
SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVA  

V OBORU PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 

 
 

Katedra všeobecného lékařství (KVL) Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví (IPVZ) předkládá požadavky, které je třeba splnit před atestací v oboru 

praktické lékařství pro dospělé  

 
Cílem specializační přípravy je naučit budoucího praktického lékaře , aby se dokázal 

postavit ke každému problému, který mu bude pacientem předložen. 
 

Prvním krokem k zahájení předatestační přípravy je zařazení do oboru praktický lékař 
pro dospělé (PLD), které provádí Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR, Palackého náměstí 4, 

Praha 2. 
 

Kvalifikační atestace se konají 2x ročně - vždy uprostřed jarního a podzimního semestru. 
Kandidáti, kteří splnili předepsané požadavky a mají zájem se přihlásit k podzimnímu 

zkušebnímu termínu, musí tak učinit do 30. června, k jarnímu termínu se přijímají 
přihlášky do 15. ledna na studijním oddělení IPVZ (Ruská 85, Praha 10). Podmínkou 

přijetí přihlášky je splnění předepsané praxe včetně absolvování kurzů IPVZ: 
Specializační kurz v hygieně a epidemiologii pro praktické lékaře, Kurz v paliativní 

medicíně, kurz Lékařská první pomoc, kurz Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo 
a kurz psychoterapie pro praktické lékaře. Nezbytné je uvedení jména a adresy 
praktického lékaře-školitele jmenovaného IPVZ, který bude přizván k atestační 

zkoušce. Kandidátům, jejichž přihlášky byly přijaty, je oznámeno datum zkoušky 
obvykle jeden měsíc před stanoveným termínem. 

 
Nemůže-li se kandidát v předepsaném termínu dostavit k atestační zkoušce, je nutné se 

včas omluvit, aby se mohl hlásit znovu k nejbližšímu atestačnímu termínu, t.j. za půl 
roku. Nedostaví-li se bez omluvy, bude jeho přihláška přijata až za rok. 

 
Kvalifikační atestace může být při neúspěchu opakována nejdříve za rok a nejvýše 

dvakrát. Ve výjimečných případech se může kvalifikační atestace opakovat potřetí – po 
předchozím souhlasu MZ ČR. 

 
Kvalifikační atestace uzavírá specializační přípravu a prověřuje jak teoretické znalosti 

tak praktické dovednosti v rozsahu "Vzdělávacích cílů oboru PLD" (vizte dále) a 
"Přehledu profesních dovedností", které každý kandidát obdrží při zařazení do oboru. 

 

Obsah kvalifikační atestace 

1. PÍSEMNÝ TEST 
se koná 4-6 týdnů před zkouškou ústní. Test obsahuje 50 otázek s možnostmi 
několika řešení. Úspěšné absolvování testu (alespoň 65% správných odpovědí) je 
minimálním předpokladem pokračování v atestační zkoušce. Není-li tato 



podmínka splněna, může se kandidát přihlásit v následném zkušebním období t.j. 
za půl roku. 

2. PRAKTICKÁ ČÁST 
kvalifikační atestace se koná zpravidla 2-3 týdny před ústní teoretickou částí v 
regionu, kde probíhalo školení před komisí složenou ze dvou školitelů 
jmenovaných KVL IPVZ. Školitel atestujícího lékaře je členem komise praktické 
zkoušky, nikoliv předsedou. Kandidát vyšetří 3 - 4 pacienty, sepíše protokol o 
vyšetření, včetně anamnestických údajů, zhodnotí výsledky laboratorních a 
pomocných vyšetření a navrhne vhodný vyšetřovací, léčebný a preventivní 
postup, event. posudkový závěr. Kandidát prokáže znalosti také v záležitostech 
sociálního zajištění nemocného (důchodové řízení, indikace lázeňské léčby, 
vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz a jiné). O praktické zkoušce je 
veden řádný protokol - hodnocena je schopnost komunikace s pacientem, cílené 
odebrání anamnézy, úplnost fyzikálního vyšetření, racionalita indikovaných 
pomocných vyšetření, schopnost diferenciálně diagnostické rozvahy a 
doporučená terapie. Záznam o praktické zkoušce je odeslán KVL IPVZ a je 
nedílnou součástí atestačního protokolu. 

3. TEORETICKÁ ČÁST 
kvalifikační atestace se skládá ze tří otázek z různých oborů specializační 
přípravy. Důraz je kladen zvláště na diferenciální diagnostiku. Součástí zkoušky 
je také  aplikace základních znalostí zdravotnické legislativy do odborné praxe. 
Zkušební řád IPVZ se řídí Vyhláškou 395/2004. V případě neúspěšně 
zodpovězené otázky může komise položit otázku doplňkovou. Je-li tato otázka 
zodpovězena správně, je možné ve zkoušce pokračovat, je-li však kandidát v 
doplňkové otázce neúspěšný, je zkouška ukončena. 

Konečné komisionální hodnocení prospěchu kandidáta zohledňuje všechny součásti 
atestace a je ve třech stupních - prospěl s pochvalou, prospěl, neprospěl. 
 
Kvalifikační atestace lékařů, hlásících se do PL z jiných medicínských oborů, obsahuje 
kromě uvedeného, požadavek vypracování deseti kasuistik, získaných v průběhu 
rekvalifikační přípravy. Předlohu a další informace k vypracování kasuistik uvádíme 
níže. 
 
Atestační zkouškou končí sice předatestační příprava, ale začíná celoživotní vzdělávání, 
které je povinností každého lékaře. Také v této fázi studia nabízí KVL pomoc jak 
přehledem vzdělávacích aktivit IPVZ, vlastními kurzy, tak poradenskou službou na 
telefonním čísle 271019364.  
 
Za Katedru všeobecného lékařství IPVZ 
MUDr. Libuše Válková 


