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Lesk a bída specia-
lizačního vzdělávání 
– část 2: vzdělávání 
nelékařů v oboru  
klinická biochemie

A. Jabor

Ve specializačním vzdělávání pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky (odborný pracovník 
v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
přípravků, obor klinická biochemie) platí nový 
vzdělávací program podle Nařízení vlády č. 
31/2010 Sb., publikovaný ve Věstníku 2/2011 
a dostupný na adrese:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-
vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracov-
niky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_941_3.html

společně s dalšími vzdělávacími programy. Pro 
obor klinická biochemie jsou důležité vzdělávací 
programy dalších tří oborů - alergologie a kli-
nická imunologie, klinická genetika a nukleární 
medicína - protože tyto obory mají s klinickou 
biochemií společný kmen a uchazeči o atestaci 
v dalším ze tří oborů se mohou po úspěšném 
absolvování atestace v kratším časovém intervalu 
připravit na další atestaci. Ostatní laboratorní 
obory mají vlastní kmen, a je proto nutné ab-
solvovat vždy celý příslušný vzdělávací program. 
V roce 2011 se upravovaly obsahy vzdělávacích 
programů a po dohodách mezi vedoucími ka-
teder došlo k úpravám vzdělávacích programů 
tak, aby byl sjednocen především kmen pro již 
zmíněné čtyři obory. 

Změny ve vzdělávacím programu 
podle Nařízení vlády 31/2010 Sb.
Zásadní změny pro obor klinické biochemie (nelé-
kaři) jsou následující:
a) zkrácení celkové délky přípravy na 60 měsíců, 

aby bylo specializační vzdělávání z hlediska dél-
ky harmonizováno s posledním aktualizovaným 
vzdělávacím programem lékařů,

b) úprava struktury povinné praxe v rámci kmene,
c) zkrácení počtu dnů povinných kurzů v rámci 

kmene ze 40 (původních 8 pětidenních kurzů) 
na 24 (8 třídenních kurzů, aby byla zachována 
kontinuita pro uchazeče o atestaci, kteří se při-
pravují podle staršího vzdělávacího programu),

d) zkrácení počtu dnů povinných kurzů v rámci 
vlastního specializačního výcviku z 20 (4 pěti-
denní kurzy) na 16 (4 čtyřdenní kurzy, z důvodů 
uvedených výše). 

Struktura povinné praxe v rámci kmene je stejná 
pro všechny čtyři obory a je rozdělena takto: po 
úvodní šestiměsíční povinné praxi v oboru, do 
kterého je uchazeč zařazen, následuje 18 měsíců 
praxe, která probíhá v laboratořích biochemic-
kých, imunologických, nukleární medicíny, 
hematologických a transfúzní služby, mikrobi-
ologických, toxikologických, genetických, cyto-
logických, patologicko-anatomických a dalších. 
Vyjmenována je povinnost absolvovat 3 měsíce 
v klinické biochemii, 3 měsíce v hematologii 
a transfúzní službě, 2 měsíce v mikrobiologii, 2 
měsíce v imunologii, 1 měsíc v nukleární medicíně 
a 1 měsíc v lékařské genetice. Zbývající praxi lze 
absolvovat jako volitelnou v jakémkoliv klinickém 
laboratorním oboru podle možností a odborného 
zaměření uchazeče.

Zkrácení kurzů má svá pro i proti. Pro zkrácení ho-
voří  současný trend, patrný ve všech oborech, kdy je 
potřebné minimalizovat náklady, šetřit čas uchazečů 
a také zabránit velkým rozdílům mezi požadavky na 
absolvování povinných kurzů u lékařů (v posledním 
vzdělávacím programu zkráceno na 20 dnů celkem). 
Proti hovoří nedostatečný prostor pro doškolování 
uchazečů s často velmi heterogenním pregraduálním 
vzděláním na různých fakultách (od geologických 
přes zootechniku až po „klasické“ přírodovědecké 
nebo chemické vzdělání na tradičních „kamenných“ 
univerzitách s dlouhou tradicí kvalitního vzdělá-
vání), stále se snižující úroveň znalostí u atestací, 
přerušení kontinuity pro ty uchazeče o atestaci, kteří 
vstoupili do jiného prostředí s jinými požadavky na 
teoretické kurzy a v neposlední řadě i zájem části 
uchazečů o detailnější proškolení v komplexní pro-
blematice oboru. V současné době již IPVZ nabízí 
pouze zkrácené kurzy a pro ty uchazeče o atestaci, 
kteří se připravují podle staršího vzdělávacího pro-
gramu, bude nutné připravovat individuální studijní 
plán s instruktáží pro samostudium a doplňovat 
kurzy pomocí e-learningu.
Praxe ve vlastní specializaci je v délce 36 měsíců, 
z toho 33 měsíců v klinické biochemii, 1 měsíc 
na oddělení hematologie a transfuzního lékařství 
nebo v hematologické laboratoři, 1 měsíc v mik-
robiologické laboratoři a 1 měsíc v imunologické 
laboratoři. S ohledem na požadavky logbooku by 
si měl uchazeč osvojit všechny speciální požadavky 
podle vzdělávacího programu, případně s pobytem 
na specializovaném pracovišti.
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Pracoviště, na kterém se bude uchazeč o atestaci 
vzdělávat, musejí být akreditována, požadavky na 
akreditaci by měla splnit většina pracovišť oboru 
klinické biochemie zdravotnických zařízení, které 
poskytují akutní lůžkovou péči: školitel musí mít 
osvědčení k výkonu nelékařského zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu a specializova-
nou způsobilost v klinické biochemii (úvazek 1,0), 
lékař musí mít specializovanou způsobilost v oboru 
klinická biochemie (minimální úvazek 0,2). Ostatní 
požadavky (materiální a technické, organizační 
a provozní včetně přístupu k literatuře a dalším 
odborným informacím) jsou zcela běžné.
Několik praktických otázek a možnosti řešení
l Uchazeč o atestaci, který byl zařazen do oboru 

klinická biochemie podle vzdělávacího progra-
mu dle Nařízení vlády 463/2004 Sb. (66 měsíců 
celkem) může (ale nemusí) požádat o přeřazení 
do oboru klinická biochemie dle Nařízení vlády 
31/2010 Sb. (60 měsíců celkem). Žádá se odbor 
vzdělávání nelékařských oborů MZ ČR. 

l Ukončení společného kmene je možné po absol-
vování praxe v této části vzdělávacího programu, 
absolvování všech povinných částí kurzu (dříve 
8 týdnů, nově 24 dnů) a úspěšné absolvování 
testu. Úspěšně absolvovaný kmen (tedy včetně 
povinných částí kurzu uvnitř kmene) platí 
„doživotně“ a umožňuje vykonat více než jednu 
atestaci po splnění podmínek specializační části 
vzdělávání. 

l Nepodařilo se sjednotit logbooky, a proto 
doporučujeme používat provizorní logbook 
vystavený na webových stránkách ČSKB. Pokud 
se podaří nový logbook dokončit, bude s velkou 
pravděpodobností velmi obdobný provizornímu 
logbooku. Před atestací je možné předkládat 
více druhů podkladů o splnění podmínek 
vzdělávacího programu, ve kterých lze dohledat 
potvrzení provedení výkonů požadovaných 
vzdělávacím programem a logbookem.

l Obecně se „praxí“ míní praxe podle vzdělávací-
ho programu za předpokladu, že jde a) o praxi 
od nástupu do pracovního poměru po dokon-
čení vysokoškolského magisterského studia, b) 
v pracovním poměru s definovaným úvazkem 
(zkrácení úvazku příslušně prodlužuje praxi), c) 
na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka. 
Praxe na pozici laboranta nemůže být do praxe 
v rámci specializačního vzdělávání vysokoško-
láků nelékařů započtena. 

l O zápočet praxe před zařazením do specializač-
ního oboru je nutné požádat. Pokud probíhala 
tato praxe v jiném oboru, lze uznat větší či menší 
část této praxe podle povahy práce, samozřejmě 
s přihlédnutím k potvrzením zaměstnavatele, 
resp. školitele. Žádá se na formuláři IPVZ.

l Kredity vyžadované ve vzdělávacím programu 
specializačního vzdělávání jsou podružnou 
záležitostí, protože je jasně daný poměrně 
rigorózní plán vzdělávání s přesným počtem 
hodin výuky i spektra témat. Zcela jiná situace 
s kredity je samozřejmě v rámci kontinuálního 
vzdělávání, kde je naopak získání kreditů klíčové 
pro registraci. 

Uvedené postoje jsou do určité míry výsledkem 
roky prověřené praxe, diskusí s bývalými náměstky 
pro výuku i osobní zkušeností pracovníků katedry. 
Nemusejí však platit absolutně v budoucnosti.
Závěrem lze konstatovat, že v současném systému 
specializačního vzdělávání, který se buduje zcela nově 
především u lékařů, ale s nepochybnými dopady i na 
vzdělávání nelékařů, vzniká mnoho nejasností a pro-
storu pro další úpravy. Situace bude obtížná především 
pro uchazeče o atestaci do té doby, než se stabilizuje. 
Bude však obtížná i pro přednášející a garanty odbor-
ných kurzů, kteří budou vzdělávání nelékařů na IPVZ 
organizovat. Osobně jim k tomu jako bývalý vedoucí 
Katedry klinické biochemie IPVZ přeji mnoho trpě-
livosti. A mým kolegům, kteří mi s prací na katedře 
řadu let pomáhali, mnohokrát děkuji za spolupráci. 


