
Příloha č. 2 

Praha, 10.5.2018 
Vážení kolegové, 
Obsah navrhovaného vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu: Zdravotní 
laborant – Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví (§ 9 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 96/2004 Sb. nejen, že absolutně nenaplňuje požadavky na všeobecné vzdělání a 
činnost zdravotních laborantů v klinických laboratorních oborech (biochemie, hematologie a 
trans. služba, mikrobiologie a další),ale jsou v rozporu s platnou legislativou (viz níže uvedené 
připomínky) 
AKK jsou velmi úzce specializované na to, aby po jejich absolvování mohl pracovník získat 
způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání zdravotní laborant. 
Z uvedených důvodů nemáme k obsahu navrhovaných AKK více připomínek, než uvádíme níže, 
neb principiálně není co připomínkovat. S obsahem ani s realizací – z odborných důvodů – 
zásadně nesouhlasíme. 
Za Českou společnost klinické biochemie, sekce biochemických laborantů 
Mgr. Martina Bunešová, MBA 
Předsedkyně        

                  

 
Připomínky ke vzdělávacímu programu AKK Zdravotní laborant - 
LABORATORNÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ             

                  

                  
P
oř
. 
č. 

Subjekt 

Poř. 
č. Z/D § Připomínka   Vypořádání           

1 

Profil 
absolventa 
- 1.5 
Odborné 
vědomosti, 
dovednosti 
a postoje 

  Z   

§ 8 vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se 
stanoví minimální požadavky na studijní 
program v oboru ZL (laboratorních a 
klinických oborech, a to v histologii a 
histologické technice, cytologii, genetice a 
molekulární biologii, hematologii a 
transfuzním lékařství, mikrobiologii, 
imunologii, epidemiologii, vyšetřovacích 
metodách v ochraně a podpoře veřejného 
zdraví, toxikologii, klinické biochemii, 
instrumentální analýze (analytická 
chemie), zdravotnických prostředcích, 
zejména v laboratorních zdravotnických 
přístrojích,,sociálních a dalších 
souvisejících oborech, a to v základech 
psychologie a základech informatiky, 
statistiky a metodologie vědeckého 
výzkumu, systému managementu jakosti v 
laboratoři) je v rozporu s 2.3. Délka 
studia. Během tak velmi krátké době 
navrhovaného studia AKK se nelze 
zorientovat ani v základech 
zdravotnického vzdělání, natož tak v 
odborných laboratorních a klinických 
oborech, které jsou uvedeny u výše 
zmíněného § 8 vyhlášky č. 39/2005 Sb. 
a.č.55/2011 Sb 

  

  

          

2 

3.Učební 
plán 

  Z   

navrhovaný kurz je velmi úzce 
specializovaný na to, aby mohl umožnit 
získání způsobilost k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání zdravotní 
laborant 

  

  

          

 




