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1.Lékařská fakulta UK, Ústav všeobecného lékařství  

Výuka: 3 + 3 předměty 
  

 IV.  ročník, VI. ročník  - Celkem 96 hodin výuky VPL, 5 
kreditů - PhD. program (3 studenti)  
 
 
  

1. LF UK v Praze - ústav všeobecného lékařství 

2. LF UK v Praze  – výukové pracoviště VPL 
ročník, II. ročník, VI ročník - Celkem povinně 75  
hodin, 8 kreditů   IV. a V. ročník - volitelný předmět  

 
 

 
 

3. LF UK v Praze - Katedra preventivního lékařství- 
oddělení rodinného lékařství  V. ročník, VI. ročník- 
student vypracuje diplomovou práci - témata 
diplomových prací předkládá i odd. rodinného 
lékařství Celkem povinně 120 hodin a 16 kreditů 
 



LF UK Hradec Králové 

• II. ročník, V. ročník  Celkem povinně 60 hodin 5 
kreditů V. ročník -  15 hodin seminářů – volitelná 
výuka . VI. ročník -  problematika VPL je součástí 
státní zkoušky z preventivních oborů a sociálního 
lékařství 
 
 
 

Ústav sociálního lékařství - oddělení VPL 

Ústav sociálního lékařství  LF UK v Plzni 
V.ročník, VI ročník: Celkem povinně 50 hodin a 9 kreditů 
součást státní zkoušky ze soc. lékařství, veřejné zdr. a 

hygieny 
 



• II. ročník, VI. ročník Celkem povinně 160 hodin 4 
kredity 

• PhD program – 10 studentů, 4 kombinované studium 
 

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 

Centrum výuky všeobecného praktického lékařství  
• III.ročník, IV.ročník VI.ročník Celkem povinně 106 

hodin a 6 kreditů 



Závěr 
• Pregraduální výuka VPL probíhá na všech LF v ČR a 

všechny LF až na LF Plzeň mají vlastní pracoviště VPL 
(ústavy, klinika,oddělení, výukové pracoviště) 

• Rozsah výuky je rámcově od 50 hodin do 160 hodin 
• Na všech LF výuka hodnocena  kredity 
• Na všech LF je výuka zakončena zápočty 
• Na dvou LF  má výuka vlastní zkoušku  
• Na dvou LF je předmět součástí státní zkoušky se 

státnicovou prací 
• Na dvou LF probíhá i PhD výuka v příbuzných oborech 
• Pregraduální výuka VPL je realizována na všech LF v 

ČR v rozsahu a způsobem odpovídajícím tradicím 
studia na dané LF. Zvýšený důraz je v současnosti 
kladen na výzkumné aktivity a rozvoj vlastních PhD 
programů.  



Vývoj specializační přípravy a VPL 

• V roce 2004,  byly v souvislosti s novou legislativou 
(zákon č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta) provedeny zásadní změny 
ve specializační přípravě lékařů.  
 

• Délka specializační přípravy byla mj. z 2,5 roku 
prodloužena na 5 let a byla zavedena tkzv. akreditovaná 
pracoviště.  
 

• Uvedený systém se brzy ukázal jako nefunkční 
(neochota ze strany nemocnic platit 5 let budoucí VPL) 



Nutné změny 
 

• Nejzávažnější byla v roce 2009 v souvislosti s novelou 
zákona č. 95/2004 Sb. v pozdějších právních úpravách 
zákona č. 189/2008 Sb. a novelizací vyhlášky o 
specializačních oborech ve znění vyhlášky č. 185/2009 
Sb., kdy došlo k tomu, že: 

• specializační obor Praktické lékařství pro dospělé, byl 
přejmenován na obor Všeobecné praktické lékařství  

• délka specializační přípravy se v roce 2009 zkrátila na  3 
roky 
 



• Hlavním důvodem byla nezbytnost zabezpečení 
finančního krytí celé specializační přípravy, kdy se 
vycházelo z minimální délky specializační přípravy v EU, 
která je stanovena na 3 roky.  

• Bylo rovněž nezbytné upravit název oboru tak, aby 
odpovídal názvu naší specializace v EU.  

• Uvedené změny umožnily zahájení realizace financování 
specializační přípravy v našem oboru systémem 
rezidenčních míst (RM), kdy v současné době obor 
všeobecné praktické lékařství má přiděleno 420 
rezidenčních míst s dotací 1 010 000 Kč (40 000 euro) 
na jedno místo.  



• V průběhu doby se při praktické realizaci specializační 
přípravy vyskytla řada problémů: 

 
• za hlavní problém dříve platného systému byla 

považována jeho náročnost na administrativní stránku 
specializační přípravy, 

• nutnost absolvovat všechny předepsané stáže zvlášť na 
akreditovaných pracovištích, i když by se logicky daly 
řešit v rámci základního pracoviště, vysláním na stáž k 
příslušnému specialistovi,  

• také se ukázalo, že centrálně prosazovaný systém 
teoretických kurzů značně omezuje průchodnost celým 
systémem a na IPVZ vznikl tkzv. „edukační monopol“ 
včetně cen.  



 17 akreditovaných pracovišť 



 5 akreditovaných pracovišť 



Verse 2011 



Verse 2011 



Vývoj věkového složení VPL v letech 1990-2010
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Změny v celoživotním vzdělávání  lékařů 
přijaté na jednání představenstva ČLK, 

konaném dne 17. června 2011  
 

• V roce 2010 byla vydána „Bíla kniha celoživotního 
vzdělávání lékařů“ –  „White Paper on Continuing 
Medical Education in Europe“, která shrnuje obvyklou 
praxi v evropských zemích a zároveň vydává určitá 
doporučení ke sjednocení praxe. Tato doporučení jsou 
především v oblasti hodnocení vzdělávacích akcí: 

• - 1 vzdělávací hodina – 1 kredit CME 
• - ½ den vzdělávání – 3 kredity CME 
• - celý den vzdělávání – 6 kreditů CME 



• většina členských zemí akceptuje model povinného 
celoživotního vzdělávání lékařů s nárokem 40 – 50 
kreditů za rok.  

• v zemích, kde není celoživotní vzdělávání povinné, se 
buď podle informací národních komor zavádí (např. 
Turecko, Portugalsko, Španělsko)  

• nebo existuje systém periodické recertifikace lékařů 
(např. Norsko, Nizozemsko). 



•  ČLK dosud požaduje  10 kreditů za rok, při požadavku 
50 kreditů za období 5 let.  

• v kontextu evropských zemí – členů i nečlenů EU i zemí 
na hranici Evropy (např. Turecko), Česká republika patří 
mezi země s nejmenšími nároky v oblasti celoživotního 
vzdělávání lékařů.  

• díky tomu nemohou být Diplomy celoživotního 
vzdělávání ČKL uznávány v rámci ostatních členských 
států EU jako průkaz splnění povinnosti celoživotního 
vzdělávání lékařů. 



• Proto byl předložen představenstvu návrh na změnu 
počtu povinných kreditů za celoživotní vzdělávání pro 
účely vydání Diplomu celoživotního vzdělávání dle SP – 
16 z důvodu harmonizace s praxí obvyklou v EU. 

 
• Stávající požadovaný počet: 10 kreditů za jeden rok / 50 

kreditů za 5 let 
 

• Navrhovaná změna: 30 kreditů za jeden rok / 150 kreditů 
za 5 let 



Název akce Počet 
kreditů za 
akci  

Možný 
počet 
kreditů za  
rok 

Možný 
počet 
kreditů za 5 
let 

regionální semináře 4 40 200 

Jarní interaktivní 
konference SVL 

18 18   90 

Výroční konference SVL 20 20 100 

autodidaktické testy v 
časopisu 

9 90 450 

E – learning 8 až 480 480 

Počet kreditů do 31. 12. 2012   50 kreditů za 5 let 



Název akce Počet 
kreditů za 
akci  

Možný 
počet 
kreditů za  
rok 

Možný 
počet 
kreditů za 5 
let 

regionální semináře 4 40 200 

Jarní interaktivní 
konference SVL 

16 16   80 

Výroční konference SVL 16 16   80 

autodidaktické testy v 
časopisu 

2 20 100 

E – learning 2-4 až 120-240 120-240 

Od 1. 1. 2013  -  150 kreditů za 5 let 
 



 
Proto pokládáme za nejvýš účelné, aby si všichni 
VPL do konce roku 2012  požádali o vydání 
„Diplomu celoživotního vzdělávání“ při splnění 
dosavadních podmínek, tedy získání 50 kreditů za 
posledních 5 let  
 



Děkuji za pozornost 
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