
Příloha č.5 – část A 

 
V Z DĚL Á V A C Í  P R O G R A M  

v oboru 
KLINICKÁ BIOCHEMIE 

 
 
1.  Cíl specializačního vzdělávání 

Cílem specializačního vzdělávání ve specializačním oboru klinická biochemie je získání 
specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností 
v oblasti klinické biochemie, umožňujících samostatnou činnost (pod metodických vedením 
vedoucího pracoviště). Za výkon povolání klinického bioanalytika pro klinickou biochemii se 
považuje činnost podle § 26 zákona 96/2004 a § 121 vyhlášky 424/2004. 
2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání 

Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie je získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání ukončením: 
- akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného 

pracovníka v laboratorních metodách nebo 
- akreditovaného magisterského studijního oboru s biochemickým zaměřením na fakultách 

přírodovědného a chemického směru a akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné 
zdravotnické laboratorní metody. 

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83a zákoníku práce. Celková délka 
specializačního vzdělávání je 66 měsíců odborné praxe v pracovním úvazku 1,0.  

Účastník specializačního vzdělávání musí získat minimálně 60 kreditů ročně (za semestr 
specializačního vzdělávání se započítává 25 kreditů při splnění požadavků vymezených logbookem), 
které mu umožní přistoupit k atestační zkoušce. 
2.1 Všeobecná praxe v klinických laboratorních oborech 
2.1.1 Úvodní povinná praxe – 6 měsíců 

Úvodní praxe na oddělení klinické biochemie, srovnatelném pracovišti oboru nebo v jiné 
klinické laboratoři. 
2.1.2 Praxe v laboratorních oborech – 24 měsíců 

Klinická praxe v laboratořích klinicko-biochemických, imunologických, hematologických, 
mikrobiologických, toxikologických, genetických, cytologických, patologicko-anatomických a 
dalších. Praxe je určena pro získání základních teoretických znalostí společných pro klinické 
laboratorní obory. Doporučuje se, aby během této praxe uchazeč absolvoval povinný základní 
specializační kurz v délce 8 týdnů. Součástí této praxe je povinná doplňková praxe (bod 2.3.1). 
2.2 Povinná praxe v oboru klinické biochemie – 36 měsíců 

Praxe na oddělení klinické biochemie nebo srovnatelném pracovišti oboru, z toho nejméně 2 
měsíce v ústavu klinické biochemie, nebo na pracovišti doporučeném výborem odborné společnosti 
(ČSKB). 
2.3 Doplňková praxe 
2.3.1 Povinná doplňková praxe – 6 měsíců 

3 měsíce - oddělení hematologie a transfúzního lékařství nebo hematologie 
1 měsíc - mikrobiologická laboratoř 
2 měsíce - imunologická laboratoř 
Povinná doplňková praxe je součástí všeobecné praxe v klinických laboratorních oborech (bod 

2.1.2) . 
2.3.2 Doporučená doplňková praxe 

1 měsíc - toxikologická laboratoř 
1 měsíc - laboratoř klinické farmakologie 
1 měsíc - cytogenetická laboratoř 

2.4 Účast na vzdělávacích akcích 
- povinný základní specializační kurz  – 8 týdnů (80 kreditů) 



- povinný specializační kurz v klinické biochemii - 4 týdny (40 kreditů) 
- povinný kurz Neodkladná první pomoc – 2 dny (4 kredity)  
- povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den (2 kredity) 
- doporučené jsou další odborné akce pořádané IPVZ, ČLS JEP ČLK aj.  

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 
a)  Všeobecné teoretické znalosti 

Všeobecná praxe v klinických laboratorních oborech je zaměřena na získání teoretických 
znalostí zejména v oblastech: 
- Obecná chemie, anorganická a organická chemie. 
- Principy instrumentální analýzy, fyzikální chemie. 
- Biochemie (s ohledem na biochemii a metabolismus člověka). 
- Principy imunologie (reakce antigen protilátka, principy buněčné imunity, principy humorální 

imunity, komplement a další).  
- Mikrobiologie (patogen, klasifikační přístupy, struktura a obecné vlastnosti patogenů, rozvoj 

infekčního onemocnění, epidemiologické souvislosti a další).  
- Morfologie buňky, organely a jejich vlastnosti, kompartmentace metabolických procesů, dělení 

buňky, apoptóza a další.  
- Kmenové buňky, morfologie a význam krevních buněk, principy koagulace, transfuze.  
- Nukleové kyseliny, chromosomy, geny, genom, principy genetiky člověka a další.  
- Základy managementu klinické laboratoře.  
- Statistika v lékařských vědách, principy metrologie, principy řízení kvality. 
- Vybrané okruhy z fyziologie související s hlavními laboratorními obory. 
b)  Odborná příprava v klinické biochemii  

Odborná příprava vychází z předpokladu teoretických znalosti a praktických dovedností 
týkajících se laboratorní medicíny, klinické biochemie obecně i specificky. Rozsah požadavků je 
kompatibilní s požadavky Evropské unie na vzdělávání klinického chemika. Specifické požadavky a 
jejich hloubka jsou koncipovány s ohledem na pregraduální vzdělání a zaměření postgraduálního 
vzdělání v České republice. Specifické požadavky jsou odborné veřejnosti trvale k dispozici a 
dostupné na publikačních médiích. 

Praktické dovednosti nezbytně nutné a výčet provedených výkonů jsou specifikovány 
v logbooku. 
Znalosti laboratorní medicíny a obecné znalosti klinické biochemie zahrnují: 
- Základní znalosti chemie, biochemie, medicíny, statistiky. 
- Klinické hodnocení laboratorních dat. 
- Indikace klinicko-biochemických vyšetření. 
- Preanalytická fáze. 
- Analytické principy a techniky. 
- Metodologické hodnocení výsledků analýz. 
- Základní orientace v metodách hematologie a imunohematologie. 
- Obecné znalosti nutné pro konzultační činnosti. 
- Klinické znalosti a klinická praxe pro rozvoj konzultačních schopností. 
- Výzkum a vývoj. 
- Management laboratoře a zajišťování jakosti. 
Specifické znalosti pro klinickou biochemii, a to zejména v oblastech: 
- Sacharidy.  
- Lipidy a lipoproteiny.  
- Proteiny a aminokyseliny.  
- Nukleové kyseliny a puriny.  
- Porfyriny a žlučová barviva.  
- Biogenní aminy.  
- Voda a elektrolyty.  
- Kyseliny, base, krevní plyny.  
- Krevní buňky a destičky.  
- Srážení krve a fibrinolýza.  
- Imunitní systém.  
- Enzymy.  



- Mozkomíšní mok.  
- Zažívací trakt.  
- Exokrinní funkce pankreatu.  
- Játra a žlučové cesty.  
- Ledviny a močové cesty.  
- Srdce a oběhový systém.  
- Kosterní a pohybový systém.  
- Endokrinní systém.  
- Těhotenství, perinatální diagnostika.  
- Monitorování léčiv.  
- Otravy.  
- Vyšetřování neinfekčních chorob metodami molekulární biologie.  
4. Všeobecné požadavky 

Znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace  a systému zdravotní péče, základy lékařské 
etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), základní dokumentace oboru (chorobopis, zprávy, 
povinná hlášení, statistiky); poskytování neodkladné první pomoci; znalosti počítačové techniky a její 
využití pro dokumentaci a získávání informací; manažerské dovednosti a schopnost týmové práce. 
5. Hodnocení specializačního vzdělávání 
a)  Průběžné hodnocení školitelem – záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech na 

pracovišti) v průkazu odbornosti a logbooku. Záznamy o průběžném hodnocení školitelem 
pravidelně v šestiměsíčních intervalech, hodnocení po skončení po skončení povinného 
společného základu. 

b)   Předpoklad přístupu k atestační zkoušce: 
- absolvování povinné praxe a její zhodnocení v průkazu odbornosti. 
- absolvování povinných školicích akcí – záznam v průkazu odbornosti. 
- předložení seznamu výkonů v logbooku potvrzené školitelem. 
- fakultativně předložení písemné práce. 

c)  Vlastní atestační zkouška 
- část praktická – rozbor metod a přístrojové techniky používané na pracovišti, principy 

statistických metod a managementu (2 úlohy), 
- část teoretická – 3 odborné otázky (biochemie, analytika, řízení jakosti), fakultativně 

obhajoba písemné práce nahrazuje jednu odbornou otázku. 
6. Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost 

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie získává specializovanou 
způsobilost k výkonu odborné analytické činnosti v klinicko-biochemických laboratořích bez 
odborného dohledu. Činnosti, které je oprávněn vykonávat, jsou uvedeny v § 121 vyhlášky 424/2004. 
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Příloha č.5 – část B 
 
Vážená paní  
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 
náměstkyně ředitele IPVZ 
 
 
V Praze dne 31. května 2006 
 
 
 
Vaše značka: 3000/116/06/K 
 
 
 Vážená paní náměstkyně, 
 
 
Výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP se na svém zasedání dne 31.5.2006 zabýval návrhem 
vzdělávacího programu „ Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách“ a tento 
program doporučuje k akreditaci po zapracování následujících připomínek: 
 
1/ upravit název programu – správně je uveden v průvodním dopise „ Klinická biochemie pro odborné 
pracovníky v laboratorních metodách“, avšak nyní uvedený název programu je identický s programem 
akreditovaným v souladu se zákonem 95/2004 Sb. 
 
2/ do části 1 – uvést správné paragrafy příslušných předpisů, a to § 123 vyhlášky 424/2004 Sb. a nařízení vlády 
463/2004 Sb. 
 
Výbor společnosti se domnívá, že je třeba v rámci odborných společností a akreditovaných pracovišť vytvořit 
obecnou vzdělávací část shodnou pro odborné pracovníky v laboratorních metodách. 
 
S pozdravem 
 
 
prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
předseda ČSKB   
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