
 
Zápis z jednání SOR Patologie – online 30.6.2021  
 
Přítomní virtuálně:  prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.  

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.  
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 
doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.  

Nepřítomní:   prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. 
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 

 
Agenda jednání: 
 

1. Změny v garantech SOR za jednotlivé fakulty 
 
Došlo ke kontrole a aktualizaci zástupců SOR, za Lékařskou fakultu Ostravské univerzity byl novým 
děkanem oficiálně jmenován doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. 
 

2. Zkouška po kmeni a atestační zkouška 
 
KOR vydal manuál pro správné provádění zkoušek po kmeni a atestačních zkoušek (součást Zápisu 
v příloze) vypracované doc. MUDr. P. Dlouhým, které mají sloužit jako metodické vodítko pro správné 
postupy. Byla diskutována problematika atestačních prací, které jsou součástí vzdělávacích programů 
2005, 2009 a 2011. Zkoušení v těchto programech podle návodu by měli zodpovědět 2 otázky, 3. Je 
nahrazena atestační prací. Tento postup však naráží na přesné specifikace zkoušky ve zmíněných VP, 
kde je jednoznačně postulováno, že zkoušený si losuje 3 otázky.  Prof. Matěj informoval, že dle 
sdělení předsedy KORu, prof. Havlase, nelze přesně zjistit počty zapsaných jedinců v jednotlivých VP 
vzhledem k neexistenci elektronické evidence před rokem 2010. SOR došel po diskusi k závěru, že 
atestační komise bude v případě zkoušených ve starších VP vyžadujících atestační práci postupovat 
individuálně. 
 

3. Možnost distančního zkušebního módu 
 
Prof. Skálová informovala o možnosti distanční přítomnosti externích členů zkušebních komisí, dle 
dopisu mgr. Podhrázského by se však tato výjimka měla řídit pandemickou situací a vládními 
opatřeními regulujícími pohyb osob. 
 

4. Termíny a místa zkoušek a kurzů pro rok 2022 
 
Pro rok 2022 byly stanoveny termíny školících akcí i zkoušek po kmeni a zkoušek atestačních: 
 
Jaro 2022: Ústav patologie 3. LF UK a FNKV v Praze, prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.  
1) týdenní kurz Základy patologie: 28.3.-1.4.2022  
2) 6-týdenní předatestační doškolovací stáž: 14.2.-26.3. 2022. 
3) zkouška po kmeni 1.4. 2022 
4) atestační zkouška: 14.-15.6. 2022 
 
Podzim 2022: Ústav patologie 1.LF UK a VFN, prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.  
1) týdenní kurz „Základy patologie“: 17.10. – 21.10. 2022 
2) 6-týdenní předatestační doškolovací stáž 5.9. – 14.10. 2022  
3) zkouška po kmeni : 21.10  



4) atestační zkouška: 15. – 16. 12. 2022 
  

 

5. Úpravy v systému doškolování 
 
I. Prof. Skálová navrhuje revizi stávajících otázek více reflektujících pokroky v diagnostice patologie. 
Po diskusi byla nalezena shoda na možné kultivaci otázek, které by však měly zahrnovat celé 
spektrum patologie. Návrhy úprav budou diskutovány na příští schůzí SOR, aby mohly být předloženy 
ke schválení Ministerstvu zdravotnictví ČR. 
 
II. Diskutována byla otázka týdenního kurzu Základy patologie a 6-týdenního předatestační stáže. 
Kurz Základy patologie dle informací prof. Skálové nelze zrušit pro nedostatek zájemců (musí 
proběhnout i pro 1 zájemce) a ani jej nelze limitovat maximálním počtem účastníků. Předatestační 
stáž je v gesci jednotlivých pracovišť a lze jeho přesné podmínky modifikovat.  V rámci 
akreditovaného kurzu Základy patologie musí být kromě absolvování příslušných přednášek a 
praktických cvičení ve vyhláškou definovaném rozsahu pro jeho úspěšné zakončení splněny 
následující povinnosti: provedení pitvy, praktická zkouška z vybraných nekroptických a cytologických 
preparátů a test. Po diskusi byla stanoven počet otázek testu 100 a hranice úspěšného testu na 85% 
(do 15% špatných odpovědí). Není-li splněna jakákoliv z výše jmenovaných povinností, nelze 
považovat kurz za úspěšně ukončený, a tedy absolvovaný. V takovém případě frekventant musí 
nesplněnou povinnost doplnit po dohodě s vedoucím příslušného kurzu, nelze povinnost doplňovat 
na jiném pracovišti. 
 

6. Program doškolování a atestací na roky 2023-2026 
 
Výhled na termíny a lokace doškolovacích akcí a atestačních zkoušek po zapojení všech pracovišť do 
systému vzdělávání byl připraven na roky 2023-2026. 
 
Jaro 2023: 2. LF UK, Praha, Motol, prof. Roman Kodet, CSc  
Podzim 2023: LF UK v Plzni, prof. MUDr. Alena Skálová, CSc  
Jaro 2024: LF Masarykovy Univerzity, Brno, prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 
Podzim 2024: LF UK v Hradci Králové, prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD  
Jaro 2025: LF UP Olomouc, prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc  
Podzim 2025: LF v Ostravě, doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. 
Jaro 2026: 3. LF UK Praha, prof. Radoslav Matěj, Ph.D. 
Podzim 2026: 1. LF UK Praha, prof. Pavel Dundr, Ph.D. 
 
Schůzka SOR patologie distančně, připravil a jednání vedl předseda SOR patologie prof. MUDr. 

Radoslav Matěj, Ph.D. 


