
Zápis z jednání SOR Patologie – online 4.4.2022 

 

Přítomní virtuálně:  

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. 

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. 

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 

 

Agenda jednání: 

1. Změny v garantech SOR za jednotlivé fakulty 

Došlo ke kontrole a aktualizaci zástupců SOR, za 2. Lékařskou fakultu UK byl novým děkanem 

oficiálně jmenován prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 

2. Informace z KOR 

Prof Skálová podala informace z posledního zasedání Koordinační oborové rady. Od minule se 

neobjevily žádné zásadní novinky, které by měly dopad na fungování naší SOR či na průběh 

specializačního vzdělávání. 

3. Zkouška po kmeni a atestační zkouška 

Zkoušky probíhají podle manuálu KOR pro správné provádění zkoušek po kmeni a atestačních 

zkoušek. 

Specializační oborová rada diskutovala standardizaci podmínek praktické části atestační zkoušky. 

Podle aktuálně platného vzdělávacího programu (Věstník MZ ČR 11/2018) musí obsahovat 20 

případů. Došlo ke shodě, že bioptických případů z uvedeného počtu bude 17-18, cytologických 2-3. 

Případy musí být diagnostikovatelné z hematoxylinu-eosinu, na jejich hodnocení bude vyhrazeno 120 

minut. Případy budou pokrývat vyváženě různé orgánové systémy, budou vybírány z rutinní 

diagnostické praxe (nikoli např. z výukových sbírek, které mají atestanti k dispozici v průběhu 

předatestační přípravy). Před zahájením vlastní praktické zkoušky bude sada zkušebních preparátů 

prohlédnuta všemi členy atestační komise, kteří potvrdí jednoznačnost diagnózy a vhodnost případů 

pro vlastní zkoušku. V případě, že některý preparát nebude shledán jako vhodný, bude vyřazen. Pro 

tyto případy bude mít pořádající pracoviště k dispozici v zásobě několik náhradních zkušebních 

případů. Jako úspěšný (ohodnocený 1 bodem) je vyhodnocen případ se stanovením správné 

diagnózy. Široká diferenciální diagnóza je v rámci hodnocení nepřijatelná. Případy s uvedenou cílenou 

diferenciální diagnostikou a algoritmem, podle kterého by se atestant diagnózy dobral, mohou být 

hodnoceny ½ bodu. Pro úspěšné složení praktické zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 17 bodů, 

tolerovány jsou tedy nejvýše 3 nesprávně stanovené diagnózy. 

4. Termíny a místa zkoušek a kurzů pro rok 2023 

Na žádost prof. Zámečníka došlo ke změně dlouhodobého harmonogramu pořádání atestací 

následujícím způsobem:  



Jaro 2023: LF UK v Plzni, prof. MUDr. Alena Skálová, CSc 

Podzim 2023: LF Masarykovy Univerzity, Brno, prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 

Jaro 2024: 2. LF UK, Praha, Motol, prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 

Pro další období již zůstává harmonogram nezměněn: 

Podzim 2024: LF UK v Hradci Králové, prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD 

Jaro 2025: LF UP Olomouc, prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc 

Podzim 2025: LF v Ostravě, doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. 

Jaro 2026: 3. LF UK Praha, prof. Radoslav Matěj, Ph.D. 

Podzim 2026: 1. LF UK Praha, prof. Pavel Dundr, Ph.D. 

Pro rok 2023 proto byly stanoveny termíny školících akcí i zkoušek po kmeni a atestačních zkoušek 

následovně: 

 

Jaro 2023: LF UK v Plzni, prof. MUDr. Alena Skálová, CSc  

1) týdenní kurz Základy patologie: 30.1. -3.2.2023 

2) 6-týdenní předatestační doškolovací stáž: 6.2.-17.3.2023 

3) zkouška po kmeni: 19.4.2023 a 19.10.2023 

4) atestační zkouška: 24. a 25.5.2023 

 

Podzim 2023: LF MU, Brno, prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D 

1) týdenní kurz „Základy patologie“: 11.-15.9.2023 

2) 6-týdenní předatestační doškolovací stáž: 28.8.2023 – 6.10.2023 

3) zkouška po kmeni:  11.4.2023 a 17.10.2023 

4) atestační zkouška: 7. a 8. 12. 2023 

 

5. Volba nového místopředsedy 

Proběhla volba místopředsedy SOR. Jednomyslně byla zvolena prof. Skálová, která se tak od 1. 1.2023 

stane předsedkyní SOR Patologie. 

6. Různé 

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 bude atestace pořádat Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a 

vzhledem ke skutečnosti, že 6-týdenní předatestační doškolovací stáž budou pořádat obě brněnská 

univerzitní pracoviště, dospěla SOR k jednomyslnému závěru, že kromě zástupce LFMU v SOR, prof. 

M. Hermanové, bude na příští zasedání SOR přizván rovněž přednosta Ústavu patologie FN Brno doc. 

L. Křen. 

 

Zapsal: prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD 


