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Příloha č.3 
 

Zápis ze zasedání akreditační komise č. 43 oboru Klinická biochemie  
ze dne 8. 9. 2005 na MZ ČR 

 
 
Přítomni: doc. MUDr. Petr Čechák, CSc., doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., doc. MUDr. Antonín 
Jabor, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek DrSc., doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc., doc. RNDr. Petr 
Štern, CSc., MUDr. Miroslav Verner. 
 
Omluveni: prof.  MUDr. Vladimír Palička CSc., doc. MUDr. Richard Průša, CSc., doc. MUDr. Petr 
Schneiderka, CSc., doc. RNDr. Miloš Tichý, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA 
 
 
Jednání zahájil prof. Škrha, který přítomné seznámil se změnami v přístupu k výběru akreditovaných 
pracovišť (AP) a dalšími postupy při definování podmínek pro jejich výběr. Informoval dále o tom, že 
financování systému postgraduálního vzdělávání není ze strany MZ ČR zajištěno. Dále vyzval k volbě 
předsedy a místopředsedy komise. 
 
1. Volba předsedy a místopředsedy AK: 
 
Účastníci jednání zvolili předsedou doc. MUDr. Antonína Jabora, CSc., místopředsedou prof. MUDr. 
Jaroslava Racka DrSc. 
 
2. Příprava požadavků na akreditované pracoviště (AP) 
 
V úvodním slovu prof. Škrhy byl definován požadavek komise EU, který jednoznačně směřuje 
k pobytu školence na AP po celou dobu vzdělávání. Z tohoto důvodu jako jediná možná je varianta 
více úrovní AP. Komise zvolila model dvou úrovní. Vyšší úroveň by měla sloužit ke vzdělávání 
školenců v oboru a k poskytnutí pobytu na AP vyššího stupně podle vzdělávacího programu v oboru 
klinická biochemie (tj. 3 měsíce na tomto pracovišti). Nižší úroveň by měla zajistit vzdělávání školenců 
v oboru (s výjimkou 3 definovaných měsíců pobytu na vyšším pracovišti). Po diskusi komise dospěla 
k názoru, že nižší pracoviště by mělo být reprezentováno pracovištěm lůžkového zařízení 
s dostatečným spektrem služeb (na úrovni větších okresních a krajských nemocnic). S ohledem na 
tyto skutečnosti komise definovala následující základní požadavky na AP „nižšího“ typu (dále typ 1) a 
„vyššího“ typu (dále typ 2). 
 
 
Požadavky na AP typu 1 
 
Zdravotnické zařízení  
Zdravotnické zařízení poskytuje služby ve 4 základních oborech (pediatrie, interna, chirurgie, 
gynekologie) a v oboru anesteziologie a resuscitace. Ve zdravotnickém zařízení je laboratoř klinické 
biochemie a laboratoř klinické hematologie; tyto laboratoře pracují v nepřetržitém režimu. Laboratoře 
poskytují služby pro uvedené obory, pro lůžka JIP různého typu a pro odborné ambulance (nejméně 
endokrinologie, diabetologie, nefrologie a gastroenterologie). Zdravotnické zařízení je schopno zajistit 
vzdělávání povinného interního základu a existuje možnost zajistit pobyt v mikrobiologické a 
imunologické laboratoři. Rozsah služeb odpovídá poskytované péči, pracoviště splňuje aktuální 
požadavky Rady pro akreditaci ČLS JEP.  
 
Školitel 
Školitel splňuje následující podmínky: lékař s nejvyšší kvalifikací v oboru klinická biochemie, 10 let 
praxe, v minimálním nedělitelném pracovním úvazku 0,5. Na pracovišti současně pracuje analytik 
s nejvyšší kvalifikaci v oboru klinická biochemie a praxí nejméně 10 let a v minimálním nedělitelném 
pracovním úvazku 0,5. 
 
 
Zkušenosti školitele / pedagogické aktivity 
Zkušenosti s výukou v oboru klinická biochemie, přednášková a publikační činnost školitele 
(přednášky, postery, časopisy atd.). 
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Zajištění podmínek školence:  
Pracovní místo, šatna, počítač, přístup k odborné literatuře a internetu.  
 
 
Požadavky na AP typu 2 
 
Po diskusi bylo navrženo, aby AP „vyššího“ typu bylo pracoviště, které je schopno zajistit: 
 
Charakter pracoviště 
Vzdělávání školenců v zařízeních provádějících pregraduální a/nebo postgraduální výuku, s vědeckou 
a výzkumnou činností, v laboratořích s vazbou na specializovanou a vysoce specializovanou lůžkovou 
a ambulantní péči.  
 
Školitelé 
Na pracovišti je podmínka přítomnosti habilitovaných školitelů v minimálním nedělitelném úvazku 0,5. 
Podmínkou je přítomnost jak kvalifikovaného lékaře tak i analytika. Lékař s nejvyšší kvalifikací v oboru 
klinická biochemie, 10 let praxe, v nedělitelném pracovním úvazku 1,0. Na pracovišti současně 
pracuje analytik s nejvyšší kvalifikaci v oboru klinická biochemie a praxí nejméně 10 let a 
v nedělitelném pracovním úvazku 1,0.  
 
Vědecké, výukové a publikační aktivity 
Při výběru AP tohoto typu se bude hodnotit vědecká, výuková a publikační činnost za 5 let. 
 
Zajištění podmínek školence:  
Pracovní místo, šatna, počítač, přístup k odborné literatuře a internetu.  
 
 
Komise se domnívá, že požadavek pobytu školenců na akreditovaném pracovišti po celou dobu 
vzdělávání bude narážet na řadu problémů.  
 
Zápis byl po připomínkách rozeslán všem členům komise a prof. Škrhovi dne 4.10.2005. 
 
 
Zapsal:  doc. Jabor, Dr. Verner 




