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Informace k atestační zkoušce v základním oboru 

Alergologie a klinická imunologie 

konané na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni 

Termín konání: 28.06.2021 – 30.06.2021 

Podání přihlášky do: 29.04.2021 

Doručení atestační práce do: 29.04.2021 

Garant oboru: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. 
panznerp@fnplzen.cz 
+420 377 104 343 

Místo konání: Ústav imunologie a alergologie 
Fakultní nemocnice Plzeň 
Alej Svobody 923/80 
323 00 Plzeň 

Kontaktní osoba UK LFP: Petra Šimicová 
petra.simicova@lfp.cuni.cz 
+420 377 593 462 

 
Přístup k atestační zkoušce  
K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit až ve chvíli, kdy má lékař splněné veškeré požadavky (jak 
teoretické, tak praktické části včetně kmene) daného vzdělávacího programu (VP) a to nejpozději 60 dnů 
před termínem atestační zkoušky, podle všech VP vydaných v letech 2005, 2009, 2011, 2015 a 2018 dle jejich 
platnosti v době zařazení lékaře do oboru a možnosti si program změnit časově kupředu. 

 
Řádně vyplněnou přihlášku v EZP https://ezp.mzcr.cz/ včetně chronologického přehledu požadované praxe, 
stáží a povinných kurzů, podpisu a razítka statutárního zástupce zdravotnického zařízení (ředitel či jím 
pověřený zástupce) a včetně doporučení stvrzeného podpisem a razítkem školitele doručte s níže uvedenými 
přílohami nejpozději 60 dní před konáním atestace, tedy do 29.04.2021, na adresu: 
 

Lékařská fakulta UK v Plzni 
Petra Šimicová 
Oddělení specializačního vzdělávání 
Husova 654/3 
301 00 Plzeň 

 
Přílohy: 
 kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/specializačním indexu (jak základní kmen, tak 

vlastní specializovaný výcvik) – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, 
název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a 
razítko pracoviště; 
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 kopie celého logbooku (základní kmen, vlastní specializovaný výcvik, výkony, hodnocení školitele) – 
kopie logbooku dokládají pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 (po tomto 
datu se již logbooky nevydávají); 
 

 kopie potvrzení výkonů za celé specializační vzdělávání – dokládají lékaři zařazení po 01.07.2017 (lékaři 
před tímto datem je dokládají v logbooku), výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem 
školitele a razítkem pracoviště; 

 kopie potvrzení o absolvovaných kurzech a vzdělávacích akcích; 
 písemné doporučení garanta specializační přípravy školence (pouze VP 2009, 2011, 2015); 
 písemné doporučení školitele (pouze VP 2009); 
 kopie oddacího listu, došlo-li ke změně jména; 
 (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, 

např.: 
- rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České 

republiky, 

- rozhodnutí MZ o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo 

doktorském studijním programu, 

- doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru 

specializace, 

- rozhodnutí MZ o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti. 

 
Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak 
nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude 
praxe započítána. 
 
 
Atestační práce 
 Téma atestační práce je nutné konzultovat s garantem oboru a toto téma jím musí být schváleno. 

 Požadavky na atestační práci jsou zveřejněny na webu LF www.lfp.cuni.cz na stránkách Specializačního 

vzdělávání v sekci Atestační zkoušky. 

 Uznatelná náhrada: původní nebo přehledový článek, příp. i kazuistika (podrobné info – viz Požadavky 

na atestační práci). 

 Atestační práci ve dvou tištěných vyhotoveních doručte nejpozději do 29.04.2021 na adresu: 

Lékařská fakulta UK v Plzni 
Petra Šimicová 
Oddělení specializačního vzdělávání 
Husova 654/3 
301 00 Plzeň 

 
 

Atestační zkouška se skládá z: 

 část praktická *) 

 probíhá na výukovém pracovišti a je při ní nutno prokázat výborné znalosti recentní 
laboratorní a klinické diagnostiky, diferenciální diagnostiky, terapie a prevence alergických a 
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imunopatologických stavů v celé jejich šíři. Hodnotí se úroveň práce lékaře s pacientem, 
rozbor anamnestických údajů, provedení odběrů materiálu, kožních testů, zhodnocení 
výsledků klinických, funkčních i laboratorních vyšetření, indikace a praktické provedení 
farmako- a imunoterapie; 

 část teoretická 

 obhajoba odborné písemné práce na zadané téma, 

 3 odborné otázky (základy imunologie, klinická imunologie, alergologie). 

 
*) Pozn. k praktické části AZ: K vykonání praktické části AZ, při které je uchazeči umožněn pohyb po Ústavu 

imunologie a alergologie FN Plzeň a přístup k pacientovi, je uchazeč povinen uzavřít Smlouvu o dočasném 

přidělení na 1denní odbornou stáž mezi jeho domovským pracovištěm a FN Plzeň. Uchazeči bude včas zaslán 

dotazník k vyplnění údajů nutných pro uzavření výše uvedené smlouvy. Smlouva bude vyhotovena ze strany 

FN Plzeň, která si zajistí podpisy pracoviště uchazeče o AZ. 

 

 

Seznam atestačních otázek, doporučené literatury k atestační zkoušce a seznam členů atestačních komisí 

naleznete na webu MZČR v sekci Věda a lékařská povolání > Specializační a celoživotní vzdělávání - v článku 

Atestační zkoušky. 

 
 
Upozorňujeme: 

 Věstník MZČR č. 01/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP vydaného 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.  

 Další konkrétní 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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