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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
v oboru 

POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ 
 

1. Cíl specializačního vzdělávání 
Cílem specializačního vzdělávání ve specializačním oboru posudkové lékařství              

je získání potřebných teoretických i praktických znalostí umožňující samostatnou činnost při 
posuzování zdravotního stavu pro: 
- výkon práce a jiných společensky důležitých činností,  
- účely pojistných systémů sociálního zabezpečení,  
- státní sociální podporu a sociální péči,  
- politiku zaměstnanosti,   
- výkon služby v bezpečnostních sborech, 
- sociálně-právní ochranu dětí, 
- oblast zdravotního a sociálního zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie. 

2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání 
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 

celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené pracovní době podle § 83a zákoníku 
práce. 

Podmínkou pro získání specializace v oboru posudkové lékařství je absolvování 
vzdělávacího programu v jednom z níže vyjmenovaných oborů, zařazení do oboru posudkové 
lékařství a absolvování další povinné praxe v minimální délce 1 roku, tj. v celkové délce 
minimálně 6 let, z toho: 
a) absolvování vzdělávacího programu v oboru vnitřní lékařství nebo chirurgie, resp. 
v oboru se společným interním, chirurgickým nebo pediatrickým základem, nebo v oboru 
neurologie, nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo praktické lékařství pro dospělé, 
nebo gynekologie a porodnictví, nebo rodinné lékařství, nebo psychiatrie, nebo dorostové 
lékařství, nebo anesteziologie a resuscitace, nebo dermatovenerologie, nebo oftalmologie, 
nebo otorinolaryngologie,  nebo rehabilitační a fyzikální medicína – v minimální délce 5 let, 
b) povinná praxe v oboru posudkové lékařství – minimální délka 12 měsíců posudkové 
praxe na resortním pracovišti (praktický výkon posudkové činnosti v plném rozsahu pod 
metodickým vedením),  

c) účast na vzdělávacích aktivitách 
- povinné specializační kurzy v celkové délce 7 týdnů na akreditovaném pracovišti: 
I. část – teorie a metodologie LPČ, její organizace a řízení, právní předpisy o pojistných 

systémech sociálního zabezpečení, státní sociální podpoře, sociální péči (včetně 
sociální potřebnosti), posuzování zdravotní způsobilosti k práci a jiným činnostem, 
správní řád a jeho speciální úpravy k jednotlivým částem posudkové činnosti, 
veřejné zdravotní pojištění, právní odpovědnost ve zdravotnictví, nemoci z povolání 
a ohrožení nemocí z povolání, LPČ v rámci zaměstnanosti, základy revizní činnosti – 
2 týdny, 
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II. část – posudkové zásady v hlavních klinických oborech (neurologie, chirurgie, vnitřní 
lékařství, gynekologie, psychiatrie, ORL, ortopedie, traumatologie, oftalmologie, 
rehabilitační medicína) – 2 týdny, 

III. část – základy fyziologie, hygieny a psychologie práce, lékařské etiky, základy LPČ 
v bezpečnostních sborech; repetitorium právních předpisů platných v LPČ, vybrané 
pojmy ze zákoníku práce, závěrečný test – 2 týdny, 

IV. část – veřejné obhajoby atestačních prací, závěrečný seminář k celé specializační přípravě 
– 2 dny, 

- povinná specializační odborná stáž v laboratoři funkční diagnostiky – 5 dnů, 
- povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny a seminář Základy zdravotnické legislativy – 

1 den, pokud nebyly absolvovány v rámci předchozího vzdělávacího programu, 

- doporučená účast: 
krátkodobé monotematické kurzy a semináře IPVZ s posudkovou tematikou, odborné akce 

pořádané ČLS JEP a ČLK.  

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, 
seznam požadovaných výkonů 

a) Z vlastního oboru 
Teoretické znalosti: 
• teorie a metodologie lékařské posudkové činnosti, 
• lékařské vědomosti a znalosti nutné pro zjišťování zdravotního stavu a funkčního 

hodnocení posuzovaných, 
• obecná pravidla hodnocení zdravotního stavu ve vztahu k práci a jiným činnostem, 
• znalost faktorů pracovního prostředí včetně hodnocení fyzické a psychické zátěže 

v typických druzích pracovních činností, 
• posudkové zásady u nejdůležitějších nosologických jednotek a jejich aplikace v posudkové 

činnosti, 
• potřebné znalosti funkční diagnostiky, fyziologie a hygieny práce, profesiografie, pracovní 

rehabilitace, psychologie práce, lékařské etiky a sociologie medicíny, 
• základní orientace v lékařské statistice a demografii, 
• znalost právní úpravy a organizace provádění lékařské posudkové činnosti v důchodovém 

a nemocenském pojištění, státní sociální podpoře, sociální péči a politice zaměstnanosti, 
při poskytování zdravotnické péče,  

• hlavní zásady posudkové činnosti v bezpečnostních sborech. 

Praktické dovednosti: 
• aplikace právních předpisů se schopností vyhotovit kvalifikovaný posudek ze všech oblastí 

lékařské posudkové činnosti, 
• schopnost samostatného výkonu lékařské posudkové činnosti, 
• schopnost stanovit potřebné lékařské nálezy, které jsou podstatné pro posouzení 

zdravotního stavu, schopnost jejich interpretace a praktická aplikace při hodnocení 
zdravotního stavu podle příslušných ustanovení právních předpisů, schopnost formulace 
posudkových závěrů. 

b) Z ostatních oborů  
• klinické vyšetření v rozsahu interním, chirurgickém a neurologickém, 
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• zásady poskytování první pomoci. 

4.  Všeobecné požadavky 
Znalost obecně závazných právních předpisů majících vztah k posudkové činnosti, 

znalost lékařské etiky a komunikačních dovedností. Poskytování zdravotní péče s využitím 
zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany. 

5.  Hodnocení specializačního vzdělávání 
a)  Průběžné hodnocení školitelem v době celého specializačního vzdělávání 

- záznamy o absolvované praxi, 
- záznamy o průběžném hodnocení školitelem v šestiměsíčních intervalech,                 

vše potvrzeno v průkazu odbornosti, 
b)  Předpoklad přístupu k atestační zkoušce  

- absolvování specializačních kurzů I. - IV. – záznam v průkazu odbornosti,  
- úspěšné absolvování písemného testu na závěr kurzu III., 
- vypracování a ústní obhájení písemné práce s posudkovou tematikou. Práci lze 

nahradit předložením odborného sdělení s posudkovou tematikou ne starší 3 let, 
c)  Vlastní atestační zkouška  

- praktická část  - vyhodnocení simulovaného (příkladového) posudku, 
- teoretická část  - 3 odborné otázky. 

6.  Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání 
získal způsobilost  

Lékař se specializací v oboru posudkové lékařství je schopen: 
• posuzovat zdravotní stav v rozsahu cílů specializačního programu, 
• vykonávat funkci znalce v oboru zdravotnictví - odvětví posudkové lékařství po jmenování 

orgánem k tomu příslušným, 
• poskytovat poradenskou a organizátorskou činnost v oblasti pracovní a sociální 

rehabilitace a rekvalifikace, 
• aplikovat základní právní normy EU v oblasti sociálního zabezpečení. 

Po získání specializované způsobilosti v oboru posudkové lékařství je možné získat 
oprávnění k posuzování zdravotní způsobilosti leteckého personálu absolvováním 
navazujícího vzdělávacího programu, který bude zakončen ověřením znalostí a vydáním 
osvědčení pro posuzování zdravotní způsobilosti leteckého personálu. 


