
Zápis z jednání SOR Patologie – 23. 10. 2017 

 

Přítomni osobně /abecedně bez titulů/: Mandys, Ryška, Skálová 

Telekonferenčně přítomni /abecedně bez titulů/: Dundr, Dvořáčková, Hermanová, Kodet, 

Kolář  

1. Schůzi zahájil předseda SOR prof. Ryška, který přivítal prezenční i telekonferenčně 

připojené účastníky jednání rady. 

 

2. Prof. Skálová informovala členy SOR o rozšířeném seznamu členů atestačních komisí 

pro obor Patologie, který recentně vydalo MZ ČR.  

 

3. Prof. Ryška informoval SOR o jednání předsedů SOR, které se konalo 22. 9. 2017 

v Olomouci a kde byla diskutována aktuální problematika specializačního vzdělávání.  

 

4. Členové SOR se shodli, že pro patology i soudní lékaře zůstává společná náplň kmene 

včetně obsahu testu, kterým je kmen ukončen, tj. i nadále zůstane cytologické 

vyšetření povinnou náplní základního kmene Patologie, stejně jako týdenní kurz 

Základy patologie; kmen je ukončen pitvou a písemným testem z teoretických 

znalostí (100 otázek). Cytologie spadá do vzdělávacího systému oboru Patologie a 

zůstanou tak zachovány rovné podmínky pro všechny, kteří absolvují základní kmen 

Patologie. 

 

5. SOR diskutoval problematiku náplně 36měsíčního specializačního vzdělávání po 

ukončení základního kmene. Členové SOR se shodli, že pro nově připravovaný 

vzdělávací program Patologie upřednostňují absolvování povinné praxe na pracovišti 

vyššího typu v následující struktuře:  

První rok – povinná praxe na libovolném pracovišti II. typu 1 měsíc, druhý rok – 

povinná praxe na libovolném pracovišti II. typu 1 měsíc, třetí rok – 6týdenní povinná 

intenzivní („předatestační“) stáž na pracovišti, které pořádá atestaci. Mezi ukončením 

povinné stáže a atestační zkouškou musí být dodržen časový odstup alespoň 1 měsíc. 

Názor SOR bude tlumočen cestou předsedy SOR (prof. Ryška) a předsedkyně AK 

(prof. Skálová) členům AK Patologie, která bude vzdělávací program schvalovat. 

 

6. Prof. Skálová informovala o stanovisku KOR ohledně možnosti vykonání atestační 

zkoušky i v případě nepřítomnosti školitele (nebo jeho zástupce) – ten musí být vždy 

prokazatelně (písemně) pozván. Jeho případnou nepřítomnost je nutné uvést 

v zápisu. Obdobný postup platí pro zástupce ČLK.  

 

7. Pro rok 2018 budou týdenní kurz Základy patologie (v rámci ukončení kmene), 

7týdenní („předatestační“) stáž a atestace pořádat tato pracoviště: 

Jaro 2018: 2. LF UK v Praze, prof. MUDr. R. Kodet,CSc. 



12.3. – 27.4. 2018 7-týdenní předatestační stáž 

28.5. – 29.5. 2018 atestační zkouška 

21.5. – 25.5. 2018 kmenový kurz Základy patologie (s testem poslední den) 

Podzim 2018: LF UK v Hradci Králové, prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. 

24.9. – 9.11. 2018 7-týdenní předatestační stáž 

10.12. – 11.12. 2018 atestační zkouška 

19.11. – 23.11. 2018 kmenový kurz Základy patologie (s testem poslední den) 

 

Informace o akcích pro rok 2018 byla zaslána předsedou prof. Ryškou k rukám 

předsedkyně KOR prof. Sovové. 

 

Pro další období jsou předběžně plánovány atestace (včetně stáží a kurzů) 

následovně: 

Jaro 2019: LF UP Olomouc 

 Podzim 2019: 1. LF UK Praha 

 Jaro 2020: LF OU Ostrava 

 

8. Proběhla volba předsedy a místopředsedy SOR pro rok 2018. Pro funkční období od 

1. 1. 2018 se ujímají funkce předsedy a místopředsedy:  

Předseda – prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 

Místopředseda – prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   

  

9. Členové SOR se domluvili na schůzkách 2x ročně prezenčně nebo telekonferenčně.    

 

 
 

V Hradci Králové, dne 23. 10. 2017      

 

Zapsala: M. Žáková 

Schválil: A. Ryška 


