Dopis předsedy Akreditační komise Patologie prof. Dundra tajemnici této
komise ze dne 30.12.2016
Vážená paní magistro,
prosím vás jménem Akreditační komise pro obor Patologie o následující: ve VP 2011/2015 došlo k
tomu, že oproti předchozím VP je jediná přípustná forma atestační práce publikace v recenzovaném
časopise. Proč tato situace nastala nevíme, na přípravě předchozích VP jsme se nepodíleli, bohužel se
to začíná negativně projevovat v reálné praxi, kdy podle příslušných VP začínají první atestanti a
požadavek na tuto formu "atestační práce" se ukazuje v některých případech nereálný a dle našeho
názoru nemá logické opodstatnění.
Prosíme tedy o změnu, kterou jsme už předběžně anoncovali Mgr. Stříbné. Konkrétně bychom
potřebovali přeformulovat následující:
5. Hodnocení specializačního vzdělávání
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
současné znění:
„předložení publikace originální práce v recenzovaném časopise, nebo 2 publikací kasuistik, kde v
obou případech je školenec prvním autorem“
navrhované znění:
„předložení atestační práce, která může mít formu i) literárního zpracování problematiky; nebo ii)
popisu kazuistiky; nebo iii) zpracování výsledků vlastní vědecké práce. Atestační práce může být
nahrazena publikací v časopise. Lze akceptovat článek přehledový, původní a kazuistické sdělení,
nikoliv abstrakta či texty ve sborníku apod. Publikace musí být na téma související s oborem
atestace v časopise s impakt faktorem nebo recenzovaném. Připouští se pouze, je-li uchazeč jediný
nebo první autor.“
Vážená paní magistro,
prosím tedy tímto o informaci, jak formálně postupovat, aby se navrhovaná změna dostala do praxe
co nejdříve, mám informace, že někteří atestanti kvůli tomuto požadavku atestace odkládají, což je
vzhledem ke kritické situaci v ČR s ohledem na nedostatek kvalifikovaných patologů jev velmi
negativní a nežádoucí.
S pozdravem a díky,
Pavel Dundr
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Vyjádření tajemnice Akreditační komise při MZ pro obor Patologie Mgr.
Denkové ze dne 11.4.2017

Vážený pane profesore,
ve vzdělávacích programech pro obor patologie je v letech 2009, 2011 a 2015 požadavek předložit
publikaci originální práce v recenzovaném časopise nebo 2 publikace kasuistik, kde v obou případech
je školenec prvním autorem. Tento požadavek do vzdělávacího programu vložili členové akreditační
komise pro obor patologie v daných letech. MZ za celou dobu neevidovalo žádný požadavek k výše
zmiňované změně vzdělávacího programu pro obor patologie, která mohla již být dávno napravena.
Na základě konzultace s vedením MZ a vzhledem k novelizace zákona č. 95/2004 Sb. není možné
v současné době jakýmkoli způsobem zasahovat do vzdělávacího programu oboru patologie (Věstník
MZ 2015, Částka 10, Červenec).

S pozdravem

