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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

akreditovaného kvalifikačního kurzu
Radiologická technika

1. Název kurzu: Radiologická technika

2. Cílová skupina
Kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního

oboru pro přípravu radiologických techniků, kteří po absolvování akreditovaného bakalářského studij-
ního oboru matematicko-fyzikálního zaměření chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu povolání ra-
diologického technika.

3. Cíl kurzu
Cílem vzdělávacího programu je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností,

které odpovídají znalostem a dovednostem absolventů akreditovaného zdravotnického bakalářského
studijního oboru pro přípravu radiologických techniků a které jim umožní výkon tohoto zdravotnické-
ho povolání. 

4. Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je
absolvování bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření, doložené ověřenou

kopií diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. 

5. Celková délka kurzu 
Celková délka akreditovaného kvalifikačního kurzu je minimálně 25 dní (200 hod.).



Částka 8 Strana 41

6. Učební plán a osnovy
Konkrétní rozsah a obsah kurzu je stanoven příslušným učebním plánem (viz tabulka níže) na zá-

kladě předložených dokladů o absolvování vysokoškolského studia. Učební plán se skládá z níže uve-
dených odborných a zdravotnických modulů.

Učební plán pro absolventy příslušných oborů 

Pro absolventy oboru

Modul Matematicko-fyzikálního zaměření

A – Neodkladná první pomoc 2 dny/16 hodin 

A – Medicínské předměty I 2 dny/ 16 hodin

A – Zdravotnická legislativa, etika 1 den/8 hodin

B – Medicínské předměty II 5 dní/40 hodin

C – Fyzikální základ 5 dní/40 hodin

D – Radiologická fyzika 5 dní/40 hodin 

E – Klinická praxe* Min. 5 dní/40 hodin 

*Závisí na pracovišti, z kterého kandidáti pocházejí a na jeho vybavení

Modul A - Medicínské předměty I, Neodkladná první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, Etika –
5 dní

a) Neodkladná první pomoc – 2 dny

Základní neodkladná resuscitace: Poruchy základních životních funkcí, diagnóza, postupy během zá-
kladní neodkladné resuscitace včetně automatické externí defibrilace. Náhlé stavy bezprostředního
ohrožení života. Poruchy vědomí, akutní dušnost/dušení, oběhové poruchy kardiální (IM, poruchy ryt-
mu, embolie plicnice), periferní (kolaps, šok). Intoxikace. Zvláštnosti náhlých příhod u dětí. Péče
o matku a novorozence. Traumatologie: krvácení zevní a vnitřní, způsoby zastavení, kraniocerebrální
poranění, dutinová poranění, zlomeniny, luxace, způsoby fixace, termická poranění.

ZHN, radiační, chemický, biologický terorismus. Hromadný výskyt raněných, třídění, zásady odsu-
nu. Likvidace následků hromadného neštěstí, živelné katastrofy. Krizový management, integrovaný zá-
chranný systém. Praktická výuka na modelech. Ověření znalostí testem.

b) Medicínské předměty I – 2 dny

Klinická propedeutika: Funkční a laboratorní vyšetřovací metody versus zobrazovací metody. 
Základy biologie, patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách: Rentgenová anatomie.

Virtuální realita, modulace, prostorové rekonstrukce. Možnosti virtuální medicíny zobrazovacími me-
todami.

Hygiena a epidemiologie: Hygienické požadavky na pracovní prostředí pro vybrané fyzikální a chemické.
Klinické aplikace v radiologii: Základy vztahů klinických oborů k radiologii. Pravidla a kritéria racio-

nální indikace s ohledem na standardy MZ ČR, RS ČLS JEP a indikačních kritérií. Postavení radiolo-
gických techniků, radiologických fyziků, radiologických asistentů a radiologů v systému kontroly a hod-
nocení racionálních indikací. Zásady první pomoci na radiologických pracovištích s ohledem na
specifická rizika. Specifikace jednotlivých provozů s pohledu klinických aplikací – angiografie, inter-
venční (invazivní) radiologie, výpočetní tomografie, skiaskopie, skiagrafie, screening.

c) Zdravotnická legislativa a etika – 1 den

Systém zdravotnictví a zdravotní péče: základní zákony, financování zdravotnictví. Postavení a kom-
petence MZ a krajů. Základní práva občanů v péči o zdraví, základní povinnosti zdravotnických pra-



Strana 42 Částka 8

covníků. Podpora a ochrana veřejného zdraví, orgány a zařízení veřejného zdraví, prevence nozokomi-
álních nákaz. Zdravotnická dokumentace. Lékařské a nemocniční informační systémy. Ochrana dat. 

Etika: Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání, etika mezilidských vztahů. Lé-
kařské kodexy a české zákony. Otázky moderní genetiky a embryologie. Transplantace a experimenty
na člověku. Etika chronicky nemocných a handicap. Problematika pravdy u lůžka pacienta. Kritické
momenty na konci života, koma a definice smrti. Etika výzkumné práce.

Modul B - Medicínské předměty II – 5 dní 

Zpracování a rozpoznávání obrazu: Základní pojmy a operace: vzorkování a kvantování obrazu, 2-D
konvoluce, 2-D FT. Předzpracování obrazu: potlačení šumu, detekce hran, zaostření obrazu. 

Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví: Základní orientace v problematice managementu ja-
kosti, zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení, seznámení se základními požadavky
norem ISO řady 9000. Zavádění norem ISO ve zdravotnictví, rozdíl mezi akreditací a certifikací zdra-
votnického zařízení, příprava a vlastní postup certifikačního / akreditačního procesu ve zdravotnickém
zařízení.

Informatika ve zdravotnictví: Způsoby využití informačních technologií ve zdravotnictví. Možnosti
získávání, zpracování a ukládání obrazových dat se zaměřením na medicínské aplikace, s používanými
formáty souborů pro medicínské účely (DICOM, Interfile, a další), s uspořádáním medicínských počí-
tačových sítí (PACS) 

Technické a zdravotnické právní předpisy: Přehled technických a zdravotnických právních i jiných
předpisů spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření. Problematika
klinického hodnocení a klinických zkoušek (Zákon o zdravotnických prostředcích, Atomový zákon
a související předpisy, směrnice ES, související normy – ČSN, EN, ISO). 

Modul C: Fyzikální základ – 5 dní

Jaderná a radiační fyzika: Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou, interakce zá-
ření alfa, beta, gama a neutronového, průchod svazků záření látkou, účinky záření na látku. Obecné vlast-
nosti radioaktivní přeměny, přeměna alfa, protonová radioaktivita, přeměna beta, emise záření gama, pří-
rodní radioaktivita, vlastnosti a typy jaderných reakcí, štěpení jader, transurany, termojaderná reakce.

Dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrana: Vývoj a cíle dozimetrie, veličiny a jednotky v dozi-
metrii a ochraně před zářením (definice a interpretace), zdroje, pole, interakce, ionizace, přenos a ab-
sorpce, biologické účinky. Principy a metody měření aktivity, dávky a expozice. Cíle a úkoly hygieny zá-
ření, principy ochrany před zářením (zdůvodnění, optimalizace, princip ALARA, limitování),
monitorování záření (vnější záření, kontaminace, osobní dozimetrie), vybrané otázky praxe v ochraně
před zářením (expozice přírodním zdrojům záření, aplikace záření v průmyslu a výzkumu, jaderný pa-
livový cyklus, radiační nehody). 

Detektory ionizujícího záření a metody měření: Plynové detektory (ionizační komory, proporcionální,
Geigerovy-Müllerovy, koronové detektory), organické a anorganické scintilační detektory, vyhodnoce-
ní světla fotonásobičem, parametry a různé typy fotonásobičů, polovodičové detektory, detektory s po-
vrchovou bariérou částečně nebo zcela vyprázdněné, kompenzované Ge(Li) a Si(Li), detektory ze su-
perčistého Ge (HPGe)), chlazení detektorů, kryostat, Dewarova nádoba. Integrující dozimetry pevné
fáze (filmové, termoluminiscenční, radiofotoluminiscenční, chemické, jaderné emulze), stopové detek-
tory a některé speciální dozimetry neutronů (křemíková dioda a dozimetry na principu albeda neutro-
nů), výhody a nevýhody různých systémů, metody sekundární standardizace dávek fotonů, elektronů
a neutronů, zaměřené na aplikace v osobní dozimetrii a dozimetrii prostředí. 

Úvod do aplikací ionizujícího záření – Historický vývoj aplikací, přehled interakce záření s látkou,
zdroje ionizujícího záření pro aplikace, detektory a vyhodnocovací zařízení pro aplikace.
Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

Modul D - Radiologická fyzika – 5 dní

Radiologická fyzika: radioterapie 1 – Použití zobrazovacích metod v radioterapii, koncept cílových
objemů, význam CT. Lokalizace, simulace, metody znehybnění a nastavení pacienta. Pojmy BEV, DRR,
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EPID. Plánování léčby – základní parametry a modifikátory svazku, základní ozařovací techniky - SAD
vs. SSD, statická vs. dynamická. Počítačové plánování léčby – vstupní/výstupní parametry, ozařovací
protokol, verifikační systém. Brachyterapie, ortovoltážní radioterapie, speciální radioterapie-TBI, ste-
reotaktické ozařování, IMRT, hadronová radioterapie. Klinické lineární urychlovače a radionuklidové
ozařovače. Informační systém v radioterapii – datové toky, zálohování dat. Program zajištění jakosti -
testy přístrojů, periodicita, klinický audit. Radiační ochrana personálu a pacientů, osobní dozimetrie,
monitorování pracoviště, související legislativa.

Radiologická fyzika – radioterapie 2: Klinická radiobiologie – kritéria toxicity orgánů, radiobiologic-
ké modely TCP a NTCP. Radioterapie svazky s modulovanou fluencí (IMRT) – optimalizace, fyzikál-
ně-technická realizace – kompenzátory, vícelisté kolimátory, speciální zařízení (MIMIC, tomoterapie). 

Radiologická fyzika – rentgenová diagnostika: Princip a parametry rentgenky; konstrukce rentgeno-
vého zařízení; interakční procesy rentgenového záření v tkáni; vznik rentgenového obrazu; receptory
rentgenového obrazu; kvalita obrazu – kontrast, šum, rozlišení, Fourierova transformace, ROC; zobra-
zovací metody – SG, SS, ANGIO, MAMO, zubní, výpočetní tomografie (CT) – princip, tomografické
rekonstrukční metody, technické řešení, aplikace; zobrazovací proces – vyvolávání, senzitometrie, opti-
malizace; digitální zobrazovací metody; kritéria kvality pro radiodiagnostická zobrazení; radiační
ochrana pacienta – stanovení a hodnocení zátěže pacientů, metody snížení dávek; radiační ochrana per-
sonálu a veřejnosti; legislativní požadavky; program zajištění jakosti; řízení jakosti.

Radiologická fyzika – nukleární medicína: Základní principy NM, radiounklidy aradiofarmaka – pro-
dukce, požadavky a charakteristiky, aktivita a fyzikální vlastnosti radionuklidů v NM, Detekce ionizují-
cího záření v NM; Scintigrafie – gamakamera, kolimátory, parametry gamakamery, optimalizace. Kva-
lita obrazu v NM. Tomografické zobrazování v NM – SPECT, PET – detektory, střádání a rekonstrukce
obrazů, rekonstrukční algoritmy, korekce na zeslabení, příklady klinických aplikací. Diagnostické me-
tody in-vivo a in-vitro. Radiační ochrana pacienta, personálu a veřejnosti.

Fyzika a technika neionizujícího záření: Neionizující záření – elektromagnetické, UZ; problematika
ochrany – relevantní instituce, normy. UV, IR, VR záření, mikrovlny – biologické účinky, fyzikální ve-
ličiny a jednotky, ochrana. Lasery – principy, využití v technice a medicíně. Zobrazování magnetickou
rezonancí (MRI) – fyzikální principy NMR, principy zobrazování, technické provedení, klinické pří-
klady, QA, porovnání s ostatními zobrazovacími metodami v medicíně. Ultrazvuk – fyzikální principy,
relevantní fyzikální veličiny a jednotky, technické provedení, zobrazovací metody, klinické příklady.

Modul E - Klinická praxe – minimálně 5 dní

Nukleární medicína: Praxe v oblasti radiologické fyziky v nukleární medicíně organizovaná se smluv-
ně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti ra-
diologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvi-
čení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením radiologického fyzika se způsobilostí
k výkonu povolání bez odborného dohledu. 

Radiologie a zobrazovací metody: Praxe v oblasti radiologické fyziky v radiodiagnostika organizova-
ná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a od-
povědnosti radiologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením radiologického fyzika se způ-
sobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu.. 

Radiační onkologie: Praxe v oblasti radiologické fyziky v radioterapii organizovaná se smluvně zajiš-
těnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiolo-
gického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení
z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením radiologického fyzika se způsobilostí k výko-
nu povolání bez odborného dohledu. 

Praxe se zaměřuje především na pracoviště těch oborů, s nimiž uchazeč nemá zkušenosti.

7. Organizace výuky
Teoretická a praktická výuka technických předmětů (Modul C-D) bude probíhat ve formě kurzů

a praktických cvičení na pracovištích akreditovaných pro přípravu radiologických fyziků pod vedením
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odborných pracovníků s příslušnou způsobilostí. Teoretická výuka medicínských předmětů bude orga-
nizována formou kurzů a praktická výuka pod vedením odborných pracovníků se specializovanou způ-
sobilostí na akreditovaných pracovištích vzdělávacích a zdravotnických zařízení. Těžištěm přípravy bu-
de samostatné studium doporučené studijní literatury.

8. Způsob ukončení kurzu
Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů, absolvo-

vání dílčích zkoušek z jednotlivých předmětů, resp. modulů, závěrečnou zkouškou podle vyhlášky
č. 394/04 Sb. a před zkušební komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví. Teoretická část zkoušky bu-
de spočívat v zodpovězení 3 odborných otázek, které se losují. Praktické dovednosti budou ověřeny for-
mou řešení simulovaných případů. Po úspěšném vykonání zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o zís-
kané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání radiologického technika. Opakování
neúspěšně vykonané zkoušky je možné nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu, na který byl uchazeč po-
zván.

9. Činnosti, pro které získal absolvent kurzu odbornou způsobilost 
Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu Radiologická technika je způsobilý pro výkon čin-

ností v souladu s odst. 2 § 21 zákona č. 96/04 Sb. a dále činností uvedených v § 3 a § 20 vyhl.č. 424/04 Sb.

10. Seznam doporučené studijní literatury
Medicínské předměty:
Dylevský, I., Mrázková,O.: Funkční anatomie. Praha, Grada 2000
Trojan, S.: Lékařská fyziologie. Praha, Grada 2002
Stingl J.: Anatomie – učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994
Otová, Soukup, Kapras a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na LF. Karolinum, Praha 1997
Zothová, J.: Hygiena práce v základních výrobních odvětvích: učební text, I. Část, Hygiena práce v zá-
kladních výrobních odvětvích: učební text, II. Část, Brno, IDVPZ, 1995

Neodkladná první pomoc:
Hasík J: První pomoc pro příslušníky tísňových složek. Úřad českého červeného kříže, Thunovská 18, Pra-
ha 1, 2004
Pokorný J.: Lékařská první pomoc. Vybrané kapitoly, zejména Integrovaný záchranný systém – hro-
madný výskyt raněných, s. 281 - 303), Galén 2003 

Zdravotnická legislativa a etika:
Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně. Galén, Praha 1998
Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno, 2002
Haškovcová, H.,: Lékařská etika. Praha Galén, 2002
Munzarová M.: Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Masarykova univerzita, Brno 1995

Technické předměty:
Alpen E.L.: Radiační biofyzika, Academic Press, San Diego, 1998
Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D.: Molekulární biologie buňky. Garland
Publ., New York 1994
Bartušek D.: Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium. LF MU v Brně, Brno, 2004
Bushberg, J.T. et al The Essential Physics of Medical Imaging. LWW, 2002
ČSN ISO 9002: Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu
ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky – Část 9: Atomová a jaderná fyzika
ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky – Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření
Faiz M. Khan: The Physics of Radiation Therapy 
Farhataziz, Rodgers M.A.J.: Radiační chemie: Základy a aplikace, VCH Publishers, New York, 1987
Fiala, A., a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO"9000: 2000, Praha, Verlag Dashofer, 2000



Částka 8 Strana 45

Gosman, J. A., JECH, Č.: Jaderné metody v chemickém výzkumu. Praha, Academia 1989
Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996.
IAEA Techical Report Series No277: Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams. An
International Code of Practice. 2nd. ed. IAEA Vienna 1997
IAEA Technical Report Series No381: The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy
Electron and Photon Beams. An Itarnational Code of Practice for Dosimetry. IAEA 1997
IAEA Technical Report Series No398: Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy.
An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water.,
IAEA Vienna 2000
Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000
Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 1979
Milton: Statistical Methods in the Biological and Health Sciences, 2nd edition, McGraw-Hill Inc., 1992 
Musílek, L.: Úvod do fyziky ionizujícího záření. Praha, SNTL 1979
Musílek, L.: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, ČVUT 1992
Pešek, J.: Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství s využitím norem ISO. Praha: GRADA,
2003
Sabol, J.: Základy dozimetrie. Skripta ČVUT, Praha 1992
Sabol, J.: Příručka dozimetrie a ochrany před zářením. Skripta ČVUT, Praha 1996
Sabol, J. Úvod do metrologie ionizujícího záření. ČVUT, Praha 1982
Shortliffe, Perreault: Medical Informatics, 2nd edition, Springer 2001, New York
Steel, G.: Basic Clinical Radiobiology. 2002
Svíženská I., Válek V.: Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. díl Skiaskopie a skiagrafie.
IDVPZ, Brno, 2001
Sorenson, J. A., Phelps, M. E.: Physics in Nuclear Medicine. August 2003
SÚJB: Doporučení – Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radi-
oterapii v České republice – Radionuklidové ozařovače. ÚJI, Zbraslav 1998
SÚJB: Doporučení – Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radi-
oterapii v České republice – Urychlovače elektronů. ÚJI, Zbraslav 1998
Usačev S. a kol.: Experimentálna jadrová fyzika. Bratislava, Alfa 1982
Von Sonntag, C.: Základy chemie v radiační biologii, Taylor&Francis, Londýn, 1987
legislativa: http://www.sujb.cz
http://www.suro.cz

V Z D Ě L Á VAC Í  P R O G RA M

akreditovaného kvalifikačního kurzu

VÝROBA, PŘÍPRAVA A KONTROLA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

1. Název kurzu: Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

2. Cílová skupina 
Akreditovaný kvalifikační kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného zdravotnického

magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v přípravě léčivých přípravků, kte-
ří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních meto-
dách a přípravě léčivých přípravků po absolvování akreditovaného magisterského studijního oboru pří-
rodovědného zaměření. Jedná se o pracovníky, kteří jsou ve smyslu § 43 odst. 2 b), c) zákona č. 79/1997
Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, oprávněni při-
pravovat léčivé přípravky (radiofarmaka) na pracovišti nukleární medicíny, imunologických či mikro-
biologických pracovištích zdravotnických zařízení, nebo v zařízení ochrany veřejného zdraví.


