
Opatření děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 7/2012 

Činnosti garantů oborů specializačního vzdělávání  
 

(ze dne 17.9.2012) 

 

V souladu s §28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu 

s článkem 2 odst. (2) směrnice rektora MU Zásady pro tvorbu a vydávání vnitřních norem 

Masarykovy univerzity vydávám toto opatření: 

 

I. Předmět úpravy 

(1) Předmětem opatření je stanovení pravomocí, povinností a odpovědnosti garantů 

oborů specializačního vzdělávání.  

(2) Předmětem opatření je rovněž úprava dalších činností při zajišťování specializačního 

vzdělávání lékařů a zubních lékařů na LF MU.  

II. Definice pojmů 

(1) Specializačním vzděláváním se rozumí zejména příprava na výkon povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jejímž ukončením se získává specializovaná 

způsobilost ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.  

(2) Účastníkem se rozumí účastník specializačního vzdělávání. 

(3) Oborem specializačního vzdělávání se rozumí oblast, ve které je možné získat 

specializovanou způsobilost ve smyslu § 5 zákona č. 95/2004 Sb.  

(4) Vzdělávacím programem se rozumí vzdělávací program pro daný obor 

specializačního vzdělávání, kterého rozsah, členění a délku stanoví Ministerstvo 

zdravotnictví ČR v souladu s platnými právními předpisy.  

(5) Základním kmenem se rozumí součást vzdělávacího programu, kterého rozsah 

členění a délku stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve vzdělávacím programu. 

Základní kmen tvoří zpravidla první část vzdělávacího programu. Dokladem o 

absolvování základního kmene je certifikát. 

(6) Atestační zkouškou se rozumí zkouška, která ukončuje specializační vzdělávání. 

Atestační zkouška probíhá v souladu s vyhláškou 188/2009 Sb. o atestační zkoušce, 

aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření 

znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o 

zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).  

(7) Oborovou atestační komisí se rozumí komise zřízená ministerstvem zdravotnictví 

v souladu s platnými právními předpisy1 za účelem uskutečnění atestační zkoušky.   

(8) Oddělením specializačního vzdělávání se rozumí oddělení děkanátu LF MU pro 

specializační vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických povolání. 

(9) Další pojmy použity v tomto opatření mají být vykládány v souladu se zákonem 

95/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

(1)                                            
1 § 21 zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta 



specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta  

 

III. Garant oboru specializačního 
vzdělávání 

(1) Garantem oboru specializačního vzdělávání (dále jen garant oboru) je pověřený 

zaměstnanec LF MU, který zaštiťuje jednotlivé činnosti související s agendou 

specializačního vzdělávání na LF MU po odborné stránce ve stanoveném oboru 

specializačního vzdělávání.  

(2) Garantem oboru specializačního vzdělávání je zaměstnanec LF MU určený děkanem 

LF MU na základě návrhu proděkana pro postgraduální vzdělávání.  Seznam garantů 

oborů specializačního vzdělávání pro jednotlivé obory tvoří přílohu č. 1 tohoto 

opatření.  

(3) Garant oboru zastupuje LF MU na jednání specializačních oborových rad (SOR). 

(4) Garant oboru odpovídá zejména za: 

a) Odborné posouzení, zda účastníci žádající o vydání certifikátu o absolvování 

základního kmene příslušného specializačního oboru splnili podmínky 

předepsané příslušným Vzdělávacím programem 

b) Odborné posouzení, zda účastnící žádající o vykonání atestační zkoušky 

splňují podmínky pro vykonání atestační zkoušky  

c) Odborné posouzení žádostí o započtení odborné praxe absolvované v jiném 

oboru specializace nebo v cizině dle §5 odst. 8 zákona 95/2004 Sb.  

(5) Ve spolupráci s Oddělením pro specializační vzdělávání a přednosty dotčených klinik 

garanti rovněž zajišťují: 

a) Odborné zajištění teoretických kurzů v rámci příslušného oboru 

specializačního vzdělávání, které má MU oprávnění (akreditaci) pořádat. 

V případě kurzů společných pro více obory zajišťuje organizaci kurzu 

zpravidla garant, kterého pracoviště se podílelo na zpracování akreditace.  

b) Průběh atestačních zkoušek v souladu s platnou legislativou a příslušnými 

vzdělávacími programy. Garanti zaštiťují komunikaci s členy oborové 

atestační komise po odborné stránce.  

c) Zajištění kmenových a před-atestačních testů v souladu s příslušnými 

vzdělávacími programy. 

(6) Posouzení žádostí a kontrolu dle odst. 4 musí garant oboru provést nejpozději do 

sedmi dnů ode dne obdržení žádosti o posouzení od oddělení specializačního 

vzdělávání. Své závěry je garant povinen vyhotovit písemně na předepsaném 

tiskopisu v souladu s platnými předpisy a veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi 

MU a Ministerstvem zdravotnictví jejíž relevantní ustanovení tvoří přílohu tohoto 

opatření.  

IV. Odměna  

(1) Za výkon jednotlivých činností dle čl. III může být garantovi přiznána mimořádná 

odměna. O přidělení odměny a její výši rozhoduje proděkan pro postgraduální 

studium po konzultaci s tajemníkem fakulty.  

V. Závěrečná ustanovení 

(1) Tato toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 



(2) Výkladem opatření pověřuji proděkana pro postgraduální vzdělávání 

(3) Součástí tohoto opatření jsou přílohy: 

1. Seznam Garantů oborů specializačního vzdělávání 

2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 188/2009 Sb. o zkouškách lékařů, 

zubních lékařů a farmaceutů 

3. Podrobné podmínky spolupráce, kterými se stanoví bližší charakteristiky 

výkonu činností pověřené organizace – výtah z přílohy č. 1 veřejnoprávní 

smlouvy s ministerstvem.  

 

 

 

 

(1) Prof. MUDr. Jiří Mayer, 

(2) Děkan LF MU 


