
 

 

Zápis ze schůze SOR  
konané dne 17. 5. 2018 v Hotelu Clarion Congress v Olomouci, v salonku Seneka v  15,30 hod  

 

 

Přítomni: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., doc. MUDr. Tomáš 

Pavelka, Ph.D., Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA  

Nepřítomni: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., doc. MUDr. Pavel 

Šponer, Ph.D. 

 

Program 

1. Přivítání  

2. Situace v specializačním vzdělávání  

3. Zkoušky pro uzavření „kmene“ – plán na r. 2019 a dále 

4. Atestační zkoušky – plán na r. 2019 a dále 

5. Různé 

 

1. Prof. Trč přivítal zúčastněné.  

2. Prof. Trč informoval o situaci ve specializačním vzdělávání, především o plánu a situaci 

v organizaci „kmene“. Požádal zúčastněné o zaslání termínů testů pro dokončení „kmene“ na 

jednotlivých fakultách.  

3. Do současné doby je plán termínů testu pro uzavření „kmene“: 

 2. LF UK: 18. 10. 2018, 21. 2. 2019 a 17. 10. 2019 (max. 20 účastníků) 

Jiné termíny nejsou známy.        

Prof. Trč dále požádal garanty o zaslání cca 20 otázek k testu, pro doplnění stávajících. 

Termín do konce roku 2018.   

4. Atestační zkoušky 

○ Garanti se dohodli na rotaci atestací v následujícím pořadí, bez kompenzací chybějících 

termínů: 

 2018: LF MU 

 2019: 3. LF UK, LF UK HK, 2. LF UK 

 2020: LF UK Plzeň, 1. LF UK, LF UP 

 2021: dále stejně v pořadí, jak uvedeno výše, tj. LF MU, 3. LF UK, LF UK HK 

 2022: 2. LF UK, LF UK Plzeň, 1. LF UK 

 2023: LF UP, LF MU, 3. LF UK 

Dále ve stejném, logickém sledu. 

○ Diskuze k atestačním pracím: 

a) buď samostatné zpracování tématu dle určení školitelem a konzultace s předsedou 

zkušební komise (garantem) 

b) nebo publikace v recenzovaném časopise za následujících podmínek: původní práce 

(nikoliv přehledová), event. rozsáhlá kazuistika (dle schválení garantem)  

Oponenty práce určuje garant. 

○ Diskuze k praktické zkoušce: 

 zkoušející je určen garantem,  

 jedná se o popis RTG, event. terapeutického postupu (nejčastěji operačního) 



 otázky jsou zatím dle garanta, možná je jejich celostátní specifikace – dle další 

diskuze 

○ Otázka přezkoušení pro primářské licence pro ČLK 

Jednohlasně zaznělo, že se jedná o standardní atestační zkoušku, ale bez atestační práce. 

5. Různé  

○ Byla doporučena účast předsedy SOR u všech atestací konaných během jeho volebním 

období.   

○ Bylo doporučeno, aby informace o termínech atestací, konání testů „kmenů“ a 

nepovinných vzdělávacích akcí byly uveřejněny na webu ČSOT a jednotlivých fakult.   

 

 

Zapsal: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA 


