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Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Bc. Zdeňka Borovcová 
Tajemnice AK 
Palackého náměstí 4 
128 01 Praha 2 
  
                          V Praze dne 15. října 2013 
 

Vážená paní  tajemnice,  
 
     výbor  České společnosti klinické biochemie byl  informován naší kolegyní  RNDr. 
Benákovou  o nesouladu ve specializačním vzdělávání farmaceuta pro obor klinická biochemie a ve 
specializačním vzdělávání VŠ nelékaře (analytika z jiných vysokých škol)  pro obor klinická 
biochemie.  Rádi bychom do budoucna předešli nedorozuměním, která by mohla mezi jednotlivými 
obory vzniknout (hlavně v souvislosti s akreditací laboratoří a nepodkročitelnými minimy pro obor 
801).  Pro odůvodnění našeho dopisu uvádíme následující:  
 

1. Cíl specializačního vzdělávání, který je stanoven ve  vzdělávání farmaceutů je příliš  široký 
(do tohoto cíle je zahrnuto příliš mnoho odborností) a domníváme se, že nelze v 36 měsících 
zvládnout specializace pro klinickou biochemii, hematologii a transfuzní lékařství, alergologii a 
klinickou imunologii.  

2. Doba výuky farmaceutů je 36 měsíců (3 roky), doba výuky klinických biochemiků  (včetně 
ostatních odborných pracovníků v laboratorních metodách) je  5 let. 

 
    Rozdíl v náplni a délce vzdělávacího programu je 2 roky. Chybí zcela základní kmen. Nevíme, jak 
vypadá Váš  magisterský program odborné způsobilosti, ale během 5-ti let magisterské pregraduální 
výuky farmaceuta  asi nelze zvládnout  chemii, biologii, apod., která je požadována v základním kmeni 
postgraduálního vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách.  Předpokládáme, že 
obor je více zaměřen na farmacii. Proto se domníváme, že pokud budou absolventi magisterského 
studijního programu farmacie chtít  pracovat  v oboru klinická biochemie a být rovnocennými 
pracovníky s VŠ nelékaři absolventy jiných vysokých škol přírodovědného nebo jiného chemického 
zaměření (dle § 26 zákona č. 96/2004 Sb.), tak musí absolvovat specializační vzdělávání v oboru 
klinická biochemie  dle vzdělávacího programu pro tento obor.  
 
   Pokud budete na svém programu specializačního vzdělávání trvat a budete chtít pokračovat i pro 
obor klinická biochemie, tak musíme trvat na tom, že farmaceut s tímto specializačním vzděláváním 
nemůže samostatně pracovat v oboru klinická biochemie. Program pro klinickou biochemii  je 
nadbytečný, jelikož pro laboratorní obory jsou vypracovány specializační vzdělávací programy, takže 
tito absolventi mohou být zařazeni do některého z nich. 
 
   Pokud je nám známo, tak se  vzděláváním farmaceutů pro další odbornosti (alergologie a klinická 
biochemie, hematologie a transfuzní lékařství) zástupci těchto odborností  nesouhlasí.  
 
 
    S pozdravem   
 
                                                                     Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  
                                                                                  předseda ČSKB JEP   
 




