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INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU KARDIOLOGIE 
konané na LF UK v Plzni 10. – 14. 12. 2018 

garant oboru prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., FESC 

 
Atestační zkoušky se konají na Kardiologické klinice LF UK v Plzni a  FN Plzeň 

Přístup k atestační zkoušce  
 

 K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) 
vydaných 2005, 2009, 2011 a 2015 dle jejich platnosti v době zařazení lékaře do oboru a možnosti si 
program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak 
v praktické části, a to včetně kmene (http://www.kardio-cz.cz/vzdelavaci-program-v-oboru-
kardiologie-558) 

 Řádně vyplněnou přihlášku v EZP https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE včetně 
chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů, podpisu a razítka statutárního 
zástupce zdravotnického zařízení (ředitel či jím pověřený zástupce) a včetně doporučení stvrzené 
podpisem a razítkem školitele zašlete s níže uvedenými přílohami nejpozději 90 dní před konáním 
atestace, tzn. do  10.  9. 2018 na adresu: Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, Oddělení 

specializačního vzdělávání, viz http://www.lfp.cuni.cz/sekce/201-home.html kontakt: Zdeňka Tykalová, 
tel: 377 593 435, e-mail:  zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz  
 

 Přílohy: 
  

o kopie indexu se zápisy veškerých stáží a kurzů stanovených příslušným VP, včetně stáží pro základní 
kmen/interní základ 

o kopie logbooku s potvrzením o provedených kompletních výkonech, přehledem praxe a hodnocením 
školitele 

o kopie potvrzení o absolvovaných kurzech odborných i kurzech povinných, včetně kurzů povinných 
pro získání základního kmene/interního základu 

o kopie dokladu o absolvování předatestačního kurzu Kardiologie. V případě, že absolvujete 
předatestační kurz na LF UK v Plzni v termínu 29.10.-2.11.2018 zasílejte, prosím, kopii dokladu ihned 
po absolvování.  

o písemné doporučení školitele 

o 1 publikace z oboru kardiologie in extenso dle požadavku konkrétního VP uchazeč jako 1. autor 
o aktivní účast (alespoň 1 přednáška či 1 poster) na sjezdu ČKS, kde je uchazeč jako 1. autor  

 
Všechny kopie musí být čitelné, opatřené podpisem a razítkem školitele. 
 

 

 Atestační zkouška:  

o praktická část – popis tří EKG křivek, samostatné provedení a interpretace dvou 
echokardiografických vyšetření, rozbor případu (kazuistika).  

o teoretická část – 3 odborné otázky z kardiologie 
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Praktická část zkoušky: 

Praktická zkouška se koná 1 den před teoretickou částí na úseku Neinvazivní kardiologie Kardiologické kliniky 

FN a LFUK Plzeň (FN Plzeň, Lochotín, vchod B, 3. patro). Její organizaci zajišťuje garant pro obor Kardiologie 

prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC.   

K vykonání praktické zkoušky, kdy má uchazeč přístup k pacientovi a je mu umožněn pohyb po Kardiologické 

klinice FN v Plzni, je pro uchazeče povinnost uzavřít Smlouvu o dočasném přidělení na jednodenní odbornou 

stáž mezi jeho domovským pracovištěm a FN Plzeň. Pro uzavření smlouvy musí uchazeč po zaslání přihlášky k 

AZ kontaktovat Oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni: Zdeňka Tykalová,  

e-mail: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz  nebo Pavla Tíkalová, e-mail: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz a informovat se 

na zaslání nezbytných údajů pro sepsání dohody.        

 

Teoretická část zkoušky: 

Teoretická zkouška se koná v seminární místnosti Kardiologické kliniky FN a LFUK Plzeň (FN Plzeň, Lochotín, 

vchod B, -1 PP). Její organizaci zajišťuje garant pro obor Kardiologie prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC.   

   

 Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP vyd. v r. 2011 kurz 
„Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ – 
u těchto kurzů stanovuje délku platnosti na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a 
„Prevence škodlivého užívání NL“ na 10 let od jeho absolvování.  

 

 Dle nařízení MZČR musí mít každý lékař vše splněno (stáže, kurzy, testy, odborné akce atd.) nejpozději 
30 dní před atestační zkouškou. Tato podmínka je nepodkročitelná a při jejím nedodržení není přístup 
k atestační zkoušce možný.   

 

 Další informace a organizační pokyny (místo, čas, číslo účtu k uhrazení poplatku) obdrží každý lékař v 
Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá 30 dní před termínem konání atestace. 
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