikaci KL. 5 

Specifická ošet ovatelská pé e p i radiodiagnostických výkonech: monitoring 
vitálních funkcí, zhodnocení a ešení aktuálního stavu, kardiopulmonální 
resuscitace. 

5 

Tvorba protokol  a standard  radiodiagnostických postup . 2 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná zásady práce ve sterilním, supersterilním a septickém 
prost edí, 
zná radiologickou fyziku fotonových svazk , 
zná základy dozimetrie fotonových svazk , 
ovládá rentgenovou anatomii, 
zná indika ní kritéria v radiodiagnostice a možnosti zobrazení 
jednotlivých radiodiagnostických modalit, 
zná druhy KL používaných v radiodiagnostice, jejich vlastnosti, 
zásady aplikace a ešení nežádoucích reakcí, 
ovládá monitorování a vyhodnocování vitálních funkcí pacienta. 

Dovednosti 
Absolvent/ka: 

umí provést základní dozimetrická m ení fotonových svazk , 
umí posoudit vhodnost indikace k radiodiagnostickému výkonu, 
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umí provést kanylaci periferních žil, intravenózn  aplikovat KL, 
umí reagovat na nežádoucí p íhody po aplikaci KL a provést 
kardiopulmonální resuscitaci, 
umí posoudit hodnoty sledovaných vitálních funkcí pacienta, 
zhodnotit aktuální a ešit nežádoucí stav. 

Seznam výkon  Po et 
Základní výpo ty zeslabení fotonových svazk . 5 
Dozimetrická m ení fotonových svazk  pomocí ioniza ních komor a TLD 
dozimetr . 5 

Simulovaná kardiopulmonální resuscitace. 5 
Kanylace periferních žil a aplikace KL. 20 
Ode et a posouzení hodnot monitorovaných životních funkcí (EKG, oxymetrie 
apod.) a návrh na ešení nežádoucí situace. 5 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách 
Povinná zkouška zvláštní odborné zp sobilosti Po et kredit  
Získání Zvláštní odborné zp sobilosti (ZOZ) pro nakládání se zdroji ionizujícího 
zá ení na radiodiagnostickém pracovišti jako osoba s p ímou odpov dností za 
zajišt ní radia ní ochrany. 

20 

Nepovinný kurz 
Kurz radia ní ochrany p i nakládání se zdroji ionizujícího zá ení ve zdravotnictví. 

 
Zp sob ukon ení modulu 

Podmínkou pro ukon ení odborného modulu OM1 je spln ní všech požadavk  
stanovených vzd lávacím programem a p edložení dokladu o získání Zvláštní odborné 
zp sobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zá ení na radiodiagnostickém pracovišti jako 
osoba s p ímou odpov dností za zajišt ní radia ní ochrany. Po doložení t chto požadavk  
bude odborný modul ukon en ústní zkouškou. 
 

3.3 Program a rozsah požadovaných znalostí odborných modul  – 
povinn  volitelné 

3.3.1 ásti odborného modulu – OM 2a a OM 3a 
Odborný modul – OM 2a Analogová a digitální skiagrafie 
Typ modulu povinn  volitelný certifikovaný kurz 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Rentgenová anatomie ve skiagrafii. 3 
Patologické stavy v rentgenovém obraze. 3 
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Analogový skiagrafický zobrazovací systém. 3 
Digitální skiagrafický zobrazovací systém. 3 
Optimalizace parametr  zobrazovacích systém . 4 
Optimalizace radia ní ochrany p i skiagrafii. 4 
Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledk . 3 
Zkoušky provozní stálosti skiagrafických a skiaskopických p ístroj , interpretace 
výsledk , nápravná opat ení. 3 

Zp sob stanovení místních diagnostických referen ních úrovní. 2 
Metody odhadu efektivní dávky ve skiagrafii. 3 
Speciální projekce. 2 
Stomatoradiografie. 2 
Zásady skiagrafických a skiaskopických postup  v neonatologii a pediatrii. 2 
Klinická analýza skiagram , základní identifikace patologického stavu a 
následné zpracování obrazových dat. 3 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná detailn  rentgenovou anatomii ve skiagrafii, 
zná patologické stavy hodnotitelné ve skiagrafickém zobrazení, 
zná princip analogového a digitálního skiagrafického 
zobrazovacího systému, 
zná rozsah zkoušek dlouhodobé stability skiagrafických p ístroj  
a umí interpretovat jejich výsledky, 
zná rozsah a principy jednotlivých test  zkoušek provozní 
stálosti skiagrafických p ístroj  a jejich interpretaci, 
zná zp sob stanovení místních diagnostických referen ních 
úrovní a zp sob odhadu efektivní dávky ve skiagrafii, 
zná zásady skiagrafického zobrazování ve stomatoradiografii, 
zná speciální skiagrafické projekce (nap . v ortopedii, 
traumatologii, ORL a jiných klinických oborech), 
zná zásady klinické analýzy skiagram  a jejich následného 
zpracování, je schopen identifikovat základní patologický stav. 

 
Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá 
absolvent/ka zvláštní odbornou zp sobilost v analogové a digitální 
skiagrafii. 

Zp sob ukon ení modulu 

Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe v rozsahu odborného modulu 3a, se spln ním p edepsaného 
po tu výkon . 
 
Ú astníci vzd lávání, kte í v minulosti úsp šn  absolvovali 
certifikovaný kurz „Analogová a digitální skiagrafie“, akreditovaný 
MZ R dne 25.6.2005 pod .j. MZDR 3688/2005 doloží pouze 
potvrzení o absolvování praxe v rozsahu OM 3a se spln ním 
p edepsaného po tu výkon . 
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Odborný modul – OM 3a Odborná praxe – Analogová a digitální skiagrafie 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hodin), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hodin) na pracovišti akreditovaného za ízení (AZ) 

Po et kredit  70 

Seznam výkon  
Minimální 
po et na 

pracovišti AZ 
Skiagrafické zobrazení skeletu a hrudních orgán  30 
Speciální ortopedické a traumatologické projekce 25 
Speciální netraumatologické projekce v oblasti hlavy 15 
Rtg vyšet ení v neonatologii a pediatrii 20 
Intraorální a extraorální rtg vyšet ení 20 
Provedení zkoušky provozní stálosti skiagrafického za ízení v plném rozsahu, 
interpretace výsledk  2 

Intravenózní aplikace kontrastní látky 10 
 

Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 
školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
povinn -volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

innosti po absolvování základního a odborného modulu  
innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2a a 3a. 

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává innosti podle vyhlášky . 55/2011
Sb. 

 
nebo 

 
3.3.2 ásti odborného modulu – OM 2b a OM 3b 

Odborný modul – OM 2b Zobrazování výpo etní tomografií 
Typ modulu povinn  volitelný certifikovaný kurz 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Anatomie v CT obraze, základní patologické stavy. 5 
CT p ístrojová technika – sou ásti za ízení, principy zobrazení, technologické 
aplikace. 6 
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Optimalizace parametr  skenovacích protokol  – skenovací parametry, 
rekonstruk ní parametry.  4 

Optimalizace radia ní ochrany p i CT vyšet eních – expozi ní automatika, 
nastavení kvality obrazu. 4 

Zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti – interpretace výsledk , 
nápravná opat ení. 2 

Zp sob stanovení místních diagnostických referen ních úrovní. 2 
Metody odhadu efektivní dávky z CT vyšet ení. 2 
Tvorba standard  pro CT vyšet ení. 2 
Farmakologie, kontrastní látky a specifická ošet ovatelská pé e p i CT 
vyšet eních. 2 

Metodika standardních CT vyšet ení. 4 
Metodika speciálních CT vyšet ení. 2 
Interven ní výkony na CT. 2 
Klinická analýza CT obraz , základní identifikace patologického stavu a 
metodika zpracování obrazových dat. 3 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná anatomii v CT obraze, 
zná technický princip CT p ístroje a zásady akvizice obrazových 
dat,  
zná zásady optimalizace parametr  skenovacích protokol , 
zná rozsah zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti na 
CT p ístrojích a umí interpretovat jejich výsledky, 
zná zp sob stanovení místních diagnostických referen ních 
úrovní a zp sob odhadu efektivní dávky, 
zná zásady aplikace lé iv a kontrastních látek a poskytování 
specifické ošet ovatelské pé e p i CT vyšet eních, 
zná metodiku standardních a speciálních CT vyšet ení, 
zná metody postprocessingu CT obrazu, 
je schopen základní identifikace patologického stavu v CT 
obraze.

Dovednosti 

Absolvent/ka: 
umí optimalizovat parametry skenovacích protokol , 
umí stanovit místní radiologický standard pro CT vyšet ení, 
umí provést standardní i speciální zobrazovací postup CT 
vyšet ení, 
umí provést následné zpracování dat z CT vyšet ení a umí 
aplikovat vždy relevantní techniky následného zpracování dat 
z CT vyšet ení.

Zp sob ukon ení modulu 
Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe v rozsahu OM 3b se spln ním p edepsaného po tu výkon . 
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Ú astníci vzd lávání, kte í v minulosti úsp šn  absolvovali 
certifikovaný kurz „Zobrazování výpo etní tomografií“, 
akreditovaný MZ R dne 26.3.2007 pod .j. MZDR 50988/2006, 
doloží pouze potvrzení o absolvování praxe v rozsahu OM 3b se 
spln ním p edepsaného po tu výkon . 

 
Odborný modul – OM 3b Odborná praxe – Zobrazování výpo etní tomografií 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hodin), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hodin) na pracovišti akreditovaného za ízení (AZ) 

Po et kredit  70 

Seznam výkon  
Minimální 
po et na 

pracovišti AZ 
CT zobrazení mozku 10 
CT zobrazení b icha (játra, pankreas, ledviny) 10 
CT zobrazení páte e 10 
CT zobrazení GIT 5 
CT angiografie 5 

CT srdce 5 

CT intervence 5 

Metody následného zpracování dat z CT vyšet ení – postprocessing 20 

Intravenózní aplikace kontrastní látky p i CT vyšet ení 20 

Stanovení místní diagnostické referen ní úrovn , v etn  odhadu efektivní 
dávky z CT vyšet ení 2 

 
Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 

školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
povinn  volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

innosti po absolvování základního a odborného modulu  
innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2b a 3b. 

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává innosti podle vyhlášky . 55/2011
Sb. 

 
nebo 
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3.3.3 ásti odborného modulu – OM 2c a OM 3c 
Odborný modul – OM 2c Zobrazovací postupy interven ní radiologie a kardiologie 
Typ modulu povinn  volitelný certifikovaný kurz 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Anatomie a fyziologie cévního systému. 3 
Patologie a patofyziologie cévního systému v interven ní radiologii a 
kardiologii. 4 

Postupy interven ní radiologie (diagnostická angiografie, perkutánní 
transluminální angioplastika, implantace stent  a stentgraft , selektivní 
trombolýza, terapeutická embolizace, zavedení kaválního filtru, extrakce cizích 
t les z cévního e išt , aspira ní trombektomie, invazivní m ení tlak , PTC a 
PTD, diagnostické a terapeutické punkce, TIPS, implantace port  aj.). 

6 

Postupy interven ní kardiologie (diagnostická koronarografie a levografie, 
pravostranná a levostranná srde ní katetrizace s invazivním m ením tlak , 
perkutánní transluminální koronární angioplastika, implantace stent , 
intravaskulární ultrasonografie, m ení pr tokové frak ní rezervy koronárních 
tepen, selektivní koronární trombolýza, perkutánní septální myokardiální ablace, 
aortální a pulmonální valvuloplastika, intraaortální kontrapulzace aj.). 

4 

Komplikace výkon  v interven ní radiologii a kardiologii a znalost jejich ešení. 2 
Principy získání a úpravy obraz  v interven ní radiologii a kardiologii. 2 
Akvizi ní parametry a aplika ní techniky pro jednotlivé výkony v interven ní 
radiologii a kardiologii. 3 

Zpracování obrazové dokumentace získané p i výkonech v interven ní radiologii 
a kardiologii, základní analýza obrazu a identifikace patologie.  5 

Speciální zdravotnický materiál pro jednotlivé výkony v interven ní radiologii a 
kardiologii. 3 

Farmakologie v interven ní radiologii a kardiologii, kontrastní látky. 2 
P ístrojová technika interven ní radiologie a kardiologie, zejména angiografický 
p ístroj, hemodynamický p ístroj, vysokotlaký injektor, intravaskulární 
ultrazvuk, p ístroj pro m ení frak ní pr tokové rezervy koronárních tepen, 
defibrilátor. 

4 

Specifika radia ní ochrany p i výkonech v interven ní radiologii a kardiologii 
pro pacienty a vyšet ující personál. 2 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná anatomii a fyziologii cévního systému, 
zná základní patologii a patofyziologii cévního systému, 
zná jednotlivé postupy v interven ní radiologii a kardiologii, 
zná komplikace výkon  v interven ní radiologii a kardiologii  
a možnosti jejich ešení, 
zná metody získání, úpravy a vyhodnocení obrazu v interven ní 
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radiologii a kardiologii, 
umí zpracovat obrazovou dokumentaci získanou p i výkonech  
v interven ní radiologii a kardiologii, 
zná speciální zdravotnický materiál pro jednotlivé výkony 
v interven ní radiologii a kardiologii, 
zná p ístrojovou techniku v interven ní radiologii a kardiologii, 
zná specifika radia ní ochrany p i výkonech v interven ní 
radiologii a kardiologii pro pacienty a vyšet ující personál. 

 
Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá 
absolvent/ka zvláštní odbornou zp sobilost v zobrazovacích 
postupech interven ní radiologie a kardiologie. 

Zp sob ukon ení modulu Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe v rozsahu OM 3c se spln ním p edepsaného po tu výkon . 

 

Odborný modul – OM 3c Odborná praxe – Zobrazovací postupy interven ní radiologie  
a kardiologie 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hodin), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hodin) na pracovišti akreditovaného za ízení (AZ) 

Po et kredit  70 

Seznam výkon  (asistence v rámci inností radiologického 
asistenta) 

Minimální 
po et na 

pracovišti AZ 
Diagnostická angiografie, invazivní m ení tlak  20 
Perkutánní transluminální angioplastika, implantace stent  a stentgraft  10 
Speciální terapeutické výkony (selektivní trombolýza, terapeutická embolizace, 
zavedení kaválního filtru, extrakce cizích t les z cévního e išt , aspira ní 
trombektomie, TIPS,implantace portu i.v. a i. a. a jiné.) 

10 

Nevaskulární diagnostické a terapeutické výkony (PTC a PTD, diagnostické  
a terapeutické punkce a drenáže, nevaskulární dilatace, aj.) 5 

Diagnostická koronarografie a levografie 10 
Pravostranná a levostranná srde ní katetrizace s invazivním m ením tlak  5 
Perkutánní transluminální koronární angioplastika, implantace stent  10 
Speciální diagnostické výkony na koronárním e išti (intravaskulární 
ultrasonografie, m ení pr tokové frak ní rezervy koronárních tepen, aj.) 5 

Speciální terapeutické výkony na koronárním e išti a srde ních chlopních 
(selektivní koronární trombolýza a trombektomie, perkutánní septální 
myokardiální ablace, aortální a pulmonální valvuloplastika, intraaortální 
kontrapulzace, aj.) 

5 

 
Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 

školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
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povinn  volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

innosti po absolvování základního a odborného modulu  
innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2c a 3c. 

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává innosti podle vyhlášky . 55/2011
Sb. 

 
nebo 

 
3.3.4 ásti odborného modulu – OM 2d a OM 3d 

Odborný modul – OM 2d Zobrazování magnetickou rezonancí 
Typ modulu povinn  volitelný certifikovaný kurz 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Základní principy magnetické rezonance. 4 
Principy MR zobrazování, akvizice dat a rekonstrukce obraz ,  
teorie k prostoru. 

4 

Zobrazovací sekvence pro standardní a rychlé MR zobrazování. 4 
Závislosti kontrastu MR obraz , kvality (pom ru signál/šum) a doby m ení na 
parametrech zobrazovacích sekvencí (nastavení protokol ). 3 

Základní sou ásti tomografu magnetické rezonance a jejich technické parametry. 3 
Protokoly a postupy p i vyšet ení hlavy. 2 
Protokoly a postupy p i vyšet ení páte e. 2 
Protokoly a postupy p i vyšet ení b išní dutiny a malé pánve. 2 
Protokoly a postupy p i vyšet ení hrudníku. 2 
Protokoly a postupy p i vyšet ení kloub  a muskulo-skeletálního systému. 2 
Protokoly a postupy p i vyšet ení cévního e išt  (nativní i kontrastní MR 
angiografie). 2 

Protokoly a postupy p i vyšet ení srdce. 2 
Základy funk ního MR vyšet ení. 2 
Základy MR spektroskopie. 2 
Klinická analýza MR obrazu, základní identifikace patologického stavu a 
metodika zpracování obrazových dat. 2 

Zásady bezpe nosti p i vyšet ování magnetickou rezonancí. 2 

V domosti Absolvent/ka: 
zná principy magnetické rezonance, 
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zná souvislosti základních parametr  sekvencí a kvality MR 
obraz , je schopen/a upravovat vyšet ovací protokoly v zájmu 
konkrétního vyšet ení, 
zná základní anatomii centrálního nervového systému v MR 
zobrazení, 
zná základní anatomii muskulo-skeletálního systému v MR 
zobrazení, 
zná základní anatomii orgán  b išní a hrudní dutiny v MR 
zobrazení, 
zná základní anatomii cévního systému v MR zobrazení, 
zná základní anatomii srdce v MR zobrazení, 
umí provést základní analýzu obrazu, identifikovat patologický 
stav a zpracovat obrazová data, 
ovládá zásady bezpe nosti p i vyšet ování magnetickou 
rezonancí. 

 
Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá 
absolvent/ka zvláštní odbornou zp sobilost v zobrazování 
magnetickou rezonancí. 

Zp sob ukon ení modulu 

Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe v rozsahu OM 3 a se spln ním p edepsaného po tu výkon . 
 
Ú astníci vzd lávání, kte í v minulosti úsp šn  absolvovali 
certifikovaný kurz „Zobrazování magnetickou rezonancí“, 
akreditovaný MZ R dne 12.10.2005 pod .j. MZDR 21605/2005 
doloží pouze potvrzení o absolvování praxe v rozsahu OM 3d se 
spln ním p edepsaného po tu výkon . 

 
Odborný modul – OM 3d Odborná praxe – zobrazování magnetickou rezonancí 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hodin), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hodin) na pracovišti akreditovaného za ízení (AZ) 

Po et kredit  70 

Seznam výkon  
Minimální 
po et na 

pracovišti AZ 
MR vyšet ení mozku 20 
MR vyšet ení páte e 20 
MR vyšet ení b išní dutiny a malé pánve 10 
MR vyšet ení hrudníku 5 
MR vyšet ení kloub  a muskulo-skeletálního systému 15 
MR vyšet ení cévního e išt  (nativní i kontrastní MR angiografie) 10 
MR vyšet ení srdce 5 
MR spektroskopie 5 
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Rekonstrukce a zpracování MR obraz  20 

 
Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 

školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
povinn  volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

innosti po absolvování základního a odborného modulu  

innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2d a 3d. 

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává innosti podle vyhlášky . 55/2011 Sb.
 

3.3.5 ásti odborného modulu – OM 2e a OM 3e 
Odborný modul – OM 2e Zobrazování v mamární diagnostice 
Typ modulu povinn  volitelný certifikovaný kurz 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Anatomie, fyziologie a patologie prsu. 2 
Rentgenová anatomie v mamografii. 2 
Genetické aspekty vzniku karcinomu prsu. 1 
Chirurgická lé ba karcinomu prsu, plastické operace.  2 
Onkologické postupy lé by karcinomu prsu. 2 
Metody nukleární medicíny ve vyšet ování prsu. 2 
Interven ní vyšet ovací metody, mamotom. 2 
Biopsie, histologický obraz karcinomu prsu. 1 
Základní údržba a kontrola správné funkce mamografu. 2 
Konstrukce mamografu. 2 
Analogový zobrazovací systém v mamografii. 2 
Digitální zobrazovací systém v mamografii. 2 
Základní a speciální projekce screeningové a diagnostické mamografie. 2 
Chyby v provedení mamogramu a jejich odstra ování. 2 
Zobrazení prsu v UZ a MR obraze. 2 
Zkoušky dlouhodobé stability na mamografickém pracovišti. 2 
Zkoušky provozní stálosti na mamografickém pracovišti. 2 
Zp sob stanovení místních diagnostických úrovní. 1 
Psychologický p ístup ke klientkám na mamografickém pracovišti. 1 
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Organizace mamografického screeningu v R. 2 
Po íta ové zpracování dat v programu MaSc. 1 
Proces a interpretace výsledk  datového auditu. 1 
Klinická analýza mamogram  a jejich následné zpracování, základní identifikace 
patologického stavu. 2 

V domosti 

Absolvent/ka: 
Zná detailn  anatomii, fyziologii a patologii prsu a jeho 
rentgenovou anatomii. 
Zná genetické vlivy vzniku karcinomu prsu a patologický obraz 
v mamografickém zobrazení. 
Zná základy chirurgické a onkologické lé by karcinomu prsu. 
Zná metody vyšet ení prsu – MG, UZ, NM, MR. 
Zná základní i speciální projekce mamografie a umí ur it a 
odstranit chyby v provedení. 
Zná zásady odb ru biologického materiálu k histologickému 
zpracování. 
Zná princip analogového a digitálního mamografického 
zobrazovacího systému a princip konstrukce mamografu. 
Zná rozsah zkoušek dlouhodobé stability mamografických 
p ístroj  a umí interpretovat jejich výsledky. 
Zná rozsah a principy jednotlivých test  zkoušek provozní 
stálosti zobrazovacího procesu v mamografii a umí interpretovat 
jejich výsledky. 
Zná zp sob stanovení místních diagnostických referen ních 
úrovní. 
Zná zásady psychologického p ístupu ke klientkám na 
mamografickém pracovišti. 
Zná princip programu MaSc a umí interpretovat výsledky 
datového auditu mamografického pracovišt .  
Umí provést základní klinickou analýzu mamogram  a jejich 
následné zpracování, umí stanovit základní patologický stav.

 
Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá 
absolvent/ka zvláštní odbornou zp sobilost v zobrazování 
v mamární diagnostice. 

Zp sob ukon ení modulu 

Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe v rozsahu OM 3e se spln ním p edepsaného po tu výkon . 
 

Ú astníci vzd lávání, kte í v minulosti úsp šn  absolvovali 
certifikovaný kurz „Zobrazování v mamární diagnostice“, 
akreditovaný MZ R dne 11.10.2005 pod .j. MZDR 3687/2005 
doloží pouze potvrzení o absolvování praxe v rozsahu OM 3e se 
spln ním p edepsaného po tu výkon . 
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Odborný modul – OM 3e Odborná praxe – Zobrazování v mamární diagnostice 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hodin), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hodin) na pracovišti diagnostického mamárního centra (DMC) 

Seznam výkon  
Minimální 
po et na 

pracovišti 
DMC 

Seznámení se zkušenostmi a organizací provozu screeningového 
mamografického pracovišt  2 

Praktické procvi ování správného polohování základních mamografických 
projekcí 40 

Demonstrace a nácvik odstran ní nej ast jších chyb p i snímkování 20 
Praktické provád ní používání manuálního a automatického snímkovacího 
režimu, standardizace projekcí, komprese a dalších vstupních parametr  20 

Procvi ování techniky snímkování prs  s implantáty, malých i velkých prs , 
imobilních klientek apod. Praktické využití nestandardních projekcí 15 

Procvi ování správného provád ní cílených a zv tšených snímk  15 
Asistence p i interven ních výkonech – punkce cysty, odebrání vzorku tkán  
k biopsii, duktografie, zna ení lézí p ed chirurgickým výkonem apod. 
Seznámení s provozem mamotomu 

15 

Praktické provád ní jednotlivých test  zkoušek provozní stálosti celého 
zobrazovacího et zce v mamografii a procvi ování odstra ování chyb p i 
nevyhovujících testech 

2 

 
Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 

školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
povinn  volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

innosti po absolvování základního a odborného modulu  
innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2e a 3e. 

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává innosti podle vyhlášky . 55/2011
Sb. 

 

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 
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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 inností 
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 . spln ní požadované odborné 
praxe v akreditovaném za ízení a výkon  obsažených ve studijním pr kazu 
potvrzené p id leným školitelem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb.,  
o zkouškách podle zákona o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru radiodiagnostika bude schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní a specializovanou zdravotní pé i v ásti oboru 
radiologie, pro kterou absolvoval specializa ní vzd lávání. Je oprávn n na základ  vlastního 
posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických 
pracovník  a jiných odborných pracovník . 
 

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

Odborný radiologický asistent se specializovanou zp sobilostí v oboru 
radiodiagnostika získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné innosti a je 
oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny v § 7, § 160 a § 161 vyhlášky . 55/2011 
Sb., a to v p íslušném oboru specializace. 
 

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 akreditována 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 .  
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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 sou asn  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, zubního 
léka e, farmaceuta, po p edchozím vyjád ení profesního sdružení. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
atd.), který odpovídá zam ení vzd lávacího programu (nap . p edm ty 
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, 
organizace a ízení, atd.). 
Pedagogické schopnosti. 
Doklady o odborné, specializované a event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

P ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb. ve zn ní 
pozd jších právních p edpis , seznam zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  elektronických databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení).

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 zejména radia ní ochrany. 
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 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 

Organiza n  – 
provozní 
problematika 
radiologických 
pracoviš  

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

P Radiodiagnostika 
1 týden T – 40 hodin 
1 týden P – 40 hodin 

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

OM 1 
   20 kredit  (ZOZ) 

OM-RDG 2a PVCK Analogová a 
digitální skiagrafie 1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den) 

OM-RDG 2b PVCK 
Zobrazování 
výpo etní 
tomografií 

1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den)  

OM-RDG 2c PVCK 
Zobrazování 
magnetickou 
rezonancí 

1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den)  

OM-RDG 2d PVCK 

Zobrazovací 
postupy 
v interven ní 
radiologii a 
kardiologii 

1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den)  

OM-RDG 2e PVCK 
Zobrazování 
v mamární 
diagnostice 

1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den)  

OM-3 
(a,b,c,d,e) 

P Odborná praxe 
7 týdn  P – 280 hodin 
2 týdny P AZ– 80 hodin 

35 (à 1 kredit/den) 
35 (à 3 kredit/den) 

T – teorie  120 hodin 
P – praxe  400 hodin 

 
   

Celkem 520 hodin 155 kredit  
Vysv tlivky: P – povinné, PVCK – povinn  volitelný certifikovaný kurz, T – teorie,  
P – praxe, ZOZ – Zvláštní odborná zp sobilost 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Zobrazovací a oza ovací technologie 
v radioterapii je získání specializované zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických 
znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce a prohloubení schopnosti 
samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb., kterou se stanoví 
innosti zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , ve zn ní pozd jších 

právních p edpis  (dále jen vyhláška . 55/2011 Sb.). 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Zobrazovací 
a oza ovací technologie v radioterapii je získání odborné zp sobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání Radiologický asistent podle 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. 

ásti specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . 
metodou e-learningu, n které je možné absolvovat formou akreditovaných certifikovaných 
kurz . 

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 vzd lávání nesmí 
být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin vzd lávacího programu, 
a to 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 modul odborný se stanoveným po tem 
kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  dosažených 
výsledk  vzd lávání. Podmínkou pro za azení ú astníka vzd lávání ke studiu odborného 
modulu je úsp šné absolvování základního modulu. ásti odborného modulu mohou být 
realizovány formou certifikovaných kurz  akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví eské 
republiky. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru radioterapie je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  1 rok z období 6ti let, 
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimáln  2 roky 
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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, 

získaná „Zvláštní odborná zp sobilost pro nakládání se zdroji ionizujícího zá ení“ 
na radioterapeutickém pracovišti jako osoba s p ímou odpov dností za zajišt ní 
radia ní ochrany, dle vyhlášky . 146/1997 Sb., ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , § 3, odst. 2, písm. a, bod 2. 

 

3 Program modul  a rozsah požadovaných znalostí 
(v domostí a dovedností) 

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 jednotlivé 
kapitole každého odborného modulu (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 praktické stránce.  
 

3.1 Program a výsledky vzd lávání základního modulu  

Cíl: Vybavit radiologické asistenty znalostmi pot ebnými k organiza nímu 
a metodickému vedení v oblasti využívání radiologických technologií, odborné terminologie 
a specifik jejího užívání, prohloubit v domosti a dovednosti pot ebné k efektivnímu výkonu 
v roli odborného radiologického asistenta pro radioterapii.  
 
Základní modul – ZM Organiza n  – provozní problematika radiologických pracoviš  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, celkem 40 hodin  
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Právní v domí, právní odpov dnost. Prameny zdravotnického práva, 
zdravotnická dokumentace. Ochrana osobních údaj . 3 

Strategické ízení. Management provozu a organizace práce. Budování a ízení 
pracovního týmu. Osobní rozvoj. 4 

ízení kvality zdravotní pé e v radiologii. Indikátory kvality pé e a jejich 
sledování. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických 
za ízeních. Externí kontrola kvality. 

4 

Komunikace ve zdravotnictví. Optimální p ístup k pacient m a jejich blízkým 
s ohledem na v k a charakter onemocn ní. Psychologické aspekty komunikace 

4 
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s pacienty. 
Edukace pacient  a jiných osob. Tvorba informa ních materiál . 2 
Zásady moderní prezentace. 2 
Charakteristika zdravotnického výzkumu v radiologii. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu, prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 

2 

Informa ní technologie v radiologii, informa ní systémy ve zdravotnictví. 6 
Radiologická fyzika a radiobiologie. 9 
Empirická statistika. 3 
Shrnutí. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná právní normy vztahující se k poskytování zdravotní pé e 
v radiologických oborech a k radia ní ochran , 
zná informa ní technologie v radiologii, 
umí p izp sobit komunikaci s pacientem vzhledem k jeho 
aktuálnímu zdravotnímu stavu, 
zná základy andragogiky, edukace pacient  a tvorbu 
informa ních materiál , 
zná zásady managementu radiologických pracoviš , ízení  
a budování pracovního týmu a osobního rozvoje, 
zná systém ízení a hodnocení jakosti v radiologii, 
zná metody zdravotnického výzkumu, umí zpracovávat  
a vyhodnotit statistická data, 
umí vyhodnocovat rizikové p í iny lidského pochybení, 
navrhovat efektivní opat ení zam ená na prevenci pochybení  
a omyl , 
zná radiobiologii a radiologickou fyziku. 

Zp sob ukon ení modulu Formou testu. 
 

Základní modul m že být spole ný pro vzd lávací programy specializa ního 
vzd lávání v oborech Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a oza ovací 
technologie v radioterapii a Zobrazovací a oza ovací technologie v nukleární medicín . 
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3.2 Program a rozsah požadovaných znalostí odborného modulu 

3.2.1 ásti odborného modulu OM 1 – povinné 
Cíl: P ipravit radiologické asistenty pro požadované innosti konkrétního oboru 

specializace. 
 

Odborný modul – OM 1 Radioterapie 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hod. teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hod. praktické výuky 

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

Obsah Minimální 
po et hodin 

Sterilní, supersterilní a septické prost edí (p ístroje, personál). 4 
Radiologická fyzika elektromagnetických a korpuskulárních svazk . 8 
Dozimetrie fotonových a elektronových svazk . 5 
Radia ní ochrana p i radioterapeutických výkonech. 6 
Kontrastní látky v plánování radioterapie. 4 
Kanylace periferních žil, aplikace kontrastních látek (KL), nežádoucí p íhody po 
aplikaci KL. 5 

Specifická ošet ovatelská pé e p i radioterapeutických výkonech: monitoring 
vitálních funkcí, zhodnocení a ešení aktuálního stavu, kardiopulmonální 
resuscitace. 

5 

Tvorba protokol  a standard  radioterapeutických postup . 3 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná zásady práce ve sterilním, supersterilním a septickém 
prost edí, 
zná radiologickou fyziku elektromagnetických  
a korpuskulárních svazk , 
zná základy dozimetrie fotonových a elektronových svazk , 
ovládá zásady radia ní ochrany a její optimalizace v radioterapii, 
zná druhy KL, jejich vlastnosti a zásady aplikace, 
ovládá monitorování vitálních funkcí pacienta.

Dovednosti 

Absolvent/ka: 
umí provést základní dozimetrická m ení, 
umí provést kanylaci periferních žil, intravenózn  aplikovat KL,  
umí reagovat na nežádoucí p íhody po aplikaci KL a provést 
kardiopulmonální resuscitaci, 
umí posoudit hodnoty sledovaných vitálních funkcí pacienta, 
umí zhodnotit stupe  vedlejších ú ink  radioterapie a ešit 
nežádoucí stav.
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Seznam výkon  Po et 
Dozimetrická m ení fotonových a elektronových svazk  pomocí ioniza ních 
komor a TLD dozimetr  10 

Simulovaná kardiopulmonální resuscitace 5 
Kanylace periferních žil a aplikace KL 10 
Dozimetrická m ení fotonových a elektronových svazk  in vivo 15 
Zp sob ukon ení modulu Ukon ení praktickou a ústní zkouškou. 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách 
Povinná zkouška zvláštní odborné zp sobilosti Po et kredit  
Získání Zvláštní odborné zp sobilosti (ZOZ) pro nakládání se zdroji ionizujícího 
zá ení na radioterapeutickém pracovišti jako osoba s p ímou odpov dností za 
zajišt ní radia ní ochrany. 

20 

Nepovinný kurz 
Kurz radia ní ochrany p i nakládání se zdroji ionizujícího zá ení ve zdravotnictví 

 
Zp sob ukon ení modulu 

Podmínkou pro ukon ení odborného modulu OM1 je spln ní všech požadavk  
stanovených vzd lávacím programem a p edložení dokladu o získání Zvláštní odborné 
zp sobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zá ení na radioterapeutickém pracovišti jako 
osoba s p ímou odpov dností za zajišt ní radia ní ochrany. Po doložení t chto požadavk  
bude odborný modul ukon en ústní zkouškou. 
 

3.2.2 ásti odborného modulu OM 2 – teorie  
Odborný modul – OM 2 Klinická radioterapie 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Anatomie p í ných ez . 4 
Optimalizace radia ní ochrany v radioterapii. 5 
Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledk . 4 
Zkoušky provozních stálostí oza ovacích p ístroj , interpretace výsledk , 
nápravná opat ení. 4 

Speciální oza ovací metody. 6 
Zobrazovací systémy pro portální zobrazování. 3 
Verifika ní snímky v radioterapii. 4 
Hodnocení verifika ních snímk . 3 
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Výpo et oza ovacího plánu a jeho optimalizace. 4 
Dozimetrické ov ení oza ovacího plánu. 3 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná zobrazovací systémy používané p i plánování radioterapie, 
zná p ístrojovou techniku v radioterapii, 
zná postup zkoušek provozní stálosti a interpretaci výsledk , 
zná princip zkoušek dlouhodobé stability a ovládá interpretace 
výsledk , 
zná postup p i plánování lé by zá ením pro standardní 
i speciální oza ovací metody, 
zná principy radia ní ochrany v radia ní onkologii, 
zná postupy pro stanovení optimální oza ovací techniky pro 
daný cílový objem, 
zná postup ov ování oza ovacích plán , 
zná zobrazovací systémy pro portální zobrazování, 
zná postupy provád ní a hodnocení verifika ních snímk . 

 
Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá 
absolvent/ka zvláštní odbornou zp sobilost v analogové a digitální 
skiagrafii. 

Zp sob ukon ení modulu 

Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe odborného modulu 3 na se spln ním p edepsaného po tu 
výkon . 
 
Ú astníci vzd lávání, kte í v minulosti úsp šn  absolvovali 
certifikovaný kurz „Teleterapie“, akreditovaný MZ R dne 
17.5.2006 pod .j. MZDR 1032/2006 doloží pouze potvrzení 
o absolvování praxe odborného modulu 3 v p edepsaném rozsahu a 
se spln ním p edepsaného po tu výkon . 

 
3.2.3 ásti odborného modulu OM 3 – praxe 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hod.), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hod.) na pracovišti akreditovaného za ízení (AZ) 

Po et kredit  70 

Seznam výkon  
Minimální 
po et na 

pracovišti AZ 
Provedení zobrazovacích radiologických postup  pro plánování lé by 15 
P íprava individuálních fixa ních pom cek 15 
Výpo et oza ovacího plánu pro standardní oza ovací techniky 15 
Výpo et oza ovacího plánu pro speciální oza ovací techniky 10 
Dozimetrické ov ení plánu 10 
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Provedení standardních oza ovacích technik v teleterapii 30 
Provedení standardních oza ovacích technik v brachyterapii 10 
Provedení speciálních oza ovacích technik v teleterapii 10 
Ov ení oza ovací polohy pomocí zobrazovacích systém  20 
Provedení zkoušky provozní stálosti oza ovacího p ístroje v plném rozsahu, 
interpretace výsledk  2 

 
Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 

školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
povinn -volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

3.2.4 innosti po absolvování základního a odborného modulu 
 

innosti po absolvování základního a odborného modulu  
innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2 a 3 

Odborný radiologický asistent pro radioterapii vykonává innosti podle vyhlášky . 55/2011 Sb.  
 

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 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 inností 
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 . spln ní požadované odborné 
praxe v akreditovaném za ízení a výkon  obsažených ve studijním pr kazu 
potvrzené p id leným školitelem. 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb.,  
o zkouškách podle zákona o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 
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5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru radiodiagnostika bude schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní a specializovanou ošet ovatelskou pé i v ásti 
oboru radiologie, pro kterou absolvoval specializa ní vzd lávání. Je oprávn n na základ  
vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou . 55/2011  Sb., zabezpe ovat níže 
uvedené innosti v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 
 

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

Odborný radiologický asistent se specializovanou zp sobilostí v oboru zobrazovací  
a oza ovací technologie v radioterapii získává specializovanou zp sobilost k výkonu odborné 
innosti a je oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce . 55/2011 Sb. 

 

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 akreditováno 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 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, zubního 
léka e, farmaceuta, po p edchozím vyjád ení profesního sdružení. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
atd.), který 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 a event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 
P ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., v platném zn ní, 
seznam zdravotních výkon  s bodovými hodnotami. 
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P ístup k odborné literatu e, v etn  elektronické databáze (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení).

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 zejména radia ní ochrany. 
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 Radioterapie 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza n  – provozní 
problematika radiologických 
pracoviš  

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

P Radioterapie 
1 týden T – 40 hodin 
1 týden P – 40 hodin 

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

OM 1 
P   20 kredit  (ZOZ) 

OM 2 P Klinická radioterapie 1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den)  

OM 3 P Odborná praxe 
7 týdn  P – 280 hodin 
2 týdny P AZ – 80 
hodin 

35 (à 1 kredit/den) 
35 (à 3 kredit/den) 

   
T – teorie  120 hodin 
P – praxe  400 hodin  

   Celkem 520 hodin 155 kredit  
Vysv tlivky: P – povinné, PV – povinn  volitelné, T – teorie, P – praxe, ZOZ – Zvláštní 
odborná zp sobilost 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Zobrazovací a oza ovací technologie  
v nukleární medicín  je získání specializované zp sobilosti osvojením si pot ebných 
teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i prohloubení 
schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb., 
kterou se stanoví innosti zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník ,  
ve zn ní pozd jších právních p edpis  (dále jen vyhláška . 55/2011 Sb.). 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Zobrazovací  
a oza ovací technologie v nukleární medicín  je získání odborné zp sobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání Radiologický asistent podle 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. 

ásti specializa ního vzd lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap . 
metodou e-learningu, n které je možné absolvovat formou akreditovaných certifikovaných 
kurz . 

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 vzd lávání nesmí 
být nižší než v p ípad celodenní pr pravy. 

Praktická výuka tvo í alespo  50 % celkového po tu hodin vzd lávacího programu,  
a to 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 modul odborný se stanoveným po tem 
kredit , p i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn  dosažených 
výsledk  vzd lávání. Podmínkou pro za azení ú astníka vzd lávání ke studiu odborného 
modulu je úsp šné absolvování základního modulu. ásti odborného modulu mohou být 
realizovány formou certifikovaných kurz  akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví eské 
republiky. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru nukleární medicína je:  

za azení do oboru specializa ního vzd lávání, 
výkon praxe v p íslušném oboru specializace minimáln  1 rok z období 6ti let,  
v rozsahu minimáln  ½ stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimáln  2 roky 
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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, 
získaná Zvláštní odborná zp sobilost pro nakládání se zdroji ionizujícího zá ení na 
pracovištích nukleární medicíny jako osoba s p ímou odpov dností za zajišt ní 
radia ní ochrany, dle vyhlášky . 146/1997 Sb., ve zn ní pozd jších právních 
p edpis ., § 3, odst. 2, písm. a, bod 2. 

 

3 Program modul  a rozsah požadovaných znalostí 
(v domostí a dovedností) 

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 jednotlivé 
kapitole každého odborného modulu (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 praktické stránce.  
 

3.1 Program a výsledky vzd lávání základního modulu – ZM 

Cíl: Vybavit radiologické asistenty znalostmi odborné terminologie a specifik jejího 
užívání, prohloubit v domosti a dovednosti pot ebné k efektivnímu výkonu v roli 
radiologického asistenta specialisty 

Základní modul – ZM Organiza n -provozní problematika radiologických pracoviš  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, celkem 40 hodin  
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Právní v domí, právní odpov dnost. Prameny zdravotnického práva, 
zdravotnická dokumentace. Ochrana osobních údaj . 3 

Strategické ízení. Management provozu a organizace práce. Budování a ízení 
pracovního týmu. Osobní rozvoj. 4 

ízení kvality zdravotní pé e v radiologii. Indikátory kvality pé e a jejich 
sledování. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických 
za ízeních. Externí kontrola kvality. 

4 

Komunikace ve zdravotnictví. Optimální p ístup k pacient m a jejich blízkým 
s ohledem na v k a charakter onemocn ní. Psychologické aspekty komunikace 
s pacienty. 

4 
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Edukace pacient  a jiných osob. Tvorba informa ních materiál . 2 
Zásady moderní prezentace. 2 
Charakteristika zdravotnického výzkumu v radiologii. Volba a zp sob 
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu, prezentace výsledk , aplikace 
poznatk  do praxe. 

2 

Informa ní technologie v radiologii, informa ní systémy ve zdravotnictví. 6 
Radiologická fyzika a radiobiologie. 9 
Empirická statistika. 3 
Shrnutí. 1 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
zná právní normy vztahující se k poskytování zdravotní pé e 
v radiologických oborech a k radia ní ochran , 
zná informa ní technologie v radiologii, 
umí p izp sobit komunikaci s pacientem vzhledem k jeho 
aktuálnímu zdravotnímu stavu, 
zná základy andragogiky, edukace pacient  a tvorbu 
informa ních materiál , 
zná zásady managementu radiologických pracoviš , ízení  
a budování pracovního týmu a osobního rozvoje, 
zná systém ízení a hodnocení jakosti v radiologii, 
zná metody zdravotnického výzkumu, umí zpracovávat  
a vyhodnotit statistická data, 
umí vyhodnocovat rizikové p í iny lidského pochybení, 
navrhovat efektivní opat ení zam ená na prevenci pochybení  
a omyl , 
zná radiobiologii a radiologickou fyziku. 

Zp sob ukon ení modulu Formou testu. 
 

Základní modul m že být spole ný pro vzd lávací programy specializa ního 
vzd lávání v oborech Zobrazovací technologie v radiologii, Zobrazovací a oza ovací 
technologie v radioterapii a Zobrazovací a oza ovací technologie v nukleární medicín . 
 

3.2 Program a rozsah požadovaných znalostí odborného modulu 

3.2.1 ásti odborného modulu – OM 1 
Cíl: P ipravit radiologické asistenty pro požadované innosti konkrétního oboru 

specializace 
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Odborný modul – OM 1 Nukleární medicína 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
5 dn , tj. 40 hodin praktické výuky 

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

Obsah Minimální 
po et hodin 

Sterilní a septické prost edí (p ístroje, personál). 3 
Dozimetrie. 6 
Radia ní ochrana.  4 
Indika ní kritéria pro nukleární medicínu. 6 
Radiofarmaka (RF). 5 
Kontrastní látky. 5 
Kanylace periferních žil, i.v. aplikace kontrastních látek (KL) a radiofarmak 
(RF), nežádoucí p íhody po aplikaci KL. 4 

Specifická ošet ovatelská pé e p i výkonech nukleární medicíny: monitoring 
vitálních funkcí, zhodnocení a ešení aktuálního stavu, kardiopulmonální 
resuscitace. 

5 

Tvorba protokol , standard  a postup  v nukleární medicín . 2 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná zásady práce ve sterilním a septickém prost edí, 
zná radiologickou fyziku, 
zná základy dozimetrie, 
ovládá zásady radia ní ochrany a její optimalizace, 
zná základní indika ní kritéria v nukleární medicín , 
zná radiofarmaka (RF) z hlediska složení, p ípravy, kontroly, 
aplikace a použití v diagnostice a terapii, 
zná druhy KL, jejich vlastnosti a zásady aplikace, 
ovládá monitorování vitálních funkcí pacienta, 
ovládá monitorování a vyhodnocování vitálních funkcí pacienta.

Dovednosti 

Absolvent/ka: 
umí provést základní dozimetrická m ení, 
umí posoudit vhodnost indikace k výkonu, 
umí provést kanylaci periferních žil, intravenózn  aplikovat KL, 
umí reagovat na nežádoucí p íhody po aplikaci KL a provést 
kardiopulmonální resuscitaci, 
umí posoudit hodnoty sledovaných vitálních funkcí pacienta, 
zhodnotit aktuální a ešit nežádoucí stav.
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Seznam výkon  Po et 
Základní výpo ty aplikované aktivity, rozpadová rovnice 5 
Dozimetrická m ení 5 
Simulovaná kardiopulmonální resuscitace 5 
Kanylace perifernich žil a i.v. aplikace RF a KL 20 
Ode et a posouzení hodnot monitorovaných životních funkcí (EKG, oxymetrie 
apod.) a návrh na ešení nežádoucí situace 5 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách 
Povinná zkouška zvláštní odborné zp sobilosti Po et kredit  
Získání Zvláštní odborné zp sobilosti (ZOZ) pro nakládání se zdroji ionizujícího 
zá ení na pracovišti nukleární medicíny jako osoba s p ímou odpov dností za 
zajišt ní radia ní ochrany. 

20 

Nepovinný kurz 
Kurz radia ní ochrany p i nakládání se zdroji ionizujícího zá ení ve zdravotnictví 

 
Zp sob ukon ení modulu 

Podmínkou pro ukon ení odborného modulu OM1 je spln ní všech požadavk  
stanovených vzd lávacím programem a p edložení dokladu o získání Zvláštní odborné 
zp sobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zá ení na pracovišti nukleární medicíny jako 
osoba s p ímou odpov dností za zajišt ní radia ní ochrany. Po doložení t chto požadavk  
bude odborný modul ukon en ústní a praktickou zkouškou. 
 

3.2.2 ásti odborného modulu – OM 2 – teorie 
Odborný modul – OM 2 Diagnostické metody v nukleární medicín  
Typ modulu povinný certifikovaný kurz 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Obsah Minimální 
po et hodin 

Zobrazovací metody a postupy vyšet ování jednotlivých orgán  i orgánových 
skupin. 5 

Terapeutické aplikace otev ených zá i . 4 
Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicín  
- PET/CT 
- SPECT/CT 

5 

Kontrola kvality zobrazovacích systém  v nukleární medicín . 3 
Anatomie v zobrazovacích metodách v NM. 5 
Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v NM. 4 
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Zpracování obrazových informací v NM. 4 
Specifika vyšet ování d tských a rizikových pacient  v NM. 4 
Radionuklidová diagnostika v hematologii, odb ry biologického materiálu. 3 
Ochrana p ed vn jší a vnit ní kontaminací. 3 

V domosti 

Absolvent/ka: 
zná p ístroje používané v nukleární medicín , 
zná techniku práce s radionuklidy, 
zná principy diagnostické i terapeutické aplikace radiofarmak  
a odb ry biologického materiálu, 
zná radiologické vyšet ovací metody a jejich aplikaci 
v nukleární medicín , 
zná podmínky práce v aseptickém a sterilním prost edí, 
zná dozimetrické metody používané v nukleární medicín , 
zná speciální specifickou ošet ovatelskou pé i p i 
diagnostických a lé ebných výkonech v nukleární medicín , 
ovládá identifikaci základního patologického stavu.

Dovednosti 

Absolvent/ka: 
umí p ipravovat záznamy vyšet ení pro vyhodnocení léka em, 
umí edukovat pacienty o režimových opat eních souvisejících 
s diagnostikou a lé bou pomocí metod NM, 
umí upravovat p ipravená RF k p ímé aplikaci, 
umí likvidovat radioaktivní odpad a dekontaminovat pracovišt , 
umí aplikovat RF i.v., 
umí provád t vybrané diagnostické metody a základní analýzu 
dat. 

 
Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá 
absolvent/ka zvláštní odbornou zp sobilost v zobrazovacích  
a kvantitativních metodách nukleární medicíny 

Zp sob ukon ení modulu 
Ukon ení ústní zkouškou a doložením potvrzení o absolvování 
praxe v rozsahu odborného modulu OM 3 a se spln ním 
p edepsaného po tu výkon . 
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3.2.3 ásti odborného modulu – OM 3 – praxe 

Odborný modul – OM 3 Odborná praxe 
Typ modulu povinný certifikovaný kurz 

Rozsah modulu 9 týdn  odborné praxe (360 hod.), z toho minimáln  2 týdny  
(80 hod.) na pracovišti akreditovaného za ízení (AZ) 

Po et kredit  70 

Seznam výkon  
Minimální 
po et na 

pracovišti AZ 
Funk ní vyšet ení orgán  a orgánových systém  5 
Statické zobrazovací metody 5 
Dynamické vyšet ovací studie 5 
Zobrazovací postupy pomocí hybridních p ístroj  5 
Radionuklidová diagnostika v hematologii, odb ry biologického materiálu 2 
Aplikace radiofarmak i.v. 10 
Aplikace kontrastní látky i.v. 5 
Likvidace radioaktivního odpadu, dekontaminace pracovních ploch a personálu 2 
Edukace pacienta o režimových opat eních 10 
P íprava pacienta k vyšet ení, v etn  výpo tu aktivity RF 15 
Funk ní vyšet ení orgán  a orgánových systém  10 
Vyšet ení d tských pacient  5 

 
Akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního vzd lávání 

školitele, který je zam stnancem akreditovaného za ízení. Školitel pro praktickou ást hodnotí 
zvládnutí výkon  stanovených vzd lávacím programem. Odbornou praxi lze absolvovat jako 
povinn  volitelnou na odborných pracovištích shodného zam ení p íslušného odborného 
modulu. Školitel pro praktickou ást potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti 
a spln ní po tu výkon  na akreditovaném pracovišti. 
 

3.2.4 innosti radiologického asistenta po získání odborné zp sobilosti 
v oboru zobrazovací a oza ovací technologie v nukleární medicín  

innosti odborného radiologického asistenta po absolvování OM 1, 2 a 3. 
Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu vykonává innosti podle vyhlášky  
. 55/2011 Sb. 

 

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 
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v pr b hu p ípravy absolvovat a pr b žn  prov uje znalosti 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 inností 
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 . spln ní požadované odborné 
praxe v akreditovaném za ízení a výkon  obsažených ve studijním pr kazu 
potvrzené p id leným školitelem, 
získání p íslušného po tu kredit . 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb.,  
o zkouškách podle zákona o neléka ských zdravotnických povoláních, ve zn ní 
pozd jších právních p edpis . 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru zobrazovací a oza ovací technologie  
v nukleární medicín  bude schopen provád t, zajiš ovat a koordinovat základní  
a specializovanou ošet ovatelskou pé i v  oboru nukleární medicína, pro kterou absolvoval 
specializa ní vzd lávání. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu 
s vyhláškou . 55/2011 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 radiologický asistent se specializovanou zp sobilostí v oboru zobrazovací  
a oza ovací technologie v nukleární medicín  získává specializovanou zp sobilost k výkonu 
odborné innosti a je oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce  
. 55/2011 Sb. 

 

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 akreditováno 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 .  
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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, zubního 
léka e, farmaceuta, po p edchozím vyjád ení profesního sdružení. 
Lektorem m že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing., 
atd.), který 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 a event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

P ístrojové vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 472/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis , seznam zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  elektronické databáze (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení).

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, zejména radia ní ochrany. 
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 Nukleární medicína 
Kód Typ Název Rozsah Po et kredit  

ZM P 
Organiza n  – provozní 
problematika radiologických 
pracoviš  

1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) 

P Nukleární medicína 
1 týden T – 40 hodin 
1 týden P – 40 hodin 

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

   20 kredit  (ZOZ) 

OM 2 P Diagnostické metody 
v nukleární medicín  1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den)  

OM 3 P Odborná praxe 
7 týdn  P – 280 hodin 
2 týdny P AZ– 80 
hodin 

35 (à 1 kredit/den) 
35 (à 3 kredit/den) 

T – teorie  120 hodin 
P – praxe  400 hodin 

 
   

Celkem 520 hodin 155 kredit  

Vysv tlivky: P – povinné, PV – povinn  volitelné, T – teorie, P – praxe, ZOZ – Zvláštní 

odborná zp sobilost 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání  

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání 
specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Asistent ochrany a podpory ve ejného 
zdraví pro hygienu a epidemiologii 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 Hygiena 
a epidemiologie je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání asistent ochrany 
a podpory ve ejného zdraví dle § 13 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 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 Hygiena a epidemiologie 
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, 
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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 
3.1.5 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 osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: P ipravit asistenta ochrany a podpory ve ejného zdraví pro požadované innosti 
konkrétního oboru specializace. 
 

3.1.1 U ební osnova spole ného odborného modulu OM 1 
Odborný modul – OM 1 Ochrana a podpora ve ejného zdraví 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Cíl 

Rozší it a prohloubit znalosti pot ebné k organiza ní a metodické 
práci specialisty v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. Modul 1 je 
spole ný s modulem 1 ve vzd lávacím programu specializa ního 
vzd lávání zdravotního laboranta v oboru Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Ve ejné zdraví 

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

2 

Ochrana a podpora 
ve ejného zdraví 

Systém ochrany a podpory ve ejného zdraví, 
výkon státního zdravotního dozoru a vztahy mezi 
krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními 
ústavy, Státním zdravotním ústavem 
a Ministerstvem zdravotnictví, vymezení jejich 
kompetencí a spolupráce s dalšími dozorovými 
orgány. Strategické dokumenty WHO, EU a R 
v oblasti ochrany a podpory ve ejného zdraví. 
Podpora zdraví a hodnocení vliv  na zdraví. 

2 
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Právní úprava 
Aktuální právní úprava a platné právní p edpisy 
a stav jejich harmonizace s právem EU týkající se 
ochrany a podpory ve ejného zdraví. 

6 

Koncepce oboru 

Aktuální koncepce a nápl  oboru ochrana 
a podpora ve ejného zdraví a jednotlivých 
hygienických obor . Vztah mezi zdravím 
obyvatelstva a stavem životního a pracovního 
prost edí, seznámení s aktuálními výsledky 
monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. 

2 

Toxikologie a hodnocení 
rizik 

Vybraná témata z toxikologie, úvod do systému 
hodnocení zdravotních rizik, identifikace 
nebezpe nosti chemických, biologických 
a fyzikálních agens. 

8 

Ukazatele zdravotního 
stavu 

Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva 
a statistika v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 2 

Informa ní systémy Informa ní systémy v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví. 1 

Krizový management 

Koncepce krizové p ipravenosti, management 
krizové prevence a represe, zapojení systému 
ochrany ve ejného zdraví, spolupráce s dalšími 
orgány krizového ízení, pandemické plány. 

6 

Neodkladná první pomoc Neodkladná první pomoc a základní 
kardiopulmonální resuscitace. 8 

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

Výsledky vzd lávání: 

Absolvent/ka: 
 se orientuje v aktuálním stavu systému ochrany a podpory 
ve ejného zdraví, v etn  zapojení do krizového ízení, 

 zná systém hodnocení zdravotních rizik,  
 zná aktuální právní p edpisy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
jako podklad pro práci v dalších odborných modulech, 

 umí poskytovat neodkladnou první pomoc. 

Zp sob ukon ení modulu: Diagnostické metody (nap . test, ústní zkouška, 
apod.).  
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3.1.2 U ební osnova odborného modulu OM 2 
Odborný modul – OM 2 Management práce v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Psychologické aspekty 
práce, komunika ní 
dovednosti 

Psychosociální dovednosti asistenta ochrany 
a podpory ve ejného zdraví, optimální 
komunikace, asertivita, obvyklé nedostatky 
v komunikaci, svízelné situace, nonverbální 
komunikace, efektivní komunikace, pracovní 
typologie osobností, problémové situace p i 
výkonu státního zdravotního dozoru, trénink 
k povinnému zdvo ilému chování ú edních osob, 
psychologie práce s klienty, zvládání stres  p i 
výkonu státního zdravotního dozoru, aktivizace 
vlastního potenciálu, komunikace rizika, 
psychologie a etika práce s obyvatelstvem jako 
sou ást krizového ízení, komunikace s ve ejností 
prost ednictvím informa ních a osv tových 
materiál , komunikace s médii, p edcházení 
korup nímu jednání. 

24 

Správní ád 

Aktuální zákonná úprava správního ízení, vedení 
dokumentace správního ízení a spisu. Aplikace 
zákona o státní kontrole p i výkonu státního 
zdravotního dozoru. Pln ní úkol  orgán  ochrany 
ve ejného zdraví jako dot eného správního ú adu 
p i rozhodování ve v cech upravených zvláštními 
právními p edpisy, které se týkají zájm  
chrán ných orgány ochrany ve ejného zdraví – 
vydávání závazných stanovisek a stanovisek. 

10 

Lidské zdroje 

Lidské zdroje v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví, zp sobilost k výkonu práce ve 
zdravotnictví a ve státní správ , personální 
management a ízení lidských zdroj , 
postgraduální vzd lávání v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví, profesní etika. 

1 

BOZP 
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci asistenta 
ochrany a podpory ve ejného zdraví, rizika 
a jejich prevence. 

1 

Systém kvality 
Zabezpe ení systému kvality a standardizace 
práce správních ú ad  speciální státní správy na 
úseku ochrany ve ejného zdraví, návaznost na 
systémy jakosti v laborato ích (akreditace, 

1 
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autorizace), zadávání požadavk  na m ení složek 
životního a pracovního prost edí laborato ím. 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
 zná psychologické aspekty práce asistenta ochrany a podpory 
ve ejného zdraví, 

 zná správní ád a pravidla vedení dokumentace a spisu, 
 zná systém kvality ochrany a podpory ve ejného zdraví. 

Seznam úkol  
Praktické nácviky modelových situací a optimalizace komunika ního stylu pro výkon práce 
asistenta ochrany a podpory ve ejného zdraví, nácviky zvládání zát žových situací a ešení 
konflikt  (sou ást teoretické výuky). 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . seminární práce).  

 
3.1.3 U ební osnova odborného modulu OM 3 

Odborný modul – OM 3 OM 3: Hygiena 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 10 dn , tj. 80 hodin 
Po et kredit  40 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Hygiena komunální 

Aktualizace poznatk  o vztazích mezi životním 
prost edím a lidským organismem, výskyt 
toxických cizorodých látek v životním prost edí, 
specifikace škodlivin fyzikálních, chemických 
a biologických. 
Hygiena vody – aktuální požadavky na kvalitu 
pitné vody, teplé vody, vody ur ené pro rekrea ní 
využití, stanovené organoleptické a zdravotn  
závažné ukazatele a limitní hodnoty jakosti vod 
a jejich interpretace pro vyhodnocení závažnosti 
negativních dopad , odhad expozic a hodnocení 
zdravotních rizik, vzorkování. 
Hygienická problematika výrobk  p icházejících 
do p ímého styku s vodou a na úpravu vody. 
Hygiena ovzduší – specifikace hlavních 
indikátor  zne išt ní venkovního ovzduší 
a vnit ního prost edí staveb, odhad expozic 
a hodnocení rizik. 
Problematika fyzikálních faktor  prost edí – 
hluku, vibrací, elektromagnetického zá ení, 
osv tlení, mikroklimatických faktor . 
Hygiena p dy a odpad  – zdravotní rizika 

18 
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z kontaminace p dy, rizika plynoucí z nakládání 
s odpadními látkami. 
Poh ebnictví – postupy orgán  ochrany ve ejného 
zdraví podle významnosti zdravotních rizik. 

innosti epidemiologicky závažné – prevence 
vzniku infek ních a jiných onemocn ní 
a povinnosti pracovník  v jednotlivých skupinách 
za ízení. 
Postup a ú ast orgán  ochrany ve ejného zdraví 
v preventivním dozoru. 
Informa ní systém. 

Hygiena výživy 

Výživa jako faktor prost edí a jeho vliv na zdraví, 
využití v aktivitách primární prevence, zásady 
správné výživy, v etn  specifik rizikových 
skupin, ochranné a rizikové faktory ve výživ , 
nutri ní hodnota a zdravotní bezpe nost, metody 
zjiš ování výživového stavu obyvatelstva. 
Toxikologická problematika, charakterizace 
a hodnocení chemických agens v potravinách 
a pokrmech, právní úpravy pro cizorodé látky. 
Mikrobiologická problematika, charakterizace 
a hodnocení mikrobiologických agens 
v potravinách a pokrmech, jejich pr kaz 
a hodnocení. 
Strategie a taktika odb ru vzork  pro senzorické, 
chemické a biologické analýzy. 
Odhad expozic a hodnocení rizik. Problematika 
klamání spot ebitele. 
Prevence alimentárních onemocn ní a povinnosti 
pracovník  v potraviná ských za ízeních  
a v provozovnách stravovacích služeb. Analýza 
rizik a postupy založené na HACCP. Legislativa 
v oblasti hygieny výživy. Evropské potravinové 
právo. Výstražné systémy, systém rychlého 
varování RASFF. 
Výstavba a provoz za ízení stravovacích služeb. 
Posuzování projektové dokumentace v oblasti 
hygieny výživy z hlediska výroby bezpe ných 
potravin. Vydávání závazných rozhodnutí 
a stanovisek. 
Poradenská innost v oblasti prevence výživou. 
Informa ní systém HV. 

19 

Hygiena p edm t  
b žného užívání 

Legislativní vymezení pojmu p edm ty b žného 
užívání, aktuální požadavky na p edm ty 
p icházející do styku s potravinami, na 
kosmetické prost edky, na hra ky a p edm ty pro 
d ti do 3 let v ku. innosti související s výkonem 

8 
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státního zdravotního dozoru v oblasti p edm t  
b žného užívání, strategie a taktika odb ru 
vzork .  
Bezpe nost výrobk  z pohledu zákona o obecné 
bezpe nosti výrobk  a zákona o ochran  
spot ebitele. Systém rychlého varování RAPEX. 
Odb ry vzork  výrobk , interpretace výsledk , 
hodnocení rizik. 
Informa ní systém PBU. 

Hygiena d tí  
a mladistvých 

Zvláštnosti popula ní skupiny d ti a mladiství, 
vliv životních a pracovních podmínek na vývoj 
a zdraví d tí a mladistvých, odlišnosti adapta ních 
schopností, základní ukazatele zdravotního stavu 
v d tském v ku a dorostovém období. 
Hodnocení výživového stavu, doporu ené dávky 
živin a p ídatných látek, zásady zdravé výživy, 
problematika školního stravování, zvláštní 
požadavky na kvalitu pitné vody, pitný režim. 
Toxikologická a mikrobiologická problematika 
v hygien  výživy s ohledem na specifiku oboru 
hygiena d tí a mladistvých. 
Hygienické požadavky na výstavbu a provoz 
za ízení školního stravování, na za ízení škol 
a školských za ízení, hygienické požadavky na 
výstavbu a provoz kolektivních za ízení pro d ti 
a mladistvé, hygienické podmínky výchovn  
vzd lávacích proces  a praktické výuky žák . 
Prevence a protiepidemická opat ení 
v kolektivních za ízeních pro d ti a mladistvé 
a v za ízeních d tské letní rekreace, hygienické 
požadavky na zotavovací a jiné podobné akce pro 
d ti, v etn  škol v p írod . 
Posuzování projektové dokumentace. Vydávání 
závazných rozhodnutí a stanovisek. 
Poradenská innost, zdravý životní styl (výživa, 
t lesná aktivita u d tí a mladistvých, prevence 
zneužívání návykových látek, rizikového chování 
a úraz  atd.). 
Informa ní systém v oboru HDM. 

12 

Hygiena práce 

Hodnocení pracovního prost edí: 
Rizikové faktory pracovních podmínek – 
chemické látky, v etn  aktuálních právních úprav 
pro klasifikaci chemických látek, aerosoly 
a prach, biologické initele, fyzikální faktory – 
hluk, vibrace, neionizující zá ení, osv tlení, 
mikroklima. 
Základní principy strategie a taktiky m ení t chto 

20 
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faktor  a interpretace výsledk  pro hodnocení 
pracovního prost edí. 
Posuzování pracovní innosti: 
Fyzická zát ž p i práci, pracovní polohy 
a požadavky na pracovní místo, manipulace 
s b emeny, psychická zát ž, senzorická pracovní 
zát ž, teplotn  vlhkostní podmínky p i práci, 
v trání a vytáp ní pracoviš . 
Kategorizace prací, legislativní podklady, rizikové 
práce, informa ní systém KaPr a možnosti jeho 
využití. 
Problematika biocid  a informa ní systém 
REGEX.  
Vztah práce a zdraví – nemoci z povolání, 
onemocn ní související s prací, preventivní 
léka ské prohlídky. Problematika prací 
zakázaných ženám a mladistvým. 
Hodnocení pracovního prost edí, pracovních 
inností a zdravotního stavu pracovník  a jejich 

expozice pro pot eby pracovního léka ství. 
Výstavba a provoz výrobních za ízení. 
Preventivní hygienický dozor a posuzování 
projektové dokumentace v oblasti hygieny práce 
z hlediska ovlivn ní budoucího stavu pracovního 
prost edí. Vydávání závazných rozhodnutí 
a stanovisek. 
Tvorba program  ochrany a podpory zdraví p i 
práci. 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
 provádí šet ení, zpracovává protokoly, umí interpretovat výsledky 
m ení a hodnocení rizik chemických, biologických a fyzikálních 
agens jednotlivých složek životního a pracovního prost edí, 

 umí provád t innosti související s výkonem státního zdravotního 
dozoru v p sobnosti jednotlivých obor  hygieny, 

 umí provád t preventivní dozor, vydávat závazná stanoviska, 
schvalovat provozní ády, ukládat sankce a opat ení podle § 84 
zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, 

 provádí poradenskou innost. 

Zp sob ukon ení modulu:  Diagnostické metody (nap . test, ústní zkouška, 
apod.).  
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3.1.4 U ební osnova odborného modulu OM 4 
Odborný modul – OM 4 Epidemiologie 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Epidemiologická 
metodologie 

Epidemiologie jako metoda práce, typy 
epidemiologických studií a jejich organizace, 
epidemiologické ukazatele pro vyjad ování rizika, 
základy biostatistiky, EBM. 

8 

Infek ní epidemiologie 

Problematika infek ních onemocn ní, charakteris- 
tika a systémové za azení mikroorganism , a mož- 
nosti laboratorní diagnostiky, charakter imunitních 
reakcí hostitele na mikrobiální infek ní proces 
ší ení nákazy v populaci, typy a principy aktivní 
imunizace, o kování dle platné právní úpravy, 
preventivní a represivní protiepidemická opat ení 
p i hromadném výskytu infek ních nákaz, nákazy 
alimentární, respira ní, kontaktní, transmisivní, 
s p írodní ohniskovostí a opat ení p i jejich výskytu, 
nozokomiální nákazy a protiepidemická opat ení p i 
jejich výskytu, koncepce surveillance. Mezinárodní 
zdravotní p edpisy. 
Dozor ve zdravotnických za ízeních a za ízeních 
sociálních služeb. 
Dozor v za ízeních provád jících innosti 
epidemiologicky závažné. 
Informa ní systémy v epidemiologii. 

20 

Neinfek ní epidemiologie 

Problematika epidemiologie neinfek ních 
onemocn ní, epidemiologické ukazatele vztahu 
expozice a odezvy ve vztahu k životnímu 
a pracovnímu prost edí, rizikové a ochranné 
faktory zdravotního stavu populace. 
Metody a analýzy sledování drogových a jiných 
závislostí. 

5 

Podpora zdraví 

Posilování, rozvoj a podpora zdraví v systému 
pé e o zdraví, psychosociální determinanty 
zdraví, p ístupy ve ejných zdravotních politik, 
WHO, EU a R k pojetí a zp sobu hodnocení 
zdraví, v etn  hlavních program . 
Chování ve vztahu ke zdraví a nemoci – 
poradenství, metody a druhy realizace program , 
komunitní politiky, mezioborová odpov dnost za 
zdraví. 

5 
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Prevence a interven ní programy podporující 
zdraví, orienta ní vyšet ení zdravotního stavu 
klient , metody výchovy ke zdraví, hodnocení 
efektivity prevence a podpory zdraví, strategie 
a význam výzkumu a informací v oblasti zdraví. 

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

Výsledky vzd lávání: 

Absolvent/ka: 
 umí provád t innosti související s výkonem státního zdravotního 
dozoru v oblasti infek ní epidemiologie a preventivních 
a represivních opat ení p i hromadném výskytu infek ních nákaz, 

 zná zásady provád ní epidemiologických studií, 
 umí provád t preventivní dozor, vydávat závazná stanoviska, 
schvalovat provozní ády, ukládat sankce a opat ení podle § 84 
zákona . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, 

 provádí edukaci a intervenci v oblasti podpory zdraví v etn  
orienta ního vyšet ení zdravotního stavu klient , podílí se na 
tvorb  a realizaci program  ochrany a podpory zdraví, edukuje 
klienty ke zdravému zp sobu života, provádí konzulta ní innost. 

Zp sob ukon ení modulu Diagnostické metody (nap . test). 2 
 

3.1.5 U ební osnova odborného modulu OM 5 
Odborný modul – OM 5 Odborná praxe 

Odborná praxe 

1) 6 týdn , tj. 240 hodin na vlastním pracovišti 
2) 1 týden, tj. 40 hodin na pracovišti akreditovaného za ízení 
(realizace p edepsaných výkon  k jednotlivým odborným modul m, 
které není možno vykonat na vlastním ani jiném neakreditovaném 
pracovišti, konzultace písemné odborné práce) 

Po et kredit  45 (30 za praxi na vlastním pracovišti, 15 za praxi na pracovišti 
akreditovaného za ízení) 

Seznam výkon  Po et 
Provedení odb ru vzorku vody z ve ejného vodovodu pro úplný laboratorní 
rozbor 2 

Provedení odb ru vzorku vod z bazénu 2 
Zhodnocení a interpretace výsledk  mikrobiologického a biologického rozboru 
vody z bazénu, koupališt  ve volné p írod  3 

Zhodnocení a interpretace výsledk  úplného rozboru pitné vody z ve ejného 
vodovodu  3 

Zhodnocení kvality pitné vody v objektu pro školu v p írod  nebo d tskou 
rekreaci 1 

Posouzení výsledk  m ení hluku v chrán ných venkovních prostorách staveb 2 
Provedení šet ení kvality vnit ního prost edí staveb, v . vyhodnocení výsledk  
m ení 2 
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Posouzení návrhu kritických bod  za ízení stravovacích služeb 2 
Posouzení technologických postup  p ípravy stravy za ízení stravovacích 
služeb 2 

Provedení kontrolního šet ení ve výrobní ásti stravovacího za ízení 1 
Provedení kontrolního šet ení a zhodnocení skladovacích prostor strav. 
za ízení 1 

P ipravení vzoru jídelní ku správné výživy 2 
Zhodnocení jídelní ku a pestrosti stravy v za ízení p edškolního v ku 2 
Zhodnocení osv tlení u ebny základní školy 2 
Provedení šet ení v za ízeních p edškolního v ku, školy 2 
Šet ení a vyhodnocení chemických látek v pracovním prost edí  3 
Vyhodnocení biologických expozi ních test  a posouzení expozice 2 
Hodnocení rizika prachu v pracovním prost edí 3 
Hodnocení biologických initel  v pracovním prost edí 2 
Hodnocení hluku a vibrací v pracovním prost edí 2 
Hodnocení osv tlení (denního, um lého) na pracovišti 2 
Hodnocení mikroklimatických podmínek v pracovním prost edí 2 
Celkové posouzení pracovišt , komplexní dozorové šet ení na pracovišti 2 
Ergonomické posouzení pracovní polohy a místa 1 
Hodnocení pracovní innosti s fyzickou zát ží a lokální svalovou zát ží 2 
Hodnocení pracovní innosti s psychickou a senzorickou zát ží 1 
Provedení šet ení a hodnocení p edm t  b žného užívání (p edm t pro styk 
s potravinami 1x, kosmetický prost edek 1x, hra ka 1x) 3 

Šet ení a provedení opat ení p i epidemii infek ního onemocn ní 3 
Šet ení a provedení opat ení u nákaz s p írodní ohniskovostí 3 
Šet ení a provedení opat ení u nozokomiálních nákaz 3 
Kontrola sterilizace a desinfekce ve zdravotnickém za ízení 5 
Šet ení a kontrola sterilizace v za ízeních služeb o t lo 3 
Kontrola o kování 3 
Návrh zdravotn  výchovného materiálu na vybranou problematiku a komunitu 1 
Návrh projektu podpory zdraví na zadané téma 1 
Praktické seznámení s informa ními systémy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Seznámení s laboratorní diagnostikou transmisivních, alimentárních, respira ních a kontaktních 
nákaz a zoonóz 
Seznámení s laboratorními metodami stanovení chemických, biologických a fyzikálních faktor  
ve složkách životního prost edí 
Seznámení s metodami stanovení chemických škodlivin, prach  a fyzikálních parametr  pracovního 
prost edí 
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Seznámení s metodami orienta ního vyšet ení zdravotního stavu klienta (m ení TK, stanovení 
BMI, stanovení cholesterolémie a glykémie pomocí reflotronu i akutrendu) 

 

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 
spln né výkony. 

 
a) Pr b žné hodnocení školitelem: 

 školitelé pravideln  a pr b žn  prov ují teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisují 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 a výkon  obsažených ve studijním 
programu potvrzených p id leným školitelem, 

 získání p íslušného po tu kredit , 
 vypracování odborné písemné praktické práce na zadané odborné téma. 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., v platném zn ní, 
a skládá se z ásti: 

 praktické, kterou se rozumí obhajoba písemné praktické práce na zadané 
odborné téma, 

 teoretické. 
 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Hygiena a epidemiologie bude 
p ipraven provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované 
postupy a innosti v oboru Hygiena a epidemiologie. Je oprávn n na základ  vlastního 
posouzení a rozhodnutí v souladu s platnou legislativou zabezpe ovat zdravotní pé i v oboru 
ochrany a podpory ve ejného zdraví v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené 
innostmi, ke kterým je 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  

Asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví se specializovanou zp sobilostí v oboru 
Hygiena a epidemiologie je p ipraven/a: 

 identifikovat a hodnotit zdravotní rizika a navrhovat opat ení k jejich snížení nebo 
odstran ní v celém rozsahu oboru Hygiena a epidemiologie podle stanovených 
inností specialisty pro ochranu a podporu ve ejného zdraví vyhláškou . 55/2011 

Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník ,  
 vést specializa ní vzd lávání asistent   ochrany a podpory ve ejného zdraví 

v oboru Hygiena a epidemiologie jako lektor i jako školitel praktické výuky. 
 

 

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 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“. 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 praktické výuky m že být asistent ochrany a podpory ve ejného 
zdraví se specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, odborný 
pracovník v ochran  a podpo e ve ejného zdraví se specializovanou 
zp sobilostí v hygienických oborech, léka  se specializovanou zp sobilostí 
v hygienických oborech, epidemiologii, pracovním léka ství nebo ve ejném 
zdravotnictví. 

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



218 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 8

 Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se 
podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd lávání. 

 Lektorem m že být asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví se 
specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, odborný pracovník 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví se specializovanou zp sobilostí 
v hygienických oborech, léka  se specializovanou zp sobilostí 
v hygienických oborech, epidemiologii, pracovním léka ství nebo ve ejném 
zdravotnictví nebo další odborník s jinou kvalifikací podle zam ení témat 
v kurzu. 

 Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti.

Materiální  
a technické 

vybavení 

 Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardní vybavení u eben 
(PC, dataprojektor, p ístup k internetu). 

 P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 

 U ebna pro výuku vybavená modelem umož ující praktické nácviky 
základní a rozší ené neodkladné resuscitace. 

 Pro praktickou ást vzd lávacího programu technické a p ístrojové vybavení 
pracovišt  ochrany a podpory ve ejného zdraví, v etn  p ístupu 
k informa ním systém m v hygien  a epidemiologii, laboratorní provozy 
(mikrobiologické a hygienické laborato e) vlastní nebo smluvn  zajišt né. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Pro praktickou ást vzd lávacího programu – státní správa v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví nebo zdravotnické za ízení pro ochranu a 
podporu ve ejného zdraví. 

 Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – smluvní vztah 
s poskytovatelem zdravotní pé e v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 

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  

OM 1 P Ochrana a podpora ve ejného 
zdraví 1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den) 

OM 2 P Management práce v ochran  a 
podpo e ve ejného zdraví 1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den) 

OM 3 P Hygiena 2 týdny T – 80 hodin 40 (à 4 kredity/den) 
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OM 4 P Epidemiologie 1 týden T – 40 hodin 
20 (à 4 kredity/den) 
 

OM 5 P 

Odborná praxe: 
- na vlastním pracovišti 
- na pracovišti akreditovaného 

za ízení  

6 týdn  Pr – 240 hodin 
 
1 týden Pr – 40 hodin 

30 (à 1 kredit/den) 
 
15 (à 3 kredity/den) 

OM 6  P Odborná práce na zadané téma  2 týdny Pr – 80 hodin 20 (à 1 kredit/den) 

   
T – teorie  200 
Pr – praxe  320 
Pr – AZ  40 hodin 

 

   Celkem 560 hodin Celkem 165 
Vysv tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, AZ – akreditované za ízení 
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2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Hygiena 
a epidemiologie je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví dle § 28 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 v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle 
ustanovení vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických 
povoláních a ze zákona . 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , 

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, která nem že být 
kratší než u celodenní pr pravy, odpovídá akreditované za ízení. 

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

e-learningu, pokud je tento program k dispozici. 

Vzd lávací program stanoví celkový po et kredit  získaných spln ním studijních 
podmínek za celou dobu 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, praktické dovednosti a výkony, 
absolvování vzd lávacích akcí, kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání 
specializované zp sobilosti.  

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 24 – 30 m síc . Povinná praxe je dána 
vzd lávacím programem, probíhá na vlastních a akreditovaných pracovištích. 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.   

Specializa ní vzd lávání se d lí na ást základního kmene, který je spole ný 
s programem specializa ního vzd lávání laboratorních pracovník  v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví, a na ást specializovaného výcviku. 

Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  24 m síc   
 

2.1 Základní kmen Ochrana a podpora ve ejného zdraví  

Spole ný se specializa ním vzd láváním odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  (§ 26 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
právních p edpis ) v oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví – celkem 6 m síc . 
Povinná praxe 
Celková doba – 6 m síc  
Úvodní povinná praxe – probíhá na pracovištích ochrany ve ejného zdraví, krajské 
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hygienické stanici i Hygienické stanici hl. m. Prahy 

 
Praxe probíhá na pracovištích schválených pro ú ely specializa ního vzd lávání 

a je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách – kurzy 
Celková doba – 5 dn  – 40 hodin Po et kredit  
Ochrana a podpora ve ejného zdraví – povinný kurz 20 (á 4 kredity/den) 

 
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  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. 
Povinná praxe 
Celková doba – 18 m síc  Po et m síc  
Praxe na pracovištích ochrany a podpory ve ejného zdraví 18 

na akreditovaném pracovišti min. 1 z toho 
vypracování praktické odborné práce na zadané téma 1 

 
Doporu ená dopl ková praxe  
Celková doba – neur ena 
Praxe dle vlastní volby na dalších pracovištích s odlišným odborným zam ením než je 
zam ení vlastního pracovišt , nap . v hygienických, mikrobiologických a imunologických 
laborato ích, která vhodn  doplní praxi v oborech hygieny a epidemiologie – podle zadání 
logbooku 

 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách – kurzy, seminá e 
Celková doba – minimáln  4 týdny – 160 hodin Po et kredit  
Management práce v ochran  a podpo e ve ejného zdraví – povinný 
specializa ní kurz 

minimáln  40 hodin 
20 (á 4 kredity/den) 

Hygiena – povinný specializa ní kurz 
minimáln  80 hodin 
40 (á 4 kredity/den) 

Epidemiologie – povinný specializa ní kurz minimáln  40 hodin 
20 (á 4 kredity/den) 

Další odborné akce (konference, sympozia, kurzy, seminá e, konzulta ní dny aj.) po ádané, LS 
JEP, LK, NCO NZO, SZÚ, IPVZ a dalšími odbornými spole nostmi – doporu ené 
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3 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností 

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 stránce teoretické, ale i po stránce praktické. 
 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností 
na konci základního kmene 

Cílem spole ného základu je získat: 
prohloubení a aktualizace teoretických znalostí v oboru Ochrana a podpora 
ve ejného zdraví pot ebných k organiza ní a metodické práci specialisty – 
odborného pracovníka v ochran  a podpo e ve ejného zdraví pro hygienu 
a epidemiologii a orientace v tomto oboru pro odborného pracovníka 
v laboratorních metodách – specialistu bioanalytika pro ochranu a podporu 
ve ejného zdraví, 
aktualizace znalostí právní úpravy a platných právních p edpis  v hygienických 
oborech a v epidemiologii. 

 
Teoretické znalosti 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví (public health), determinanty zdraví 
a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu, 
aktivity Sv tové zdravotnické organizace a orgán  Evropské unie (DG SANCO 
aj.). 
Systém ochrany a podpory ve ejného zdraví, výkon státního zdravotního dozoru 
a vztahy mezi krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními ústavy, vymezení 
jejich kompetencí a spolupráce s dalšími dozorovými orgány. 
Aktuální právní úprava a platné právní p edpisy a stav jejich harmonizace s právem 
Evropských spole enství týkající se Ochrany a podpory ve ejného zdraví. 
Aktuální koncepce a nápl  oboru ochrana a podpora ve ejného zdraví 
a jednotlivých hygienických specializací. Vztah mezi zdravím obyvatelstva 
a stavem životního a pracovního prost edí. 
Koncepce monitoringu složek životního prost edí, seznámení se s aktuálními 
výsledky monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. 
Úvod do systému hodnocení zdravotních rizik (HRA), vybraná témata 
z toxikologie, identifikace nebezpe nosti chemických, biologických a fyzikálních 
agens, posuzování vliv  na životní prost edí (SEA, EIA, ERA) a ve ejné zdraví 
(HIA). 
Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a statistické metody využitelné 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 
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Informa ní systémy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, tvorba a správa 
databází o zát ži složek životního a pracovního prost edí (PiVo a další). 
Koncepce krizové p ipravenosti, management krizové prevence a represe, zapojení 
systému ochrany ve ejného zdraví, spolupráce s dalšími orgány krizového ízení, 
zajišt ní lidských a v cných zdroj  (logistika) pro pln ní úkol  krizové 
p ipravenosti, pandemické plánování, algoritmus zásah  orgán  ochrany 
ve ejného zdraví. 
Neodkladná první pomoc, základní a rozší ená kardiopulmonální resuscitace 
(KPR), zástava krevního ob hu, bezv domí, zástava dýchání, traumatologie, 
zvláštnosti d tské podpory života, hromadný výskyt ran ných, integrovaný 
záchranný systém. Praktické nácviky KPR. 
 

Absolvování spole ného základu je ukon eno testem ze všech témat 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. 

 
Praktické dovednosti 

Znalost aktuální problematiky Ochrany a podpory ve ejného zdraví. 
Orientace v aktuálních právních úpravách a provád cích p edpisech nezbytných 
pro práci v oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví. 
Orientace v systému hodnocení rizik. 
Znalost problematiky krizové p ipravenosti a zapojení systému ochrany a podpory 
ve ejného zdraví. 
Poskytování neodkladné první pomoci. 

 

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností na konci specializovaného výcviku 

Teoretické znalosti 
Management práce v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 

Psychologické aspekty práce v ochran  a podpo e ve ejného zdraví – 
psychosociální dovednosti odborného pracovníka v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví – specialisty, optimální komunikace, asertivita, obvyklé nedostatky 
v komunikaci, svízelné situace, nonverbální komunikace, efektivní komunikace, 
pracovní typologie osobností, identifikace pracovního chování, problémové 
situace p i kontrolní innosti, trénink k povinnému zdvo ilému chování ú edních 
osob, psychologie práce s klienty, zvládání stres  p i kontrolní innosti, aktivizace 
vlastního potenciálu, komunikace rizika, psychologie a etika práce 
s obyvatelstvem jako sou ást krizového ízení, komunikace s ve ejností 
prost ednictvím informa ních a osv tových materiál , komunikace s médii, 
p edcházení korup nímu jednání. Nácviky ešení modelových zát žových  
a konfliktních situací. 
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Správní ád – aktuální zákonná úprava správního ízení, vedení dokumentace 
správního ízení a spisu. Aplikace zákona o státní kontrole p i výkonu státního 
zdravotního dozoru. Právní odpov dnost. Pln ní úkol  orgán  ochrany ve ejného 
zdraví jako dot eného správního ú adu p i rozhodování ve v cech upravených 
zvláštními právními p edpisy, které se dotýkají zájmu chrán ných orgány ochrany 
ve ejného zdraví – vydávání závazných stanovisek a stanovisek. 
Lidské zdroje v ochran  a podpo e ve ejného zdraví – zabezpe ení a rozvoj 
lidských zdroj  pro obor ochrana a podpora ve ejného zdraví, zp sobilost 
k výkonu práce ve zdravotnictví a ve státní správ , personální management 
a ízení lidských zdroj , postgraduální vzd lávání v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví, profesní etika. 
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci – bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
odborného pracovníka v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, možná rizika p i 
kontrolní innosti a jejich prevence. 
Systém kvality – zabezpe ení systému kvality a standardizace práce správních 
ú ad  speciální státní správy na úseku ochrany ve ejného zdraví, návaznost na 
systémy kvality v laborato ích (akreditace, autorizace), zadávání požadavk  na 
m ení složek životního a pracovního prost edí laborato ím. 

 
Hygiena 

Hygiena komunální 
Aktualizace poznatk  o vztazích mezi životním prost edím a lidským 
organismem, výskyt toxických cizorodých látek v životním prost edí, 
specifikace škodlivin fyzikálních, chemických a biologických. 
Hygiena vody – aktuální požadavky na kvalitu pitné vody, teplé vody, vody 
ur ené pro rekrea ní využití a lé ebné ú ely, stanovené organoleptické 
a zdravotn  závažné ukazatele a limitní hodnoty jakosti vod a jejich 
interpretace pro vyhodnocení závažnosti negativních dopad , odhad 
expozic, hodnocení a ízení zdravotních rizik, vzorkování, chemické, 
biologické a mikrobiologické ukazatele jakosti vod a jejich interpretace. 
Poradenská innost v oblastech zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
prevence závažných havárií. 
Hygienická problematika výrobk  p icházejících do p ímého styku s vodou 
a na úpravu vody a principy hodnocení jejich zdravotní nezávadnosti. 
Hygiena ovzduší – specifikace hlavních indikátor  zne išt ní a specifické 
kontaminanty venkovního ovzduší a vnit ního prost edí staveb, odhad 
expozic, hodnocení a ízení rizik. 
Problematika fyzikálních faktor  prost edí – hluku, vibrací, 
elektromagnetického zá ení, osv tlení, mikroklimatických faktor . Odhad 
expozic, hodnocení a ízení rizik. 
Hygiena p dy a odpad  – zdravotní rizika z kontaminace p dy, rizika 
plynoucí z nakládání s odpadními látkami. Odhad expozic, hodnocení 
a ízení rizik. 
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Postup a ú ast orgán  ochrany ve ejného zdraví v preventivním dozoru. 
Posuzování projektové dokumentace. Vydávání závazných rozhodnutí 
a stanovisek. 
Poh ebnictví – postupy orgán  ochrany ve ejného zdraví podle významnosti 
zdravotních rizik. 

innosti epidemiologicky závažné – požadavky na výstavbu a provoz 
jednotlivých skupin za ízení. 
Práce s informa ním systémem. 

Hygiena výživy 
Výživa jako faktor prost edí a jeho vliv na zdraví, využití v aktivitách 
primární prevence, zásady správné výživy, v etn  specifik rizikových 
skupin, ochranné a rizikové faktory ve výživ , nutri ní hodnota a zdravotní 
bezpe nost, metody zjiš ování výživového stavu obyvatelstva. 
Toxikologická problematika, charakterizace a hodnocení chemických agens 
v potravinách a pokrmech, právní úpravy pro cizorodé látky, aditiva, 
organické a anorganické kontaminanty, rezidua pesticid , bakteriální toxiny 
a mykotoxiny. 
Senzorická vyšet ení potravin a pokrm . 
Mikrobiologická problematika, charakterizace a hodnocení 
mikrobiologických agens v potravinách a pokrmech, jejich pr kaz 
a hodnocení. 
Strategie a taktika odb ru vzork  pro chemické a biologické analýzy. 
Odhad expozic a hodnocení a ízení rizik. Problematika klamání 
spot ebitele. 
Výstražné systémy, systém rychlého varování RASFF. 
Alimentární nákazy a jejich prevence a povinnosti pracovník  
v potraviná ských za ízeních a v provozovnách stravovacích služeb. 
Analýza rizik a postupy založené na HACCP. 
Legislativa v oblasti výživy. Evropské potravinové právo. 
Výstavba a provoz za ízení stravovacích služeb. Postup a ú ast orgán  
ochrany ve ejného zdraví v preventivním dozoru, posuzování projektové 
dokumentace v oblasti hygieny výživy z hlediska výroby bezpe ných 
potravin. Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. 
Poradenská innost v oblasti prevence výživou. 
Informa ní systém HV. 

Hygiena p edm t  b žného užívání 
Legislativní vymezení pojmu p edm ty b žného užívání, aktuální 
legislativní požadavky na p edm ty p icházející do styku s potravinami, na 
kosmetické prost edky, na hra ky a p edm ty pro d ti do 3 let v ku. 

innosti související s výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti 
p edm t  b žného užívání. Strategie a taktika odb ru vzork , interpretace 
výsledk  laboratorních vyšet ení, odhad expozice, hodnocení a ízení rizik.  
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Bezpe nost výrobk  z pohledu zákona o obecné bezpe nosti výrobk  
a zákona o ochran  spot ebitele. Výstražné systémy, systém rychlého 
varování RAPEX. 
Informa ní systém PBU. 

Hygiena d tí a mladistvých 
Zvláštnosti popula ní skupiny d ti a mladiství, vliv životních a pracovních 
podmínek na vývoj a zdraví d tí a mladistvých, odlišnosti adapta ních 
schopností, základní ukazatele zdravotního stavu v d tském v ku 
a dorostovém období, metody hodnocení biologického v ku. 
Zásady zdravé výživy, vliv výživy na zdraví, nutri ní hodnocení pokrm , 
doporu ené dávky živin a p ídatných látek, zdravotní nezávadnost potravin, 
prevence alimentárních onemocn ní, HACCP, problematika stravovací 
služby ve vztahu ke školnímu stravování, sou asné priority ve výživ  d tí 
a mladistvých, potraviny nového typu ve výživ  mládeže. Toxikologická 
a mikrobiologická problematika v hygien  výživy s ohledem na specificity 
oboru hygiena d tí a mladistvých. 
Hodnocení ukazatel  jakosti pitné vody ve vztahu k d tem a mladistvým, 
pitný režim, zajišt ní zdroj  pitné vody a zdravotní rizika z vody. 
Hygienické požadavky na výstavbu a provoz za ízení školního stravování, 
na za ízení škol a školských za ízení, v etn  dalších dozorovaných d tských 
za ízení, hygienické požadavky na pracovišt  praktické výuky žák , 
hygienické podmínky výchovn  vzd lávacích proces . Hygienické 
požadavky na zotavovací a jiné podobné akce pro d ti, v etn  škol 
v p írod . 
Fyzikální faktory prost edí, chemické látky v prost edí, mikrobiologické 
požadavky na prost edí, stavební materiály v za ízeních pro d ti a 
mladistvé.  
Postup a ú ast orgán  ochrany ve ejného zdraví v preventivním dozoru, 
posuzování projektové dokumentace. Vydávání závazných rozhodnutí 
a stanovisek. 
Poradenská innost, zdravý životní styl (výživa, t lesná aktivita u d tí 
a mladistvých, prevence zneužívání návykových látek, rizikového chování 
a úraz ), možnosti ú inné intervence. 
Informa ní systém v oboru HDM. 

Hygiena práce 
Hodnocení pracovního prost edí: 
- Rizikové faktory pracovních podmínek – chemické látky, v etn  

aktuálních právních úprav pro klasifikaci chemických látek, 
problematika práce s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými 
pro reprodukci, aerosoly a prach, prachy fibrogenní a vláknité, 
biologické initele a vymezení jejich skupin, fyzikální faktory – hluk, 
vibrace, neionizující zá ení, osv tlení, mikroklima, hygienické limity 
a interpretace výsledk  m ení. 



ČÁSTKA 8    �    VĚSTNÍK MZ ČR 229

- Základní principy strategie a taktiky m ení t chto faktor , v etn  
orienta ních a detek ních metod, p ípustné expozi ní limity 
a interpretace výsledk  m ení pro hodnocení pracovního prost edí.  

Posuzování pracovní innosti: 
- Fyzická zát ž p i práci, práce s velkými svalovými skupinami, práce 

spojená s lokální zát ží sval , práce spojené s astým opakováním 
pohyb , nadm rná jednostranná zát ž. 

- Pracovní polohy a požadavky na pracovní místo, manipulace s b emeny. 
- Psychická zát ž, senzorická pracovní zát ž, teplotn  vlhkostní podmínky 

p i práci, v trání a vytáp ní pracoviš . 
- Kategorizace prací, legislativní podklady, rizikové práce, práce 

s informa ním systémem KaPr. 
Problematika biocid  a informa ní systém REGEX. 
Vztah práce a zdraví – nemoci z povolání, onemocn ní související s prací, 
preventivní léka ské prohlídky. Problematika prací zakázaných ženám 
a mladistvým. 
Hodnocení pracovního prost edí, pracovních inností a zdravotního stavu 
pracovník  a jejich expozice pro pot eby pracovního léka ství. 
Výstavba a provoz výrobních za ízení. Postup a ú ast orgán  ochrany 
ve ejného zdraví v preventivním dozoru. Posuzování projektové 
dokumentace, dopadu navrhované stavby, v etn  její technologie na 
komunální prost edí z hlediska rizikových faktor , hodnocení navrhovaného 
provedení stavby z hlediska požadavk  na ochranu zdraví zam stnanc . 
Vydávání závazných rozhodnutí a stanovisek. 
Tvorba program  ochrany a podpory zdraví p i práci, vedení poradenských 
služeb. 

 
Epidemiologie 

Epidemiologická metodologie 
Epidemiologie jako metoda práce, typy epidemiologických studií a jejich 
organizace, p íklady kohortových studií a studií p ípad  a kontrol, 
epidemiologické ukazatele pro vyjad ování rizika, bias, confounding 
a validita epidemiologických studií. 
Základy biostatistiky a statistické metodologie, medicína založená na 
d kazech (EBM). Posuzování epidemických výskyt  onemocn ní 
infek ního i neinfek ního p vodu. Epidemiologické ukazatele v systému 
hodnocení zdravotních rizik. 

Infek ní epidemiologie 
Problematika infek ních onemocn ní, charakteristika a systémové za azení 
mikroorganism , a možnosti laboratorní diagnostiky, charakter imunitních 
reakcí hostitele na mikrobiální infek ní agens. 
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Typy a principy aktivní imunizace, o kování dle platné právní úpravy, 
preventivní a represivní protiepidemická opat ení p i hromadném výskytu 
infek ních nákaz, koncepce surveillance, Mezinárodní zdravotní p edpisy. 
Nákazy alimentární, respira ní, kontaktní, transmisivní, s p írodní 
ohniskovostí a protiepidemická opat ení p i jejich výskytu.  
Nozokomiální nákazy a protiepidemická opat ení p i jejich výskytu. 
Desinfekce, desinsekce, deratizace.  
Dozor ve zdravotnických za ízeních a za ízeních sociální služeb. 
Dozor v za ízeních provád jících innosti epidemiologicky závažné. 
Informa ní systémy v epidemiologii. 

Neinfek ní epidemiologie 
Problematika epidemiologie neinfek ních onemocn ní, epidemiologické 
ukazatele vztahu expozice a odezvy ve vztahu k životnímu a pracovnímu 
prost edí, rizikové a ochranné faktory zdravotního stavu populace. 
Metodiky šet ení v souvislosti s výskytem neinfek ních onemocn ní – 
epidemiologie nádorových onemocn ní, kardiovaskulárních onemocn ní, 
epidemiologie alergií, metabolických onemocn ní, úraz  aj. 
Metody a analýzy sledování drogových a jiných závislostí. 

Podpora zdraví 
Posilování, rozvoj a podpora zdraví (health promotion) v systému pé e 
o zdraví, pojetí podpory zdraví v národním a regionálním kontextu 
a v kontextu Evropského spole enství a aktivit Sv tové zdravotnické 
organizace, ve ejné zdravotní politiky zam ené na ochranu a podporu 
zdraví, jejich hlavní programy. 
Vztah sociálního a p írodního prost edí v kontextu determinant zdraví, 
vedení poradenských služeb, metody a druhy program  ve vztahu 
ke specificitám jednotlivých komunit a jejich psychosociálním 
determinantám zdraví. Chování ve vztahu ke zdraví a nemoci. Mezioborová 
spolupráce v odpov dnosti za zdraví. 
Komunikace rizika jako sou ást ízení rizika. 
Metody výchovy ke zdraví, priority pro posilování a rozvoj zdraví pro  
21. století. Rozvoj lidských zdroj  pro zdraví. Vzd lávací programy pro 
zdravotníky založené na principech politiky zdraví pro všechny. 
Prevence a interven ní programy podporující zdraví, hodnocení efektivity 
prevence a podpory zdraví. Strategie a význam výzkumu a informací 
v oblasti zdraví. 

 
Praktické dovednosti 

Praktické zvládnutí psychologických aspekt  práce odborného pracovníka 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví pro hygienu a epidemiologii p i kontrolní 
innosti a p i práci s klienty. 

Komunikace zdravotnich rizik. 
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Praktické uplat ování správního ádu a aplikace zákona o státní kontrole p i 
výkonu státního zdravotního dozoru, v etn  vedení spis  a protokol  o kontrolním 
zjišt ní. 
Práce v systému kvality. 
Provád ní šet ení, zpracování protokol  o kontrolním zjišt ní, interpretace 
výsledk  m ení a práce s laboratorními protokoly, hodnocení a ízení rizik 
chemických, biologických a fyzikálních agens v jednotlivých složkách životního 
a pracovního prost edí. 
Provád ní inností souvisejících s výkonem státního zdravotního dozoru 
v p sobnosti obor  hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny p edm t  
b žného užívání, hygieny d tí a mladistvých, hygieny práce a infek ní i neinfek ní 
epidemiologie a provád ní preventivních a represivních protiepidemických 
opat ení p i hromadném výskytu nákaz. 
Provád ní preventivního dozoru, vydávání závazných stanovisek, schvalování 
provozních ád , ukládání sankcí a ukládání opat ení podle § 84 zákona  
. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví. 

Provád ní epidemiologických studií. 
Konzulta ní a poradenská innost, tvorba a realizace program  podpory zdraví 
a edukace klient . 
Praktické zvládnutí p edepsaných výkon  dle seznamu výkon  v logbooku. 

 

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 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 k výkonu povolání 
a osv d ení k výkonu inností bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe 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, 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 edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky: 

absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a pr kazu 
odbornosti, 
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absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr kazu odbornosti, 
p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem, 
p edložení písemné praktické práce na zadané odborné téma, 
získání minimáln  100 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb., 
v platném zn ní. 

ást praktická, kterou se rozumí obhajoba písemné praktické práce na 
zadané odborné téma. 
ást teoretická – 3 odborné otázky: 
- metodologie práce v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, 
- hygiena, 
- epidemiologie. 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Hygiena a epidemiologie bude schopen 
provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované innosti 
a postupy v epidemiologii a v hygienických oborech. Je oprávn n na základ  vlastního 
posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických 
pracovník  a jiných odborných pracovník , zabezpe ovat 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 v ochran  a podpo e ve ejného zdraví pro hygienu a epidemiologii 
získává specializovanou zp sobilost k výkonu speciálních odborných inností a je oprávn n 
vykonávat tyto innosti, které jsou uvedeny v § 152 a § 158 vyhlášky . 55/2011 Sb.,  
o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník . 

Interpretuje výsledky šet ení v oblastech p sobnosti hygieny komunální, hygieny 
výživy a p edm t  b žného užívání, hygieny d tí a mladistvých, hygieny práce 
a epidemiologie. 
Identifikuje, hodnotí a ídí zdravotní rizika zát že obyvatelstva vystaveného 
rizikovým faktor m životního a pracovního prost edí, navrhuje opat ení k jejich 
odstran ní i snížení, a to v celém rozsahu obor  hygieny a epidemiologie. 
Komunikuje zdravotní rizika. 
P ipravuje standardy specializovaných postup , identifikuje innosti vyžadující 
zm ny v pracovních postupech. 
P ipravuje podklady pro rozhodnutí orgán  ochrany ve ejného zdraví. 
Tvo í a realizuje programy podpory ve ejného zdraví na komunální a celostátní 
úrovni a hodnotí jejich efektivitu. 
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Aplikuje výsledky výzkumu do praxe na vlastním pracovišti i v rámci jednotlivých 
hygienických obor . 
Vede specializa ní vzd lávání asistent  ochrany a podpory ve ejného zdraví 
v oboru Hygiena a epidemiologie a odborných pracovník  v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví v oboru Hygiena a epidemiologie jako lektor i jako školitel 
praktické výuky. 

 

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 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 a pracovišt  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardní vybavení u eben (PC, 
dataprojektor, p ístup k internetu). 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu technické a p ístrojové vybavení 
pracovišt  ochrany ve ejného zdraví, v etn  p ístupu k informa ním 
systém m v hygien  a epidemiologii, laboratorní provozy (mikrobiologické 
a hygienické laborato e) vlastní nebo smluvn  zajišt né.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – smluvní vztah s poskytovatelem 
zdravotní pé e v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – státní správa v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví nebo zdravotnické za ízení pro ochranu a podporu 
ve ejného zdraví. 

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 Ochrana a podpora ve ejného zdraví 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Problematika ve ejného zdraví. 2 
Systém ochrany a podpory ve ejného zdraví, aktuální koncepce oboru. 2 
Právní úprava ochrany a podpory ve ejného zdraví a její harmonizace 
s právem Evropských spole enství. 6 

Úvod do hodnocení rizik a posuzování vliv  na ve ejné zdraví. 7 
Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a úvod do zdravotnické statistiky. 2 
Informa ní systémy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 1 
Krizový management. 8 
Neodkladná první pomoc, v etn  praktické výuky. 10 
Ov ení znalostí testem, hodnocení. 2 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Ochrana a podpora ve ejného zdraví 
Personální vybavení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí, odborní pracovníci v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, 
odpovídající zam ení témat programu kurzu. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením a s p ístupem na internet. 
U ebna pro praktickou výuku vybavenou modelem (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující 
praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace. 
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7.1.2 Program specializa ního kurzu Management práce v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Psychologické aspekty práce v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 25 
Správní ád. 10 
Lidské zdroje v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 2 
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci. 1 
Systém jakosti. 2 

 
Personální a technické zabezpe ení specializa ního kurzu Management práce 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Personální vybavení 

Odborní pracovníci v ochran  a podpo e ve ejného zdraví s odbornou nebo specializovanou 
zp sobilostí, léka i se specializovanou zp sobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, 
odpovídající zam ení témat programu kurzu. Požadovaná praxe lektor  nejmén  5 let. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem a p ístupem 
k internetu. 
U ebna pro praktické nácviky modelových situací. 
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7.1.3 Program specializa ního kurzu Hygiena 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Hygiena komunální. 20 
Hygiena výživy. 20 
Hygiena p edm t  b žného užívání. 8 
Hygiena d tí a mladistvých. 12 
Hygiena práce. 20 

 
Personální a technické zabezpe ení specializa ního kurzu Hygiena 
Personální vybavení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí, odborní pracovníci v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, 
odpovídající zam ení témat programu kurzu. Požadovaná praxe nejmén  5 let. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem a p ístupem 
k internetu. 
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7.1.4 Program specializa ního kurzu Epidemiologie 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Epidemiologická metodologie. 15 
Infek ní epidemiologie. 15 
Neinfek ní epidemiologie. 5 
Podpora zdraví. 5 

 
Personální a technické zabezpe ení specializa ního kurzu Epidemiologie 
Personální vybavení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí, odborní pracovníci v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí nebo další odborníci s jinou kvalifikací, 
odpovídající zam ení témat programu kurzu. Požadovaná praxe nejmén  5 let. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem a p ístupem 
k internetu. 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví 
je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti specialisty bioanalytik pro 
ochranu a podporu ve ejného zdraví osvojením si pot ebných teoretických znalostí, 
praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování 
pro innosti stanovené vyhláškou . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník   
a jiných odborných pracovník .  
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Ochrana a podpora 
ve ejného zdraví 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., 
ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

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

a) celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle 
ustanovení vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských zdravotnických 
povoláních a ze zákona . 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve zn ní pozd jších právních 
p edpis , 

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, která nem že být 
kratší než u celodenní pr pravy odpovídá akreditované za ízení. 

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

e-learningu, pokud je tento program k dispozici.  

Vzd lávací program stanoví celkový po et kredit  získaných spln ním studijních 
podmínek za celou dobu 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, praktické dovednosti a výkony, 
absolvování vzd lávacích akcí, kurz , seminá , stáží a další požadavky pro získání 
specializované zp sobilosti.  

Optimální doba specializa ního vzd lávání je 24 – 30 m síc . Povinná praxe je dána 
vzd lávacím programem, probíhá na vlastních a akreditovaných pracovištích. 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.  

Specializa ní vzd lávání se d lí na ást základního kmene, který je spole ný 
s programem specializa ního vzd lávání odborných pracovník  v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví pro hygienu a epidemiologii, a na ást specializovaného výcviku. 
 

Celková délka specializa ního vzd lávání je minimáln  24 m síc  z toho:  
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2.1 Základní kmen – Ochrana a podpora ve ejného zdraví 

Spole ný se specializa ním vzd láváním odborného pracovníka v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví (§ 28 zákona . 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis ) v oboru 
Hygiena a epidemiologie – celkem 6 m síc . 
 
Povinná praxe 
Celková doba 6 m síc  Po et m síc  
Úvodní povinná praxe – probíhá na chemických, biologických 
a fyzikálních pracovištích laborato í ochrany a podpory ve ejného zdraví 
(hygienické laborato e) 

6 

 
Praxe probíhá na pracovištích schválených pro ú ely specializa ního vzd lávání 

a je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. 
 
Ú ast na vzd lávacích aktivitách
Kurzy – povinné 
Celkem – 1 týden s hodinovou dotací 40 hodin 

Po et kredit  

Ochrana a podpora ve ejného zdraví 20 (á 4 kredity/den) 
 
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 – povinný 

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. 

 
Povinná praxe 
Celková doba – minimáln  18 m síc  Po et m síc  
Praxe v laborato ích ochrany a podpory ve ejného zdraví (hygienické 
laborato e) 18 

na akreditovaném pracovišti min.1 
z toho 

vypracování praktické odborné práce na zadané téma 1 
 

Doporu ená dopl ková praxe 
Celková doba – neur ena Po et m síc  
Praxe dle vlastní volby na dalších pracovištích s odlišným odborným 
zam ením než je zam ení vlastního pracovišt , nap . v za ízeních ochrany 
a podpory ve ejného zdraví (krajské hygienické stanice), která vhodn  
doplní praxi v oborech hygieny a epidemiologie 

neur eno 
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Ú ast na vzd lávacích aktivitách
Kurzy – povinné 
Celkem – t i specializa ní kurzy s hodinovou dotací 
min. 40 hodin 

Po et kredit  

Laboratorní management v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 20 (á 4 kredity/den) 
Vyšet ovací metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 20 (á 4 kredity/den) 
Speciální vyšet ovací metody - povinn  volitelná ást: 
I. Chemické vyšet ovací metody 
II. Biologické vyšet ovací metody 
III. Fyzikální vyšet ovací metody 

20 (á 4 kredity/den) 

Doporu ené: 
další odborné akce (konference, sympozia, kurzy, seminá e, konzulta ní dny 
aj.) po ádané, LS JEP, LK, NCO NZO, SZÚ, IPVZ a dalšími odbornými 
spole nostmi 

 

 

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 stanoven 
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou problematiku nejen  
po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. 
 

3.1 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností prokazatelných 
na konci základního kmene 

Cílem spole ného základu je: 
prohloubení a aktualizace teoretických znalostí v oboru Ochrana a podpora 
ve ejného zdraví pot ebných k organiza ní a metodické práci specialisty – 
bioanalytika pro ochranu a podporu ve ejného zdraví a k žádoucí odborné 
spolupráci se specialisty odbornými pracovníky v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví pro hygienu a epidemiologii,  
aktualizace znalostí právní úpravy a platných právních p edpis  v hygienických 
oborech a v epidemiologii. 

 
Teoretické znalosti 

Vymezení problematiky ve ejného zdraví (public health), determinanty zdraví 
a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu, 
aktivity Sv tové zdravotnické organizace a orgán  Evropské unie (DG SANCO 
aj.). 
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Systém ochrany a podpory ve ejného zdraví, výkon státního zdravotního dozoru 
a vztahy mezi krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními ústavy, vymezení 
jejich kompetencí a spolupráce s dalšími dozorovými orgány. 
Aktuální právní úprava a platné právní p edpisy a stav jejich harmonizace 
s právem Evropských spole enství týkající se ochrany a podpory ve ejného zdraví. 
Aktuální koncepce a nápl  oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví 
a jednotlivých hygienických specializací. Vztah mezi zdravím obyvatelstva 
a stavem životního a pracovního prost edí. 
Koncepce monitoringu složek životního prost edí, seznámení se s aktuálními 
výsledky monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. 
Úvod do systému hodnocení zdravotních rizik (HRA), vybraná témata  
z toxikologie, identifikace nebezpe nosti chemických, biologických a fyzikálních 
agens, posuzování vliv  na životní prost edí (SEA, EIA, ERA) a ve ejné zdraví 
(HIA). 
Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a statistické metody využitelné 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 
Informa ní systémy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, tvorba a správa 
databází o zát ži složek životního a pracovního prost edí (PiVo a další). 
Koncepce krizové p ipravenosti, management krizové prevence a represe, zapojení 
systému ochrany ve ejného zdraví, spolupráce s dalšími orgány krizového ízení, 
zajišt ní lidských a v cných zdroj  (logistika) pro pln ní úkol  krizové 
p ipravenosti, pandemické plánování, algoritmus zásah  orgán  ochrany 
ve ejného zdraví. 
Neodkladná první pomoc, základní a rozší ená kardiopulmonální resuscitace 
(KPR), zástava krevního ob hu, bezv domí, zástava dýchání, traumatologie, 
zvláštnosti d tské podpory života, hromadný výskyt ran ných, integrovaný 
záchranný systém. Praktické nácviky KPR. 

 
Absolvování spole ného základu je ukon eno testem ze všech témat 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. 

 
Praktické dovednosti 

Znalost aktuální problematiky ochrany a podpory ve ejného zdraví. 
Orientace v aktuálních právních úpravách a provád cích p edpisech nezbytných 
pro práci v oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví. 
Orientace v systému hodnocení rizik. 
Znalost problematiky krizové p ipravenosti a zapojení systému ochrany a podpory 
ve ejného zdraví. 
Poskytování neodkladné první pomoci. 
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3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností prokazatelných 
na konci specializovaného výcviku 

Teoretické znalosti 
3.2.1 Laboratorní management v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 

Koncepce oboru – aktuální koncepce oboru vyšet ovací metody v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví a postavení a innost laboratorních komplex  
v systému ochrany ve ejného zdraví. P ístup k objektivizaci složek životního 
a pracovního prost edí pro pot eby státního zdravotního dozoru, laboratorn  
m itelné ukazatele zdravotního stavu ve vztahu ke stanovení zát že organismu 
škodlivými faktory prost edí. 
Organizace práce laboratorních komplement  - organiza ní struktura laboratorních 
komplement , organizace práce v laborato ích ochrany a podpory ve ejného 
zdraví, vedení primární laboratorní dokumentace, zásady ízené dokumentace, 
standardní opera ní postupy, práce s laboratorními informa ními systémy, 
zpracování v deckotechnických informací a literárních rešerší, p íprava odborných 
podklad , referát  a publikací. 
Zabezpe ení a rozvoj lidských zdroj  – lidské zdroje v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví a v laboratorních komplementech, zp sobilost k výkonu práce 
ve zdravotnictví, postavení jiných odborných pracovník  ve zdravotnictví, 
personální management, ízení a rozvoj lidských zdroj , postgraduální a 
celoživotní vzd lávání pracovník  v laboratorních oborech a v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví, profesní etika. 
Bezpe nost práce v laborato i a hygiena pracovního prost edí – bezpe nost 
a ochrana zdraví p i práci v hygienické laborato i a p i odb ru vzork  k vyšet ení 
a m ení v terénu, zásady bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci 
s chemickými látkami, biologickým materiálem a p i fyzikálních m eních, možná 
rizika a jejich prevence. Hygiena pracovního prost edí v laborato i, rizikové 
faktory pracovních podmínek a hygienické požadavky na vybavení pracoviš  
laborato í. 
Systém kvality – systém zabezpe ení kvality a ízení kvality práce v laborato i, 
politika kvality organizace, prvky externí a interní kontroly kvality laboratorní 
práce, organizace a vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek 
v oblasti chemických analýz, biologických rozbor  a fyzikálních m eních, 
parametry kvality laboratorních výsledk , chyby a nejistoty m ení a jejich 
optimalizace, verifikace a validace laboratorní metody, standardizace, certifikace, 
akreditace a autorizace v rezortu MZ. Metrologie a chemometrie. Statistické 
zpracování a vyhodnocování laboratorních dat. Návaznost systému jakosti 
laborato í na požadavky správních ú ad  speciální státní správy na úseku ochrany 
ve ejného zdraví a jejich zadávání požadavk  na m ení složek životního 
a pracovního prost edí. 
Vzorkování – postavení kroku vzorkování v rámci analyticko-vzorkovacího 
procesu, zajišt ní jakosti vzorkovacího procesu v rámci zabezpe ení a ízení 
kvality zkušební laborato e, procesy zajišt ní reprezentativnosti vzorku ze 
vzorkovaného objektu jako základní podmínky pro správnou interpretaci 
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výsledk , typy vzorkovaných objekt , techniky vzorkování, standardní opera ní 
postupy odb r  vzork , tvorba plánu vzorkování, zabezpe ení kvality vzorkování 
a návaznost na systém kvality laborato e, zacházení se vzorky, konzervace vzork , 
transport, legislativní úprava odb ru vzork . Protokol o odb ru. Specifika 
vzorkování v právních p edpisech pro nakládání s odpady a upravenými odpady, 
stanovení nebezpe ných vlastností odpad . 

 
3.2.2 Vyšet ovací metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví  

Chemické metody vyšet ování. 
Odb rové techniky pro vzorky pevné, kapalné, plynné a metody konzervace 
vzork  komunálního a pracovního prost edí pro chemické analýzy. 
Metody p ípravy a zpracování vzork  k chemické analýze vzork  pevných, 
kapalných a plynných, principy a techniky uvoln ní analyt  z matrice, 
purifikace a zakoncentrování analyt . 
Teoretické principy analytické instrumentace, vybrané pro pot eby 
chemického vyšet ování složek životního a pracovního prost edí (nap . 
gravimetrie, volumetrie, elektroanalytické metody, optické metody 
absorp ní a emisní, separa ní metody), volba a optimalizace analytických 
podmínek, metody kvalitativního a kvantitativního vyhodnocování analýzy. 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro pot eby hygieny komunální: 
chemické vyšet ování v hygien  vody, vyšet ení chemických ukazatel  
zdravotní nezávadnosti výrobk  pro styk s vodou. 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro pot eby hygieny výživy: 
základní výživové faktory, cizorodé látky, stanovení kontaminujících látek 
v obalech na potraviny. 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro stanovení zdravotní 
nezávadnosti ostatních p edm t  b žného užívání (hra ky, od vy, 
kosmetika).  
Senzorické vyšet ování, pravidla senzorických zkoušek, metody zkoušení 
senzorické analýzy v jednotlivých oborech (voda, potraviny, PBU). 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro pot eby hygieny práce, 
vyšet ování chemických škodlivin v pracovním prost edí - detek ní metody 
(pasivní, aktivní), laboratorní metody, analyzátory.  
Stanovení prašnosti v komunálním a pracovním prost edí, vzorkování 
jednotlivých frakcí aerosol , chemická analýza aerosol , metody 
vyšet ování vnit ního prost edí. 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro pot eby hygieny p dy 
a odpad , stanovení nebezpe né vlastnosti odpad  a stanovení zdravotní 
nezávadnosti výrobk  z odpad , hnojiva a p dních p ípravk  na bázi 
organických odpad . 

Biologické metody vyšet ování. 
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Mikrobiologické faktory prost edí, klasifikace a systematické t íd ní 
mikrob , anatomie, morfologie a fyziologie, biochemické vlastnosti 
a sérologie, ekologie mikroorganism  a jejich patogenita. 
Všeobecné zásady a techniky odb ru a transportu vzork  
k mikrobiologickému a biologickému rozboru, množství odebíraných 
vzork . 
P íprava a zásady zpracování vzork  k mikrobiologickému vyšet ování – 
vzorky tekuté, kašovité, sypké, výrobky smíšené konzistence, principy 
homogenizace, ed ní a p íprava ke kultivaci. 
Metody mikroskopického vyšet ování a kultiva ního vyšet ování bakterií, 
plísní a kvasinek, používaná kultiva ní média, všeobecná a speciální 
kultiva ní vyšet ení. 
Metody biochemického dour ení a serotypizace mikroorganism  po 
kultivaci. 
Aplikace mikrobiologických metod vyšet ování pro pot eby hygieny 
komunální: mikrobiologické vyšet ování v hygien  vody, mikrobiologické 
vyšet ování p edm t  p icházejících do styku s pitnou vodou, 
mikrobiologické vyšet ování vnit ního prost edí staveb. 
Aplikace mikrobiologických metod vyšet ování potravin pro pot eby 
hygieny výživy. Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení potravin. 
Mikrobiologické vyšet ování p edm t  b žného užívání. 
Problematika, podstata a význam biologického vyšet ování vod. 
Aplikace mikrobiologických metod vyšet ování pro pot eby hygieny p dy 
a odpad  – stanovení nebezpe né vlastnosti odpad  a stanovení zdravotní 
nezávadnosti výrobk  z odpad , hnojiva a p dních p ípravk  na bázi 
organických odpad , v etn  istírenských kal  a kompost . Stanovení 
ú innosti hygienizace technologií zpracovávajících biologicky rozložitelné 
odpady a stanovení ú innosti dekontaminace odpad . Aplikace 
ekotoxikologických test  pro pot eby hygieny p dy a odpad . 
Vyšet ovací metody v genetické toxikologii – strategie monitorování 
prost edí a expozice osob, typy poškození zdraví v d sledku genetických 
zm n zp sobených vlivem životního a pracovního prost edí, hodnocení 
expozice látkám s genotoxickým ú inkem, biomarkery expozice, 
biologického ú inku a vnímavosti, typy vyšet ovacích metod a jejich 
principy, genotoxická vyšet ení. 

Fyzikální metody vyšet ování. 
Fyzikální faktory v životním a pracovním prost edí a strategie a taktika pro 
jejich m ení. Základní principy a požadavky na fyzikální m ení z oblasti 
metrologie. Strategie a taktika fyzikálních m ení. 
Klimatické a mikroklimatické parametry pracovního prost edí a vnit ního 
prost edí staveb, m ené a stanovené veli iny. Výpo et produkce potu 
a náhrady tekutin formou ochranných nápoj . 
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Problematika hluku v komunálním a pracovním prost edí a jeho ú inky na 
organismus, fyzikální a asové charakteristiky zvuku, technika m ení 
hluku. 
Problematika vibrací a jejich ú ink  na organismus a možnosti jeho 
poškození, vibrace celkové a místní, technika m ení a p ístroje. 
Problematika neionizujícího zá ení, expozice osob elektrickým 
a magnetickým polím, expozice UV a IR zá ení, veli iny charakterizující 
elektromagnetické zá ení a hygienické limity, úvod do metod m ení. 
Hygienická problematika osv tlení v komunálním a pracovním prost edí, 
vliv na organismus a zrakové vnímání, požadavky na sv telnou pohodu, 
denní sv tlo, um lé a sdružené osv tlení, m ení.  
Úvod do fyziologie práce, m ení odezvy organismu na práci a pracovní 
prost edí a vyšet ovacích metod ve fyziologii práce. 

 
3.2.3 Speciální vyšet ovací metody - povinn  volitelná jedna z výb rových 

ástí I. – III. 

I. Speciální chemické vyšet ovací metody. 

Speciální analytické instrumentální metody a speciální principy a techniky 
p ípravy vzork  k chemické analýze (absorp ní a emisní spektrofotometrie, 
AAS, AES, ICP, planární chromatografické techniky, plynová a kapalinová 
chromatografie, hmotnostní spektrometrie), automatizace analytických 
metod, specifické analyzátory a jejich využití v hygienické laborato i. 
Vyšet ení chemických organoleptických a zdravotn  závažných ukazatel  
jakosti pitné vody a teplé vody – ukazatele úplného rozboru, vyšet ení 
chemických ukazatel  jakosti vod ke koupání a jejich zdrojích, základy 
metod vyšet ení odpadních vod. 
Výluhové testy pro materiály a výrobky p icházející do styku s pitnou 
vodou a analýza jednotlivých ukazatel . 
Stanovení aditiv, anorganických a organických kontaminant  a reziduí 
pesticid  v potravinách a pokrmech, stanovení konzerva ních látek, 
vyšet ení pokrm  na p ítomnost bakteriálních toxin  a mykotoxin . 
Vyšet ení hlavních indikátor  zne išt ní komunálního a pracovního 
prost edí a specifických organických a anorganických polutant  v ovzduší, 
vyšet ení chemických škodlivin ve vnit ním prost edí staveb. 
Specifický p ístup p i vyšet ování chemických rizikových faktor  
pracovních podmínek za ú elem objektivizace expozice pracovník , 
specifické p ístupy ke strategii a taktice m ení a odb ru vzork  
v pracovním prost edí, specifické postupy tvorby plánu vzorkování 
v pracovním prost edí podle zdroj  škodlivin a asového snímku pobytu 
pracovník , specifická stanovení chemických škodlivin v pracovním 
prost edí, m ení prašnosti v pracovním prost edí. Specifické postupy 
vzorkování komunálního ovzduší pro hodnocení zdravotních rizik expozice 
ovzduším. 
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Biologické expozi ní testy pro stanovení expozice pracovník , strategie 
odb ru biologického materiálu pro chemická vyšet ení, vyhodnocení 
a interpretace jejich výsledk . 
Stanovení celkové prašnosti a respirabilní frakce, fibrogenní a vláknité 
prachy v pracovním prost edí, stanovení r zných frakcí polétavého prachu 
PM a prašného spadu v komunálním ovzduší a jeho následné vyšet ení. 
Chemické vyšet ení venkovních hracích ploch. 
Zabezpe ení kvality laboratorního výsledku, hlavní zdroje nejistot ve vztahu 
k typu použité metody a zp sobu odb ru vzorku. Zpracování a hodnocení 
výsledk  chemických analýz. Zdroje systematických a náhodných chyb p i 
chemickém vyšet ování a možnosti jejich optimalizace. 

II. Speciální biologické vyšet ovací metody. 

Speciální biologické a mikrobiologické metody. Speciální kultiva ní 
vyšet ení, kultiva ní média. 
Mikrobiologické zkoušení potravin, stanovení plísní, kvasinek, pr kaz 
hygienicky a epidemiologicky významných skupin bakterií a stanovení 
jejich po tu, biochemické dour ení a serotypizace, mikrobiologické 
vyšet ení zdravotní nezávadnosti pokrm .  
Vyšet ení mikrobiologických ukazatel  jakosti pitné vody, teplé vody, 
balené pitné vody, vody pro koupání a v jejích zdrojích, stanovení 
vybraných patogenních mikroorganism  ve vodách. 
Vyšet ení mikrobiální kontaminace prost edí, metody vyšet ení 
mikrobiologické istoty p edm t  a prost edí v potraviná ských provozech 
a za ízeních pro ve ejné stravování, metody stanovení kontaminace ploch. 
Vyšet ení biologických ukazatel  vnit ního prost edí staveb. 
Vyšet ení mikrobiálního a parazitárního zne išt ní venkovních hracích 
ploch. 
Problematika biologických initel  v pracovním prost edí a metody jejich 
stanovení. 
Testování sterility zdravotnických prost edk , ov ování desinfek ní 
a steriliza ní ú innosti biologickými indikátory. 
Imunologické a molekulárn  biologické laboratorní metody pr kazu, využití 
PCR k pr kazu toxin . 
Základní koncentra ní metody pro pr kaz vir . 
Mikroskopický obraz pitných vod (abioseston, po ty organism , princip 
ur ení živých organism ), stanovení ukazatel  jakosti vody vhodné ke 
koupání ve volné p írod , stanovení stupn  masového rozvoje sinic, 
dominantní zástupci fytoplanktonu v povrchových vodách a jejich 
determinace. 
Principy a provád ní genotoxických vyšet ení a hodnocení jejich výsledk  – 
cytogenetická vyšet ení (cytogenetická analýza periferních lymfocyt , 
chromozomální aberace – konven ní a modifikované techniky: FISH, SCE, 
MN test), mikrobiologické testy (Ames v test, Chromotest), molekulárn  
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biologické aj. metody (stanovení DNA adukt  a proteinových adukt , comet 
assay). 
Testy ekotoxicity (testy akutní a chronické toxicity) na zkušební vodní 
organismy. 
Vyšet ení mikrobiologických ukazatel  pro odpady a zeminy – stanovení 
indikátorových organism  v istírenských kalech. P dách, upravených 
bioodpadech, kompostech a pomocných p dních p ípravcích. Stanovení 
indikátor  hygienizace v kompostárnách a bioplynových stanicích. 
Zpracování a hodnocení výsledk  biologických a mikrobiologických 
vyšet ení. Zdroje systematických a náhodných chyb p i biologickém 
a mikrobiologickém vyšet ování a možnosti jejich optimalizace. Orientace 
v návaznosti na výsledky laboratorního vyšet ování v léka ské 
mikrobiologii a virologii. 

III. Speciální fyzikální vyšet ovací metody - speciální fyzikální m ení. 

M ení veli in mikroklimatických parametr  – teplota, výsledná teplota, 
operativní teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proud ní vzduchu, 
podmínky m ení, metody m ení, m icí p ístroje. 
M ení hluku, typy zvukom r , charakteristiky A, pásmové a frekven ní 
filtry, ekvivalentní hladiny, hlukové dávky, stanovení expozice. M ení 
hluku v komunálním prost edí – chrán ný venkovní prostor, chrán ný 
vnit ní prostor staveb, strategie a taktika m ení. M ení hluku v pracovním 
prost edí, strategie a taktika m ení. Problematika vysokofrekven ního 
a nízkofrekven ního zvuku, ultrazvuku a infrazvuku. Zpracování výsledk  
m ení, výpo ty, nejvyšší p ípustné hladiny a ur ení použitelných korekcí. 
M ení vibrací, charakteristiky, vibrace celkové, místní, p enášené na ruce, 
celot lové, p enášené zvláštním zp sobem. Technika m ení a p ístroje, 
m ení vážených hodnot, m ení ve frekven ních pásmech, dávka vibrací, 
nejvyšší p ípustné hodnoty, použití korekcí. 
M ení a hodnocení expozice osob elektrickým a magnetickým polím, 
ultrafialovému, viditelnému a infra ervenému zá ení, nejvyšší p ípustné 
hodnoty, referen ní úrovn . 
M ení fotometrických veli in pro hodnocení denního osv tlení – metodika, 
p ístroje, postupy. 
M ení um lého osv tlení – metodika, p ístroje. 
M ení jas , zjiš ování osln ní, práce s luxmetry a jasom ry, zpracování 
nam ených údaj  a jejich hodnocení. 
Hodnocení a interpretace výsledk  fyzikálních m ení. Zdroje 
systematických a náhodných chyb p i fyzikálním m ení a možnosti jejich 
optimalizace. 
Vyšet ovací metody ve fyziologii práce, stanovení energetického výdeje, 
kyslíkové spot eby, tepové frekvence, m ení a posuzování celkové fyzické 
zát že, lokální svalové zát že, tepelné zát že a hodnocení tepeln  
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vlhkostních podmínek, metody stanovení psychické zát že, ergonomické 
posouzení pracovišt , pracovní polohy a pracovního místa. 

 
Praktické dovednosti 

Vedení a tvorba ízené laboratorní dokumentace. 
Praktické zvládnutí tvorby a užívání systému kvality, provád ní interních 
a externích kontrol kvality a hodnocení jejich výsledk , v etn  navrhování 
pot ebných nápravných opat ení, po izování dokumentace dat o kalibra ních 
funkcích, referen ních materiálech a analýzách kontrolních vzork . 
Provád ní validace a verifikace laboratorních metod a diagnostických a m ících 
postup , tvorba standardních opera ních a pracovních postup  pro odb ry, 
transport a laboratorní vyšet ení vzork  životního a pracovního prost edí, tvorba 
standard  pro strategii a taktiku m ení. 
Práce s datovými zdroji, provád ní odborných studií a expertiz v oblasti 
vyšet ování složek životního a pracovního prost edí pro ú ely ochrany a podpory 
ve ejného zdraví. 
Provád ní speciálních postup  vyšet ování a m ení složek životního a pracovního 
prost edí a pracovních podmínek pro ú ely ochrany a podpory ve ejného zdraví, 
v etn  kvalifikovaného provedení odb ru vzork  p íslušných matric. 
Vyhodnocování a interpretace nam ených výsledk . 
P íprava odborných expertních  podklad  pro rozhodování orgán  ochrany 
ve ejného zdraví, pro provád ní epidemiologických studií a pro hodnocení a ízení 
zdravotních rizik. 
Konzulta ní a poradenská innost pro orgány ochrany ve ejného zdraví v oblasti 
zadání a volby strategie vyšet ování a v oblasti hodnocení a interpretace 
nam ených výsledk  pro posouzení expozice. 
Prezentace výsledk  práce pro odbornou i širokou ve ejnost. 
Praktické zvládnutí p edepsaných výkon  dle seznamu výkon  v logbooku. 
Školitel odborné praxe potvrzuje spln ní p edepsaných výkon . 

 

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 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 k výkonu povolání 
a osv d ení k výkonu inností bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje 
spln né výkony. 
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a) Pr b žné hodnocení školitelem: 
školitelé pravideln  a pr b žn  prov ují 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 edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky: 

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 praktické práce na zadané odborné téma, 
získání minimáln  80 kredit  za celou dobu specializa ního vzd lávání. 

c) Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb. 
ást praktická, kterou se rozumí obhajoba písemné praktické práce na 

zadané odborné téma podle zvolené výb rové ásti kurzu speciální 
vyšet ovací metody, 
ást teoretická – 3 odborné otázky: 
- metodologie práce v laborato ích ochrany a podpory ve ejného zdraví, 
- vyšet ovací metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví,  
- speciální vyšet ovací metody (chemické, biologické, fyzikální). 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví bude 
schopen provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, specializované a vysoce specializované 
innosti a postupy v oboru vyšet ování pro ú ely ochrany a podpory ve ejného zdraví. Je 

oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou . 55/2011 Sb.,  
o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , zabezpe ovat innosti 
v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené uvedenou vyhláškou.  
 

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

 
Bioanalytik pro ochranu a podporu ve ejného zdraví získává specializovanou 

zp sobilost k výkonu speciálních odborných inností a je oprávn n vykonávat tyto innosti, 
které jsou uvedeny v § 132 a § 137 vyhlášky . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických 
pracovník  a jiných odborných pracovník . 

Vytvá í systém jakosti laborato e, zajiš uje programy interní a externí kontroly 
jakosti, interpretuje a aplikuje jejich výsledky do laboratorní praxe, identifikuje 
innosti vyžadující zm ny v pracovních postupech. 
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P ipravuje standardy specializovaných postup  pro odb r, transport, laboratorní 
zpracování a vlastní analytické i mikrobiologické stanovení vzork . P ipravuje 
standardy specializovaných postup  pro volbu strategie a taktiky m ení. Zavádí 
nové laboratorní metody a diagnostické postupy a provádí jejich verifikaci nebo 
validaci. 
Provádí speciální postupy vyšet ování a m ení složek životního a pracovního 
prost edí a pracovních podmínek pro ú ely ochrany a podpory ve ejného zdraví, 
vzájemn  koordinuje tyto speciální innosti v rozsahu své p sobnosti. 
Provádí vyhodnocení a interpretaci výsledk . 
P ipravuje podklady pro rozhodnutí orgán  ochrany ve ejného zdraví. 
Provádí odborné studie, analýzy a expertní innost pro hodnocení zdravotních 
rizik. 
Podílí se na výzkumné innosti, aplikuje výsledky výzkumu do praxe . 
Vede specializa ní vzd lávání zdravotních laborant  v oboru Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví a odborných pracovník  v laboratorních 
metodách v oboru Ochrana a podpora ve ejného zdraví jako lektor i jako školitel 
praktické výuky. 

 

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 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 a pracovišt  

Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardní vybavení u eben (PC, 
dataprojektor, p ístup k internetu). 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu technické a p ístrojové vybavení 
laboratorního pracovišt  ochrany ve ejného zdraví.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – smluvní vztah s poskytovatelem 
zdravotní pé e v laboratorních innostech na úseku  ochrany a podpory 
ve ejného zdraví. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu – zdravotnické za ízení z ízené 
k p íslušným laboratorním a m ícím innostem na úseku ochrany a podpory 
ve ejného zdraví.

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.  
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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 Program povinných kurz , stáží, seminá  

7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

7.1.1 Program kurzu Ochrana a podpora ve ejného zdraví 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Problematika ve ejného zdraví. 2 
Systém ochrany a podpory ve ejného zdraví, aktuální koncepce oboru. 2 
Právní úprava ochrany a podpory ve ejného zdraví a její harmonizace 
s právem Evropských spole enství. 6 

Úvod do hodnocení rizik a posuzování vliv  na ve ejné zdraví. 7 
Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a úvod do zdravotnické statistiky. 2 
Informa ní systémy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví. 1 
Krizový management. 8 
Neodkladná první pomoc, v etn  praktické výuky. 10 
Ov ení znalostí testem, hodnocení. 2 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Ochrana a podpora ve ejného zdraví 
Personální požadavky 

Odborní pracovníci v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí ve vyšet ovacích 
metodách v hygien  nebo v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, odborní pracovníci v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí, léka i se 
specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, epidemiologii, pracovním léka ství nebo 
ve ejném zdravotnictví, další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zam ení témat programu 
kurzu. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením a s p ístupem na internet. 
U ebna pro praktickou výuku vybavenou modelem (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující 
praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace.
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7.1.2 Program specializa ního kurzu Laboratorní management v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Koncepce oboru. 2 
Organizace práce laboratorních komplement . 5 
Zabezpe ení a rozvoj lidských zdroj . 2 
Bezpe nost práce v laborato i a hygiena pracovního prost edí. 3 
Systém jakosti. 14 
Vzorkování. 14 

 
Personální a technické zabezpe ení specializa ního kurzu Laboratorní management 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Personální požadavky 

Odborní pracovníci v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí ve vyšet ovacích 
metodách v hygien  nebo v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, odborní pracovníci v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí, léka i se 
specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, epidemiologii, pracovním léka ství nebo 
ve ejném zdravotnictví, další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zam ení témat programu 
kurzu. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 
Požadovaná praxe lektor  nejmén  5 let. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem a p ístupem 
k internetu. 
P ístup k odborné literatu e a el. databází (zajišt ní vlastními prost edky nebo ve smluvním 
za ízení). 
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7.1.3 Program specializa ního kurzu Vyšet ovací metody v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví 

P edm t Minimální po et 
hodin 

Chemické metody vyšet ování. 14 
Biologické metody vyšet ování. 13 
Fyzikální metody vyšet ování. 13 

 
Personální a technické zabezpe ení specializa ního kurzu Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Personální požadavky 

Odborní pracovníci v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí ve vyšet ovacích 
metodách v hygien  nebo v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, odborní pracovníci v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí, léka i se 
specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, epidemiologii, pracovním léka ství nebo 
ve ejném zdravotnictví, další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zam ení témat programu 
kurzu. 
Požadovaná praxe lektor  nejmén  5 let. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem a p ístupem 
k internetu. 
P ístup k odborné literatu e a el. databází (zajišt ní vlastními prost edky nebo ve smluvním 
za ízení). 
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7.1.4 Program specializa ního kurzu Speciální vyšet ovací metody – výb rové 
ásti I. – III. 

P edm t Minimální po et 
hodin 

I. Speciální chemické vyšet ovací metody. 40 
II. Speciální biologické vyšet ovací metody. 40 
III. Speciální fyzikální vyšet ovací metody. 40 

 
Personální a technické zabezpe ení specializa ního kurzu Speciální vyšet ovací 
metody výb rové ásti I. – III. 
Personální požadavky 

Odborní pracovníci v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí ve vyšet ovacích 
metodách v hygien  nebo v ochran  a podpo e ve ejného zdraví, odborní pracovníci v ochran   
a podpo e ve ejného zdraví s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí, léka i se 
specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, epidemiologii, pracovním léka ství nebo 
ve ejném zdravotnictví, další odborníci s jinou kvalifikací, odpovídající zam ení témat programu 
kurzu. 
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 
Požadovaná praxe lektor  nejmén  5 let. 

Materiální a technické vybavení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením PC, dataprojektorem a p ístupem 
k internetu. 
P ístup k odborné literatu e a el. databází (zajišt ní vlastními prost edky nebo ve smluvním 
za ízení). 
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Vyšet ovací metody v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví je získání specializované zp sobilosti s ozna ením odbornosti Zdravotní 
laborant pro vyšet ovací metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 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 Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání 
zdravotní laborant 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, pokud je k dispozici. 

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 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 Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 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 
3.2.4 U ební osnova odborného modulu OM 5, 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 spole ného odborného modulu OM 1 

Odborný modul – OM1: Ochrana a podpora ve ejného zdraví  
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20 

Cíl:  

Vybavit ú astníka vzd lávání prohloubenými znalostmi pot ebnými 
k organiza ní a metodické práci specialisty pro vyšet ování v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví. Modul je spole ný se specializa ním 
vzd láváním asistenta ochrany a podpory ve ejného zdraví v oboru 
Hygiena a epidemiologie. 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Ve ejné zdraví 

Úvod do problematiky modulu. Vymezení 
problematiky ve ejného zdraví (public health), 
determinanty zdraví a jejich aktuální situace 
v R, aktuální zdravotní politika v evropském 
kontextu. 

3 

Ochrana a podpora 
ve ejného zdraví 

Systém ochrany a podpory ve ejného zdraví, 
výkon státního zdravotního dozoru a vztahy 
mezi krajskými hygienickými stanicemi, 
zdravotními ústavy, Státním zdravotním 
ústavem a Ministerstvem zdravotnictví, 
vymezení jejich kompetencí a spolupráce 
s dalšími dozorovými orgány. Strategické 
dokumenty WHO, EU a R v oblasti ochrany 
a podpory ve ejného zdraví. Podpora zdraví 
a hodnocení vliv  na zdraví. 

2 

Právní úprava 
Aktuální právní úprava a platné právní p edpisy 
a stav jejich harmonizace s právem EU týkající 
se ochrany a podpory ve ejného zdraví. 

6 
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Koncepce oboru 

Aktuální koncepce a nápl  oboru ochrana 
a podpora ve ejného zdraví a jednotlivých 
hygienických obor . Vztah mezi zdravím 
obyvatelstva a stavem životního a pracovního 
prost edí, seznámení s aktuálními výsledky 
monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. 

2 

Toxikologie a hodnocení 
rizik 

Vybraná témata z toxikologie, úvod do systému 
hodnocení zdravotních rizik, identifikace 
nebezpe nosti chemických, biologických 
a fyzikálních agens. 

6 

Ukazatele zdravotního 
stavu 

Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva 
a statistika v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví. 

2 

Informa ní systémy Informa ní systémy v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví. 1 

Krizový management ve 
zdravotnictví 

Koncepce krizové p ipravenosti, management 
krizové prevence a represe, zapojení systému 
ochrany ve ejného zdraví, spolupráce s dalšími 
orgány krizového ízení, pandemické plány. 

8 

Neodkladná první pomoc Neodkladná první pomoc a základní 
kardiopulmonální resuscitace. 8 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
orientuje se v aktuálním stavu systému ochrany a podpory 
ve ejného zdraví, v etn  zapojení do krizového ízení, 
orientuje se v systému hodnocení zdravotních rizik,  
zná aktuální právní p edpisy v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
jako podklad pro práci v dalších odborných modulech, 
umí poskytovat neodkladnou první pomoc.

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

 

3.2 U ební osnovy odborných modul  – povinné 

Cíl: P ipravit ú astníka vzd lávání pro požadované innosti zdravotního laboranta pro 
vyšet ovací metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví – specialisty. 
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3.2.1 U ební osnova odborného modulu OM 2  
Odborný modul – OM 2 Laboratorní management v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Typ modulu povinný 
Rozsah modulu 5 dn  teorie, tj. 40 hodin 
Po et kredit  20  

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Koncepce oboru  

Úvod do studia modulu 2. Aktuální koncepce 
oboru vyšet ovací metody v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví a postavení a innost 
laboratorních komplex  v systému ochrany 
ve ejného zdraví. 
P ístup k objektivizaci složek životního 
a pracovního prost edí pro pot eby státního 
zdravotního dozoru laboratorn  m itelné 
ukazatele zdravotního stavu ve vztahu ke 
stanovení zát že organismu škodlivými faktory 
prost edí. 

3 

Organizace práce 
laboratorních 
komplement  

Organiza ní struktura laboratorních komplement , 
organizace práce v laborato ích ochrany 
a podpory ve ejného zdraví, vedení primární 
laboratorní dokumentace, zásady ízené 
dokumentace, standardní opera ní postupy, práce 
s laboratorními informa ními systémy, zpracování 
v deckotechnických informací a literárních 
rešerší, p íprava odborných podklad , referát  
a publikací. 

4 

Lidské zdroje  

Lidské zdroje v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví a v laboratorních komplementech, 
zp sobilost k výkonu práce ve zdravotnictví, 
personální management, ízení a rozvoj lidských 
zdroj , postgraduální a celoživotní vzd lávání 
pracovník  v laboratorních oborech a v  ochran  
a podpo e ve ejného zdraví, profesní etika. 

2 

Bezpe nost práce 
v laborato i a hygiena 
pracovního prost edí 

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
v hygienické laborato i a p i odb ru vzork  
k vyšet ení a m ení v terénu, zásady bezpe nosti 
práce a ochrany zdraví p i práci s chemickými 
látkami, biologickým materiálem a p i fyzikálních 
m eních, možná rizika a jejich prevence. 
Hygiena pracovního prost edí v laborato i, 
rizikové faktory pracovních podmínek 
a hygienické požadavky na vybavení pracoviš  
laborato í. 

3 

Systém kvality 
Systém zabezpe ení kvality a ízení kvality práce 
v laborato i, politika kvality organizace, prvky 
externí a interní kontroly kvality laboratorní 

18 
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práce, p esnost a správnost laboratorních 
výsledk , validace metod, standardizace, 
certifikace, akreditace a autorizace v rezortu MZ. 
Návaznost systému jakosti laborato í na 
požadavky správních ú ad  speciální státní správy 
na úseku ochrany ve ejného zdraví a jejich 
zadávání požadavk  na m ení složek životního a 
pracovního prost edí. Statistika a statistické 
zpracování dat. 

Vzorkování  

Postavení kroku vzorkování v rámci analyticko-
vzorkovacího procesu, zajišt ní reprezentativnosti 
vzorku ze vzorkovaného objektu jako podklad pro 
správnou interpretaci výsledk , typy 
vzorkovaných objekt , techniky vzorkování, 
standardní opera ní (pracovní) postupy odb r  
vzork , tvorba plánu vzorkování, zabezpe ení 
kvality vzorkování, zacházení se vzorky, 
zmenšování, d lení, balení, konzervace vzork  
a jejich transport. Funkce protokolu o odb ru 
vzorku. Specifika vzorkování v právních 
p edpisech pro nakládání s odpady a upravenými 
odpady, stanovení nebezpe ných vlastností 
odpad . 

8 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
umí vést laboratorní dokumentaci, 
zná požadavky na funk nost systému jakosti laborato e, 
provádí interní kontroly kvality laboratorního vyšet ování, 
ú astní se procesu validace a verifikace laboratorních metod, 
umí pracovat se zdroji dat, 
zná obecné zásady vzorkování. 

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  
Provedení rešerše na zadané téma  
Provedení validace vybrané metody  

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 3 
Odborný modul – OM 3 Vyšet ovací metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Chemické metody 
vyšet ování 

Úvod do problematiky modulu. Odb rové 
techniky pro vzorky pevné, kapalné, plynné 
a metody konzervace vzork  pro chemické 
analýzy. 
Metody p ípravy a zpracování vzork  k chemické 
analýze vzork  pevných, kapalných a plynných. 
Teoretické principy analytické instrumentace, 
vybrané pro pot eby chemického vyšet ování 
složek životního a pracovního prost edí. 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro 
pot eby hygieny komunální: 
- chemické vyšet ování v hygien  vody, 
- vyšet ení chemických ukazatel  zdravotní 

nezávadnosti výrobk  proro styk s vodou, 
- chemické vyšet ování v hygien  ovzduší. 

Aplikace chemických metod vyšet ování pro 
pot eby hygieny výživy: 
- základní výživové faktory, cizorodé látky. 

Aplikace chemických metod vyšet ování pro 
stanovení zdravotní nezávadnosti p edm t  
b žného užívání.  
Aplikace chemických metod vyšet ování pro 
pot eby hygieny práce, vyšet ování chemických 
škodlivin v pracovním prost edí: 
- detek ní metody aktivní, pasivní, laboratorní 

metody, analyzátory.  
Stanovení prašnosti v komunálním a pracovním 
prost edí, vzorkování aerosol , chemická analýza 
aerosol , stanovení celkové prašnosti 
a jednotlivých frakcí. 
Aplikace chemických metod vyšet ování pro 
pot eby hygieny p dy a odpad , stanovení 
nebezpe né vlastnosti odpad  a stanovení 
zdravotní nezávadnosti výrobk  z odpadu, hnojiva 
a p dních p ípravk  na bázi organických odpad . 

14 

Biologické metody 
vyšet ování 

Mikrobiologické faktory prost edí, klasifikace 
a systematické t íd ní mikrob , anatomie, 
morfologie a fyziologie, biochemické vlastnosti 
a sérologie, ekologie mikroorganism  a jejich 

12 
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patogenita. 
Všeobecné zásady a techniky odb ru a transportu 
vzork  k mikrobiologickému a biologickému 
vyšet ení, množství odebíraných vzork . 
P íprava a zpracování vzork  
k mikrobiologickému vyšet ování – vzorky tekuté, 
kašovité, sypké, výrobky smíšené konzistence, 
principy homogenizace, ed ní a p íprava ke 
kultivaci. 
Metody mikroskopického vyšet ování 
a kultiva ního vyšet ování bakterií, plísní 
a kvasinek, používaná kultiva ní média, 
všeobecná a speciální kultiva ní vyšet ení. 
Aplikace mikrobiologických metod vyšet ování 
pro pot eby hygieny komunální: 
- mikrobiologické vyšet ování v hygien  vody, 
- mikrobiologické vyšet ování prost edí. 

Základní p ístupy v identifikaci a vyšet ování 
podmín ných patogen  v potravinách 
a poživatinách v rozsahu sm rnice EU. 
Aplikace mikrobiologických metod vyšet ování 
pro pot eby hygieny výživy a p edm t  b žného 
užívání. 
Mikrobiologické vyšet ování potravin, p edm t  
b žného užívání a p edm t  p icházejících do 
styku s pitnou vodou.  
Aplikace mikrobiologických metod vyšet ování 
pro pot eby hygieny p dy a odpad  – stanovení 
nebezpe né vlastnosti odpad  a stanovení 
zdravotní nezávadnosti výrobk  z odpad , hnojiva 
a p dních p ípravk  na bázi organických odpad  
v etn  istírenských kal  a kompost . Stanovení 
ú innosti hygienizace technologií 
zpracovávajících biologicky rozložitelné odpady 
a stanovení ú innosti dekontaminace odpad . 
Ekotoxikologické testy. 
Problematika, podstata a význam biologického 
vyšet ování vod. 
Základní metodické p ístupy v hodnocení vliv  
životního a pracovního prost edí na zdraví, 
expozice toxickým, genotoxickým 
a karcinogenním látkám, základní metody 
vyšet ování genetických zm n v exponovaném 
lidském organismu. 

Fyzikální metody 
vyšet ování 

Fyzikální faktory v životním a pracovním 
prost edí a strategie a taktika pro jejich m ení. 
Klimatické a mikroklimatické parametry 
pracovního prost edí a vnit ního prost edí staveb, 

12 
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m ené a stanovené veli iny. 
Problematika hluku v komunálním a pracovním 
prost edí a jeho ú inky na organismus, fyzikální 
a asové charakteristiky zvuku, technika m ení 
hluku. 
Problematika vibrací a jejich ú ink  na 
organismus a možnosti jeho poškození, vibrace 
celkové a místní, technika m ení a p ístroje. 
Problematika neionizujícího zá ení, expozice osob 
elektrickým a magnetickým polím, expozice UV 
a IR zá ením, veli iny charakterizující 
elektromagnetické zá ení a hygienické limity, 
úvod do metod m ení. 
Hygienická problematika osv tlení v komunálním 
a pracovním prost edí, vliv na organismus 
a zrakové vnímání, požadavky na sv telnou 
pohodu, denní sv tlo, um lé a sdružené osv tlení, 
m ení.  
Úvod do fyziologie práce, m ení odezvy 
organismu na práci a pracovní prost edí 
a vyšet ovacích metod ve fyziologii práce. 

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

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
má znalosti o chemických, biologických a fyzikálních metodách 
vyšet ování a m ení složek životního a pracovního prost edí, 
umí provád t odb ry vzork  r zných matric podle specifických 
požadavk  jednotlivých analyt , 
zná strategii a taktiku m ení a vyšet ování podle jejich ú elu.

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

 
3.2.3 U ební osnova odborného modulu OM 4 

Odborný modul – OM 4 I. II. a III. Speciální vyšet ovací metody 
Typ modulu povinn  volitelný – výb rová ást I., II. nebo III. 
Rozsah modulu 5 dn , tj. 40 hodin teoretické výuky 
Po et kredit  20  

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

OM 4 - I. 
Speciální chemické 
vyšet ovací metody 

Úvod do problematiky modulu. Speciální 
analytické instrumentální metody a speciální 
principy a techniky p ípravy vzork  k chemické 
analýze. 
Vyšet ení chemických organoleptických 
a zdravotn  závažných ukazatel  jakosti pitné 
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vody a teplé vody – ukazatele úplného rozboru, 
vyšet ení chemických ukazatel  jakosti vod ke 
koupání a jejich zdrojích. 
Výluhové testy pro materiály a výrobky 
p icházející do styku s pitnou vodou. 
Stanovení anorganických a organických 
kontaminant  a reziduí pesticid  v potravinách 
a pokrmech, vyšet ení pokrm  na p ítomnost 
bakteriálních toxin  a mykotoxin . 
Vyšet ování anorganických a organických 
kontaminant  v p edm tech b žného užívání 
a obalech pro potraviny. 
Vyšet ení organických a anorganických polutant  
v ovzduší, vyšet ení chemických škodlivin ve 
vnit ním prost edí staveb. 
Specifický p ístup p i vyšet ování chemických 
rizikových faktor  pracovních podmínek za 
ú elem objektivizace expozice pracovník , 
specifické p ístupy ke strategii a taktice m ení 
a odb ru vzork  v pracovním prost edí, specifika 
tvorby plánu vzorkování v pracovním prost edí 
podle zdroj  škodlivin a asového snímku pobytu 
pracovník , specifická stanovení chemických 
škodlivin v pracovním prost edí, m ení prašnosti 
v pracovním prost edí. 
Biologické expozi ní testy pro stanovení expozice 
pracovník , strategie odb ru biologického 
materiálu pro chemická vyšet ení, vyhodnocení 
a interpretace jejich výsledk . 
Stanovení prašnosti – respirabilní frakce, 
suspendované ástic frakce PM10, PM2.5, prašný 
spad, fibrogenní a vláknité prachy. 
Chemické vyšet ení venkovních hracích ploch. 
Zpracování a hodnocení výsledk  chemických 
analýz. 

OM 4 - II. 
Speciální biologické 
vyšet ovací metody 

Úvod do problematiky modulu. Speciální 
biologické a mikrobiologické metody. 
Mikrobiologické zkoušení potravin, stanovení 
plísní, kvasinek, pr kaz hygienicky 
a epidemiologicky významných skupin bakterií 
a stanovení jejich po tu, mikrobiologické 
vyšet ení zdravotní nezávadnosti pokrm .  
Vyšet ení mikrobiologických ukazatel  jakosti 
pitné vody, teplé vody, balené pitné vody, vody 
pro koupání a v jejích zdrojích, stanovení 
vybraných patogen  ve vodách. 
Vyšet ení mikrobiální kontaminace prost edí, 
metody vyšet ení mikrobiologické istoty 
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p edm t  a prost edí v potraviná ských provozech 
a za ízeních pro ve ejné stravování, metody 
stanovení kontaminace ploch. 
Vyšet ení biologických ukazatel  vnit ního 
prost edí staveb. 
Vyšet ení mikrobiálního a parazitárního zne išt ní 
venkovních hracích ploch. Vyšet ení 
mikrobiologických ukazatel  pro odpady 
a zeminy – stanovení indikátorových organism  
v istírenských kalech, p dách, upravených 
bioodpadech, kompostech a pomocných p dních 
p ípravcích. Stanovení indikátor  ú innosti 
hygienizace v kompostárnách a bioplynových 
stanicích. 
Problematika biologických initel  v pracovním 
prost edí a metody jejich stanovení. 
Testování sterility zdravotnických prost edk , 
ov ování desinfek ní a steriliza ní ú innosti 
biologickými indikátory. 
Mikroskopický obraz pitných vod (abioseston, 
po ty organism , princip ur ení živých 
organism ), stanovení ukazatel  jakosti vody 
vhodné ke koupání ve volné p írod , stanovení 
stupn  masového rozvoje sinic. 
Principy genotoxických vyšet ení (cytogenetická 
analýza periferních lymfocyt ), mikrobiologické 
testy (Ames v test). 
Testy ekotoxicity (testy akutní a chronické 
toxicity) na zkušební vodní organismy. 
Zpracování a hodnocení výsledk  biologických 
a mikrobiologických vyšet ení. 

OM 4 - III.  
Speciální fyzikální  
vyšet ovací metody 

Úvod do problematiky modulu. Speciální 
fyzikální m ení. 
M ení veli in mikroklimatických parametr  – 
teplota, výsledná teplota, operativní teplota, 
relativní vlhkost vzduchu, rychlost proud ní 
vzduchu, podmínky m ení, metody m ení, 
m icí p ístroje. Výpo et produkce potu a náhrady 
tekutin formou ochranných nápoj . 
M ení hluku, typy zvukom r , charakteristiky A, 
pásmové a frekven ní filtry, ekvivalentní hladiny, 
hlukové dávky, stanovení zát že. M ení hluku 
v komunálním prost edí, strategie a taktika 
m ení. M ení hluku v pracovním prost edí, 
strategie a taktika m ení. Zpracování výsledk  
m ení, výpo ty, nejvyšší p ípustné hladiny 
a stanovení korekcí. 
M ení vibrací, charakteristiky, technika m ení 
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a p ístroje, m ení vážených hodnot, m ení ve 
frekven ních pásmech, dávka vibrací, nejvyšší 
p ípustné hodnoty, použití korekcí. 
M ení a hodnocení expozice osob elektrickým 
a magnetickým polem, ultrafialovým, viditelným 
a infra erveným zá ením, nejvyšší p ípustné 
hodnoty, referen ní úrovn . 
M ení denního osv tlení – metodika, p ístroje. 
M ení um lého osv tlení – metodika, p ístroje. 
M ení jas , zjiš ování osln ní, práce s luxmetry 
a jasom ry. 
Hodnocení a interpretace výsledk  fyzikálních 
m ení. 
Vyšet ovací metody ve fyziologii práce, stanovení 
energetického výdeje, kyslíkové spot eby, tepové 
frekvence, m ení a posuzování celkové fyzické 
zát že, lokální svalové zát že, tepelné zát že, 
posouzení ergonomie pracovního místa. 

Ukon ení modulu Hodnocení, odborného modulu OM 4 – výb rové 
ásti I. – III. 2 

Výsledky vzd lávání 

Absolvent/ka: 
provádí specializované laboratorní vyšet ovací postupy a m ení 
chemickými vyšet ovacími metodami nebo biologickými 
vyšet ovacími metodami nebo fyzikálními m ícími metodami 
podle zvolené výb rové ásti modulu, 
umí hodnotit a interpretovat výsledky chemických, biologických 
nebo fyzikálních m ení pro ú ely státního zdravotního dozoru.

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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3.2.4 U ební osnova odborného modulu OM 5 
Odborný modul – OM 5 Odborná praxe 
Typ modulu povinný 

Rozsah modulu 

1) odborná praxe na vlastním pracovišti 6 týdn , tj. 240 hodin 
2) odborná praxe na pracovišti akreditovaného za ízení 1 týden, tj. 40 
hodin  
- p edepsané výkony k jednotlivým odborným modul m, které není 
možno vykonat na vlastním ani jiném neakreditovaném pracovišti 
- konzultace a vypracování písemné odborné práce na zadané 
odborné téma (dle výb rové ásti odborného modulu 4 nebo její ásti, 
pokud není možno vypracovat na vlastním pracovišti) 

Po et kredit   
Seznam výkon  Po et výkon  
Analytické stanovení chemických ukazatel  jakosti pitné vody – krácený 
rozbor 3 

Provedení výluhového testu pro vyšet ení zdravotní nezávadnosti výrobku 
p icházejícího do styku s pitnou vodou 1 

Provedení výluhového testu pro stanovení celkové a specifické migrace 
z výrobku ur eného pro styk s potravinami 2 

Stanovení základních výživových dávek a energetické hodnoty pokrm  1 
Cílené chemické vyšet ení potravin i pokrm  1 
Provedení odb ru vzorku ovzduší a následné stanovení chemických 
kontaminant a tuhého aerosolu ve volném ovzduší 2 

Provedení odb ru vzorku ovzduší a následné stanovení chemických škodlivin 
v pracovním ovzduší 2 

Provedení odb ru vzork  vod pro stanovení chemických, mikrobiologických 
a biologických ukazatel  jakosti pitné vody a vody ke koupání 2 

P íprava a zpracování vzorku pevné matrice k mikrobiologické kultivaci 2 
P íprava a zpracování vzorku kapalné matrice k mikrobiologické kultivaci 2 
Provedení mikrobiologického vyšet ení pitné vody 3 
Provedení mikrobiologického vyšet ení vody ke koupání 2 
Provedení mikrobiologického vyšet ení potravin a pokrm  3 
Biologický rozbor vod a stanovení mikroskopického obrazu 2 
Vyšet ení výskytu mikroorganism  ve vnit ním prost edí pobytových 
místností staveb 2 

Provedení odb ru vzork  zemin, bioodpad , upravených odpad  a písk  
z pískoviš  pro stanovení chemických, mikrobiologických a biologických 
ukazatel  

1 

M ení mikroklimatických parametr  prost edí 2 
M ení hluku v komunálním prost edí 2 
M ení hluku v pracovním prost edí 2 
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M ení denního a um lého osv tlení 2 
Výkony k výb rové ásti modulu OM 4 – I.: 
Analytické stanovení chemických ukazatel  pitné vody – úplný rozbor 5 
Stanovení celkové a specifické migrace z výrobku ur eného pro styk 
s potravinami (z plast , silikát ) s použitím r zných simulant  2 

Provedení výluhové zkoušky s výpo tem migra ního ísla pro výrobek i 
materiál p icházející do p ímého styku s vodou 2 

Stanovení aditiv, konzerva ních látek a chemických kontaminant ve vzorku 
potraviny nebo pokrmu 2 

Stanovení chemických kontaminant a tuhého aerosolu ve volném ovzduší 2 
Stanovení organických a anorganických chemických škodlivin v pracovním 
ovzduší 3 

Stanovení celkové prašnosti, respirabilní frakce v pracovním ovzduší, v etn  
k emene a vláknitých prach  2 

Biologický expozi ní test pro r zné škodliviny dle výb ru 3 
Výkony k výb rové ásti modulu OM 4 – II.: 
Mikrobiologické vyšet ení a pr kaz hygienicky a epidemiologicky 
významných bakterií v potravinách 5 

Stanovení po tu plísní a kvasinek  3 
Stanovení po tu kolonií p i ur ených teplotách a hygienicky a 
epidemiologicky závažných patogenních mikroorganism  ve vodách 5 

Provedení vyšet ení mikrobiální kontaminace prost edí  5 
Vyšet ení mikrobiálního a parazitárního zne išt ní venkovních hracích ploch 2 
Vyšet ení kontaminace pracovních ploch a za ízení 3 
Stanovení mikroskopického obrazu vod – abiosestonu a ur ení po tu živých 
organism  2 

Cytogenetické vyšet ení – biologické vzorky (mo , krev), vzorky prost edí 10 
Výkony k výb rové ásti modulu OM 4 – III.: 
M ení a hodnocení mikroklimatických parametr  prost edí v celém rozsahu 10 
M ení a hodnocení hluku v komunálním prost edí  10 
M ení a hodnocení hluku v pracovním prost edí 10 
M ení a hodnocení vibrací 5 
M ení a hodnocení neionizujícího zá ení 3 
M ení denního a um lého osv tlení a jas  10 
M ení ve fyziologii práce 5 
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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: 
školitelé pravideln  a pr b žn  prov ují teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání. Do studijního pr kazu 
zapisují 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 , 
vypracování odborné písemné praktické práce na zadané odborné téma 
podle zvolené výb rové ásti modulu OM 4. 

c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn ní 
pozd jších právních p edpis  a skládá se z ásti: 

praktické, kterou se rozumí obhajoba písemné praktické práce na zadané 
odborné téma, 
teoretické. 

 

5 Profil absolventa  

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Vyšet ovací metody v ochran  
a podpo e ve ejného zdraví bude p ipraven provád t, zajiš ovat a koordinovat základní, 
specializované a vysoce specializované vyšet ovací a m ící postupy a innosti pro pot eby 
orgán  ochrany ve ejného zdraví. Je oprávn n na základ  vlastního posouzení a rozhodnutí, 
v souladu s platnou legislativou zabezpe ovat zdravotní pé i v oboru vyšet ování složek 
životního a pracovního prost edí pro ochranu a podporu ve ejného zdraví v rozsahu své 
specializované zp sobilosti stanovené innostmi, ke kterým je 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 

Zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí v oboru Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví je p ipraven/a:  

provád t odb ry vzork  složek životního a pracovního prost edí a biologického 
materiálu standardními i specializovanými postupy, 

vyšet ovat a m it složky životního a pracovního prost edí, výrobk , biologického 
materiálu pro ú ely státního zdravotního dozoru, pro sledování ukazatel  
zdravotního stavu obyvatelstva a pro monitorování vztah  zdravotního stavu 
obyvatelstva a faktor  životního prost edí a životních a pracovních podmínek, 

p ipravovat podklady pro hodnocení a ízení zdravotních rizik podle stanovených 
inností specialisty pro ochranu a podporu ve ejného zdraví vyhláškou . 55/2011 

Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník . 

vést specializa ní vzd lávání zdravotních laborant  v oboru Vyšet ovací metody 
v ochran  a podpo e ve ejného zdraví jako lektor i jako školitel praktické výuky. 

 

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, který 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 praktické výuky m že být zdravotní laborant se specializovanou 
zp sobilostí ve vyšet ovacích metodách v hygien  nebo hygien  práce, 
odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí 
vyšet ovací metody v hygien , odborný pracovník v ochran  a podpo e 
ve ejného zdraví se specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech. 
Lektorem m že být zdravotní laborant se specializovanou zp sobilostí ve 
vyšet ovacích metodách v hygien  nebo hygien  práce, odborný pracovník 
v laboratorních metodách se specializovanou zp sobilostí vyšet ovací metody 
v hygien , odborný pracovník v ochran  a podpo e ve ejného zdraví se 
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specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, léka  se 
specializovanou zp sobilostí v hygienických oborech, epidemiologii, 
pracovním léka ství nebo ve ejném zdravotnictví nebo další odborník s jinou 
kvalifikací podle zam ení témat v kurzu. 
doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp sobilosti. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu standardní vybavení u eben (PC, 
dataprojektor, p ístup k internetu).  
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
U ebna pro výuku vybavená modelem umož ující praktický nácvik základní 
a rozší ené neodkladné resuscitace. 
Pro praktickou ást vzd lávacího programu technické a p ístrojové vybavení 
laboratorního pracovišt  ochrany a podpory ve ejného zdraví. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pro praktickou ást vzd lávacího programu – zdravotnické za ízení z ízené 
k p íslušným laboratorním a m icím innostem na úseku ochrany a podpory 
ve ejného zdraví.  
Pro teoretickou ást vzd lávacího programu – smluvní vztah s poskytovatelem 
zdravotní pé e v laboratorních innostech na úseku ochrany a podpory 
ve ejného zdraví. 

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  

OM 1 P Ochrana a podpora ve ejného 
zdraví 

1 týden T – 40 hodin 20 (à 4 kredity/den) 

OM 2 P Laboratorní management 
v ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví 

1 týden T – 40 hodin 
 

20 (à 4 kredity/den) 

OM 3 P Vyšet ovací metody v ochran  a 
podpo e ve ejného zdraví 

1 týden T – 40 hodin 
 

20 (à 4 kredity/den) 

OM 4 PV Speciální vyšet ovací metody 
OM4 – I. chemické 
OM4 – II. biologické 
OM4 – II. fyzikální 

1 týden T – 40 hodin 
 

20 (à 4 kredity/den) 
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OM 5 P Odborná praxe na: 

- vlastním pracovišti 
- pracovišti akreditovaného 

za ízení 

 
6 týdn  Pr – 240 hodin 
1 týden Pr AZ– 40 
hodin 

 
30 (à 1 kredit/den) 

15 (à 3 kredity/den) 

 
 

  T – teorie  160 hodin 
Pr – praxe  360 
hodin 
Pr – AZ    40 hodin 
 
Celkem 560 hodin  

 
 
 
 

Celkem 145 kredit  

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