
Pokyny k atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie (AKI) pro nelékaře  
 
 
Specializační vzdělávání v oboru alergologie a klinická imunologie (dále jen AKI) je možno 
ukončit nejdříve po 48 měsících povinné praxe zahrnující 24 měsíců základního kmene pro 
klinické laboratorní obory a 24 měsíců vlastního specializovaného výcviku v oboru AKI. 
Rozsah jednotlivé praxe  včetně povinných kurzů je přesně definován vzdělávacím 
programem.  V případě, že uchazeč absolvoval základní kmen v rámci specializačního 
vzdělávání v oboru klinická biochemie nebo klinická genetika nebo má atestaci v tomto 
oboru, nemusí jej znovu absolvovat.  
 
Přihlášku k atestační zkoušce musí doručit uchazeč Ministerstvu zdravotnictví České 
republiky (dále jen ministerstvo) nebo Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(dále jen IPVZ) minimálně 3 měsíce před stanoveným termínem atestace. Správnost údajů 
uvedených v přihlášce k atestační zkoušce potvrzuje školitel uchazeče, kromě doložení 
absolvované praxe a potvrzení o absolvování kurzů se dokládá též kopie záznamů o 
absolvovaných výkonech v logbooku. Praxe absolvovaná v zahraničí nebo v rámci jiného 
specializačního oboru musí být započtena ministerstvem (kopie vyjádření), nestačí její 
doložení.  
Aktuální termíny atestací jsou dostupné na webových stránkách ČSAKI (www.csaki.cz) 
ministerstva (www.mzcr.cz) a IPVZ (www.ipvz.cz). Uchazeči, u kterých kontrola přihlášky k 
atestační zkoušce potvrdila, že splnili všechny podmínky, jsou minimálně 30 kalendářních 
dnů předem informováni o termínu a místu konání atestační zkoušky. 
 
Minimálně 2 měsíce před konáním atestační zkoušky musí být na adresu vedoucího 
subkatedry alergologie a klinické imunologie IPVZ doručena ve dvou výtiscích atestační 
práce, jejíž obhajoba nahrazuje v souladu s Vyhláškou č. 189/ 2009 Sb. praktickou část 
atestační zkoušky. Téma písemné práce navrhuje uchazeč po domluvě se svým školitelem a 

schvaluje vedoucí subkatedry AKI, kterému je alespoň 6 měsíců před termínem atestace 

elektronicky zasláno vybrané téma spolu s jedním náhradním. Schválení vybraného tématu 

atestační práce je do jednoho týdne elektronicky potvrzeno. Atestační práce musí svým obsahem a 

po formální stránce splňovat všechny požadavky kladené na odborné publikace (25-40 stran textu, 

alespoň 15 literárních citací, pevná nebo kroužková vazba), charakter může odpovídat jak původní 

práci, tak  souhrnému článku.  

Na každou atestační práci je členem zkušební komise nebo pověřeným odborníkem sepsán písemný 

posudek se závěrem (prospěla/neprospěla) a případnými dotazy, tento posudek je založen do 

zkušebního protokolu. 

Atestační práce může být se souhlasem vedoucího subkatedry AKI nahrazena publikací v 

recenzovaném časopise s alergologicko-imunologickou problematikou, kde je uchazeč uveden 

jako první autor. Vzhledem k tomu, že se jedná o již recenzovanou práci, není v tomto případě 

nezbytný oponentský posudek. 
 
Atestační zkouška se koná před oborovou atestační komisí zřízenou ministerstvem. Atestační 
komise má nejméně 3 členy a o výsledku atestační zkoušky nebo její části se rozhoduje 
hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise. 
 



Před zahájením atestační zkoušky uchazeč prokáže svoji totožnost a předloží doklad o 
zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací praktické i teoretické části atestační 
zkoušky, příslušné údaje jsou zaznamenány do atestačního protokolu. 
 
Vlastní atestační zkouška je zahájena obhajobou atestační práce, kdy je uchazeč nejprve 
vyzván podat stručné shrnutí obsahu a hlavních závěrů a poté odpovídá na odborné dotazy 
členů komise. V průběhu této části atestační zkoušky jsou ověřeny i praktické znalosti práce 
v laboratoři. Pokud je obhajoba atestační práce hodnocena “neprospěla”, v teoretické části 
atestační zkoušky se nepokračuje a celkové hodnocení atestační zkoušky zní „neprospěla“. 
 
Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky z různých 
tématických okruhů (základy imunologie, alergologie a klinická imunologie, metody a 
přístrojová technika používané v oboru). Aktuální seznam zkušebních otázek je zveřejněn na 
webových stránkách ministerstva a IPVZ. Otázky se losují a zaznamenávají do protokolu o 
atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační komise uchazeči přiměřený čas 
na přípravu odpovědí, nejméně však 15 minut.  Jednotlivé části atestační zkoušky a její 
celkový výsledek jsou hodnoceny “prospěl” nebo “neprospěl”. 
 
Celkové hodnocení atestační zkoušky provede atestační komise po poradě členů bez 
přítomnosti uchazeče či veřejnosti a v případě potřeby po hlasování, poté předseda atestační 
komise vyhlásí výsledek.  Do průkazu odbornosti je zaznamenána jen úspěšně vykonaná 
atestační zkouška, všechny vyplněné atestační protokoly jsou pak odeslány na IPVZ. Po 
úspěšném vykonání atestační zkoušky obdrží uchazeč diplom o specializované způsobilosti 
podepsaný předsedou atestační komise a zástupci ministerstva a IPVZ 
 
Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou 
neúčast písemně omluvit ministerstvu nebo IPVZ. Odstoupit od atestační zkoušky lze jen 
před jejím zahájením. Úhrada nákladů spojených s organizací atestační zkoušky se nevrací. 
Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze obhajobu atestační práce a omluvil se z teoretické 
části je tato část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání zbývající části dojde do 2 let. 
Pokud se uchazeč bez omluvy nedostaví nebo odstoupí od atestační zkoušky po vylosování 
otázek nebo v jejím dalším průběhu, je hodnocen jako by při atestační zkoušce neprospěl. 
Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl, může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 
12 měsíců ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky. 
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