
Zápis ze schůze Specializační oborové rady Neurologie 

konané dne 1.9.2017 v Praze 

Přítomni:  prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MUDr. Jiří Polívka, CSc., prof. MUDr. Petr 

Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, Ph.D., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., 

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc. 

Omluveni: doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 

Neomluveni: 0 

Program: 

1. Informace o průběhu jarního specializačního kurzu a atestací v oboru Neurologie na 2. LF UK 

v Praze sdělil prof. Marusič. Specializační kurz se konal 13.3. - 7.4.2017. Zúčastnilo se jej 11 

lékařek a lékařů, další dva přišli pouze na obhajobu atestační práce. Atestační zkoušky se 

konaly  ve dnech 23. a 24.5. 2017. Z 15 přihlášených uchazečů jich ke zkoušce přišlo 11, z 

nichž 8 bylo úspěšných. 3 uchazeči neuspěli.  

Atestace v oboru Neurologie bez specializačního kurzu se budou konat na LF UK v Plzni 

26.9.2017. Je přihlášeno 5 uchazečů. Podzimní specializační kurz a atestace v oboru 

Neurologie proběhnou na 3. LF UK v Praze, v termínech 2.10. - 27.10.2017 (atestační kurz) a 

4.12. - 8.12.2017 (atestace). Je přihlášeno 38 uchazečů.  

2. SOR projednala návrhy na místa a termíny kurzů na zakončení základního kmene oboru 

neurologie v roce 2018. Budou realizovány celkem 4 kurzy a budou se konat  na 2.LF UK 

Praha 9.4. - 20.4.2018, 3.LF UK Praha 10.9. - 22.9.2018, LF OU Ostrava 16.4. - 27.4.2018, LF 

UP Olomouc 9. - 20. 10. 2018. Atestační kurzy budou dva a proběhnou na LF MU Brno 26.2. - 

23. 3.2018 s termínem atestací  23.4. - 27.4.2018 a na LF UK Hradec Králové 1. - 26. 10. 2018 

s termínem atestací: 10.12. - 14. 12. 2018. Termíny kurzů a atestací již byly předem písemně 

oznámeny předsedovi KOR (prof.Sovová). 

3. Informace o místech a termínech specializačních kurzů před atestací, atestačních zkoušek a 

kurzů na závěr neurologického kmene budou oficiálně oznámeny na webu MZ v lednu 2018. 

Tyto informace budou také zveřejněny v září 2017 v Newsletteru a na webu České 

neurologické společnosti. Je předpoklad, že ze strany MZ již nedojde ke změně termínů.  

4. SOR projednala možnosti úpravy nového Vzdělávacího programu pro obor neurologie, daný 

změnou doby do složení zkoušky kmene (30 měsíců) a celkového zkrácení přípravy k 

specializační atestaci z neurologie na 4,5 roku. Bylo doporučeno přidat 3 měsíční pobyt na 

akreditovaném pracovišti II. typu pro všechny uchazeče již v období kmene a zároveň v této 

době zkrátit pobyt na interně, chirurgii a ARO na jeden měsíc nebo zcela vypustit (z 

původních 2 měsíců). Kmen by měl být ukončen nadále testem.  

5. Byl odsouhlasen požadavek stálé průběžné tvorby testových otázek základního kmene. Za 

každou fakultu, jež je zastoupena v SORu, se této práce zúčastní jeden zástupce. Členové 

SOR byli požádáni o nominace zástupců za svá pracoviště. Za 1. LF UK byl navržen primář 

Mečíř. 

6. Prof. Růžička a prof. Marusič navrhli aktualizaci požadavků na atestační práce. Práce musí 

obsahovat vlastní pozorování, nestačí tedy souborný referát, ale je přijatelná podrobná 

kazuistika nebo soubor kazuistik s rozborem problematiky. Práce musí obsahovat klinická 



data. Nelze akceptovat práci experimentální provedenou na laboratorních zvířatech nebo na 

zdravých dobrovolnících. 

7. V pátek 22.9.2017 se v Olomouci koná setkání předsedkyň/předsedů SOR. Prof. Štětkářová 

se setkání nemůže zúčastnit z důvodu zahraniční pracovní cesty. Účast potvrdil dr. Polívka, 

současný místopředseda SOR.  

8. Členové, kteří byli do zkušební atestační komise (dr.Marková, dr.Bartoník, dr.Škoda, 

dr.Vachová)  navržení ČLK, nebyli ze strany MZ akceptováni. Místo těchto kandidátů jsou ve 

zkušební komisi jiní členové za ČLK, které ale ČLK nenavrhla. SOR zatím čeká, jak se k tomuto 

problému ČLK vyjádří, poté podpoří návrhy o rozšíření zkušební atestační komise o původní 

členy (jmenovitě viz výše). Prof. Kaňovský slíbil, že se bude touto problematikou blíže 

zabývat. 

9. Znova se projednávala informace o úspěšných atestantech, jejichž jména by mohla být 

uvedena na webu ČNS. Bylo doporučeno požádat hned úspěšné atestanty o podepsání 

informovaného souhlasu, jímž se zavazují k zveřejnění jejich jména na webu ČNS. Dále se 

projednávalo, že je možné získat z IPVZ počty úspěšných atestantů za minulé roky (cca 6 let). 

Prof. Štětkářová se tyto počty pokusí zjistit na IPVZ. 

10. Prof. Marusič poslal odkaz na náplň evropského kurikula, kde jsou i další dokumenty 

věnované organizaci a metodice specializačního vzdělávání v neurologii. http://www.uems-

neuroboard.org/web/images/docs/div/Core-curriculum_nov2014.pdf 

11. Zápisy ze schůzí SOR jsou zasílány předsedovi KOR a předsedovi výboru České neurologické 

společnosti. Zápisy budou rovněž zveřejňovány na webu ČNS. 

12. Příští schůze SOR bude v rámci Neurologického sjezdu v Brně v listopadu 2017, termín bude 

upřesněn. 

 

Zapsala:  prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 

 

Zápis pro: 

Specializační oborová rada Neurologie  

Předseda Koordinační oborové rady prof.MUDr.Eliška Sovová, PhD 

Předseda České neurologické společnosti prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 

Web České neurologické společnosti 

 

 


