
Uplatnění absolventů  magisterského studia ve zdravotnictví  

 

Vzhledem k tomu, že některé obory Přírodovědecké fakulty umožňují studentům 
uplatnění ve zdravotnických laboratořích, poskytujeme následující informace o 
požadavcích na kvalifikaci absolventů oboru Molekulární biologie a genetika a jiných 
přírodovědných oborů pro práci ve zdravotnictví. 

Je skutečností, že řada absolventů Přírodovědecké fakulty (zejména genetici a 
molekulární biologové, antropologové, biochemici, fyzici, mikrobiologové) nachází 
často zaměstnání v různých diagnostických laboratořích, ať již státních či 
soukromých zdravotnických zařízení. Je zcela zjevné, že moderní medicína se bez 
těchto specialistů dnes neobejde. Při nástupu do zdravotnického zaměstnání jsou 
však mnozí absolventi zaskočeni tím, že zaměstnavatel považuje jejich pregraduální 
vzdělání, které získali studiem na Přírodovědecké fakultě, za nedostatečné a 
požaduje, aby si je doplnili dalším kvalifikačním vzděláním, které vyžaduje 
Ministerstvo zdravotnictví a příslušné právní normy. V poslední době se v této věci 
objevily dokonce články poukazující na skutečnost, že některé obory Přírodovědecké 
fakulty ve svých informačních materiálech uvádějí, že v rámci pregraduálního 
vzdělávání připravují své absolventy pro práci ve zdravotnictví, avšak že tyto 
informace se dostávají do rozporu s platnými předpisy a absolventi nemají slibované 
uplatnění. Uvádíme proto doplňující informace týkající se možnosti uplatnění 
absolventů oboru Molekulární biologie a genetika ve zdravotnictví, včetně požadavků 
na jejich další vzdělávání nezbytné pro získání úplné odborné způsobilosti.  

Nejprve je třeba si uvědomit, že jednotlivé studijní obory vyučované na 
Přírodovědecké fakultě poskytují především základní pregraduální vzdělání, které 
svými předměty umožňuje pokrýt široké spektrum uplatnění absolventů v rámci 
daného oboru. To má tu výhodu, že absolventi nalézají široké uplatnění na trhu 
práce v různých odvětvích či povoláních odvíjejících se od vystudovaného 
přírodovědného oboru. Je však zcela běžné, že pro určité profese či získání 
konkrétní kvalifikace v daném zaměstnání si musí absolventi doplnit své základní 
vzdělání získané na Přírodovědecké fakultě dalším studiem, které vyžaduje konkrétní 
zaměstnavatel. Zdravotnictví je bezpochyby odvětvím, které zahrnuje celou řadu 
profesí a které vyžaduje pro výkon jednotlivých povolání vysokou kvalifikaci 
zdravotnických pracovníků a jejich celoživotní vzdělávání. 

Co se  týká uplatnění přírodovědců ve zdravotnictví, je třeba připomenout, že 
převážná většina našich absolventů přichází do zdravotnictví po ukončení 
magisterského studia s titulem Mgr. a pokud tito absolventi pracují ve zdravotnických 
laboratořích, vykonávají tzv. nelékařské zdravotnické povolání. Podmínky 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 
upravuje zákon č. 96/2004 Sb., jeho malá novela, tj. zákon č. 105/2011 Sb. a další 
předpisy. Podle tohoto zákona jsou absolventi - přírodovědci zařazováni do skupiny 
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tzv. nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) jako VŠ – nelékaři a pokud 
pracují v různých diagnostických laboratořích, jsou dle paragrafu 26 téhož zákona 
zařazeni k výkonu povolání „Odborný pracovník v laboratorních metodách“.  

Je třeba ale zdůraznit, že do skupiny NLZP patří jak středoškoláci, tak VŠ – nelékaři. 
Není ale možné zaměňovat pojmy a výkon povolání zdravotní laborant (tj. absolvent 
VOŠ či bakalářského studia s titulem Bc.) a odborný pracovník v laboratorních 
metodách (VŠ s tituly Mgr., Ing., RNDr.). Bakalářský studijní obor Zdravotní 
laborant je akreditován a vyučován na Lékařské fakultě MU a náplň práce 
zdravotního laboranta a odborného pracovníka v laboratorních metodách je zcela 
odlišná. 

Podle výše zmiňovaného paragrafu 26 zákona č. 96/2004 Sb. se odborná 
způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách 
získává buďto absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského 
studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách (čili 
absolvováním oboru akreditovaného u Ministerstva zdravotnictví) nebo  
absolvováním akreditovaného magisterského oboru přírodovědného zaměření a 
akreditovaného kvalifikačního kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní 
metody“ (zkráceně AKK). 

Do doby získání specializované způsobilosti (tj. další zvýšení kvalifikace – 
atestace)  odborný pracovník v laboratorních metodách pracuje ve zdravotnickém 
zařízení tzv. pod odborným dohledem, prvních 6 měsíců dokonce pod přímým 
vedením pracovníka, který má způsobilost pracovat bez odborného dohledu. 

Z výše uvedených odstavců vyplývá, že pokud magisterské obory na Přírodovědecké 
fakultě nemají akreditaci Ministerstva zdravotnictví, absolventi – přírodovědci mají 
uplatnění ve zdravotnictví a mohou zde pracovat (jak je správně uvedeno 
v informačních materiálech Mgr. oborů), avšak pro získání úplné odborné 
způsobilosti k výkonu konkrétního nelékařského zdravotnického povolaní musí 
absolvovat ještě uvedený AKK. Tento kurz je organizován Institutem 
postgraduálního vzdělávání (IPVZ) v Praze a probíhá dvakrát ročně. Podrobné 
informace o těchto akreditovaných kurzech, jejich obsahu a konání je možné nalézt 
na webových stránkách na adrese: www.ipvz.cz/nelekarske-profese/akreditovane-
kurzy-a-ziskavani-zpusobilosti-k-vykonu-nelekarskeho-zdravotnickeho-povolani.aspx 

V reálné praxi vypadá situace tak, že pokud se objeví volné VŠ místo například ve 
FN v Brně na Oddělení lékařské genetiky, může být na základě získaného vzdělání a 
výběrového řízení přijat čerstvý absolvent Přírodovědecké fakulty - obor Molekulární 
biologie a genetika s titulem Mgr. 

Tento absolvent bude nejprve kvalifikačně zařazen jako VŠ - technický pracovník (a 
bude pobírat plat dle příslušné platové tabulky pro tuto skupinu pracovníků), dokud 
neabsolvuje AKK „Odborné zdravotnické laboratorní metody“. Po absolvování AKK 
splní podmínky zákona č. 96/2004 Sb., bude zařazen do kategorie NLZP, získá 
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způsobilost pracovat pod odborným dohledem a eventuálně se může připravovat na 
další zvýšení kvalifikace v podobě atestace.  

V případě magisterských oborů, které již obdržely akreditaci Ministerstva 
zdravotnictví (ve skutečnosti se jedná o souhlasné stanovisko MZ k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání) bude situace podstatně jednodušší. Jejich 
absolventi již přímo získali odbornou způsobilost k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání, a proto nemusí AKK absolvovat.  

V této souvislosti je třeba poznamenat, že získat toto souhlasné stanovisko 
Ministerstva zdravotnictví pro daný obor vyučovaný na Přírodovědecké fakultě není 
vůbec jednoduché. Jednou možností, jak vyhovět zákonu č. 96/2004 Sb. je 
podporovat a v případě zájmu i vytvářet nové profesně orientované obory, které by 
byly zaměřeny na výkon konkrétního nelékařského zdravotnického povolání. V tomto 
směru Přírodovědecká fakulta již učinila řadu kroků a některé nové obory jsou již tak 
koncipovány. Ústav experimentální biologie připravil nový profesně orientovaný 
bakalářský a na něj navazující magisterský obor Lékařská genetika a molekulární 
diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách, který v roce 
2012 již akreditaci MZ obdržel, a je nyní vyučován.  

Je třeba také připomenout, že po nástupu do zdravotnictví se naši absolventi často 
setkávají s požadavkem zaměstnavatele na další doplnění svého vzdělání o tzv. 
atestaci. 

Atestace je součástí specializačního vzdělávání, které je organizované Ministerstvem 
zdravotnictví a jednotlivými akreditovanými zdravotnickými pracovišti. Je to věc 
zvyšování odborné úrovně a prohlubování kvalifikace každého jednotlivce, který 
pracuje ve zdravotnictví. Naši absolventi - přírodovědci mohou pracovat ve 
zdravotnictví celou řadu let, aniž by museli v rámci výkonu svého zaměstnání doplnit 
své vzdělaní atestací. Na druhé straně, pokud si atestaci udělají, mají vyšší 
kvalifikaci a jsou zařazeni do vyšší platové třídy. Zároveň jsou způsobilí k výkonu 
povolání bez odborného dohledu a mohou se registrovat v registru Národního centra 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (viz. www.nconzo.cz).  Pracovníci 
s atestací garantují odbornou kvalitu laboratorních vyšetření, a proto by zdravotnické 
laboratoře měly disponovat dostatečným počtem takto vzdělaných pracovníků. 

V současné době se podmínky získání atestace dosti zpřísnily. Než může pracovník 
složit atestaci, musí získat odbornou způsobilost k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a musí mít i dostatečnou praxi 
v dané profesi. Pak může být zařazen do předatestační přípravy, kde musí 
absolvovat předepsanou teoretickou i praktickou výuku, včetně několikaměsíčních 
stáží na akreditovaných lékařských pracovištích, a nakonec vykonat závěrečnou 
atestační zkoušku.  

V tomto směru je dobré, že Ministerstvo zdravotnictví v některých případech může 
přiznat atestaci přírodovědcům, kteří mají splněné podmínky k získání odborné 
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způsobilosti k výkonu NLZP, mají dokončeno doktorské studium a získali titul PhD. 
v oborech, které odpovídají příslušnému vzdělávacímu programu specializačního 
vzdělávání vydaného ministerstvem. 

Podrobnější informace o prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí 
nelékařských zdravotnických pracovníků a o specializačním vzdělávání je možné získat 
na stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz či na webových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví  www.mzcr.cz. 

Důsledné uplatňování zákona č. 96/2004 Sb. zpřísnilo podmínky pro získávání 
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro absolventy 
Přírodovědeckých fakult v celé České republice. Rozhodně však nelze hovořit o tom, 
že by tento zákon znemožňoval uplatnění jejich absolventů ve zdravotnictví. Je proto 
důležité, aby absolventi oboru Molekulární biologie a genetika byli před nástupem do 
zdravotnictví o těchto skutečnostech správně informováni. 

 

Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. 

Ústav experimentální biologie PřF MU 

Garant oboru Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky 
v laboratorních metodách 
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