
Zápis ze schůze Specializační oborové rady Neurologie 

konané dne 22.11.2017 v Brně 

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., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., prof. MUDr. Ivan 

Rektor, CSc. 

Omluveni: 0     

Neomluveni: 0 

 

Program: 

1. Byly sděleny informace o průběhu podzimního specializačního kurzu ve dnech 2.10. - 

27.10.2017 na 3. LF UK v Praze (37 uchazečů) a o přípravě na atestace, které proběhnou 

rovněž na 3.LF UK v Praze ve dnech 4.12. - 8.12.2017. Přihlášeno bylo 39 uchazečů.  

2. SOR znova projednala 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.  

3. Dodatečně byl nahlášen třetí termín atestací, který proběhne na LF OU v Ostravě ve dnech 

24-26.9.2018. Stávající i dodatečné termíny kurzů a atestací byly opakovaně písemně 

oznámeny předsedkyni KOR prof.Sovové. 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.  

4. SOR znova 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. Bohužel doporučení, předkládaná předsedou 

akreditační komise prof. Růžičkou, nebyla na Ministerstvu zdravotnictví zohledněna.  

5. Komise SOR se dohodla, že kmen by měl být nadále ukončen testem. Poté bude následovat 

ústní zkoušení uchazeče. 

6. Znova 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; toto bude dořešeno do 

příští schůze SOR v roce 2018. 

7. Prof. Růžička a prof. Marusič navrhli při minulé schůzi SOR 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. Z tohoto důvodu byla 

aktualizována Příloha Metodického opatření Koordinační rady pro specializační vzdělávání č. 

5 / 2016. 



8. Významně byla rozšířena zkušební atestační komise, a to na 27 členů. Členy jsou opět 

prim.Marková, prim.Škoda, prim.Bartoník.  

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

společnosti. Zápisy budou rovněž zveřejňovány na webu ČNS. 

10. Proběhla volba předsedy a místopředsedy SOR pro rok 2018, t.j. pro období 1.1.-31.12.2018. 

Dle zvyklostí funkce předsedy po roce rotuje a místopředsedou bývá dosavadní předseda. 

Prof.Štětkářová navrhla za předsedu SOR Neurologie doc. MUDr. Martina Vališe, PhD. 

Proběhlo hlasování o kandidátovi. Pro bylo 7 hlasů, zdržel se 1, proti nikdo.  

11. Příští schůzi SOR svolá nový předseda SOR doc.Vališ. 

Zapsala:  prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 

 

Zápis j určen 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 

 

 

 

 


