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Chyba č. 1

Absolvují specializační vzdělávání v České republice…



Historie specializačního vzdělávání v ČR

̶̶Vyhláška č. 77/1981 Sb. o zdravotnických pracovnících, do roku 

2004

̶̶Atestace I. stupně (2,5 roku – dříve tři roky)

̶̶Vyšší atestace II. stupně nebo nástavbová (3 až 5 let)

̶̶Nástavbové atestace ve zvlášť úzkých oborech

̶̶Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů



„Moderní“ éra specializačního vzdělávání

Od 2. 4. 2004

Vliv práva Evropského společenství

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací

Zák. č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zák. č. 96/2004 Sb. (nelékařská zdravotnická povolání)
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Významné novely

̶̶125/2005 Sb. – změna definice bezúhonnosti

̶̶189/2008 Sb. – základní kmen, obory ve vyhlášce, rezidenti, 
certifikované kurzy (zvláštní odborná způsobilost)

̶̶346/2011 Sb. – financování rezidenčních míst

̶̶67/2017 Sb. – vzdělávací rada, prodloužení kmene (zakončení 
zkouškou), obsah vzdělávání v kmenech ve vyhlášce



Nové instituty

̶̶Odborná způsobilost x specializovaná způsobilost (atestace)

̶̶Akreditace zařízení a akreditační komise

̶̶Školitel

̶̶Garant

̶̶Vzdělávací rada

̶̶Pověřená organizace (!)

̶̶Kmen, dozor a dohled, rezidenční místa atd.
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Chyba č. 2

Mají zbytečný strach…



Řádný průběh specializačního vzdělávání

̶̶Dokončení VŠ

̶̶Uzavření pracovní smlouvy v nemocnici

̶̶Plnění vzdělávacího programu kmene

̶̶Zkouška po ukončení základního kmene

̶̶Plnění vzdělávacího programu vlastního specializovaného výcviku

̶̶Atestační zkouška



Zkouška po kmeni

̶̶Dle zkušebního řádu č. 282/2019 Sb.

̶̶Naplno v roce 2020

̶̶Otázky již zveřejněny

̶̶Zkoušet budou domovské lékařské fakulty



Chyba č. 3

Nectí vzdělávací program…



Vzdělávací programy

̶̶ZCELA ZÁSADNÍ a JE NUTNO HO CTÍT!!!

̶̶Který je ten můj?

̶̶VP 2005, 2009-2010, 2011, 2015, 2018, 2019

̶̶Kmen – vyhláška č. 221/2018 Sb.

̶̶Vlastní výcvik – Věstník MZd



Chyba č. 4

Nejsou orientováni místem…



Akreditované zařízení

̶̶Specializační vzdělávání probíhá na akreditovaných pracovištích

̶̶I. a II. typu

̶̶Jejich seznam je na webu MZd

̶̶Pozor: lékaři v novém systému 1.7.2017 – 30.4.2019

̶̶Jinak výjimka ministra zdravotnictví!!!



Chyba č. 5

Nedostávají dost peněz…



Úvazky na akreditovaném zařízení

̶̶Specializační vzdělávání je odměňováno!

̶̶Nepodkročitelná hranice 0,5

̶̶Ph.D. studim

̶̶CAVE úvazky na univerzitách

̶̶Výjimky rodičovská dovolená, pediatrie



Chyba č. 6

Mají děti…



Problém časové osy

̶̶V zásadě nelimitovaná možnost dojíždět staré vzdělávací 
programy

̶̶Systém v čase ale přestává být přívětivý

̶̶Expirace



Chyba č. 7

Přepřahají spřežení při jízdě do kopce…



Problematický přechod mezi vzdělávacími 
programy

̶̶Při změně oboru (dalším oboru) je nutno ZAPOČÍTAT předchozí 
praxi

̶̶Zpravidla provádí pověřené organizace



Chyba č. 8

Neví, kolik je týdnů a dnů v měsíci…



Povinné praxe

̶̶Ve vzdělávacích programech často vyjádřeny v měsících

̶̶Např. jeden měsíc vs. 4 x týden



Chyba č. 9

Nenechají si čas na kontrolu a nápravu a bojí se zeptat…



Rozhodný okamžik splnění podmínek

̶̶Zákon nově (67/2017 Sb.) stanovuje jako podmínku pro přihlášení 

ke zkoušce po ukončení základního kmene 

i k atestaci splnění všech požadavků vzdělávacího programu

̶̶Dle zkušebního řádu je lhůta pro přihlašování 60 dní (dosud 90 + 

30) 



Jak se vyvarovat chyb

̶̶Znát svůj vzdělávací program

̶̶Ujistit se, že působím na akreditovaném pracovišti

̶̶Nechat si na vše dostatek času

̶̶Veškeré „nestandardnosti“ konzultovat na LF, kde je lékař 

zapsán



Děkuji za pozornost
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