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Příloha č. 1 - Akreditace udělené FNO dle zák. č. 95/2004 Sb.     

 

Počet Obor specializačního vzdělávání 
Akreditace udělena 

 
rozsah / typ pracoviště do 

1. anesteziologie a resuscitace pracoviště III. typu 2.8.2016 

2. audiologie a foniatrie v plném rozsahu 19.5.2019 

3. cévní chirurgie pracoviště II. typu 16.5.2015 

4. dermatovenerologie v plném rozsahu 25.4.2016 

5. dětská a dorostová psychiatrie v plném rozsahu 6.8.2015 

6. dětská dermatovenerologie         v plném rozsahu             25.4.2016 

7. dětská gynekologie         v plném rozsahu 6.11.2016 

8. dětská chirurgie pracoviště I. typu 25.4.2016 

9. dětská neurologie v plném rozsahu 25.4.2016 

10. dětské lékařství pracoviště II. typu 12.6.2016 

11. diabetologie pracoviště II. typu 6.11.2016 

12. dorostové lékařství v plném rozsahu 16.5.2015 

13. gastroenterologie pracoviště II. typu 16.8.2016 

14. gynekologie a porodnictví v plném rozsahu 12.6.2016 

15. hematologie a transfúzní lékařství v plném rozsahu 27.11.2014 

16. chirurgie pracoviště II. typu 25.4.2016 

17. infekční lékařství pracoviště II. typu 12.6.2016 

18. intenzivní medicína v plném rozsahu 27.9.2016 

19. intervenční radiologie v plném rozsahu 29.8.2015 

20. kardiochirurgie v plném rozsahu 25.4.2016 

21. kardiologie v plném rozsahu 29.2.2016 

22. klinická biochemie pracoviště II. typu 25.4.2016 

23. klinická farmakologie v plném rozsahu 25.4.2016 

24. klinická onkologie pracoviště I. typu 23.5.2018 

25. korektivní dermatologie v plném rozsahu 12.6.2016 

26. lékařská genetika v plném rozsahu 20.10.2016 

27. nefrologie pracoviště II. typu 24.8.2015 

28. neonatologie  v plném rozsahu             15.6.2015 

29. neurochirurgie v plném rozsahu 16.8.2016 

30. neurologie pracoviště II. typu 25.4.2016 

31. nukleární medicína pracoviště II. typu 12.6.2016 

32. oftalmologie pracoviště III. typu 6.3.2014 

33. orální a maxilofaciální chirurgie v plném rozsahu 9.11.2016 

34. ortopedie pracoviště II. typu 5.2.2014 

35. otorinolaryngologie pracoviště II. typu            12.6.2016 

36. patologická anatomie v plném rozsahu 2.8.2016 

37. plastická chirurgie v plném rozsahu 12.6.2016 

38. popáleninová medicína v plném rozsahu 25.4.2016 

39. pracovní lékařství v plném rozsahu 25.4.2016 

40. psychiatrie v plném rozsahu 25.4.2016 

41. radiační onkologie v plném rozsahu 12.6.2016 

42. radiofarmaka v plném rozsahu 4.1.2014 

43. radiologie a zobrazovací metody v plném rozsahu 21.4.2016 

44. rehabilitační a fyzikální medicína pracoviště II. typu 16.5.2014 

45. revmatologie v plném rozsahu 31.5.2016 

46. sexuologie pracoviště II. typu 22.7.2015 

47. soudní lékařství v plném rozsahu 2.8.2016 
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Příloha č. 1 - Akreditace udělené FNO dle zák. č. 95/2004 Sb.     

 

48. 
tuberkulóza a respirační nemoci 
(pneumologie a ftizeologie) 

pracoviště III. typu 20.10.2016 

49. úrazová chirurgie (traumatologie) v plném rozsahu 25.4.2016 

50. urgentní medicína v plném rozsahu 25.4.2016 

51. urologie pracoviště II. typu 16.7.2015 

52. veřejné lékárenství v plném rozsahu 27.9.2016 

53. vnitřní lékařství pracoviště II. typu 25.4.2016 

54. všeobecné praktické lékařství v plném rozsahu 25.2.2016 

55. diabetologie a endokrinologie pracoviště I. typu           10.12.2018 
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Příloha č. 2 – Vzdělávací program nástavbového oboru: dětská neurologie   

 

Podle vyhlášky č. 185/2009, o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů       

a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. 

 

Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru dětská neurologie je získat teoretické znalosti             

a praktické dovednosti v oboru. Nástavbový obor dětská neurologie se zabývá normálním  

i abnormním vývojem centrálního a periferního nervového systému a svalového aparátu od 

fetálního období až po adolescenci, do dokončeného 18. roku života, a zahrnuje diagnostiku, 

léčbu a výzkum onemocnění těchto systémů, stejně jako komplexní péči o jedince s těmito 

chorobami. 

 

Požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro zařazení do oboru dětská neurologie je získání specializované způsobilosti 

v oboru neurologie nebo dětské lékařství. 

Příprava pro obor dětská neurologie zahrnuje dva moduly: pro lékaře, kteří získali 

specializovanou způsobilost v oboru neurologie a pro lékaře, kteří získali specializovanou 

způsobilost v oboru dětské lékařství. 

Celková délka přípravy v oboru dětská neurologie je v minimální délce 24 měsíců. 

Specializovaný výcvik v délce 24 měsíců: 

Část I: 

a) Povinná praxe – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie 

nebo 

b) Povinná praxe – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské 

lékařství 

Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým personálním 

a přístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná doplňková praxe probíhá na 

příslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala akreditaci.  

V průběhu vlastního specializovaného výcviku v oboru dětské lékařství může být část 

přípravy věnována výcviku v některém pediatrickém oboru (maximálně v  rozsahu  

12 měsíců) dle příslušného vzdělávacího programu – dětská neurologie, pokud tato praxe 

probíhá na specializovaných dětských lůžkových odděleních 
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Příloha č. 2 – Vzdělávací program nástavbového oboru: dětská neurologie   

 

Modul dětské neurologie 

První část přípravy (6 měsíců) absolvuje školenec na pracovišti dětské neurologie s akreditací 

II. typu, se zázemím pediatrické a neonatologické intenzivní péče, zobrazovacích a funkčních 

metod, elektrofyziologie, laboratoře pro diagnostiku neurometabolických onemocnění, dětské 

psychiatrie, klinické genetiky, neurochirurgie, ortopedie, rehabilitace  

a komplementu, psychologie, logopedie, fyzioterapie. 

Druhá část přípravy (zbylých 12 měsíců) probíhá na lůžkovém či ambulantním pracovišti 

s akreditací I. typu, které nabízí proškolení v jedné nebo více metodách  

či specializované problematice definovaných vzdělávacím programem. 

 

Neurologický modul pro lékaře se specializovanou způsobilostí v dětském lékařství 

Školení v neurologii probíhá na akreditovaném lůžkovém oddělení neurologie s ambulantní 

složkou. Školenec si musí osvojit neurologickou propedeutiku, na základě znalosti anatomie  

a fyziologie správně hodnotit neurologické příznaky a syndromy, zvládnout diagnostiku         

a léčbu běžných neurologických chorob u dospělých, zejména problematiku onemocnění 

cerebrovaskulárních, neuroonkologických a demyelinizačních, dále epilepsie, traumatologie, 

extrapyramidové poruchy, bolesti hlavy. Je vhodné, aby součástí školení byly  

i základy klinické elektrofyziologie se zaměřením na dětský věk. Doporučuje se účast  

na ústavních pohotovostních službách, odborných seminářích (např. radiologických, 

patologických). 

 

Pediatrický modul pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie 

Školení v dětském lékařství probíhá na akreditovaném lůžkovém oddělení dětského lékařství 

s ambulantní složkou. Během přípravy by měl školenec získat erudici (širokou vzdělanost) 

ve vyšetření dětí všech věkových kategorií, seznámit se s normálním i abnormním vývojem 

dítěte od novorozeneckého věku po adolescenci, osvojit si znalosti o růstu, výživě, 

parenterální léčbě a farmakoterapii u dětí, naučit se diagnostikovat a léčit nejvýznamnější 

onemocnění dětského věku. Nezbytná je stáž na neonatologické a pediatrické jednotce 

intenzivní péče stejně jako v ambulanci dětského lékařství. Součástí pediatrického výcviku 

může být i proškolení v dětské neurorehabilitaci. Doporučuje se účast na ústavních 

pohotovostních službách, odborných seminářích (např. radiologických, patologických). 
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Příloha č. 2 – Vzdělávací program nástavbového oboru: dětská neurologie   

 

c) povinná doplňková praxe 

d) doporučená doplňková praxe - stáže 

Část II. 

e) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná 

f) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená 

Požadované teoretické znalosti a praktické dovednosti 

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech 

(logbook) a průkazu odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být 

doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku  

je stanoven jako minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu 

výkonů, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 

 

Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

má znalosti etických principů péče o nemocné děti, osvojení zásad správného jednání 

s dětmi a jejich rodiči, 

je schopen mezioborové spolupráce v diagnostice a diferenciální diagnostice, 

koordinace multidisciplinárních týmů u lůžka kriticky nemocných pacientů, 

je schopen samostatného a kritického hodnocení odborné literatury, aktivní účasti na 

kontinuálním vzdělávání lékařů, 

má znalosti základních právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace 

zdravotnictví (zejména v částech týkajících se péče o jedince se zdravotním 

postižením), principů sociální péče, podpory svépomocných skupin. 

 

Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru 

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Průběžné hodnocení školitelem 

školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické 

dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti 

v šestiměsíčních intervalech. V závěru vzdělávání školitel zapíše celkové 

hodnocení školence a doporučí přistoupení k závěrečné zkoušce. 
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Příloha č. 2 – Vzdělávací program nástavbového oboru: dětská neurologie   

 

b) Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce 

absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, výkonů (logbook)             

a školicích akcí během školení, 

předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku, 

doporučení školitele, 

vypracování písemné práce, 

potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí. 

c) Vlastní závěrečná zkouška 

teoretická část 

- obhájení písemné práce, 

- otázka z obecné neurologie s neuroanatomickým a fyziologickým 

rozborem příznaků syndromu, 

- otázka z vývojové neurologie, 

- otázka ze speciální dětské neurologie. 

praktická část 

- podrobné vyšetření pacienta, zhodnocení výsledků pomocných 

vyšetření, diferenciálně-diagnostická rozvaha, návrh terapie. 

 

Činnost, pro kterou absolvent získal zvláštní odbornou způsobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní odbornou 

způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. 

Absolvent nástavbového oboru dětská neurologie získává zvláštní odbornou způsobilost, která 

ho opravňuje k samostatnému výkonu činnosti jako dětský neurolog v lůžkové i ambulantní 

složce nebo vedoucí lékař dětského neurologického oddělení. 
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Příloha č. 3 – Dotazník ke vzdělávání lékařů       

 
 DOTAZNÍK KE VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 

 
Vážená paní, vážený pane,  
 
Jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Prosím Vás o vyplnění 
dotazníku, který je zaměřen na problematiku vzdělávání lékařů ve Fakultní nemocnici Ostrava. Tento 
dotazník je anonymní. Prosím Vás o jeho laskavé vyplnění. Výsledky budou použity k podkladu pro mou 
diplomovou práci, případně mohou také ke zlepšení vzdělávání lékařů.  
U každé otázky, prosím, zakroužkujte odpověď, která je nejbližší Vašemu názoru nebo vypište 
odpověď. 
Předem Vám děkuji za Váš čas a spolupráci.                                                           Bc. Hana Balcarová 
 
1. Absolvoval/a jste již specializační (postgraduální) vzdělávání z dětského lékařství? 
      a) ano, absolvoval/a   
 b) zatím ne, jsem zařazen/a 

c) ne, neabsolvoval/a 
 

2. Máte ještě jinou atestaci? Pokud ano, uveďte prosím v jakém nebo v jakých oborech? 
a) ano, mám a to v oboru: …………………………………………………………………………………… 
b) nemám, ale jsem ve studiu tohoto oboru:………………………………………………………………. 
c) ne, nemám 

 
3. Máte již nějakou nástavbovou specializaci? 
  a) dosud ne  b)jsem v průběhu studia  c)ano mám, a to tuto: …………………………… 
 
 
4. Účast na vzdělávacích akcích Vám hradí? 
  

 nemocnice spolufinancuji vše si financuji sám/a 

akce v rámci 
specializačního 
vzdělávání 

   

akce v rámci 
nástavbového vzdělávání 

   

účast na kongresech    
účast na ústavních 
seminářích 

   

účast na vzdělávacích 
akcích pořádaných 
odbornou společností 
J.E.Purkyně 
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Příloha č. 3 – Dotazník ke vzdělávání lékařů        

5. Kdy vzdělávací akce většinou probíhají? (zde můžete označit více odpovědí) 
 

 v pracovní době mimo pracovní dobu 

akce v rámci specializačního 
vzdělávání 

  

akce v rámci nástavbového 
vzdělávání 

  

účast na kongresech   
účast na ústavních seminářích   
účast na vzdělávacích akcích 
pořádaných odbornou společností 
J.E.Purkyně 

  

 
6. Kde se vzdělávání zúčastňujete? (zde můžete označit více odpovědí) 

 v nemocnici mimo nemocnici v zahraničí 

akce v rámci 
specializačního 
vzdělávání 

   

akce v rámci 
nástavbového vzdělávání 

   

účast na kongresech    
účast na ústavních 
seminářích 

   

účast na vzdělávacích 
akcích pořádaných 
odbornou společností 
J.E.Purkyně 

   

 
7. V následující tabulce je uvedeno několik druhů metod vzdělávání, označte prosím každou metodu, 
jak je přínosná pro Váš profesní rozvoj? 
 

druhy metod velmi přínosná spíše přínosná spíše nepřínosná velmi nepřínosná 
instruktáž při výkonu práce 1 2 3 4 
konzultace s jinými lékaři 

 
1 2 3 4 

asistování 
 

1 2 3 4 

přednáška 
 

1 2 3 4 

koučování 
 

1 2 3 4 

demonstrování 
 

1 2 3 4 

e-learning 
(vzdělávání pomocí PC) 

1 2 3 4 
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8. Co očekáváte od účasti na vzdělávacích akcích? (zde můžete označit více odpovědí) 
a) prohloubení znalostí  
b) získání dovedností 
c) splnění podmínek pro získání atestace  
d) profesní rozvoj 
e) osobní rozvoj 
f) jiné: ……………………………………………………………………………………………… 

 
9. Jak jste spokojen/a s možností vzdělávání na klinice dětského lékařství? 

a) velmi spokojen/a   b) spíše spokojen/a     c) spíše nespokojen/a         d) velmi nespokojen/a 
 
10. Myslíte si, že klinika dětského lékařství pořádá dostatečný počet odborných akcí pro „ své lékaře“? 

a) ano, pořádá  b) spíše pořádá c) spíše nepořádá     d) ne, nepořádá 
 
11. Myslíte si, že klinika dětského lékařství pořádá dostatečný počet odborných akcí pro „ cizí lékaře“? 

a) ano, pořádá          b) spíše pořádá c) spíše nepořádá     d) ne, nepořádá 
 
12. Máte dostatek informací o plánovaných vzdělávacích akcí na klinice dětského lékařství? 

a) ano, mám b) spíše mám c) spíše nemám  d) ne, nemám 
 
13. Máte zájem se zúčastnit vzdělávací akce v roce 2011? 
a) ne, nemám 
b) ano, mám a to této…………………………………………………………………………………………… 
 
14. Nabízí klinika dětského lékařství možnost absolvovat zahraniční stáž?  

a) ano, nabízí b) spíše nabízí c) spíše nenabízí  d) ne, nenabízí 
 
15. Měl/a byste zájem o absolvování zahraniční stáže? 

a) ano, měl/a b) spíše měl/a c) spíše neměl/a d) ne, neměl/a 
 
16. Jaké má z hlediska vzdělávání silné a slabé stránky klinika dětského lékařství? 
      a) silné stránky -  ……………………………………………………………………………… 
     ..………………………………………………………………………………………………… 
      b) slabé stránky - ………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
 
17. Co by se podle Vás mělo zlepšit ve vzdělávání lékařů na klinice dětského lékařství? 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………........... 
 
18. Jste? 
      a) žena  b) muž 
 
19. V jaké jste věkové skupině? 

a) do 30 let b) 31- 40 let c) 41- 50 let d) 51 a více let 
 
20. Jak dlouho pracujete na klinice dětského lékařství? 

a) do 5 let b) 6 – 10 let c) 10 a více let 

Konec dotazníku, ještě jednou děkuji za Váš čas. 
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Příloha číslo 4 – Tabulky           

 

 abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
1. Absolvoval/a jste již specializační (postgraduální) vzdělávání z dětského 

lékařství? 
  

ano, absolvoval/a 
 

21 88% 

zatím ne, jsem zařazen/a 
 

2 8% 

ne, neabsolvoval/a 
 

1 4% 

Celkem 24 100% 
2. Máte ještě jinou atestaci?   
ano, mám 8 33% 
nemám, ale jsem ve studiu 3 13% 
ne, nemám 13 54% 
Celkem 24 100% 
3. Máte již nějakou nástavbovou specializaci?   
dosud ne 9 37% 
jsem v průběhu studia 3 13% 
ano mám 12 50% 
Celkem 24 100% 

 
4. Účast na vzdělávacích akcích 

Vám hradí? 
 

nemocnice spolufinancuji 
vše si financuji 

sám/a 

 abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
akce v rámci specializačního 

vzdělávání 
18 75% 6 25% 0 0% 

akce v rámci nástavbového 

vzdělávání 
18 75% 6 25% 0 0% 

účast na kongresech 14 58% 10 42% 0 0% 
účast na ústavních seminářích 17 71% 6 25% 1 4% 
účast na vzdělávacích akcích 

pořádaných odbornou společností 

J.E.Purkyně 
16 67% 4 17% 4 16% 

5. Kdy vzdělávací akce většinou probíhají?  v pracovní době 
mimo pracovní 

dobu 

 abs. 

četnost 
rel. četnost 

abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
akce v rámci specializačního vzdělávání 20 57% 15 43% 
akce v rámci nástavbového vzdělávání 20 57% 15 43% 
účast na kongresech 12 43% 16 57% 
účast na ústavních seminářích 15 56% 12 44% 
účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornou 

společností J.E.Purkyně 
5 25% 15 75% 
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Příloha číslo 4 – Tabulky          

          

 
6. Kde se vzdělávání 

zúčastňujete? 
 

v nemocnici mimo nemocnici v zahraničí 

 abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
akce v rámci specializačního 

vzdělávání 
14 47% 17 50% 1 3% 

akce v rámci nástavbového 

vzdělávání 
14 45% 17 55% 0 0% 

účast na kongresech 0 0% 17 61% 11 39% 
účast na ústavních seminářích 24 100% 0 0% 0 0% 
účast na vzdělávacích akcích 

pořádaných odbornou společností 

J.E.Purkyně 
5 17% 24 83% 0 0% 

 abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
8. Co očekáváte od účasti na vzdělávacích akcích?   
prohloubení znalostí 24 31% 
získání dovedností 24 31% 
splnění podmínek pro získání atestace 12 15% 
profesní rozvoj 9 11% 
osobní rozvoj 9 11% 
jiné 1 1% 
Celkem 79 100% 
9. Jak jste spokojen/a s možností vzdělávání na klinice dětského lékařství?   
velmi spokojen/a   8 33% 
spíše spokojen/a    10 42% 
spíše nespokojen/a         4 17% 
velmi nespokojen/a 2 8% 
Celkem 24 100% 
10. Myslíte si, že klinika dětského lékařství pořádá dostatečný počet odborných 

akcí pro „ své lékaře“? 
  

ano, pořádá 9 37% 
spíše pořádá 8 33% 
spíše nepořádá 3 13% 
ne, nepořádá 4 17% 
Celkem 24 100% 
11. Myslíte si, že klinika dětského lékařství pořádá dostatečný počet odborných 

akcí pro „ cizí lékaře“? 
  

ano, pořádá 8 33% 
spíše pořádá 8 33% 
spíše nepořádá 5 21% 
ne, nepořádá 3 13% 
Celkem 24 100% 
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Příloha číslo 4 – Tabulky           

 

 
12. Máte dostatek informací o plánovaných vzdělávacích akcí na klinice 

dětského lékařství? 

abs. 

četnost 
rel. 

četnost 

ano, mám 9 37% 
spíše mám 9 38% 
spíše nemám 5 21% 
ne, nemám 1 4% 
Celkem 24 100% 
13. Máte zájem se zúčastnit vzdělávací akce v roce 2011?   
ano, mám 18 75% 
ne, nemám 6 25% 
Celkem 24 100% 
14. Nabízí klinika dětského lékařství možnost absolvovat zahraniční stáž?   
ano, nabízí 3 12% 
spíše nabízí 4 17% 
spíše nenabízí 2 8% 
ne, nenabízí 15 63% 
Celkem 24 100% 
15. Měl/a byste zájem o absolvování zahraniční stáže?   
ano, měl/a 15 62% 
spíše měl/a 2 8% 
spíše neměl/a 3 13% 
ne, neměl/a 4 17% 
Celkem 24 100% 
18. Jaké je vaše pohlaví?   
žena 14 58% 
muž 10 42% 
Celkem 24 100% 
19. V jaké jste věkové skupině?   
do 30 let 6 25% 
31- 40 let 8 33% 
41- 50 let 6 25% 
51 a více let 4 17% 
Celkem 24 100% 
20. Jak dlouho pracujete na klinice dětského lékařství?   
do 5 let 12 50% 
6 – 10 let 3 12% 
10 a více let 9 38% 
Celkem 24 100% 
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Příloha číslo 5 – Otázky k polostrukturovanému rozhovoru     

 

Jak dlouho pracujete na klinice dětského lékařství? 

Kolik Vám je let? 

Kdo hradí vzdělávací kurzy?  

Pokud se vzdělávání koná mimo pracoviště a je v pracovní dobu, jak se řeší nepřítomnost 

vzdělávaného lékaře? 

Pokud se vzděláváte, mimo pracovní dobu máte tento čas nějak hrazen? 

Myslíte si, že ve vzdělávání převládají teoretické znalosti před praktickými?  

Pokud ano, v jakých konkrétních případech vzdělávání je tato převaha? A jak byste tento 

problém řešil? 

Co vy osobně byste změnil ve vzdělávání na dětské klinice lékařství? 

Měl byste zájem o nějakou metodu vzdělávání, kterou Vám klinika neumožňuje? 

V čem si myslíte, že je problém, proč klinika nenabízí zahraniční stáže? 

Chtěl byste absolvovat zahraniční stáž? Pokud ano myslíte si, že na klinice dětského lékařství 

budete mít možnost?  

V čem si myslíte, že je problém u systému vzdělávání na klinice dětského lékařství? Jak byste 

tento problém vyřešil? 

 

 

 

 

 


