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Specializační vzdělávání – Aplikovaná fyzioterapie 

 

Část vzdělávacího programu: praktická 

 
Vítkovická nemocnice získala 1.9.2011 akreditaci k realizaci praktické části specializačního vzdělávacího oboru 
Aplikovaná fyzioterapie. Následující informace jsou určeny pro fyzioterapeuty, kteří mají zájem o absolvování odborné 
praxe pod vedením školitele na našem akreditovaném pracovišti a potvrzení dříve absolvované výuky na jiném pracovišti 
do studijního průkazu.  
 

Postup při zajišťování praktické části specializačního vzdělávání v programu Aplikovaná fyzioterapie 

1. Žadatel si nejprve zajistí termín praxe emailem nebo telefonicky u vedoucího fyzioterapeuta Vítkovické 
nemocnice, a.s. 

– garant: prim. MUDr. Michal Kusyn, tel. 595 633 366, email: michal.kusyn@vtn.agel.cz  

– vedoucí fyzioterapeut: p. Mgr. Pavla Paskudová, tel. 595 633 361, e-mail: pavla.paskudova2@vtn.agel.cz 

1. Vyplní Přihlášku k vykonání praktické části specializačního vzdělávacího programu ve Vítkovické 

nemocnici, a.s. Vyplněnou žádost s předem dohodnutými termíny pro vykonání praxe pošle ke schválení 
vedoucímu fyzioterapeutovi praktické části specializačního vzdělávání, který navrhované termíny potvrdí a předá 
žádost na personální oddělení Vítkovické nemocnice, a.s. Žádost je třeba podat minimálně 1 měsíc před 

plánovaným začátkem praktické části. 

2. Na základě podané žádosti připraví personální oddělení smlouvu o zajištění odborné praxe. 
- personální oddělení: Mgr. Denisa Zielonková, tel. 595 633 090, GSM: 724 831 843, email: 

denisa.zielonkova@vtn.agel.cz 
Smlouva je uzavřena buď se zaměstnavatelem žadatele nebo se žadatelem samotným. Smlouva se vyhotovuje 
ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Personální oddělení Vítkovické nemocnice, a.s. zašle e-
mailem připravenou smlouvu k podpisu. Podepisuje ji nejprve zaměstnavatel žadatele, případně žadatel. Žadatel 
zašle podepsanou smlouvu poštou na personální oddělení Vítkovické nemocnice, a.s. Při zahájení praxe obdrží 
stážista podepsanou smlouvu.  

3. Poplatky za uskutečnění praktické části specializačního vzdělávání se řídí platným ceníkem pro vykonávání stáží 
a praxí ve Vítkovické nemocnici a.s., a v současné době činí: 450 Kč/den, nad 1 měsíc – 5000 Kč/měsíc. 

4. Poplatky musí být uhrazeny před zahájením odborné praxe. Mohou být složeny v hotovosti v pokladně Vítkovické 
nemocnice, a.s. nebo poukázány na bankovní účet Vítkovické nemocnice, a.s. (specifikace účtu je uvedena  
v zápatí). Při bankovním převodu je nutné uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení stážisty. Úhradu 

provádějte až poté, co garant specializačního vzdělávání potvrdí termín odborné praxe. 

5. Účastník specializačního vzdělávání doloží na personální oddělení Vítkovické nemocnice, a.s.: 

 doklad o uhrazení poplatku za odbornou praxi (kopie výpisu z účtu, případně příkazu k úhradě nebo příjmového 
dokladu z pokladny Vítkovické nemocnice, a.s. ) 

V případě, že stážista uzavírá smlouvu sám, doporučujeme navíc uzavřít: 

 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (poskytování zdravotní péče)  

 doložit lékařské potvrzení (postačují prohlášení obvodního nebo závodního lékaře, že žadatel je po zdravotní 
stránce schopen absolvovat odbornou praxi a má povinná očkování) 

6. Na personálním oddělení účastník podepíše  „Poučení účastníka odborné praxe“. Po celou dobu praktické výuky 
je povinen prokazovat se jmenovkou, kterou mu vystaví Vítkovická nemocnice, a.s.  

 

Průběh praktické části specializačního vzdělávání v programu Aplikovaná fyzioterapie 

 stážista vyřídí nezbytné administrativní formality na personálním oddělení Vítkovické nemocnice, a.s. 

 bude proškolen v základní problematice BOZP a PO (každý čtvrtek od 7:00 hod, v případě nástupu v jiné dny 
pak přímo na pracovišti) 

 dostaví na oddělení rehabilitace k vedoucímu fyzioterapeutovi; zde bude seznámen s provozem jednotlivých 
pracovišť a bude přidělen k příslušnému školiteli  

 účastník specializačního vzdělávání si přinese vlastní pracovní oblečení a obuv (bílé barvy) 

 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:tomas.cupian@gmail.com
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Postup pro započtení odborné praxe dle Zákona č. 96/2004 Sb. a Zákona č. 424/2004 Sb. se odvíjí 
od dosaženého vzdělání a délky započtené praxe: 

Absolvent střední zdravotnické školy, který absolvoval 12 týdnů praktické výuky na jiných pracovištích: 

 Vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, nechá si potvrdit absolvované týdny praktické výuky na 

lůžkových odděleních od odpovědného zástupce zdravotnického zařízení, ve kterém tato praxe proběhla. 

 Vypracuje 3 kazuistiky (požadavky viz níže). 

 Zašle vypracované kazuistiky elektronickou cestou vedoucímu fyzioterapeutovi Vítkovické nemocnice a.s. 

Práce budou posouzeny, případně budou zaslány připomínky k dopracování. Po schválení práce bude stážista 
vyzván v určeném termínu k obhájení práce a k prokázání základních praktických dovedností u vybraných 
pacientů (CMP, TEP, ASK, DHS, RS...). 

 K započtení praktické části specializačního vzdělávacího programu se dostaví stážista s vyplněným formulářem. 
Potvrzení o vykonané praxi a se třemi (schválenými) kazuistikami v tištěné podobě (viz dále), garant praktické 

části specializačního vzdělávacího programu provede po úspěšném obhájení kazuistik zápis do studijního 
průkazu. 

 U těchto účastníků bude požadován administrativní poplatek 1000,- Kč s DPH splatný v den zápisu do 

Studijního průkazu v pokladně Vítkovické nemocnice, a.s. nebo převodem na bankovní účet (do zprávy pro 
příjemce je třeba uvést jméno a  příjmení stážisty). Na základě platby provedené převodem bude vystavena 
plátci faktura. 

 

Absolvent střední zdravotnické školy, který absolvoval v minulosti  8 – 11 týdnů praktické výuky na jiných 
pracovištích: 

 Vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, nechá si potvrdit již absolvované týdny praktické výuky na 

lůžkových odděleních od odpovědného zástupce zdravotnického zařízení, ve kterém tato praxe proběhla 

 Zbývající část odborné praxe absolvuje stážista ve Vítkovické nemocnici, a.s. 

 Vypracuje 3 kazuistiky (požadavky viz. níže) 

 A) Zašle kazuistiky (přípona souboru .doc) vypracované na jiném pracovišti  elektronickou cestou vedoucímu 

fyzioterapeutovi Vítkovické nemocnice. Práce budou posouzeny, případně budou zaslány připomínky 
k dopracování. V průběhu odborné praxe na našem pracovišti proběhne obhajoba práce. 

 B) V průběhu odborné praxe na našem pracovišti vypracuje stážista 3 kazuistiky pacientů ošetřených během 

praxe. Práce budou posouzeny přiděleným školitelem. Na konci praxe se stážista dostaví za garantem 
specializačního vzdělávání k obhajobě práce. 

 K započtení praktické části specializačního vzdělávacího programu je nezbytné vyplnění formuláře  Potvrzení o 
vykonané praxi a schválení kazuistik (3 kopie v tištěné podobě), garant praktické části specializačního 

vzdělávacího programu provede po úspěšném obhájení kazuistik zápis do studijního průkazu. 

 

Absolvent střední zdravotnické školy, který absolvoval v minulosti  0 - 7  týdnů praktické výuky na jiných 
pracovištích: 

 Minimálně 4 týdny odborné praxe absolvuje na pracovišti Vítkovické nemocnice, a.s., zbývající část odborné 
praxe může stážista absolvovat na jiném pracovišti. 

 Vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, nechá si potvrdit absolvované týdny praktické výuky na 

lůžkových odděleních od odpovědného zástupce zdravotnického zařízení, ve kterém tato praxe proběhla. 

 Vypracuje 3 kazuistiky (požadavky viz níže). 

 A) Zašle kazuistiky (přípona souboru .doc) vypracované na jiném pracovišti  elektronickou cestou vedoucímu 

fyzioterapeutovi Vítkovické nemocnice a.s. Práce budou posouzeny, případně budou zaslány připomínky 
k dopracování. V průběhu odborné praxe na našem pracovišti proběhne obhajoba práce. 

 B) V průběhu odborné praxe na našem pracovišti vypracuje stážista 3 kazuistiky pacientů ošetřených během 

praxe. Práce budou posouzeny přiděleným školitelem. Na konci praxe se stážista dostaví za garantem 
specializačního vzdělávání k obhajobě práce 

 K započtení praktické části specializačního vzdělávacího programu je nezbytné vyplnění formuláře  Potvrzení o 
vykonané praxi a schválení kazuistik (3 kopie v tištěné podobě). Garant praktické části specializačního 

vzdělávacího programu provede po úspěšném obhájení kazuistik zápis do studijního průkazu. 
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Absolvent vyšší odborné školy (Dis.) nebo absolvent vysoké školy (Bc., Mgr.) 

 Minimálně 4 týdny odborné praxe absolvuje na pracovišti Vítkovické nemocnice, a.s., zbývající část odborné 
praxe může stážista absolvovat na jiném pracovišti 

 Vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, nechá si potvrdit absolvované týdny praktické výuky na 

lůžkových odděleních od odpovědného zástupce zdravotnického zařízení, ve kterém tato praxe proběhla 

 Vypracuje 3 kazuistiky (požadavky viz níže) 

 A) Zašle kazuistiky (přípona souboru .doc) vypracované na jiném pracovišti  elektronickou cestou vedoucímu 

fyzioterapeutovi Vítkovické nemocnice a.s. Práce budou posouzeny, případně budou zaslány připomínky 
k dopracování. V průběhu odborné praxe na našem pracovišti proběhne obhajoba práce 

 B) V průběhu odborné praxe na našem pracovišti vypracuje stážista 3 kazuistiky pacientů ošetřených během 

praxe. Práce budou posouzeny přiděleným školitelem. Na konci praxe se stážista dostaví za garantem 
specializačního vzdělávání k obhajobě práce 

 K započtení praktické části specializačního vzdělávacího programu je nezbytné vyplnění formuláře  Potvrzení o 
vykonané praxi a schválení kazuistik (3 kopie v tištěné podobě), garant praktické části specializačního 

vzdělávacího programu provede po úspěšném obhájení kazuistik zápis do studijního průkazu 
 
Požadavky na zpracování kazuistik 

 
Formální požadavky: 

 zpracování v textovém editoru (přípona souboru .doc) 

 typ písma Times New Roman, písmo normální 

 velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5, text zarovnán do bloku 

 okraje: horní okraj 25 mm, dolní okraj 25 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 25 mm 

 očíslovat stránky, celkový rozsah práce cca 12-14-stran 

 po vytištění svázat kroužkovou vazbou, lze svázat všechny tři kazuistiky do jedné práce 
 
Obsahové požadavky: 

 titulní strana: název práce, autor, studijní obor, jméno školitele, název pracoviště, kde byla kazuistika 
zpracována, rok zpracování  

 obsah - 1 strana 

 stručná charakteristika základního onemocnění - 1 strana 

 výběr pacienta: iniciály, pohlaví, věk, anamnestické údaje, předchorobí – 1 strana  

 vyšetření pacienta (kineziologický rozbor) – 2 strany 

 krátkodobý rehabilitační plán + příklady cvičební jednotky, užití fyzioterapeutických technik a prostředků fyzikální 
terapie, vlastní realizace terapie, její zhodnocení – 3-4 strany 

 dlouhodobý rehabilitační plán + příklady dalších vhodných léčebných postupů, zhodnocení psychosociálních 
aspektů – 1-2 strany 

 závěr – krátké zhodnocení terapie – 1 strana 

 seznam literárních zdrojů 1-2 strany 

 přílohy: tabulky, grafy, obrázky, fotografie 
 
Příklad zápisu literatury: 
URBÁNEK, K., a kol. Vyšetřovací metody v neurologii. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 127 s. ISBN 80-

244-0501-6 

 


