
3� vzdělávacím procesu do velké míry závisí úroveň poskytované 
zdravotní péče. Po roce 1989 se stávalo, že se vše „staré“ 
šmahem označilo za nevyhovující a reformy hodné. To postihlo 
i náš zcela funkční systém postgraduálního vzdělávání, kterým 
jsme se mohli chlubit kdekoli na světě. Stačilo jen škrtnout 
výuku o vedoucí úloze dělnické třídy a marxismus-leninis mus. 
Vzdělávací systém však utrpěl reformy, které z dnešního 
pohledu byly krokem vzad či spíše směrem k chaosu. Jak vidí 
současný stav vzdělávání a co je třeba zlepšit, o tom hovořila 
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vzdělávání, řečeno velmi optimistic-
ky, má daleko k dokonalosti. Co bys-
te k tomu řekl z pozice ředitele IPVZ, 
ústavu, který byl lídrem v poskytová-
ní vzdělávání lékařům i nelékařským 
profesionálům ve zdravotnictví desít-
ky let?
Je především smutné, že došlo k „refor-
mám“ v oblasti, která jako jedna z mála 
ve zdravotnictví docela dobře fungova-
la. Naši lékaři byli díky pregraduálnímu 
a postgraduálnímu vzdělávání dobře při-
praveni a systém postgraduálního vzdě-
lávání nám dříve v zahraničí skutečně 
záviděli. Již zbytečné opuštění dvoustup-
ňového systému vzdělávání přineslo řadu 
problémů a další chyby jsme si v posled-
ních několika letech způsobili sami. Do-
šlo například k „drobení“ oborů a vzni-
kaly stále užší specializace bez ohledu 
na očekávaný vývoj ve zdravotnictví, kte-
ré bude vyžadovat spíše komplexnější 
přístupy. Teď jde hlavně o to, abychom 
se pokusili tyto chyby nějak rychle na-
pravit. Stávající systém specializačního 
vzdělávání je chaotický, neuspořádaný 
a nestabilní, skutečně nefunguje tak, jak 
by měl, a postavení mladých lékařů, kte-
ří ho musejí absolvovat, není důstojné.

J���	� uvést konkrétní příklady?
Například chybí jednotná koordinace 
a organizace specializačního vzdělávání, 
a tak jsou informace, které jsou uchaze-
čům sdělovány, často matoucí a zavádě-
jící. Praktická část vzdělávání se mnohdy 
realizuje jen na principu zaměstnávání 
levné pracovní síly, které se prakticky ni-
kdo nevěnuje. Přitom větší část povinné 
praxe by mohla být realizována na do-
movských pracovištích uchazečů. Situaci 
komplikuje i skutečnost, že v některých 
oborech platí zároveň dva až tři různé 
vzdělávací programy a záleží na  tom, 
ve kterém období se uchazeč do obo-
ru přihlásil. Některé požadované výko-
ny do „logbooků“ jsou nereálné, což ná-
sledně vede k devalvaci realizovatelných 
a potřebných požadavků.

Zkrátka: V minulých letech se zapo-
mnělo, že v postgraduálním vzdělávání 
jde o to naučit se dobře „řemeslo“ tak, 
aby mohl absolvent vykonávat samostat-
ně činnost v celé šíři oboru za  jakých-
koli podmínek na jakémkoli pracovišti. 
Zapomnělo se také na to, že zdravotnic-
tví nejsou jen fakultní pracoviště, ale že 
existuje hustá síť dalších nemocničních 
a ambulantních zařízení, jejichž potřeby 
v oblasti vzdělávání je třeba zohlednit. 
Domnívám se, že právě Institut předsta-
vuje vhodné „neutrální“ prostředí, kde 
může akademická a neakademická sfé-
ra dobře spolupracovat.
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ré systémy, které fungovaly, a místo 
nich stavět entropické (vzdušné) zám-
ky. Nepřipadá vám, že přesně to po-
stihlo IPVZ? Co se v minulých letech 
v IPVZ dělo?
Když jsem se stal v lednu minulého roku 
ředitelem Institutu, nenacházel se ani In-
stitut v dobré kondici. Působilo to na mě 
tak, že čeká „ránu z milosti“. Tento stav 
podle mne souvisel zejména s tím, že jeho 
příspěvek byl v r. 2009 snížen o osmdesát 

procent (z cca 150 milionů na 20 milio-
nů)! Ano, v každé organizaci lze najít re-
zervy kolem deseti až dvaceti procent, ale 
těžko najdete podnik, který přežije takový 
dramatický propad #nancování. Mezitím 
bylo od roku 2012 specializační vzdělává-
ní ve 44 základních oborech převedeno 
na lékařské fakulty a z rozhodnutí minis-
terstva zdravotnictví nesměl Institut zařa-
zovat nové zájemce do vzdělávání v těchto 
oborech, což mělo samozřejmě další dra-
matický vliv na pokles jeho výnosů. Na-
štěstí vedení ministerstva a poslanci si-
tuaci pochopili, a tak se v minulém roce 
podařilo dlouhodobě neudržitelnou situa-
ci ve #nancování Institutu napravit. Eko-
nomická stabilizace nám nyní umožňuje 
nalézt v systému postgraduálního vzdělá-
vání adekvátní a pevnější pozici.

@� ( současnosti IPVZ může nabíd-
nout v postgraduálním vzdělávání?
Po převedení 44 základních oborů v roce 
2012 na lékařské fakulty zajišťuje IPVZ 
v současné době specializační vzdělává-
ní pro asi osm tisíc účastníků ročně v pa-
desáti nástavbových (certi#kovaných) 
oborech, v sedmi základních oborech 
(praktické lékařství a obory farmaceu-
tické) a ve čtrnácti nelékařských oborech.

Významnou roli IPVZ sehrává v kon-
tinuálním vzdělávání, které formou kur-
sů, seminářů a workshopů zajišťuje ročně 
pro asi devět tisíc účastníků, a je tak nej-
větším poskytovatelem tohoto vzdělávání 
v ČR. Institut zajišťuje ročně také cca 800 
aprobačních zkoušek cizinců, od roku 
1953 vede unikátní evidenci a archivuje 
dokumentaci o dalším vzdělávání lékařů, 
farmaceutů a stomatologů, posuzuje od-
bornou praxi zdravotnických pracovníků 
ve všech oborech a od minulého roku ad-
ministrativně zajišťuje agendu rezidenč-
ních míst. Má ještě statutem danou celou 
řadu dalších aktivit (např. činnost kon-
cepční, metodickou a vědecko-výzkum-
nou), ale aktivity vzdělávací (jak ostatně 
vyplývá z názvu Institutu) jsou samozřej-
mě ty nejpodstatnější.

D čem vidíte nejsilnější stránky 
IPVZ?
Silné stránky Institutu? Nezpochybni-
telná tradice, určité organizační „know-
-how“, dobré technické zázemí včetně 
ubytování a především zkušenost našich 
pedagogů. Historická zkušenost, intelek-
tuální potenciál a dobré výukové zázemí 
dávají předpoklady k tomu, aby se Institut 
i nadále přetvářel v moderní koordinační 
centrum dalšího vzdělávání ve zdravot-
nictví. Velkou výhodou Institutu je také 
jeho široký odborný záběr, protože si stá-
le udržuje vzdělávací kapacity ve všech 
96 medicínských oborech. To má mezi 
jiným význam v situacích, kdy vzděláva-
cí program předepisuje například kratší 
stáž na akreditovaném pracovišti něja-
kého souvisejícího „hraničního“ oboru: 
pro Institut není problém zajistit ucha-
zeči stáž na kterémkoli svém pracovišti, 
aniž by si musel uchazeč nebo jeho za-
městnavatel zajišťovat stáž nebo teore-
tickou přípravu kdekoli jinde. Všechna 
pracoviště Institutu jsou akreditovaná, 
vzdělávání zajišťuje prostřednictví svých 
132 pedagogických pracovníků (z toho 
42 profesorů a 22 docentů) a 1 640 ex-

terních lektorů. Ti všichni působí ne-
jenom na pracovištích fakultních, ale 
i na dalších významných pracovištích, 
jako jsou fakultní nemocnice, IKEM, 
ÚPMD, Revmatologický ústav, Endo-
krinologický ústav apod.
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ci s dalšími subjekty v postgraduálním 
vzdělávání?
V  oblasti specializačního vzdělávání 
chceme opět zajišťovat koordinaci post-
graduálního vzdělávání, po kterém exis-
tuje silná společenská poptávka. Zároveň 
chceme vzdělávat a zajišťovat atestační 
zkoušky ve všech oborech specializační-
ho vzdělávání. Ne jako monopolní státní 
organizace, ale jako koordinátor a part-
ner všech akreditovaných zařízení v ČR. 
Proto také chceme v rámci jednotné ko-
ordinace převést některé agendy z oblasti 
vzdělávání z ministerstva na Institut. Jde 
např. o zajištění činnosti akreditačních 
komisí, uznávání kvali#kace, organizaci 
atestačních komisí a komisí pro závěreč-
né zkoušky nástavbových oborů, vede-

ní registru lékařů, zubních lékařů a far-
maceutů, zajištění jednotné „redakce“ 
vzdělávacích programů apod. Na mini-
sterstvu by v oblasti vzdělávání zůstávaly 
samozřejmě i nadále funkce řídící, kon-
trolní, metodické, legislativní a odvolací.

>ABCEFGHE CIKMANO BPRSRHETE UVNG-
votnická zařízení IPVZ jako instituci, 
která jim „bere práci“?
V poslední době cítím jisté napětí mezi 
Institutem a některými pražskými lékař-
skými fakultami. My přitom chceme s lé-
kařskými fakultami úzce spolupracovat, 
tak jako tomu bylo v minulých šedesá-
ti letech a jako je tomu dosud, kdy více 
než polovinu našich výukových praco-
višť vedou významní představitelé lékař-
ských fakult. Zároveň chceme speciali-
zační vzdělávání posluchačům přiblížit 
v regionech, kde mladí lékaři působí. 
Institut má nyní sice většinu pracovišť 
v Praze, ale již nyní má pracoviště také 
v Brně, v Olomouci, v Ostravě, v Ústí nad 
Labem, v Hradci Králové, v Plzni, v Par-
dubicích a v dalších městech. A další nová 
pracoviště může podle regionální potře-
by poměrně snadno vytvářet. V základ-
ních oborech si pak chceme s lékařský-
mi fakultami konstruktivně konkurovat. 
Navrhujeme proto do novely vzděláva-
cího zákona nový pojem „registrující 
organizace“, která organizuje a zajišťuje 
průběh specializačního vzdělávání v zá-
kladních oborech, a zároveň chceme zá-
konem akcentovat princip svobodné vůle 
uchazečů, zda si vyberou některou z lé-
kařských fakult nebo Institut. Takto na-
stavené konkurenční prostředí by mělo 
přispět ke kvalitě i efektivitě vzdělávání.

S profesními komorami jsou naše plá-
ny celkem kompatibilní. Stejně tak jako 
komory vidíme stav našeho specializač-
ního vzdělávání kriticky a na způsoby 
jeho řešení máme obdobné názory.
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kterého chcete dosáhnout?
Chceme se nyní soustředit na přípravu 
novely zákona č. 95/2004 Sb. Přijetí no-
vely zákona by situaci mělo řešit, pro ná-
pravu poměrů ve specializačním vzdělá-

vání však není úplně nezbytné a záleží 
na vůli ministerstva, jehož jsme příspěv-
kovou organizací, jaké parametry vzdě-
lávání nastaví v resortu, který spravuje.

hij vidíte IPVZ dejme tomu za de-
set let?
Dopustím se tedy „vizionářství“: Vidím 
Institut jako respektovanou státní vzdě-
lávací organizaci, která se ve spolupráci 
s dalšími subjekty (zejména s lékařskými 
fakultami, komorami a odbornými společ-
nostmi) významně podílí na kvalitě vzdě-
lávání našich lékařů, farmaceutů a stoma-
tologů. V čele jeho vzdělávacích zařízení 
budou odborníci, kteří se těší přirozené 
odborné autoritě, a systém postgraduál-
ního vzdělávání bude co nejvíce připomí-
nat systém dvoustupňový. Jeho absolven-
ti budou přesvědčeni, že se jim v průběhu 
vzdělávání někdo opravdu věnoval, bu-
dou dobře znát své školitele, stáže nebu-
dou považovat za „ztrátu času“ a po ates-
tační zkoušce budou mít dobrý pocit, že 
svůj obor znají a bez obav ho mohou sa-
mostatně vykonávat. Jejich školitelé bu-
dou cítit vyšší míru odpovědnosti, budou 
svým svěřencům sestavovat individuál-
ní studijní plány a budou se zúčastňovat 
atestačních zkoušek, kde budou prezen-
tovat, co vše své svěřence naučili. Ates-
tační zkoušky nebudou nikdy lehké, ale 
po jejich úspěšném absolvování bude mít 
mladý lékař pocit, že něco opravdu umí.

Činnost Institutu byla, je a  bude 
i za deset let založena především na zá-
sadní spolupráci s ministerstvem zdra-
votnictví. Významná bude i těsná vazba 
na lékařské fakulty, farmaceutické fakul-
ty a ostatní vysoké školy, které připravu-
jí budoucí pracovníky ve zdravotnictví. 
S  těmito institucemi, ale také se všemi 
dalšími akreditovanými zdravotnickými 
zařízeními v celé republice, budou i na-
dále existovat vzájemné vazby, zejména 
v případech umístění výukových praco-
višť přímo na klinických i ambulantních 
pracovištích, prolínání pracovních úvaz-
ků i činnosti pedagogické, vědeckový-
zkumné, publikační, účasti v poradních 
orgánech apod.

Marta Šimůnková
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Jeho výsledky jsou těžko měřitelné, často je nelze ani inter-
pretovat. Přesto mu dnes vděčíme například za to, že 
můžeme určovat identitu zločinců nebo obětí katastrof – 
když v roce 1953 popsali Francis Crick a James Watson 
v časopise Nature podobu DNA, nikdo netušil, že 
ovlivní životy nás všech. Řeč je o základním výzkumu, 
který mecenáši Nadačního fondu Neuron (NF Neuron) 
letos opět podpoří částkou pěti milionů korun. Zájemci 
o grant mohou posílat své žádosti do 31. března.

Zatímco aplikovaný výzkum vnímají 
podnikatelé jako investici postavenou 
na byznys plánu, která se jim do sed-
mi až deseti let vrátí, základní výzkum 
se velké náklonnosti milionářů netě-
ší. Jeho nezbytnost přitom hájil i pro-
fesor Otto Wichterle, který zdůraz-
ňoval, že nové praktické výsledky se 
mnohem častěji rodí z rozvoje urči-
té metodiky a teorie, nikoli z násilně 
cíleného či aplikovaného výzkumu.

Základní výzkum nelze vnímat 
jako investici a vždy je tu riziko, že 
skončí ve slepé uličce. Jeho podpo-
ra je tedy motivována čistě fascina-
cí výzkumem samotným – možností 
být součástí nových objevů. Tuto fas-
cinaci sdílejí i mecenáši NF Neuron, 
mezi které patří Karel Janeček, Li-
bor Winkler, Dalibor Dědek, Martin 

Ducháček, Václav Dejčmar a Jan Bed-
nář. Dalším důvodem, proč se mecenáši 
rozhodli udělovat jednou ročně mladým 
vědcům #nanční podporu bez zbytečné 
byrokracie, skrze jednoduché webové 
rozhraní, je složité #nancování výzku-
mu v České republice, přičemž NF Neu-
ron cílí na mladé vědce působící v České 
republice a úspěšné české vědce, kteří se 
rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby 
v České republice realizovali svůj základ-
ní výzkum.

A jak konkrétně podpora NF Neu-
ron vypadá? I  letos vědecká rada NF 
bude vybírat žadatele, kteří mají po-
tenciál stát se těmi nejlepšími ve svém 
oboru ve světě, a udělí jim z prostředků 
mecenášů tzv. Neuron Impulsy ve výši 
pětkrát 1 000 000 korun, a to konkrét-
ně na vědecké projekty v oborech fy-

zika, chemie, matematika, medicína 
a  společenské vědy. Uzávěrka podání 
žádostí mladých českých vědců o gran-
ty je 31. března 2015. Bližší informa-
ce o  podání žádosti zájemci najdou 
na www.nfneuron.cz.

NF podporuje i výzkum 
autoimunitních onemocnění
Dlužno dodat, že od svého vzniku rozdě-
lil NF Neuron již více než 20 milionů ko-
run. Jedním z mladých vědců, kteří takto 
v loňském roce získali podporu pro svou 
práci, byla i MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. Cí-
lem její práce je sledovat hladiny cytokinů 
u pacientů s prokazatelným autoimunitním 
onemocněním mozku anebo míchy a po-
rovnat je s nálezy u zdravých lidí. Snahou 
autorky je vystopování zákonitostí vztahu 
mezi klinickým stavem pacientů a labora-
torními nálezy, které zároveň pomohou 
k lepší kontrole efektu zvolené léčby. Čas-
to totiž pacienti mají příznaky autoimunit-
ního onemocnění, ale vyšetření neukazují 
žádné odchylky od normálu. „Rozpoznat 
autoimunitní onemocnění a co nejdří-
ve je cíleně léčit bývá často velmi složi-
té, proto chci přispět k přesnější diagnos-
tice a k poznání příčin zánětu v mozku 
nebo v míše,“ popisuje MUDr. Libá, kte-
rá na svůj výzkum dostala od NF Neuron 
960 000 korun. red
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