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Legislativní rámec

 §34 zákona č. 95/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláška

 MZ ČR - správní orgán s rozhodovací pravomocí

 IPVZ aprobační zkoušky zajišťuje organizačně a 
administrativně



Aprobační zkoušky
Úspěšnost v procentech
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Lépe připravit uchazeče tak, 
aby se jejich úspěšnost u 

aprobačních zkoušek zvýšila.

HLAVNÍM CÍLEM JE…



Fáze aprobačního procesu 1/5

Nostrifikace Praktická 
příprava

Testy -
písemná 

část

Ústní 
zkouška



Fáze aprobačního procesu 2/5

Nostrifikace

 MŠMT, posuzují rektoráty,

resp. lékařské fakulty

 Velké rozdíly kvality zahraničních VŠ



Fáze aprobačního procesu 4/5

Praktická 
příprava

Podmínky pro pracoviště: 

 Určení konkrétního školitele

 Praxi („kolečko“) v základních oborech 

skutečně realizovat

 Účast školitele na aprobační zkoušce

 Poskytnutí přiměřeného volna na studium

 Umožnit aprobantům účast na předaprobačních

kurzech

Prodloužena z 5-ti na 6 měsíců



Fáze aprobačního procesu 3/5

Testy -
písemná 

část

I. Organizace zdravotnictví, legislativa, 

veřejné zdravotnictví

II. Odborné otázky z klinických oborů

Od roku 2018 testy jen v češtině + „multiple choice“



Fáze aprobačního procesu 5/5

Ústní 
zkouška

 Aprobační zkouška slouží často 

k ověření, zda uchazeč vůbec ukončil 

pregraduální studium

 Odborné znalosti + schopnost komunikace 

v českém jazyce

 Dříve byla vykonávána před komisí v 1 den



Ústní zkouška – úspěšnost 1/2

 Požadavky ani složení aprobačních komisí se nezměnily

 V dřívějších letech odborně zdatnější část uchazečů !!

 Opakované „pokusy“ neúspěšných uchazečů



Ústní zkouška – úspěšnost 2/2

Lepší výsledky :

 Absolventi nepovinných předaprobačních kurzů (45%!)

 Aprobanti, kteří jdou ke zkoušce co nejdříve po 
promoci 

 Aprobanti, kteří umějí dobře česky

 Důraz na urgentní a život a zdraví ohrožující stavy



NÍZKÉ ÚSPĚŠNOSTI PŘI 
APROBAČNÍCH ZKOUŠKÁCH

KOMPLEXNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ



Aktivní zapojení našich konzulárních zastoupení
(úředníci musí poradit lépe, než „privátní“ firmy)

Výuka ČJ + odborných předmětů v domovské zemi 
(e-learningové kurzy, jazykové kurzy ÚJOP UK)

Rozdělení ústní zkoušky u lékařů do 2 dnů
Od podzimu 2018: 
1. termín: chirurgie + gynekologie a porodnictví
2. termín: interna + pediatrie

Komplexní návrh řešení 1/2

ČJ
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Komplexní návrh řešení 2/2

K aprobační zkoušce co nejdříve po promoci!

Zlepšit podmínky přípravy během praktické části!

Absolvování předaprobačních kurzů!

Aprobační zkouška jako „nekonečný příběh“ ???
Řešení novela zákona č. 95

Školitel u aprobační zkoušky!



Novela zákona č. 95/2004 Sb.

 4x a dost!

 Zkoušku je třeba dokončit do 30ti měsíců

 Když uchazeč úspěšně vykoná kteroukoliv část, platí 
mu 30 měsíců



Děkuji za pozornost
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