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Vzdělávací programy K atestační zkoušce je možné přistoupit dle 
VP 2005, 2009, 2011, 2015, 2019. Lékař 
přistupuje k AZ dle vzdělávacího programu 
platného dle data svého zařazení do oboru 
nebo dle programu novějšího. Pokud lékař 
postupuje dle VP 2019 a byl zařazen do VP 
původních je nutné doložit Rozhodnutí 
MZČR o zápočtu praxe. Pokyny k zápočtu 
k dispozici zde: 
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1729.html 
 

Přihláška k atestační zkoušce Pokyny k podání přihlášky k AZ najdete zde:  
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html 
 

Test Bez testu 

Atestační práce Všechny vzdělávací programy mají jako 
předpoklad přístupu k AZ atestační práci. 
Téma písemné práce zadává lékaři garant 
oboru akreditovaného zařízení v němž lékař 
jako v prvním uskutečňoval specializační 
vzdělávání v oboru zkoušky. 
Písemnou práci odsouhlasí školitel 
z akreditovaného zařízení, v němž lékař 
uskutečňoval specializační vzdělávání 
v oboru zkoušky jako v posledním. 
Atestační práci, zasílá lékař ve dvou výtiscích 
lékařské fakultě spolu s přihláškou 
k atestační zkoušce nejpozději 60 dnů před 
termínem atestační zkoušky. 
Atestační práce může být nahrazena 
odborným článkem publikovaným 
v recenzovaném časopise, je-li lékař uveden 
jako první autor nebo korespondující autor. 

Atestační otázky Platné atestační otázky jsou k dispozici zde:  
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-284.html 
 

Praktická část atestační zkoušky Vyšetření pacienta (včetně anamnézy, 
fyzikálního vyšetření, stanovení pracovní 
diagnózy, diferenciálně diagnostického 
rozboru, navržení dalšího diagnostického 
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postupu a léčby), popis skiagramu hrudníku 
a spirometrického vyšetření. 
Místo konání praktické části atestační 
zkoušky: Klinika pneumologie 3. LF UK a 
Fakultní nemocnice Bulovka     
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 

Ústní část atestační zkoušky Ústní část teoretické části atestační zkoušky 
spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, 
z nichž jedna je nahrazena obhajobou 
písemné práce. Místo konání ústní části, 
bude upřesněno v pozvánce k atestační 
zkoušce, která bude lékaři zaslána v listinné 
podobě a mailem nejpozději 30 dnů před 
termínem konání atestační zkoušky. 

Další důležité pokyny Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu 
zařazuje jako povinnou součást VP 2011 
kurzy Lékařská první pomoc a Základy 
lékařské etiky, komunikace, managementu a 
legislativy (v ostatních vzdělávacích 
programech jsou tyto kurzy již uvedeny). 
Absolvovaná praxe musí odpovídat 
požadavkům jednotlivých vzdělávacích 
programů na akreditovaná pracoviště. 
Jednotlivé stáže musí být absolvovány na 
pracovištích která získala akreditaci pro 
příslušný vzdělávací program dle kterého 
lékař přistupuje k AZ. Seznam 
akreditovaných pracovišť k dispozici zde: 
https://www.mzcr.cz/seznam-
akreditovanych-pracovist/ 
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