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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Tématem mé diplomové práce je profesní vzdělávání farmaceutických asistentů 

v České republice. Zvolila jsem ho z důvodu, že absolventi tohoto oboru jsou dalšími 

zdravotnickými pracovníky lékáren, podobně jako lékárníci, kteří jsou zodpovědní za 

zdraví a prospěch lidí. Tomuto zájmu musí náležitě odpovídat i jejich vzdělávání.  

Hlavním cílem práce je získat pomocí dotazníků a následně vyhodnotit názory 

farmaceutických asistentů na jejich pregraduální i postgraduální profesní přípravu. 

Zamyslet se nad zjištěnými výsledky i podstatou některých nalezených nedostatků, 

případně navrhnout možná řešení. Při jejich hledání je zapotřebí zohlednit dostatečnost 

nabývání vědomostí i zvážit vhodný způsob, jak vše začlenit do běžného života FA. 

Dalšími cíli jsou zmapování pregraduálního i postgraduálního vzdělávání FA, 

zejména z hlediska požadavků platné legislativy, a obdobně na legislativním podkladě 

také zpracování souhrnu pracovních činností, ke kterým je FA způsobilý. 

Postgraduální vzdělávání, v této práci označené jako celoživotní, je pro FA, 

stejně jako pro všechny zdravotnické pracovníky, velice důležité, a proto i povinné. Pro 

přehlednost bude specializační vzdělávání FA vyděleno jako samostatná kapitola CŽV. 

 Kromě toho je jedním z cílů práce vytvoření aktuálního přehledu Vyšších 

odborných škol zdravotnických v ČR s otevřeným oborem diplomovaný FA. 

Praktickou část bude tvořit dotazníkový průzkum mínění FA na výše uvedená 

témata rozšířená o další, např. o náročnosti, vhodnosti a preferenci forem celoživotního 

vzdělávání. Dotazník bude respondentům nabízet i možnost sdělit doporučení a rady 

budoucím FA a mladým lékárníkům před jejich nástupem do lékárny. Nalezené 

výsledky budou přiměřeně diskutovány a shrnuty v závěru práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARM. ASISTENTŮ 

Právními normami pro tuto problematiku jsou zákon o nelékařských zdravotních 

povoláních
26)

, školský zákon
24)

, vyhláška stanovující minimální požadavky na studijní 

programy
19)

 a vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
17)

,
 
ze kterých jsem čerpala.  

2.1.1 Odborná způsobilost k výkonu povolání  

Legislativním podkladem je zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních
26)

. Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického 

asistenta se získává absolvováním: 

a) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

odborných školách, nebo 

b) střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005. 

Farmaceutický asistent, který získal odbornou způsobilost podle B., může 

vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání FA. Do 

té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. Za výkon 

povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené zejména 

s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků
26)

. 

2.1.2 Současné požadavky na studium oboru 

Obor se nazývá Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/1. Je určen pro 

absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Studium 

probíhá na vyšších odborných školách zdravotnických (VOŠZ)
2)

. Minimální požadavky 

na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 

zdravotnického povolání stanovuje vyhláška č. 39/2005 Sb.
19)

. 

Odborná způsobilost k výkonu povolání FA se získává absolvováním 

akreditovaného vzdělávacího programu. Vzdělávací program má standardní dobu studia 

nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 700 hodin.  
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Studium obsahuje: 

Teoretickou výuku poskytující znalosti:  

a) v základních přírodovědných a lékařských oborech, které umožní pochopit vzájemné 

působení léčivé látky a živého organismu, a to v anatomii, fyziologii, patologii, chemii, 

mikrobiologii, farmaceutické botanice, analýze léčiv, základech radiační ochrany  

b) ve farmaceutických a klinických oborech, a to v chemii léčiv, farmakologii, přípravě 

léčivých přípravků, farmakognózii, kontrole léčivých přípravků, zdravotnických 

prostředcích, 

 c) v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech psychologie, 

informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu. 

Praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v přípravě a kontrole léčivých 

přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, ve výdeji léčivých 

přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, ve výdeji a prodeji 

zdravotnických prostředků. Praktické vyučování probíhá zejména v lékárnách, školních 

laboratořích, a v dalších zdravotnických zařízeních provádějících přípravu léčiv pod 

dohledem farmaceuta, farmaceutického asistenta, popřípadě specialisty v případě 

radiofarmak
19)

. 

2.1.3 Řádné ukončení studia 

Vyšší odborné vzdělání se ukončuje, jak je uvedeno ve školském zákoně 

561/2004 Sb.
24)

, absolutoriem. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných 

předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce
24)

. Povinnými 

odbornými předměty pro zkoušky absolutoria jsou: cizí jazyk, farmakologie a příprava 

léčiv. Volitelnými potom farmakognosie či lékárenství
2)

. Dokladem o dosažení vyššího 

odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné 

školy. Absolvent tímto získá titul diplomovaný specialista, který se píše za jménem 

zkráceně, tj. „DiS.“
24)

. 

2.1.4 Formy studia 
 

Obor DFA lze studovat formou denního či kombinovaného studia
19)

. Denní 

formou vzdělávání se rozumí výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním 

vyučovacím týdnu v průběhu školního roku. Kombinovanou formou vzdělávání se 

rozumí střídání denní a jiné formy vzdělávání.  
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Jinými formami vzdělávání jsou: večerní, dálkové a distanční. Večerní forma je 

výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně 

v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách. Dálková forma 

je samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních 

hodin ve školním roce. Distanční forma je samostatné studium uskutečňované převážně 

nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené 

s individuálními konzultacemi
24)

. 

2.1.5  Úplata za vyšší odborné vzdělávání („školné“) 

V ČR existují 2 typy VOŠZ s akreditací pro obor DFA:  

a) VOŠ zřizované státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, tj. veřejné  

b) VOŠ, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, tj. soukromé. 

Nejvyšší školné v jednotlivých oborech vzdělávání VOŠ veřejných je za školní rok 

stanoveno ministerstvem školství takto: 

Vzdělávací programy ve skupinách oborů vzdělání Výše školného 

Umění a užitné umění 5 000,- Kč 

Zemědělství a lesnictví 

Veterinářství a veterinární prevence 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 

4 000,- Kč 

Publicistika, knihovnictví a informatika 

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

2 500,- Kč 

ostatní 3 000,- Kč 

 

Obor DFA patří do kategorie „ostatní“. Roční školné činí maximálně 3 000,- 

Kč
17)

. Výši školného na VOŠ soukromých stanoví právnická osoba, která vykonává 

činnost této školy
24)

. 

2.1.6 Akreditace vyšší odborné školy pro obor  

O akreditaci VP musí VOŠ písemně zažádat Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. V případě VP zdravotnického zaměření je pro akreditaci nutný předchozí 

souhlas MZ
24)

.  
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Žádost o akreditaci dle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 

obsahuje: 

identifikační údaje, to jsou 

a) název, sídlo a právní forma právnické osoby, která vykonává, nebo bude vykonávat 

činnost vyšší odborné školy,  

b) zřizovatel školy v případě školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace,  

c) kód a název oboru vzdělání,  

d) název vzdělávacího programu,  

e) zaměření vzdělávacího programu, pokud se na zaměření dělí,  

f) podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání,  

g) délka vzdělávacího programu (počet ročníků a období),  

h) formy vzdělání,  

i) vyučovací jazyk    

 

návrh vzdělávacího programu, ten obsahuje 

a) profil absolventa, který vymezuje výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti 

absolventa,  

b) možnosti uplatnění absolventa, které obsahují výčet profesních činností, případně 

profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován,  

c) charakteristiku vzdělávacího programu, která se skládá z:  

- pojetí a cílů vzdělávacího programu,  

- charakteristiky vzdělávacího programu včetně podmínek bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví,  

- organizaci výuky,  

- případné další podmínky pro přijímání studentů,  

d) u každé formy vzdělávání přesné vymezení rozsahu a formy teoretické přípravy, 

konzultačních hodin, samostudia, případně dalších způsobů práce se studenty,  

e) obsah vzdělávání ve vzdělávacím programu uspořádaný do předmětů nebo jiných 

ucelených částí učiva, například modulů a jejich rozdělení na povinné, povinně volitelné 

a volitelné,  

f) učební plán s časovými dotacemi předmětů pro každou z uvedených forem 

vzdělávání,  

g) obsah předmětů včetně odborné praxe, návrh fyzických nebo právnických osob, na 

jejichž pracovištích se odborná praxe bude konat,  

h) formy hodnocení předmětů v jednotlivých obdobích, označení předmětů, které budou 

součástí absolutoria, doklady o materiálním, personálním a organizačním zabezpečení 

výuky vzdělávacího programu
17)

.  
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Ministerstvo žádost neprodleně postoupí Akreditační komisi pro vyšší odborné 

vzdělávání.  Akreditační komise vzdělávací program posoudí a sdělí ministerstvu své 

stanovisko. Ministerstvo rozhodne o udělení/neudělení akreditace vzdělávacímu 

programu. Akreditovaný vzdělávací program ředitel školy zveřejní na přístupném místě 

ve škole, kde do něj může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Akreditace 

vzdělávacího programu se uděluje na dobu rovnající se nejvýše dvojnásobku délky 

v denní formě studia. Platnost lze i opakovaně prodloužit
24)

. 

2.1.7 Akreditované Vyšší odborné školy zdravotnické v ČR 

V ČR je v současnosti jedenáct VOŠZ akreditovaných pro obor DFA. Veřejných 

je devět z nich, soukromé jsou dvě. Sedm VOŠZ nabízí denní studium. Čtyři VOŠZ 

poskytují studium denní i kombinované
19)

. Zveřejněné učební plány jsou téměř shodné a 

vyhovují požadavkům příslušných právních předpisů.  

Na následujících stránkách jsem zpracovala aktuální úplný přehled všech VOŠZ 

akreditovaných pro obor DFA v ČR. Nejprve uvádím základní údaje – název, adresu, 

odkaz na internetové stránky školy, otevírané formy studia a počty studentů 

v jednotlivých ročnících. Aktuální počty studentů jsem získala z jednotlivých škol 

telefonicky nebo mailovou korespondencí. Souhrnné přehledné informace, včetně 

školného, o jednotlivých VOŠZ jsou soustředěny v Příloze 2. 

Dále zde pro každou školu se studiem FA představuji konkrétní učební plán pro 

jednotlivé ročníky s časovými dotacemi předmětů, jejich formou hodnocení a označení 

předmětů, které budou součástí absolutoria. 

Důležité jsou také informace o rozsahu povinné odborné praxe realizované 

v lékárnách. Celková délka odborné praxe u všech zmíněných VOŠZ dosahuje délky 15 

týdnů. Praktická výuka v lékárnách probíhá v každém studijním ročníku minimálně po 

dobu 4 týdnů, přičemž v závěrečném ročníku je prodloužena o další 3 týdny v druhé 

polovině školního roku.   
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VEŘEJNÉ AKREDITOVANÉ VOŠZ : Stav k datu 29. 2. 2012.  

Hlavní město Praha: VOŠZ a SOŠ, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
8) 

DFA, denní studium 

Počet studentů: 1. ročník 60, 2. ročník 31, 3. ročník 24 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 14 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      2/0 ZK       2 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 2/0 KZ 4 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 3/0 KZ 6 

Základy radiologie     1/0 Z 
 

    1 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/1 Z 2 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Karlovarský kraj: SZŠ a VOŠZ, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
10) 

DFA, denní studium  

Počet studentů: 1. ročník 14, 2. ročník 12, 3. ročník 12 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 16 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      3/0 ZK       3 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 3/0 KZ 5 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 4/0 KZ 7 

Základy radiologie     1/0 Z 0/1 Z     2 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Kosmetologie     1/0 Z 1/0 Z     2 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/2 Z 3 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Královéhradecký kraj: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234, 500 03 Hradec 

Králové
14) 

DFA, denní studium 

Počet studentů: 1. ročník 21, 2. ročník 16, 3. ročník 11 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 16 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      3/0 ZK       3 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 3/0 KZ 5 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 4/0 KZ 7 

Základy radiologie     1/0 Z 1/0 Z     2 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Kosmetologie     1/0 Z 1/0 Z     2 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/2 Z 3 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Olomoucký kraj: SZŠ a VOŠZ Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc
1) 

DFA, denní studium, kombinované studium 

Počet studentů: denní studium: 1. ročník 31, 2. ročník 0, 3. ročník 27; kombinované 

studium: 1. ročník 20, 2. ročník 0, 3. ročník 0 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 16 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      3/0 ZK       3 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 3/0 KZ 5 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 4/0 KZ 7 

Základy radiologie     1/0 Z 0/1 Z     2 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Kosmetologie     1/0 Z 1/0 Z     2 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/2 Z 3 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Plzeňský kraj: SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
11) 

DFA, denní studium  

Počet studentů: 1. ročník 16, 2. ročník 10, 3. ročník 9 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 14 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      2/0 ZK       2 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 2/0 KZ 4 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 3/0 KZ 6 

Základy radiologie     1/0 Z 
 

    1 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/1 Z 2 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Středočeský kraj: SZŠ a VOŠZ Kolín, Karolíny Světlé 135, 280 50 Kolín
12) 

DFA, denní studium 

Počet studentů: 1. ročník 14, 2. ročník 8, 3. ročník 13 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 16 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      3/0 ZK       3 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 3/0 KZ 5 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 4/0 KZ 7 

Základy radiologie     1/0 Z 0/1 Z     2 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Kosmetologie     1/0 Z 1/0 Z     2 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/2 Z 3 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Ústecký kraj: VOŠZ a SOŠZ, Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
9) 

DFA, denní studium, dálkové studium 

Počet studentů – denní studium:1. ročník 25, 2. ročník 20, 3. ročník 0; dálkové 

studium:1. ročník 0, 2. ročník 0, 3. ročník 22 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 14 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      2/0 ZK       2 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 2/0 KZ 4 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 3/0 KZ 6 

Základy radiologie     1/0 Z 
 

    1 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/2 Z 3 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Jihomoravský kraj: SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
7) 

DFA, denní studium 

Počet studentů: 1. ročník 41, 2. ročník 24, 3. ročník 31 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 1/2 ZK 16 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      3/0 ZK       3 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     3/0 KZ 3/0 KZ 2/0 ZK 3/0 KZ 11 

Výdejní činnost          2/0 ZK 3/0 KZ 4 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 4/0 KZ 6 

Základy radiologie     1/0 Z 0/1 Z     1 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/1 Z 2 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Moravskoslezský kraj: SZŠ a VOŠZ Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 2, 

703 00 Ostrava
13) 

DFA, denní studium, kombinované studium  

Počet studentů - denní studium: 1. ročník 26, 2. ročník 14, 3. ročník 24 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 14 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      2/0 ZK       2 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 2/0 KZ 4 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 3/0 KZ 6 

Základy radiologie     1/0 Z 
 

    1 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/1 Z 2 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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SOUKROMÉ AKREDITOVANÉ VOŠZ: Stav k datu 29. 2. 2012 

Středočeský kraj: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o., Náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice
3) 

DFA, denní studium - školné je 21 000 Kč za rok, kombinované studium - školné je 

25 000 Kč za rok 

Počet studentů – denní studium: 1. ročník 0, 2. ročník 0, 3. ročník 6; kombinované 

studium: 1. ročník 44, 2. ročník 36, 3. ročník 0 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 0/2 KZ 0/2 Z 0/2 ZK 14 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      2/0 ZK       2 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 2/0 KZ 4 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 3/0 KZ 6 

Základy radiologie     1/0 Z 
 

    1 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/1 Z 2 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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Kraj Vysočina: FARMEKO – VOŠZ a SOŠ, s.r.o., Znojemská 76, 586 01 Jihlava
2) 

DFA, denní studium - školné činí 1 520 Kč za měsíc, kombinované studium - školné 

činí 16 000 Kč za rok 

Počet studentů – denní studium: 1. ročník 16, 2. ročník 15, 3. ročník 17; kombinované 

studium: 1. ročník 59, 2. ročník 40, 3. ročník 42 

 Povinné moduly 

Počet hodin týdně v ročníku a období 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

zimní letní zimní letní zimní letní 

Cizí jazyk* 1/2 Z 1/2 KZ 1/2 Z 1/2 KZ 0/2 Z 1/2 ZK 16 

Latinský jazyk 0/2 Z 0/2 KZ         4 

Chemie a biochemie 3/0 ZK 4/0 ZK         7 

Psychologie a komunikace 2/0 Z 0/2 Z 1/1 KZ 1/1 ZK     8 

Informační a komunikační 

technologie 
0/2 Z 0/2 Z         4 

Veřejné zdravotnictví         1/0 Z 2/0 Z 3 

Výchova ke zdraví  2/1 Z           3 

První pomoc a medicína 

katastrof 
      0/2 Z     2 

Anatomie a fyziologie 4/0 KZ 2/0 ZK         6 

Patofyziologie a patologie      3/0 ZK       3 

Mikrobiologie a hygiena 1/0 Z 1/0 ZK         2 

Výživa člověka 2/0 Z           2 

Farmaceutická botanika 1/2 ZK 1/2 ZK         6 

Analýza léčiv   0/3 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 17 

Farmakologie*   3/0 KZ 4/0 ZK 4/0 KZ 3/0 KZ 4/0 ZK 18 

Příprava léčiv* 2/0 KZ 2/3 KZ 2/3 ZK 2/3 KZ 2/3 KZ 2/0 ZK 24 

Laboratorní technika 0/3 KZ           3 

Farmakognózie*     2/2 KZ 2/3 ZK 2/2 KZ 2/0 ZK 15 

Chemie léčiv     2/0 KZ 2/0 KZ 2/0 ZK 2/0 KZ 8 

Výdejní činnost          2/0 ZK 3/0 KZ 5 

Zdravotnické prostředky         3/0 Z 4/0 KZ 7 

Základy radiologie     1/0 Z 0/1 Z     2 

Lékárenství*     2/0 Z 1/1 KZ 2/1 ZK 2/1 KZ 10 

Seminář k absolventské práci         0/1 Z 0/2 Z 3 

Celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 4týdny 3 týdny 15 týd. 
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2.2 SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARM. ASISTENTŮ 

O specializačním vzdělávání, které je jednou z forem celoživotního vzdělávání, 

pojednává zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
26)

. 

Následující podkapitoly jsou zpracovány na základě ustanovení tohoto zákona. 

SV probíhá pod záštitou MZ a jím pověřené organizace, tj. Národní centrum 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v akreditovaných zařízeních podle 

vzdělávacího programu. Podmínkou pro zařazení do SV je získání odborné způsobilosti 

k výkonu povolání FA. Cílem specializačního vzdělávání je získání specializované 

způsobilosti. Tedy osvojit si potřebné teoretické znalosti, praktické dovednosti, návyky 

týmové spolupráce i schopnost samostatného rozhodování při specializované činnosti
4)

. 

Účast na SV se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního 

předpisu (zákoník práce)
26)

. 

2.2.1 Podmínky pro získání specializované způsobilosti  

 Podmínkami pro získání specializované způsobilosti jsou: 

a) zařazení do oboru SV 

b) výkon povolání v příslušném oboru SV minimálně 1 rok z období 6 ti let v rozsahu 

alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu 

alespoň pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační 

zkoušce 

c) absolvování teoretické výuky a absolvování povinné odborné praxe v rozsahu 

stanoveném VP 

d) získání stanoveného počtu kreditů určených VP a úspěšné složení atestační zkoušky
4) 

2.2.2 Zařazení do specializačního vzdělání 

Uchazeč musí zaslat žádost o zařazení do oboru SV s přiloženými přílohami na 

adresu: NCO NZO, Oddělení evidence specializačního vzdělávání a organizace 

zkoušek, Vinařská 6, 603 00 Brno. 

Přílohy k žádosti: FA, kteří žádají o zařazení do oboru SV a kteří nejsou 

evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, přikládají k žádosti stejnopis nebo úředně ověřené 

kopie dokladů o získané odborné způsobilosti. 
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Po zařazení do SV může pověřená organizace (NCO NZO) na základě žádosti 

jeho účastníka započíst část dříve absolvovaného studia nebo odbornou praxi, pokud 

odpovídá příslušnému VP. Žadatel však musí doložit shodu získaného vzdělání nebo 

odborné praxe s požadavky VP
4)

.  

2.2.3 Průběh specializačního vzdělávání ve vzdělávacím programu 

Vzdělávací program SV se skládá z modulů. Modulem se rozumí ucelená část 

tohoto programu s počtem kreditů jím stanoveným. Za modul se považuje také 

certifikovaný kurz, pokud je uveden ve VP
26)

. VP zahrnuje modul základní a moduly 

odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně 

dosažených výsledků vzdělávání.  

Studium obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. 

Praktická výuka tvoří alespoň 50 % celkového počtu hodin, včetně odborné praxe na 

pracovištích akreditovaného ZZ. Požadavky VP je možné splnit ve více akreditovaných 

zařízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu to, ve kterém účastník vzdělávání zahájil. 

Optimální doba SV je 18 – 24 měsíců. Lze ji prodloužit nebo zkrátit při zachování počtu 

hodin VP.  

SV nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však 

musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit stanovenou dobu výkonu povolání. 

Část SV (základní modul) lze absolvovat distanční formou studia, např. e-learningem
4)

. 

2.2.4 Akreditované zařízení a jeho činnost 

Oprávnění k uskutečňování SV nebo jeho části podle VP schváleného MZ získá 

zařízení od MZ na základě žádosti a splnění všech podmínek stanovených 

k uskutečňování SV. Stává se tímto akreditovaným zařízením
26)

. Minimální kritéria 

akreditovaných zařízení jsou dána splněním odborných, provozních, technických a 

personálních předpokladů. 

Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi SV školitele (svého 

zaměstnance). Školitel přidělený pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán 

plnění praktických výkonů, které má účastník vzdělávání v průběhu přípravy absolvovat 

a průběžně prověřuje znalosti (vědomosti a dovednosti).  
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Do studijního průkazu zapisuje ukončení každého modulu a získaný počet 

kreditů. Školitel přidělený pro odbornou praxi na odborných pracovištích má 

specializovanou způsobilost v oboru a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, vede odbornou praxi účastníka a potvrzuje splněné výkony
4)

. 

2.2.5 Ukončení specializačního vzdělávání - atestační zkouška 

  Atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského 

zdravotnického povolání upravuje vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách
18)

. 

Atestace, která se koná v akreditovaném zařízení, se skládá z části praktické a 

teoretické a probíhá zpravidla v jednom dni. Praktická část atestační zkoušky může 

předcházet teoretické části atestační zkoušky
4)

. 

Zdravotnickému pracovníkovi, který úspěšně vykoná At. Zk. vydá MZ diplom o 

specializaci v příslušném oboru
26)

. 

2.2.6 Přiznávání specializované způsobilosti 

Ministerstvo může rozhodnout o přiznání specializované způsobilosti v oboru 

specializace absolventům akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního 

oboru navazujícího na zdravotnický bakalářský nebo magisterský studijní obor, pokud 

odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu SV vydaného ministerstvem. Taktéž 

ministerstvo může přiznat specializovanou způsobilost zdravotnickému pracovníkovi, 

který získal specializovanou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem 

neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb.  

Specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů (např. 

pomaturitním specializačním studiem, speciální průpravou) zůstává nedotčena a 

zdravotničtí pracovníci si nemusí žádat o přiznání specializované způsobilosti. 

Pomaturitní specializační studium a speciální průprava se považují za SV
4)

. 
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2.2.7 Obory vzdělávacích programů specializačního vzdělávání 

 V současnosti existují pro FA tyto tři obory specializačního vzdělávání: 

- Příprava radiofarmak 

- Specifické lékárenské činnosti 

- Zdravotnické prostředky
4) 

V následujícím textu jsem popsala učební plány jednotlivých VP a odborné znalosti a 

dovednosti získané jejich absolvováním.  

PŘÍPRAVA RADIOFARMAK 

Učební plán 

Kód Typ Název Rozsah Počet 

kreditů ZM P Organizace a provoz 

farmaceutických pracovišť 

1 týden T – 40 hodin 15 

OM 1 P Radioaktivita a ochrana 

před zářením 

1 týden T – 40 hodin 

3 týdny Pr – 120 hodin 

20 

15 

OM 2 P Příprava radiofarmak 1 týden T – 40 hodin 

4 týdny Pr – 160 hodin 

20 

20 

 P Odborná písemná práce 120 hodin 30 

OM 3 P Odborná praxe na 

pracovišti AZ 

 

1 týden Pr AZ – 40 hodin 15 

   Celkem 560 hodin Celkem 135 

kreditů 

 

Odborné znalosti a dovednosti  

FA se specializovanou způsobilostí v oboru Příprava radiofarmak je připraven: 

- podílet se na výzkumu, zejména identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupu, 

provádět výzkum zaměřený na odhalení příčině nedostatků v poskytované péči, vytvářet 

podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe 

- zavádět nové metody do provozu 

- připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti 

- podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku specializačního vzdělávání v oboru 

specializace Příprava radiofarmak 

- provádět přípravu a kontrolu radiofarmak, přijímat a instalovat generátory 

- likvidovat zbytky radiofarmak a dekontaminovat pracoviště
4) 



31 

 

SPECIFICKÉ LÉKÁRENSKÉ ČINNOSTI 

 

Kód Typ Název Rozsah Počet 

kreditů ZM P Organizace a provoz 

farmaceutických pracovišť 

1 týden T – 40 hodin 20 

OM 1 P Vybrané kapitoly z obecné 

farmakologie a přípravy 

léčiv 

1 týden T – 40 hodin 

1 týden Pr – 40 hodin 

20 

5 

OM 2 P Vybrané kapitoly ze 

speciální farmakologie 

1 týden T – 40 hodin 

3 týdny Pr – 120 hodin 

20 

15 

OM 3 P Příprava náročných 

lékových forem 
1 týden T – 40 hodin 

2 týdny Pr – 80 hodin 

20 

10 

 P Odborná písemná práce 120 hodin 30 

OM 4 P Odborná praxe na 

pracovišti AZ 

1 týden Pr AZ – 40 hodin 15 

   Celkem 560 hodin Celkem 155 

kreditů 

 

Odborné znalosti a dovednosti  

FA se specializovanou způsobilostí v oboru Specifické lékárenské činnosti je připraven: 

- podílet se na výzkumu, zejména identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupu, 

provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytvářet 

podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe 

- zavádět nové metody do provozu 

- připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti 

- podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku SV v oboru Specifické lékárenské 

činnosti 

- provádět kontrolu zabezpečení SLnP 

- provádět individuální konzultační činnost a odborné poradenství v oblasti volně 

prodejných LP, doplňků stravy a dalšího sortimentu, zejména specifickým skupinám 

pacientů 

- provádět kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení jakosti LČ 

- při výdeji na žádanky, včetně výdeje na statim, provádět generické záměny 

- připravovat náročné lékové formy podle pokynů kvalifikovaného farmaceuta 

- kontrolovat správnou manipulaci s cytotoxickými látkami 

- provádět kontrolu zabezpečení aseptického prostředí a správné funkce přístrojů a 

zařízení 
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- metodicky dohlížet na správné zacházení s LČ 

- provádět kontroly správného zacházení s LČ na odděleních ZZ 

- poskytovat klinicky orientovanou péči na úrovni odpovídající potřebám pacienta a 

ZZ v přímé spolupráci s dalšími odborníky multidisciplinárního týmu 

- připravit přesné standardní a srovnávací roztoky 

- účastnit se klinického hodnocení humánních LP
4) 

 

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 

Kód Typ Název Rozsah Počet 

kreditů ZM P Organizace a provoz 

farmaceutických pracovišť 

1 týden T – 40 hodin 20 

OM 1 P Materiály pro výrobu ZP 1 týden T – 40 hodin 

3 týdny Pr – 120 hodin 

20 

15 

OM 2 P Sortiment ZP a pomůcek 1 týden T – 40 hodin 

4 týdny Pr – 160 hodin 

20 

20 

 P Odborná písemná práce 120 hodin 30 

OM 3 P Odborná praxe na 

pracovišti AZ 

 

1 týden Pr AZ – 40 hodin 15 

   Celkem 560 hodin Celkem 140 

kreditů 

 

Odborné znalosti a dovednosti  

FA se specializovanou způsobilostí v oboru Zdravotnické prostředky je připraven: 

- podílet se na výzkumu, zejména identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupu, 

provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytvářet 

podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe 

- zavádět nové metody do provozu 

- připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti 

- podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku SV v oboru Zdravotnické prostředky 

- zajišťovat výdej úplného sortimentu ZP 

- provádět individuální poradenskou činnost v oblasti výběru a správného používání ZP 

- doporučit správné uchovávání ZP a dalších výrobků souvisejících s péčí o zdraví 

- provádět kontroly správného zacházení se ZP na odděleních ZZ 

- školit v této oblasti nelékařské pracovníky ZZ 

- podílet se na analýzách potřeby a spotřeby ZP v zařízeních ústavní péče
4) 
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2.3 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARM. ASISTENTŮ 

Celoživotním vzděláváním FA se zabývá zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních
26)

.  

Rozumí se jím průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování 

vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků v příslušném oboru v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. 

Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné 

pracovníky. 

Formami celoživotního vzdělávání FA jsou: 

a) specializační vzdělávání – viz kapitola 2.2. 

b) certifikované kurzy 

c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních 

d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních 

e) účast na školících akcích, odborných konferencích, odborných konferencích, 

kongresech nebo sympoziích 

f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost 

g) samostatné studium odborné literatury 

h) studium navazujících studijních programů 

Absolvování forem celoživotního vzdělávání a) až e) se považuje za 

prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákoník práce)
26)

. 

2.3.1 Certifikovaný kurz 

Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní 

odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti. Certifikovaný kurz provádí AZ, 

kterému byla udělena akreditace k uskutečňování VP certifikovaného kurzu.  

AZ podává uchazeč žádost o zařazení do certifikovaného kurzu. Účastník 

certifikovaného kurzu je v rámci tohoto vzdělávání povinen absolvovat odbornou praxi 

na pracovišti AZ v rozsahu určeném příslušným VP. O úspěšném absolvování 

certifikovaného kurzu vydá AZ certifikát, a to na tiskopisu poskytnutém MZ na základě 

žádosti AZ. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu 

získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu VP
26)

. 
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2.3.2 Inovační kurz 

Inovačním kurzem se rozumí odborný kurz, který trvá alespoň 4 hodiny v 

každém dni. Obnovují se jím znalosti a dovednosti. Inovační kurz pořádají: 

a) AZ s akreditací pro VP, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní 

odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník 

obnovit znalosti a dovednosti 

b) ZZ, které zajišťuje praktické vyučování nebo praxi pro střední, vyšší odborné nebo 

vysoké školy, pokud se jedná o inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné 

způsobilosti
21) 

2.3.3 Odborná stáž v akreditovaných zařízeních 

Odbornou stáží se rozumí výkon odborné praxe v AZ s akreditací pro VP, 

kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro 

konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a 

dovednosti.  

Cílem je prohloubení znalostí na jiném pracovišti, než je místo výkonu povolání, 

pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu
21)

. 

2.3.4 Školící akce, odborné konference, kongresy, sympozia 

Školící akcí je vzdělávací akce, která trvá alespoň 4 hodiny v každém dni. Její 

program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského 

zdravotnického pracovníka. Školící akce je pořádána AZ nebo zařízením, kterému 

vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení. 

Odbornou konferencí, kongresem, sympoziem se rozumí akce odborného 

charakteru, která trvá alespoň 1 den.  

Odborný program musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodiny v každém dni. 

Odborná akce je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni. Program odborné 

akce se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka, který žádá o 

vydání osvědčení a je určena nejen pro zaměstnance nebo členy pořadatelské 

organizace
21)

. 
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2.3.5 Publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost 

Publikační činností je myšleno publikování odborného materiálu, který se týká 

výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo zdravotní péče: 

a) v periodickém tisku, který má odborný charakter, nebo jeho elektronické podobě 

b) v neperiodických publikacích odborného charakteru, nebo jejich elektronické podobě 

c) v podobě odborné monografie, učebnice, skripta nebo odborného výkladového 

slovníku 

d) v podobě abstrakta odborného sdělení uvedeného v mezinárodních oponovaných 

časopisech 

e) v podobě učební pomůcky 

Za publikační činnost se nepovažují recenze, abstrakta odborných sdělení 

neuvedená v mezinárodních oponovaných časopisech, diskusní příspěvky a články 

osobního charakteru. 

Pedagogickou činností je vzdělávací činnost v rámci teoretické nebo praktické 

výuky ve specializačním vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu, na školicí 

akci, semináři, vedení odborné stáže nebo při vyučování odborných předmětů ve 

studijním oboru, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání. 

Vědecko-výzkumnou činností se rozumí účast ve výzkumných projektech a 

výzkumných záměrech podle zvláštního právního předpisu. Musí být doloženy 

oponovanou závěrečnou zprávou, seznamem řešitelů výzkumného projektu nebo 

výzkumného záměru, základními údaji projektového tématu a v případě mezinárodních 

projektů kopií rozhodnutí příslušné mezinárodní instituce o schválení projektu, 

seznamem jeho řešitelů a základními údaji o projektovém tématu. Musí se týkat oboru 

činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka nebo zdravotní péče obecně
21)

. 

2.3.6 Samostatné studium odborné literatury 

K odborné literatuře zabývající se farmaceutickou problematikou patří například 

odborné knihy (Český lékopis, Remedia kompendium, Pharmindex Brevíř), učebnice 

pro farmaceuty, odborná periodika (Časopis českých lékárníků, Česká a slovenská 

farmacie, Praktické lékárenství). 
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2.3.7 Studium navazujících studijních programů 

Navazujícím studijním programem se rozumí akreditovaný doktorský, 

magisterský a bakalářský studijní obor nebo studijní obor VOŠ. Tyto jsou 

zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného 

zdravotnického pracovníka a jsou absolvovány po předchozím získání odborné 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
26)

. 

V současné době pro farmaceutické asistenty není otevřen žádný vysokoškolský 

studijní program, ani bakalářského typu. 

2.3.8 Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání 

 Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního 

systému
26)

. Kreditem je míněno bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního 

vzdělávání
21)

. 

Počet kreditů získaných absolvováním SV, modulu VP oboru specializačního 

vzdělávání nebo certifikovaného kurzu je součástí VP. O účasti v těchto formách 

vzdělávání pořadatel provádí záznam do průkazu odbornosti, popřípadě vydá na 

vyžádání účastníka potvrzení. Průkaz odbornosti slouží k průběžnému zaznamenávání 

druhu a délky získaného celoživotního vzdělání, vykonaných zkoušek, průběhu 

celoživotního vzdělávání a druhu a délky vykonávané činnosti při výkonu povolání 

zdravotnického pracovníka.  

Dotaci kreditů dalších forem celoživotního vzdělávání stanovuje vyhláška č. 

423/2004 Sb.
21)

 Jejich pořadatel vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím 

organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, 

poskytne údaje z této evidence
26)

. 

2.3.9 Výkon povolání bez odborného dohledu - registrace 

Za výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu se považuje výkon 

činností, které provádí zdravotnický pracovník bez ohledu na přítomnost nebo 

dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a ke kterým získal 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Kromě toho je 

díky tomuto osvědčení oprávněn vést praktické vyučování ve studijních oborech a v 

akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve SV a v certifikovaných kurzech. 
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MZ rozhodne o vydání osvědčení zdravotnickému pracovníkovi na základě jeho 

písemné žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu 

stanovené tímto zákonem. Obsahem žádosti o osvědčení jsou: 

1) u zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání osvědčení do 18 měsíců ode 

dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady o získané 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru 

2) u ostatních zdravotnických pracovníků, kteří požádali o vydání osvědčení po uplynutí 

18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady o: 

a) získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru 

b) výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období 

posledních 6 let v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 

minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu 

nejméně pětiny stanovené týdenní pracovní doby 

c) získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání z období posledních 6 let nebo složení 

zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného 

dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru 

Osvědčení se vydává na období 6 let, pokud není dále stanoveno jinak. MZ 

rozhodne o vydání osvědčení do 30 dnů po obdržení žádosti. Platnost osvědčení může 

být zdravotnickému pracovníkovi prodloužena na období dalších 6 let, jsou-li splněny 

podmínky a), b) a získal 40 kreditů z celoživotního vzdělávání. Jestliže zdravotnický 

pracovník nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pro vydání osvědčení, MZ 

rozhodne o jeho zamítnutí či odejmutí. 

Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení 

odbornosti připojit označení „Registrovaný/á“. Tento je zapsán do Registru 

zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu
26)

.  

Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému. Vedení Registru 

delegovalo MZ na NCO NZO
5)

. Registr obsahuje o osobách, kterým bylo uděleno 

osvědčení, tyto údaje: 

a) číslo, pod kterým bylo vydáno osvědčení 

b) jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pokud je přiděleno 

e) adresu trvalého pobytu, a není-li trvalý pobyt na území České republiky, adresu 

určenou pro doručování, 

f) adresu zaměstnavatele a pracovní zařazení nebo adresu nestátního zdravotnického 

zařízení, v němž je povolání vykonáváno 
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g) údaje o dosaženém vzdělání včetně specializačního vzdělávání a certifikovaných 

kurzů, rok jeho absolvování a zemi, ve které bylo absolvováno 

h) datum ukončení platnosti osvědčení nebo oznámení 

i) datum vyškrtnutí z registru 

Registr je veřejně přístupný, s výjimkou údajů o rodném čísle a trvalém 

pobytu
26)

. Hlavním cílem registrace je ochrana veřejnosti, která spočívá na principu 

celoživotního vzdělávání, průběžného obnovování, zvyšování, prohlubování a 

doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti, což vede ke zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče a jiných činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita poskytované 

péče registrovanými zdravotnickými pracovníky napomáhá ke zvyšování úrovně a 

prestiže nelékařských zdravotnických profesí. Registrace není povinná
5)

.  

2.3.10 Pracovní činnost farmaceutického asistenta 

Rozsah pracovních činností farmaceutického asistenta určuje vyhláška č. 

55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
20)

. 

1) FA bez odborného dohledu může: 

a) vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a 

zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání 

b) připravovat zkoumadla a diagnostické ZP in vitro 

c) vydávat LP a ZP na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče 
 

d) objednávat léčiva, pomocné látky, ZP a další výrobky související s péčí o zdraví, 

zabezpečit jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování 

e) zajišťovat objednávání pomocného a provozního materiálu 

f) provádět kontrolu LČ a PL 

g) připravovat LP  

h) přijímat, kontrolovat a ukládat LP, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou 

zásobu 

i) přejímat, kontrolovat a ukládat ZP a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich 

desinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu 

2) FA pod odborným dohledem FA se specializovanou způsobností v oboru 

přípravy radiofarmak, farmaceuta nebo jiného odborně způsobilého pracovníka na 
základě indikace lékaře, farmaceuta nebo jiného odborně způsobilého pracovníka a 

v souladu s pokyny radiologického fyzika může provádět: 

a) přípravu a kontrolu radiofarmak 

b) další činnosti souvisejících s jejich přípravou, zejména příjem a instalaci generátorů, 

likvidaci zbytků a dekontaminaci pracoviště 
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3) FA pod odborným dohledem farmaceuta může: 

a) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě technologických 

předpisů pro přípravu LP 
 

b) sledovat zásoby LP a ZP ve ZZ, zejména jejich správné uchovávání 

c) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě radiofarmak
20)

 

Všechny činnosti FA jsou podmíněny dodržováním zákona o léčivu
25)

 a zákona o 

návykových látkách
22)

. 

Odborným dohledem se myslí dosažitelnost rady a pomoci zdravotnického 

pracovníka způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu
26)

. 

4) FA jakožto zdravotnický pracovník: 

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy 

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu 

c) vede zdravotnickou dokumentaci a pracuje s informačním systémem ZZ 

d) poskytuje pacientovi informace v souladu svou odbornou způsobilostí, případně 

pokyny lékaře 

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaným SŠ a VOŠ, v akreditovaných 

zdravotnických studijních programech VŠ v ČR a ve vzdělávacích programech 

akreditovaných vzdělávacích kurzů 

f) podílí se na přípravě standardů
20) 

Tyto činnosti jsou vykonávány v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví
23)

. 
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3. METODICKÁ ČÁST 

3.1  POSTUP ZÍSKÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DAT 

Data, použitá k průzkumu profesního vzdělávání FA v ČR, jsou odpovědi na 

otázky dotazníku. Ten obsahuje údaje o respondentovi a 15 otázek. Respondenti, tedy 

farmaceutické asistentky a asistenti, byli vyzváni k vyplnění dotazníku na Kongresu 

nemocničních lékárníků, osobně v lékárně nebo e-mailem. Dotazník jsem šířila 

v období od listopadu 2010 do října 2011 v papírové a elektronické on line formě. 

Dbala jsem na to, aby byly dodrženy standardní podmínky, tj. aby vyplňování otázek 

probíhalo samostatně a dotazovaní měli na odpovídání dostatek času. Vzor dotazníku je 

uveden v Příloze 1. 

3.1.1 Informace o respondentech 

V této části dotazníku respondenti zakroužkovali vyhovující odpověď, případně 

ji vypsali. Otázky se týkaly pohlaví, věku, typu absolvovaného studia, roku absolutoria 

či maturity, specializace. Dále jsem se zde ptala na typ lékárny a velikost obce, v níž je 

lékárna, ve které dotazovaný pracuje. 

3.1.2 Otázky 

Druhou část dotazníku tvoří 13 otázek. Odpovídalo se na ně formou 

zakroužkování vyhovující odpovědi či jejím vypsáním. Respondenti u většiny otázek 

mohli vybrat pouze jednu možnost. U otázek č. 3, 4 a 5 měli zvolit dvě možnosti a 

otázky č. 7, 8 a 12 umožňovaly výběr více možností.  

Jedním z témat otázek dotazníku je celoživotní vzdělávání FA. Dotazovala jsem 

se na jejich registraci, plnění povinného vzdělávání, preference způsobu jeho plnění 

v kreditním systému. Nejvýznamnější klady a zápory povinného vzdělávání a 

eventuální důvod jeho neplnění. Dále jsem zjišťovala, jaké odborné činnosti FA při 

práci v lékárně vykonávají a naopak, které nerealizují vůbec. Zda vydávají LP na recept 

a jestli by je oficiálně vydávat chtěli. S jakým přístupem pacientů se nejčastěji setkávají. 

Část otázek je věnována výuce na VOŠ. Které předměty významné pro práci FA by se 

měly preferovat či rozšířit a které znalosti a dovednosti profese by se měly ve výuce 

rozšířit. Na závěr respondenti napsali svůj vzkaz pro absolventy či mladé lékárníky a 

doporučení FA jak se připravit na nástup do lékárny po dokončení studia tohoto oboru. 



41 

 

3.1.3 Pilotní studie 

Pilotní studii jsem realizovala k ověření vhodnosti dotazníku a jeho pochopení 

respondenty. Následně došlo k úpravě nabídky odpovědí jedné z otázek dotazníku. 

Zjistila jsem totiž, že absolventi pomaturitního specializačního studia mají potíže 

s vyplněním dotazu na typ studia. V upraveném dotazníku jsem tedy rozšířila nabídku o 

variantu „SZŠ nástavba – farm. laborant“.  

3.1.4 Databáze 

Databáze slouží k usnadnění vyhodnocování získaných dat. V mé práci ji tvoří 

data ze 140 vyplněných dotazníků. Část jich bylo získáno ve formě papírové, část 

v elektronické. Aby nevznikaly duplicity dotazníků, je na jejich elektronické on line 

verzi upozornění, „Nevyplňujte, pokud jste již někdy tento dotazník vyplnili v papírové 

formě“.  

Databáze je vytvořena v programu Microsoft Excel. Její plnění probíhalo 

odesláním on line verze dotazníku respondenty. Dotazníky získané v papírové formě 

jsem přepsala do elektronické a potom jsem je také odeslala do databáze. V části 

databáze nazvané „Hlavní“ jsou uvedená ve sloupcích označení jednotlivých otázek 

dotazníku. Jejich odpovědi jsou v řádcích. Než jsem přistoupila k vyhodnocování 

sebraných dat, musela jsem zkontrolovat, jestli jsou odpovědi smysluplné a sjednotit 

výrazy pro ně použité. Vlastní vyhodnocování probíhalo v programu Microsoft Excel. 
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3.2 CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ 

Dotazník zodpovědělo 140 respondentů. Následující tabulky zachycují základní 

údaje o nich. Počet respondentů, kteří zodpověděli danou otázku, je v celé práci 

zpravidla uveden v závorce číslicí a procentuálně vyjádřen. 

Tab. 1: Pohlaví respondentů 

pohlaví počet % 

žena 134 95,7 

muž 6 4,3 

celkem 140 100,0 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

 

Z výsledků je patrné, že v lékárnách pracují jako FA převážně ženy. Odpovídalo 

jich nejvíce (134; 95,7 %). 

Tab. 2: Věk respondentů 

věk počet % 

20 - 30 let 67 47,9 

31 - 40 let 26 18,4 

41 - 50 let 22 15,7 

nad 51 let 24 17,1 

nezodpovězeno 1 0,7 

celkem 140 100,0 
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Graf 2: Věk respondentů 

 

Téměř polovina dotazovaných byla ve věku 20 – 30 let (67 respondentů; 47,9 

%). Ostatní věkové kategorie měly srovnatelné zastoupení (mezi 15,7 % až 18,4 %). 

Tab. 3: Typ studia 

typ studia počet % 

VOŠ - FA 37 26,4 

SZŠ - farm. laborant 101 72,2 

SZŠ - nástavba 1 0,7 

nezodpovězeno 1 0,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 3: Typ studia 

 

 

 Většina FA studovala SZŠ obor farmaceutický laborant (101; 72,2 %). Na VOŠ 

obor FA studovalo výrazně méně dotazovaných (37; 26,4 %).  
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Tab. 4: Rok absolutoria/maturity 

 

rok absolutoria/maturity počet % 

1971 - 1976 13 9,3 

1977 - 1981 11 7,9 

1982 - 1986 14 10,0 

1987 - 1991 10 7,1 

1992 - 1996 2 1,4 

1997 - 2001 16 11,5 

2002 - 2006 23 16,4 

2007 - 2011 43 30,7 

nezodpovězeno 8 5,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 4: Rok absolutoria/maturity 

 

 

 

Pro přehlednost jsem v databázi zvolila vyhodnocování výsledků v rozmezí po 5 

letech. Nejvíce respondentů ukončilo studium v letech 2007 – 2011 (43; 30,7 %). 

Druhou největší skupinu tvoří absolventi z let 2002 – 2006 (23; 16,4 %). Okolo 10 % 

dotazovaných uvedlo léta 1997 – 2001 a 1982 – 1986. Jen dva FA absolvovali v 

rozmezí let 1992 – 1996. Na otázku neodpovědělo osm respondentů. 
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Tab. 5: Specializace 

specializace počet % 

mám v oboru 37 26,4 

uvažuji o ní 43 30,7 

nemám o ni zájem 31 22,2 

nezodpovědělo 29 20,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 5: Specializace 

 

 O specializaci uvažuje 30,7 % respondentů. Naopak zájem o ni nemá 22,2 %. 

Jen třetina dotazovaných specializaci má (37; 26,4 %). Oboru, ve kterém ji získali, jsem 

se věnovala v Tab. 6.  

Tab. 6: Obor specializace 

obor specializace počet % 

farmaceutická analytika 2 5,4 

lékárenství 28 75,7 

technologie lékových forem 1 2,7 

neupřesněno 6 16,2 

celkem 37 100,0 
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Graf 6: Obor specializace  

 

 

 Z Tab. 5 vyplývá, že 37 ze 140 dotazovaných FA má specializaci. Většina jich 

jako obor své specializace uvedla lékárenství (28; 75,7 %), dále se vyskytla ve dvou 

případech farmaceutická analytika a 1 respondent uvedl technologii lékových forem. 

Tab. 7: Typ lékárny 

typ lékárny počet % 

veřejná do 5 pracovníků 26 18,6 

veřejná nad 5 pracovníků 62 44,3 

nemocniční státní 39 27,8 

nemocniční nestátní 12 8,4 

nezodpovědělo 1 0,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 7: Typ lékárny 
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 Typem lékárny je myšlen typ lékárny, ve které FA pracuje. Nejvíce respondenti 

uváděli lékárnu veřejnou nad 5 pracovníků (62; 44,3 %). Nemocniční státní lékárna byla 

odpovědí 39 dotazovaných (27,8 %). Veřejnou lékárnu do 5 pracovníků označilo méně 

FA, nemocniční nestátní pak nejméně. 

 

Tab. 8: Velikost obce s lékárnou 

velikost obce s lékárnou počet % 

do 10 tis. 10 7,1 

10 - 50 tis. 70 50,0 

50 - 100 tis. 31 22,1 

100 tis. - 1 mil. 11 7,9 

nad 1 mil. 18 12,9 

celkem 140 100,0 

 

Graf 8: Velikost obce s lékárnou 

 

 Poslední údaj, který mě o dotazovaných FA zajímal, je velikost obce, resp. počet 

jejích obyvatel, v níž je lékárna, ve které pracují. Polovina jich odpověděla, že tato obec 

má 10 – 50 tisíc obyvatel. Téměř čtvrtina uvedla, že počet obyvatel obce je 50 – 100 

tisíc (31; 22, 1 %). V lékárně v Praze pracuje 18 FA. Nejmenší část tvořili FA pracující 

v menších obcích do 10 tisíc (10; 7,1 %). 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST-VÝSLEDKY 

4.1  REGISTRACE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ 

Označení „Registrovaný/á“ může ke svému označení odbornosti připojit FA, 

který získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
26)

. 

Tím prezentuje veřejnosti, že poskytuje péči vysoké kvality. Registrace není povinná
5)

. 

Zjišťovala jsem, zda jsou FA aktuálně registrovaní k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu. Více než tři čtvrtiny dotazovaných FA (107; 76,4 %) je 

momentálně registrovaných, jen třetina (33; 23,6 %) jich registrovaných není. Výsledky 

jsem uvedla v Tab. 9 a Grafu 9. 

Tab. 9: Registrovaní FA 

registrace počet % 

ano  107 76,4 

ne  33 23,6 

celkem 140 100,0 

 

Graf 9: Registrovaní FA 

 

 



49 

 

4.2 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (KREDITNÍ SYSTÉM) 

Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky. 

Rozumí se jím průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, 

dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků v příslušném oboru v souladu 

s nejnovějšími vědeckými poznatky. Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se 

prokazuje na základě kreditního systému
26)

.  

4.2.1  Plnění povinného vzdělávání 

 Otázkou bylo, zda FA plní svou povinnost celoživotně se vzdělávat a jestli jim 

to činí problémy. Z výsledků shrnutých v Tab. 10 a Grafu 10 je patrné, že většina 

dotazovaných svou povinnost plní bez problémů (106; 75,7 %), menší část plní, ale 

s určitými problémy (18; 12,9 %). Jen 15 FA uvedlo, že povinnost celoživotního 

vzdělávání neplní (10,7 %). Překvapující je odpověď 3 registrovaných FA z oněch 15 

neplnících, že povinné vzdělávání neplní. 

Tab. 10: Plnění povinného vzdělávání 

plnění povinného vzdělávání počet % 

ano, bez problémů 

 

106 75,7 

ano, ale s problémy 18 12,9 

ne 15 10,7 

nezodpovězeno 1 0,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 10: Plnění povinného vzdělávání 
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4.2.2 Nejvhodnější forma plnění v kreditním systému  

 Zajímalo mě, jaké formy plnění v kreditním systému FA preferují. Respondenti 

uváděli povolené dvě možnosti, někteří pouze jednu, několik jich neodpovědělo vůbec. 

Vzhledem k tomu se tedy procentuální vyjádření vztahuje na jednotlivé formy plnění.  

 Výsledky vyjadřuje Tab. 11 a Graf 11. Z průzkumu vyplývá, že nejoblíbenější 

formou plnění vzdělávání je pasivní účast na vzdělávacích akcích (129 respondentů; 

92,1 %). E-learning zvolilo 50 dotázaných (35,7 %). Zastoupení ostatních forem bylo 

minimální. O které konkrétní jiné formy se jedná, jsem uvedla v Tab. 12. Pouze 10 FA 

samo přednáší (10; 7,1 %). 

Tab. 11: Přehled forem plnění v kreditním systému (100, 0 % = 140 respondentů) 

forma plnění počet % 

pasivní účast 129 92,1 

sám přednáším 10 7,1 

napíši článek 4 2,3 

e-learning 50 35,7 

zkouška či test 12 8,6 

jiné 11 7,9 

nezodpovězeno 8 5,7 

 

Tab. 12: Jiné formy plnění (rozvedení příslušné části Tab. 11) 

Jiné formy plnění počet % 

vedení odborné praxe 2 18,2 

neupřesněno 9 81,8 

celkem 11 100,0 

  

Většina respondentů, kteří uvedli, že jim vyhovuje jiná forma plnění povinnosti 

celoživotního vzdělávání v kreditním systému, tuto neupřesnili. Dva odpověděli, že 

vedou odbornou praxi. 
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Graf 11: Nejvhodnější forma plnění 

 

 

 

4.2.3 Nejvýznamnější klady povinného vzdělávání 

 Aby byli FA i po nástupu do lékáren motivováni se nadále vzdělávat, musí 

chápat důležitost vzdělávání se ve svém oboru. Ptala jsem se proto, jaké nejvýznamnější 

klady pro ně povinné vzdělávání představuje. Respondenti uváděli jednu až dvě 

možnosti. Vzhledem k tomu se tedy procentuální vyjádření vztahuje na jednotlivé 

zachycené klady. Výsledky jsou zachyceny v Tab. 13 a Grafu 13. Je evidentní, že 

prohloubení vědomostí je pokládají FA za největší pozitivum povinného vzdělávání 

(128; 91,4 %). Pro značnou část respondentů je přínosem, že znalosti získané tímto 

vzděláváním využijí v praxi (92; 65,7 %). Plnění povinného vzdělávání v kreditním 

systému představuje vyšší atraktivnost na pracovním trhu jen pro malé množství 

dotazovaných. 

Upřesnění jiných kladů jsem shrnula v  Tab. 14. Jedná se ve 2 případech o 

opakování poznatků ze školy a v jednom případě FA považuje za pozitivum možnost 

dozvědět se nové poznatky z farmacie. 
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Tab. 13: Nejvýznamnější klady povinného vzdělávání (100, 0 % = 140 respondentů) 

klady povinného vzdělávání počet % 

prohloubení vědomostí 128 91,4 

využití v praxi 92 65,7 

atraktivnost na trhu práce 8 5,7 

splnění povinností 29 20,7 

jiné 3 2,1 

 

Graf 12: Nejvýznamnější klady povinného vzdělávání 

 

 

Tab. 14: Jiné klady povinného vzdělávání (rozvedení příslušné části Tab. 13) 

jiné klady povinného vzdělávání množství % 

opakování poznatků ze školy 2 66,7 

možnost dozvědět se nové poznatky z farmacie 1 33,3 

celkem 3 100,0 

 

4.2.4 Nejvýznamnější zápory povinného vzdělávání 

 Respondenti uváděli jeden až dva zápory, které považují za negativa tohoto 

vzdělávání. Vzhledem k tomu se tedy procentuální vyjádření opět vztahuje na jednotlivé 

zmiňované zápory. Výsledky jsem shrnula v Tab. 15 a Grafu 13. Časová (110; 78,6 %) 

a stejně tak i finanční náročnost (110; 78,6 %) představují pro FA největší problém.  
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Část respondentů si myslí, že záporem je požadavek na nepřiměřený (vysoký) počet 

získaných kreditů (24; 17,1 %). Nevyužitelnost poznatků v praxi konstatovalo jen málo 

dotazovaných. Jiné zápory jsou specifikovány v Tab. 16. 

Tab. 15: Nejvýznamnější zápory povinného vzdělávání (100, 0 % = 140 respondentů) 

zápory povinného vzdělávání počet % 

časová náročnost 110 78,6 

finanční náročnost 110 78,6 

nepřiměřený počet kreditů 24 17,1 

poznatky nevyužiji v praxi 12 8,6 

jiné 12 8,6 

 

Graf 13: Nejvýznamnější zápory povinného vzdělávání 

 

 

Tab. 16: Jiné zápory povinného vzdělávání (rozvedení příslušné části Tab. 15) 

jiné zápory povinného vzdělávání počet % 

nízký počet kreditů za účast 6 50,0 

propagace konkrétních firem  2 16,8 

účast mimo pracovní dobu 1 8,3 

nejednotnost v zákoně o vzdělávání 1 8,3 

málo nových témat 1 8,3 

není nijak ohodnoceno 1 8,3 

celkem 12 100,0 
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 Polovina FA z těch, kteří vybrali možnost jiný zápor, označila jako tento nízký 

počet kreditů za účast na vzdělávání (6; 50,0 %). Dva si myslí, že povinné vzdělávání je 

spíše propagací konkrétních firem. Další jiné zápory shledávali respondenti v účasti na 

vzdělávání mimo pracovní dobu, v nejednotnosti v zákoně o vzdělávání, v malém 

množství nových témat a v tom, že vzdělávání není zaměstnavatelem nijak ohodnoceno. 

4.2.5 Důvody pro neplnění povinného vzdělávání 

Povinnost celoživotně se vzdělávat ukládá farmaceutickým asistentům zákon č. 

96/2004 Sb.
26)

, přesto někteří svou povinnost neplní (viz Tab. 10). Snažila jsem se 

zjistit, jaký k tomu mají důvod. Ze získaných dat uvedených v Tab. 17 a Grafu 14 

vyplývá, že 5 dotazovaných neplní povinné vzdělávání proto, že to jejich zaměstnavatel 

nepožaduje (5; 33,3 %). Tři uvedli jako důvod finanční náročnost a jeden nízkou kvalitu 

vzdělávání. V šesti případech byl odpovědí jiný důvod (6; 40,0 %).  

Jiné důvody jsem uvedla v Tab. 18. Je z ní patrné, že tímto jiným důvodem je 

pro 3 dotazované studium vysoké školy a pro 2 dotazované časová náročnost. Jeden 

respondent odpověděl, že zatím plnit povinné vzdělávání nemusí. 

Tab. 17: Důvod neplnění povinného vzdělávání 

důvod neplnění počet % 

finanční náročnost 3 20,0 

zaměstnavatel to nepožaduje 5 33,3 

jeho nízká kvalita 1 6,7 

jiný  6 40,0 

celkem 15 100,0 

 

Graf 14: Důvod neplnění povinného vzdělávání 
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Tab. 18: Jiné důvody neplnění povinného vzdělávání (rozvedení příslušné části Tab. 17) 

jiný důvod neplnění počet % 

studuji VŠ 3 50,0 

časová náročnost 2 33,3 

zatím nemusím 1 16,7 

celkem 6 100,0 

 

 Při odpovídání na otázku důvodů neplnění povinného vzdělávání, pokud ho FA 

neplní, jsem se setkala s nepochopením ze strany respondentů. Odpovědělo i 49 těch, 

kteří uvedli, že povinné vzdělávání plní. Jejich odpovědi jsem přesto samostatně 

vyhodnotila. Tyto názory FA, proč povinné vzdělávání všeobecně není plněno, uvádím 

v Tab. 19 a Grafu 15. Téměř polovina těchto respondentů si myslí, že důvodem 

neplnění je finanční náročnost (22; 45,0 %). Téměř čtvrtina (10; 20,4 %) uvedla jiný 

důvod - jejich popis je v Tab. 20. Názorem 3 FA je, že k práci další vzdělávání 

nepotřebují (3; 6,1 %). 

Tab. 19: Důvod neplnění povinného vzdělávání dle FA, kteří ho plní 

důvod neplnění počet % 

finanční náročnost 22 45,0 

zaměstnavatel to nepožaduje 8 16,3 

jeho nízká kvalita 6 12,2 

jiný 10 20,4 

k práci další vzdělávání nepotřebujeme 3 6,1 

celkem 49 100,0 

 

Graf 15: Důvod neplnění povinného vzdělávání dle FA, kteří ho plní 
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Tab. 20: Jiný důvod neplnění vzdělávání dle FA, kteří ho plní (rozvedení části Tab. 19) 

důvod neplnění počet % 

časová náročnost 4 40,0 

vzdálenost od místa bydliště 2 20,0 

zaměstnavatel to neohodnotí 1 10,0 

nedostatek kvalitních seminářů 2 20,0 

finanční, zaměstnavatel nepožaduje, nízká kvalita 1 10,0 

celkem 10 100,0 

 

Z Tab. 20 vyplývá, že nejčastějším jiným důvodem neplnění povinného 

vzdělávání je časová náročnost (4; 40,0 %). Dále nedostatek kvalitních seminářů a 

vzdálenost jejich pořádání od místa bydliště dotazovaného. Na danou otázku byla 

přípustná právě jedna odpověď. Jeden respondent proto zvolil možnost jiný důvod a 

specifikoval ho takto: finanční, zaměstnavatel to nepožaduje, nízká kvalita. 

4.3 ODBORNÉ ČINNOSTI V LÉKÁRNĚ 

Rozsah pracovních činností farmaceutického asistenta určuje vyhláška č. 

55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
20)

.  

V dotazníku příslušné otázky č. 7 a 8 na činnosti FA umožňovaly výběr více 

variant aktivit jedním respondentem, takže v Tab. 21 a 23 se procentuální vyjádření opět 

vztahuje k jednotlivým vyjmenovaným aktivitám. 

4.3.1 Vykonávané odborné činnosti 

 Výsledkem dotazníkového šetření je, že nejvíce se FA v lékárně věnují přejímce 

dodávek zboží (122; 87,1 %) a výdeji LP bez lékařského předpisu (115; 81,4 %). Další 

z častějších činností jsou příprava IPLP podle receptu (109; 77,9 %), objednávání (97; 

69,3 %) a hromadná příprava (93; 66,4 %). Více než polovina dotazovaných v lékárně 

vydává ZP (79; 56,4 %) a polovina vydává na žádanky (70; 50,0 %). Více než třetina 

vykonává odbornou administrativu (52; 37,1 %) a menší část provádí speciální přípravu. 

Mezi jiné odborné činnosti vykonávané v lékárně, které uvedl vždy právě jeden 

respondent, patří zapisování RČ do Rp, homeopatické a laktační poradenství, 

ekonomické účetnictví a fakturování, příprava léků na Rp při expedici pro Mgr. (tedy 

jejich podání lékárnici), kontrola exspirace LP, reklamace zákazníků. 
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Tab. 21: Činnosti, které FA v lékárně vykonávají (100, 0 % = 140 respondentů) 

činnost počet % 

1) výdej bez lék. předpisu 115 81,4 

2) výdej na žádanky 70 50,0 

3) příprava IPLP podle receptu 109 77,9 

4) hromadná příprava 93 66,4 

5) speciální příprava 27 19,3 

6) přejímka dodávek 122 87,1 

7) objednávání 97 69,3 

8) výdej ZP 79 56,4 

9) odborná administrativa 52 37,1 

10) jiné 6 4,3 

 

Graf 16: Činnosti, které FA v lékárně vykonávají 

 

 

 

Tab. 22: Jiné činnosti, které FA v lékárně vykonávají (rozvedení příslušné části Tab. 21) 

 

jiná činnost počet % 

zapisování RČ do Rp 1 16,66 

homeopatické a laktační poradenství 1 16,66 

ekonomické účetnictví, fakturování 1 16,66 

příprava léků na Rp při expedici pro Mgr.  1 16,66 

kontrola exp., reklamace zákazníků, příprava léků na Rp pro Mgr. 1 16,66 

nevyplněno 1 16,66 

celkem 6 100,00 
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4.3.2 Nevykonávané odborné činnosti 

 Zajímalo mě, jaké odborné činnosti FA v lékárnách vůbec nerealizují. Více než 

polovina dotazovaných uvedla, že nevykonává speciální přípravu (83; 59,3 %). Třetina 

ze všech se nezabývá odbornou administrativou (46; 33 %). Výdej ZP označilo 25 

dotazovaných (17,9 %). Objednávání, stejně tak jako hromadnou přípravu, nevykonává 

okolo 14 % FA (19). Minimum dotazovaných nepřipravuje IPLP podle receptu a 

nerealizuje přejímku dodávek. Jiné činnosti nevykonává 6 FA (4,3 %). Těmito jinými 

činnostmi, jak jsem uvedla v Tab. 24, jeden dotazovaný mínil výdej na recept, a jedna 

FA rozplňování a ředění.  

Tab. 23: Činnosti, které FA v lékárně nevykonávají (100, 0 % = 140 respondentů) 

činnost počet % 

1) výdej bez lék. předpisu 11 7,9 

2) výdej na žádanky 36 25,7 

3) příprava IPLP podle receptu 6 4,3 

4) hromadná příprava 19 13,6 

5) speciální příprava 83 59,3 

6) přejímka dodávek 5 3,6 

7) objednávání 19 13,6 

8) výdej ZP 25 17,9 

9) odborná administrativa 46 32,9 

10) jiné 6 4,3 

 

Graf 17: Činnosti, které FA v lékárně nevykonávají 
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Tab. 24: Jiné činnosti, které FA v lékárně nevykonávají (rozvedení části Tab. 23) 

jiná činnost počet % 

nevyplněno 4 66,6 

výdej na Rp 1 16.7 

rozplňování, ředění 1 16,7 

celkem 6 100,0 

 

4.4 VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA RECEPT 

Z  vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků
20)

 vyplývá, 

že farmaceutický asistent smí vydávat jen LP nevázané na lékařský předpis, čemuž však 

praxe v lékárnách někdy neodpovídá. Proto je výdej LP na Rp předmětem mého zájmu. 

4.4.1 Realita výdeje léčivých přípravků na recept  

Z výsledků v Tab. 25 a Grafu 18 vyplývá, že většina FA nikdy LP na recept 

nevydává (104; 74,3 %). Pětina ale odpověděla, že vydává často (28; 20,0 %).  

Tab. 25: Výdej LP na recept farmaceutickým asistentem  

výdej LP na Rp počet % 

nikdy 104 74,3 

často 28 20,0 

výjimečně 8 5,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 18: Výdej LP na recept farmaceutickým asistentem  
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4.4.2 Možnost oficiálního výdeje léčivých přípravků na recept 

Zajímalo mě, zda by FA měli zájem oficiálně vydávat LP na Rp. Více než 

polovina dotazovaných by však oficiálně vydávat LP na recept nechtěla (92; 65,7 %). 

Téměř pětina by o tento výdej měla zájem (27; 19,3 %). 

Tab. 26: Oficiální výdej LP na recept farmaceutickým asistentem 

oficiální výdej LP na Rp počet % 

ano 27 19,3 

ne 92 65,7 

nevím 21 15,0 

celkem 140 100,0 

 

Graf 19: Oficiální výdej LP na recept farmaceutickým asistentem 

 

 Ze získaných dat vyplývá skutečnost, že ze skupiny respondentů, kteří uvedli, že 

často nebo výjimečně vydávají LP na Rp, by jich většina (21; 58,3 %) nechtěla vydávat 

oficiálně a jen 15 vydávat oficiálně LP na Rp chce. 

Tab. 27: Oficiální výdej LP na recept těch, kteří takto vydávají 

oficiální výdej LP na Rp počet % 

ano 15 41,7 

ne 21 58,3 

celkem 36 100,0 
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4.5    PŘÍSTUP PACIENTŮ K FARMACEUTICKÝM ASISTENTŮM 

Práce farmaceutického asistenta v lékárně probíhá v úzkém kontaktu s lidmi. Je 

důležité, aby tito zdravotničtí pracovníci disponovali dobrými komunikačními 

schopnostmi. Pacienti či klienti jsou často nemocní lidé. Potřebují, aby informace jim 

sdělované, byly správné a srozumitelné. Stejně tak je nezbytné, aby se k nim FA choval 

vlídně a s porozuměním. Tedy přístup zdravotníka by měl být vždy pozitivní a vstřícný. 

Do jisté míry efektivní komunikaci mezi FA a pacientem ovlivňuje svým chováním i 

sám pacient. Ptala jsem se proto, s jakým přístupem pacientů k FA se v lékárně 

dotazovaní nejčastěji setkávají. Odpovědi jsem shrnula v Tab. 28 a Grafu 20. 

Téměř tři čtvrtiny uvedly, že přístup pacientů v lékárně je pozitivní (102; 72,9 

%). Jen 16 respondentů se setkává častěji s negativním přístupem. 

Tab. 28 : Přístup pacientů v lékárně k farm. asistentům 

přístup počet % 

pozitivní 102 72,9 

negativní 16 11,4 

nevím 22 15,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 20: Přístup pacientů v lékárně 

pozitivní 

73 %

negativní

11 %

nevím 

16 %
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4.6 VÝUKA NA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH 

Dotazovaní vystudovali obor farmaceutický asistent nebo dřívější farmaceutický 

laborant a nyní se mu věnují prakticky v lékárnách. Vzhledem k tomu dokážou 

posoudit, které předměty z těch co, absolvovali během studia, jsou pro práci FA stěžejní 

a měly by být preferovány v současné výuce na VOŠ. 

4.6.1 Předměty významné pro práci farmaceutických asistentů 

Otázka č. 12 zněla: „Které předměty významné pro práci FA byste doporučil/a 

preferovat či rozšířit ve výuce VOŠ?“ Respondenti nebyli omezováni počtem 

doporučovaných předmětů, takže procentuální vyjádření výsledků v Tab. 29 se vztahuje 

k jednotlivým zmiňovaným předmětům. 

Ze získaných dat jsem zjistila, že nejpreferovanějším předmětem by podle FA 

měla být farmakologie (94; 67,1 %), dále psychologie/komunikace (72; 51,4 %) a cizí 

jazyky (59; 42,1 %). Pro práci FA je dle respondentů také důležitá znalost lékárenství 

(56; 40,0 %), farmaceutické technologie (53; 37,9 %) a homeopatie (47; 33,6 %). Další 

předměty by preferovala jen malá část FA, jiné předměty jsem uvedla v Tab. 30. 

Graf 21: Předměty významné pro práci FA 
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Tab. 29: Předměty významné pro práci FA (100, 0 % = 140 respondentů) 

předmět počet % 

1) farmaceutická chemie 16 11,4 

2) farmakologie 94 67,1 

3) patologie 4 2,3 

4) farmaceutická technologie 53 37,9 

5) kontrola chemických léčiv 10 7,1 

6) lékárenství 56 40,0 

7) jazyky 59 42,1 

8) homeopatika 47 33,6 

9) psychologie/komunikace 72 51,4 

10) jiné 9 6,4 

 

Tab. 30: Jiné předměty významné pro práci FA (rozvedení příslušné části Tab. 29) 

předmět počet % 

výdejní činnost 3 33,3 

všechny 1 11,1 

zdravotnické prostředky 1 11,1 

volný prodej 2 22,3 

OTC prodej, odborná práce v laboratoři 1 11,1 

farmakologie: přehled účinná látka - HVLP 1 11,1 

celkem 9 100,0 

 

4.6.2 Znalosti a dovednosti významné pro práci v lékárně 

 Podle svých zkušeností s prací v lékárně respondenti odpovídali, které znalosti a 

dovednosti jsou pro FA významné. Tuto otázku zodpovědělo 78 respondentů (78; 55,7 

%). Ostatní neodpověděli, nebo uvedli, že neví (62; 44,3 %). Data jsem shrnula v Tab. 

31 a Grafu 22. 

Tab. 31: Znalosti a dovednosti významné pro práci v lékárně 

zodpovězeno počet % 

ano 78 55,7 

ne 62 44,3 

celkem 140 100,0 
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Graf 22: Znalosti a dovednosti významné pro práci v lékárně 

 

  Slovní odpovědi jsem rozdělila do okruhů a uspořádala do Tab. 32. 

Nejdůležitější pro práci v lékárně je podle FA dobrá komunikace s pacienty a znalost 

psychologie. Také výdejní činnost a znalost farmakologie pokládají za významné. 

Tab. 32: Okruhy znalostí a dovedností významné pro práci v lékárně 

okruhy znalostí a dovedností počet % 

1) komunikace s pacientem/psychologie 27 34,6 

2) výdejní činnost - volný prodej 21 27,0 

3) farmakologie 8 10,2 

4) laboratorní praxe - farmaceutická technologie 6 7,7 

5) praxe 6 7,7 

6) cizí jazyk 4 5,1 

7) lékárenství 3 3,8 

8) homeopatie 2 2,6 

9) analýza léčiv 1 1,3 

celkem 78 100,0 

 

4.7 VZKAZY A DOPORUČENÍ 

 V této části dotazníku měli respondenti možnost vyjádřit své názory směrem ke 

svým možným budoucím kolegům.  

4.7.1 Vzkazy absolventům či mladým lékárníkům 

 Možnost napsání vzkazu využilo 90 FA (64,3 %). Zbylí respondenti vzkaz 

nenapsali. Tyto údaje jsem shrnula v Tab. 33 a Grafu 23.  
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Tab. 33: Vzkazy absolventům či mladým lékárníkům 

vzkaz absolventům počet % 

ano 90 64,3 

ne 50 35,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 23: Vzkazy absolventům či mladým lékárníkům 

 

Vzkazy dotazovaných FA pro absolventy VOŠ a mladé lékárníky jsem podle 

jejich obsahu rozdělila do okruhů, které přibližuje Tab. 34. Nejvíce FA vzkazovali, ať 

jsou absolventi a mladí lékárníci trpěliví, mají pevné nervy, optimističtí a vstřícní 

k pacientům. 

 

Tab. 34: Okruhy vzkazů FA absolventům a mladým lékárníkům 

 

okruh vzkazů počet % 

trpělivost a pevné nervy 37 41,1 

optimismus, vstřícnost k pacientům 32 35,5 

úcta ke zkušenějším kolegům, neodmítat jejich rady 8 8,9 

více praxe, popř. brigády v lékárnách 5 5,6 

učit se 5 5,6 

pečlivost 3 3,3 

celkem 90 100,0 
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4.7.2 Doporučení farmaceutickým asistentům před nástupem do lékárny 

 Doporučení, jak se nejlépe připravit před nástupem do lékárny, směřovaná 

farmaceutickým asistentům, napsalo 83 respondentů (59,3 %). Ostatní FA svým 

kolegům žádné doporučení nedali. Uvedla jsem to v Tab. 35 a Grafu 24. 

Tab. 35: Doporučení farmaceutickým asistentům před nástupem do lékárny 

doporučení FA počet % 

ano 83 59,3 

ne 57 40,7 

celkem 140 100,0 

 

Graf 24: Doporučení farmaceutickým asistentům před nástupem do lékárny 

 

Doporučení respondentů obsahovala různá sdělení. Zařadila jsem je do okruhů 

popsaných v Tab. 36. Respondenti farmaceutickým asistentům nejčastěji doporučují 

poctivě studovat a neustále se vzdělávat, být trpěliví, ochotní a ať mají pevné nervy. 

Tab. 36: Okruhy doporučení farmaceutickým asistentům před nástupem do lékárny 

okruh doporučení počet % 

poctivě vystudovat a i nadále se neustále vzdělávat 26 31,3 

trpělivost, ochota, pevné nervy 20 24,1 

co nejvíce praxe v lékárnách veřejných i nemocničních 19 23,0 

dobrá znalost farmakologie a OTC přípravků 11 13,2 

dobře komunikovat 4 4,8 

pokračovat ve studiu na VŠ 3 3,6 

celkem 83 100,0 
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5. DISKUZE 

Farmaceutičtí asistenti jako zdravotničtí pracovníci jsou zodpovědní za zdraví a 

prospěch pacientů i všech ostatních potřebných a jejich vzdělávání musí být tomuto cíli 

a poslání adekvátní. 

5.1 PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pregraduální odborné studium připravuje absolventy pro profesi farmaceutický 

asistent teoreticky i prakticky. 

5.1.1 Obor farmaceutický asistent a jeho budoucnost 

 Pregraduální vzdělávání FA v současnosti probíhá na VOŠZ. Obor označený 

kódem 53-43-N/1 se nazývá Diplomovaný farmaceutický asistent. Je určen pro 

absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou
2)

.   

Dříve probíhalo studium pod názvem oboru farmaceutický laborant jako 

pomaturitní dvouleté a později jako čtyřleté studium pro absolventy základních škol
16)

. 

Co se týká budoucnosti studia oboru diplomovaný farmaceutický asistent, Sekce 

farmaceutických asistentů České asociace sester navrhovala převedení současného 

oboru do bakalářského stupně VŠ studia. Proběhlo jednání na MZ a všeobecným 

názorem bylo, že převod by neznamenal žádné zásadní pozitivum. Současné vzdělávání 

FA na VOŠZ je poměrně kvalitní a pro praxi v lékárnách vhodné. Naopak bakalářský 

stupeň s možností otevření studia i na jiných VŠ než farmaceutických fakultách může 

znamenat snížení úrovně výuky. MŠMT chce výuku na VOŠ v budoucnu podpořit
15)

. 

5.1.2 Preferované předměty 

 Při studiu na VOŠ je nezbytné připravovat budoucí FA podle kvalitně 

zpracovaných učebních plánů, s optimálním spektrem povinných předmětů, jejich 

vyváženým rozsahem a vzájemným poměrem, ve správné návaznosti, případně 

s možností volitelných modulů. K určitým úpravám v této oblasti by mohlo dojít i na 

základě výsledků mého průzkumu, neboť respondenty jsou přímo ti, kterých se daná 

problematika bytostně týká. 



68 

 

 FA mající zkušenost s prací v lékárně vybírali nejdůležitější předměty 

vyučované na VOŠ, které by měly být podle nich preferovány. Téměř 70 % respondentů 

zdůrazňovalo jednoznačně farmakologii a okolo 50 % psychologii/komunikaci. Jeden 

FA dokonce upřesnil, že v rámci farmakologie se kromě jiného zaměřit speciálně na 

znalost účinných látek v HVLP. Doporučení pro cizí jazyky, lékárenství, 

farmaceutickou technologii se pohybovala shodně s mírným rozptylem ve výši 40 %. 

Pro homeopatii se rozhodlo asi 34 % dotazovaných. Méně jich zvolilo farmaceutickou 

chemii, kontrolu chemických léčiv či jiné předměty vyjádřené jako výdejní činnost, 

volný prodej či OTC prodej, dále zdravotnické prostředky, odborná práce v laboratoři.  

 Domnívám se, že uváděné předměty, které by FA ve výuce na VOŠ nejvíce 

preferovali, jsou opravdu stěžejní. Mnoho FA vydává pacientům léky na volný prodej. 

Pro tuto činnost je nezbytná znalost farmakologie.  

Práce v lékárně je práce s lidmi, často nemocnými, trpícími bolestí. Orientace 

v psychologii klientů a umění správně komunikovat ji značně usnadní.  

Vzhledem k tomu, že do ČR přijíždí pracovně i za rekreací řada zahraničních 

návštěvníků a žije zde také mnoho cizinců, tedy potenciálních klientů i pacientů, kteří 

nerozumí česky, je znalost cizího jazyka velmi potřebná. Proto se jedná současně o 

předmět absolutoria na VOŠ.  

Lékárenství umožní získat pojem o právních normách a předpisech, které musí 

být dodržovány. Jejich znalost snižuje možnost pochybení při každodenních aktivitách.  

Farmaceutická technologie učí FA práci v laboratoři, přípravě individuálně 

připravovaných LP atd. Kromě toho znalost lékových forem jé důležité pro správnou 

informaci o aplikaci a dávkování HVLP pacientovi. 

Homeopatika jsou běžnou součástí sortimentu lékárny a jejich obliba u klientů 

stoupá. Výuka homeopatie na VOŠ je však v současné době zastoupena minimálně. 

V praxi potom mají FA potíže se získáním dostatečných informací o nich (indikace, 

dávkování) i jejich vyšší praktickou znalostí. Souvisí to částečně také s odlišným 

způsobem registrace homeopatik. Předměty farmaceutická chemie a kontrola 

chemických léčiv uvedlo minimum respondentů. Zřejmě proto, že ve většině lékáren se 

v současné době již kontrola totožnosti surovin fyzikálně chemickými metodami 

neprovádí. Zpravidla ji také nerealizuje FA, nýbrž lékárník. 
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5.1.3 Znalosti a dovednosti nutné pro práci v lékárně 

FA uváděli znalosti či dovednosti, které by si podle nich zasloužily být ve výuce 

na VOŠ rozšířeny. Otázku zodpověděla více než polovina FA (55,7 %). Mezi nejčastější 

odpovědi respondentů se zařadila komunikace s pacientem/psychologie (34,6 %), 

výdejní činnost - volný prodej (27,0 %) a farmakologie (10,2 %).  

Dalšími nutnými znalostmi a dovednostmi dle FA jsou dále laboratorní praxe - 

farmaceutická technologie, odborná praxe v lékárně, cizí jazyk, lékárenství, homeopatie 

a analýza léčiv. 

Komunikace s pacientem/psychologie je často samotnými studenty během studia 

považována za zbytečnou. V praxi potom ale zjišťují, jaký pro ně vlastně má smysl. Mít 

vědomosti nestačí, neboť je nutné je umět pacientovi vhodným způsobem předat, aby 

jim porozuměl a mohl získané informace použít. To je možné právě díky efektivní 

komunikaci. Každý pacient je jedinečná osobnost a potřebuje individuální přístup. 

Psychologie učí, jak se k lidem chovat, aby se předešlo nedorozuměním či konfliktům, 

popř. jak tyto nepříjemné situace řešit. 

Výdejní činnost v sobě zahrnuje mnoho činností vyžadujících vzájemně 

propojené nezbytné znalosti z řady oblastí. Znalost farmakologie (volně prodejné LP), 

dalšího sortimentu lékárny (potravní doplňky, ZP, léčebná kosmetika, zubní péče, 

výživa a potřeby kojenců a malých dětí, atd.). Dále jsou nezbytné komunikační 

schopnosti, znalost a respektování právních norem, aktivní využívání výpočetní 

techniky apod. Významná je pro zvládnutí kvalitní výdejní činnosti také odborná praxe.  

Rozšíření praxe, ať již v laboratoři lékárny či školní nebo praxe v lékárně 

celkově, také respondenti doporučují. Zjistila jsem, že se jedná o FA ve věku vyšším 

než 31 let, kteří vystudovali SZŠ. Čtyřleté studium SZŠ oboru farmaceutický laborant 

pro absolventy základních škol jsem též absolvovala, takže vím, že obsahovalo praxi 

trvající pouze 4 týdny. 

Dnes povinná odborná praxe studentů VOŠ dosahuje délky 15 týdnů. To mi 

připadá oproti dřívějšku dostatečné, avšak pokud by se někdy vyskytla určitá možnost 

jejího prodloužení, určitě by to profesi FA prospělo. 
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5.2 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

FA se musí celoživotně vzdělávat nejen z důvodu této své zákonné povinnosti. 

Pouze prostřednictvím průběžné aktualizace nabytých vědomostí a dovedností dokáží 

zajistit svým klientům profesionální a bezpečnou péči. 

5.2.1 Registrace farmaceutických asistentů 

Registrace není povinná 
5)

. Pokud FA získá osvědčení o výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, stává se registrovaným farmaceutickým asistentem
26)

 

a prezentuje tak veřejnosti odborné i laické, že poskytuje péči odpovídající kvality.  

Registrovaných FA přibývá. Potvrzují to i výsledky mého dotazníkového šetření, 

kdy více než tři čtvrtiny dotazovaných FA (107; 76,4 %) je momentálně registrovaných.  

Farmaceutický asistent, který se vzdělává a chce vykonávat svou práci dobře, by 

logicky měl mít zájem být registrovaný. Označením „registrovaný“ např. na své 

jmenovce dá pacientům najevo své odborné kvality. Může se také stát zajímavějším na 

trhu práce. Bylo by vhodné veřejnost více informovat o tom, co vlastně registrace FA 

znamená a co klientům přináší dobrého. 

5.2.2  Povinné celoživotní vzdělávání 

 Celoživotní vzdělávání je ze zákona povinné pro všechny zdravotnické 

pracovníky. Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě 

kreditního systému
26)

. Zjistila jsem, že naprostá většina FA (okolo 76 %) tuto povinnost 

plní bez problémů, asi 13 % FA má při plnění určité problémy. Pouze 15 FA (tj. 

necelých 11 %) v mém souboru ale povinnost celoživotního vzdělávání neplní. Zjistila 

jsem, že 3 z nich studují VŠ a o respondentovi, který uvedl, že zatím povinné 

vzdělávání plnit nemusí, se domnívám, že je též student VŠ. Z toho vyplývá, že tito 

vlastně povinnost plní. Výsledkem je, že svou zákonnou povinnost neplní minimum FA 

- necelých 8 %. 

Překvapující je, že 3 FA neplnící povinné vzdělávání, jsou registrovaní. Ti jako 

důvod uvádějí časovou a finanční náročnost a zaměstnavatele, který toto nepožaduje. 

Nicméně pravdou je, že nedodržují zákon a registrace jim nemusí být prodloužena. 
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5.2.3 Preferované formy vzdělávání 

 Zjišťovala jsem, jaké formy plnění vzdělávání v kreditním systému jsou 

nejoblíbenější. Dle výsledků respondenti nejvíce preferují pasivní účast na vzdělávacích 

akcích (92,1 %) a e-learning (35,7 %). Ostatní formy volilo minimum dotazovaných.  

Vzdělávací akce jsou formou podobnou přednáškám, proto se zřejmě těší 

největší oblibě. FA jsou o nich předem informováni, např. dík pozvánkám na konkrétní 

akci od zástupců firem. Během vzdělávací akce je možné ptát se na nejasnosti.  

Většinou není nutné prokázat nabyté vědomosti, stačí pasivně poslouchat, což je 

pohodlné. Nevýhodou je ovšem časová a finanční náročnost a ty ve většině případů jako 

nejvýznamnější zápory respondenti také uvedli. Druhý v pořadí oblíbenosti e-learning 

tyto nevýhody nemá. Ale zde musí FA získané vědomosti prokázat v testu. Myslím, že 

e-learning bude v budoucnosti preferovaný ještě více. K jeho realizaci stačí mít pouze 

k dispozici počítač, vhodný program a připojení na internet. 

5.2.4 Klady vzdělávání 

Zjišťovala jsem, zda FA vidí v povinném celoživotním vzdělávání nějaké klady. 

Procentuální vyjádření jednotlivých odpovědí jsem vztahovala k celkovému počtu 

respondentů, neboť bylo možné zvolit více odpovědí. Nejčastěji bylo za pozitivum 

označeno prohloubení vědomostí (91,4 %), možnost využití získaných znalostí v praxi 

(65,7 %) a splnění povinnosti (20,7 %). Dále méně FA uvedlo vyšší atraktivnost na 

pracovním trhu, opakování poznatků ze školy a možnost dozvědět se nové poznatky. 

 Skutečnost, že většině farmaceutických asistentů povinné vzdělávání přináší 

prohlubování vědomostí, je pozitivní. K tomu má rozhodně sloužit. Stejně tak je jeho 

smyslem možnost využit získané znalosti v praxi. Vždyť právě tím navyšuje odborník 

kvalitu své práce.  

Další možností byl přínos ve formě splnění povinnosti. Je tedy evidentní, že FA 

si uvědomují, že celoživotně se vzdělávat jim ukládá zákon.  

Vyšší atraktivnost na trhu práce spočívá v získání pracovního místa tam, kde je 

dokládání povinného vzdělávání žádáno a i v běžné praxi je vyžadována odbornost.  
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5.2.5 Zápory vzdělávání 

 Zajímal mě názor FA, jaké zápory a tím i překážky v celoživotním vzdělávání 

jsou pro ně nejvýznamnější. Opět bylo možné zvolit více odpovědí.  

Největší problém představuje pro většinu FA časová (78,6 %) a stejně tak i 

finanční náročnost (78,6 %). 17,1 % FA vyjádřilo, že požadavek na počet získaných 

kreditů je nepřiměřený (vysoký). Další nedostatky jsou nevyužitelnost poznatků v praxi, 

nízký počet kreditů za účast na vzdělávání, účast na vzdělávání mimo pracovní dobu a 

jeho neohodnocení. 

 Myslím si, že časová náročnost souvisí s konáním vzdělávacích akcí mimo 

pracovní dobu a mimo bydliště či pracoviště farmaceutických asistentů. Takže je nutné 

se nějak na určené místo dopravit. K tomuto problému se vztahuje i další negativum 

tedy finanční náročnost. Kromě toho mnohé vzdělávací akce jsou pro FA zpoplatněné. 

Z údajů o respondentech je patrné, že v lékárnách pracují jako FA více ženy 

(134 žen; 95,7 %). Mužů odpovídalo jenom 6. Předpokládám, že ženy mají či budou mít 

děti a musí se o ně ve svém volném čase starat. Tudíž dojíždění za vzdělávací akcí 

mimo pracovní dobu je pro ně náročné. Situaci by mohli zlepšit zaměstnavatelé větší 

podporou povinného vzdělávání svých zaměstnanců během pracovní doby. Prospěch 

pro ně plyne ze zlepšení renomé lékárny dík vyšší kvalitě poskytované péče jejich 

zaměstnanci. Řešit finanční podporu vzdělávání FA je náročný problém. Mohl by 

pomoci zaměstnavatel nebo MZ např. zřízením rezidenčních míst pro FA nebo jinou 

vhodnou formou. Avšak zatím je podpora z této strany minimální a FA musí čerpat 

většinou z vlastních zdrojů. 

Názor FA, že musí získat nepřiměřeně vysoký počet kreditů v kreditním systému 

je diskutabilní. Domnívám se, že se do něj opět promítá problém času a financí. Jak už 

jsem řekla, nejoblíbenější forma vzdělávání je pasivní účast na vzdělávací akci. A 

pokud má FA kvůli ní potíže s obětováním času a peněz, může mít pocit, že za účast 

získal málo kreditů.  

Část dotazovaných se domnívá, že získané poznatky nevyužije v praxi. K tomu 

bych chtěla uvést, že je možné si vybírat vzdělávání předem podle tématiky.  



73 

 

Samozřejmě hraje důležitou roli, že pracovní náplň FA je různá. Někteří např. v lékárně 

vůbec nerealizují volný prodej a soustředí se hlavně na práci v laboratoři. Tématiky 

přípravy LP je ve vzdělávacích formách poskrovnu. 

 Sporné jsou pro FA akce pořádané společně i pro lékárníky. Řeší se na nich 

někdy i problematika léků vázaných na recept, které vydávat nesmí. Myslím, že tyto 

informace nejsou pro FA příliš přínosné. Samozřejmě občas musí reagovat i na dotazy 

pacientů ohledně jejich léčby, ale není chybou věc konzultovat s lékárníkem či na něj 

přímo odkázat. FA nemají a myslím, že ani nechtějí zastupovat lékárníka v jeho práci. 

Zatěžovat je informacemi o lécích určených spíše lékárníkům mi připadá zbytečné. Na 

druhou stranu jim může pomoci k lepší celkové orientaci v dané problematice. 

5.2.6 Důvody neplnění povinnosti vzdělávání 

Otázka byla původně určena těm, kteří přiznali, že neplní tuto povinnost. 

Jednalo se o 11 FA (7,9 %). Nejčastěji uváděli jako důvod, že není vyžadováno 

zaměstnavatelem či finanční náročnost. V menší míře se oháněli nízkou kvalitou 

vzdělávání a časovou náročností.  

Vzhledem k určitému nepochopení ze strany respondentů komu jsem však 

naopak získala ještě širší názor o možných důvodech neplnění této povinnosti i od 49 

respondentů, kteří povinné vzdělávání plní. Důvodem neplnění je podle nich nejčastěji 

finanční náročnost (45,0 %). Dále uvedli: zaměstnavatel to nepožaduje, nízká kvalita 

povinného vzdělávání a nepotřebnost dalšího vzdělávání k práci.  

Lze říci, že názory farmaceutických asistentů na to, proč se někteří z nich nadále 

nevzdělávají, odráží dříve uvedená negativa plnění povinného vzdělávání. Uvedením 

důvodu „zaměstnavatel to nepožaduje“ mají možná spíše na mysli „zaměstnavatel to 

nepodporuje“. Tedy nedovoluje absolvovat vzdělávací akce uvolněním z práce nebo 

finančně nepřispívá na náklady vzdělávání.  

Nízká kvalita vzdělávání může zahrnovat nevhodná témata či zaměření nebo 

neprofesionalitu lektorů a vlastního provedení seminářů. Názor, že k práci FA není 

potřeba dalšího vzdělávání, rozhodně neodpovídá realitě. Minimálně skutečnost, že 

množství volně prodejných léčivých přípravků a potravních doplňků v lékárnách se 

neustále zvyšuje, určuje nutnost neustále se vzdělávat. 
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5.3 PRÁCE V LÉKÁRNĚ 

Naprostá většina farmaceutických asistentů po úspěšném ukončení studia 

v tomto oboru nachází uplatnění v lékárnách veřejných či nemocničních. Průzkum měl 

přinést potvrzující či nové poznatky o aktivitách, které jsou součástí profesního profilu 

FA a ukázat, nakolik odpovídají ustanovením příslušných právních předpisů, např. zda 

FA nadále vykonávají činnosti při přípravě LP
 
(množství IPLP zhotovených v lékárnách 

klesá) nebo do jaké míry se věnují výdeji LP vázaných na Rp, ke kterému je právní 

norma
 
neopravňuje. 

5.3.1 Odborné činnosti vykonávané a nevykonávané 

Respondenti měli v rámci otázky označit všechny činnosti, které v lékárně 

skutečně vykonávají. Mohli tudíž zvolit více možností. Vyjádření četnosti odpovědi v % 

pro jednotlivé činnosti je vztaženo k celkovému počtu dotazovaných.  

Nejvíce se FA v lékárně věnují přejímce dodávek zboží, což odpovědělo téměř 

90 % respondentů. Do výdeje LP bez lékařského předpisu, včetně prodeje dalšího 

sortimentu, a v obdobné míře do přípravy IPLP podle receptu se pravidelně aktivně 

zapojuje okolo 80 % FA. Rozsah objednávání zboží a hromadné přípravy LP se shodně 

blíží 70 %. Více než polovina dotazovaných (56,0 %) v lékárně vydává zdravotnické 

prostředky. Celá polovina respondentů vydává na žádanky zdravotnickým zařízením, 

tento údaj je ale pravděpodobně ovlivněn vyšším zastoupení FA z nemocničních lékáren 

v mém souboru oproti běžnému poměru k veřejným. 

Odbornou administrativu uvedla více než třetina dotazovaných. Výskyt dalších 

činností byl méně častý. Jedná se o speciální druhy přípravy LP, zapisování RČ do Rp, 

homeopatické a laktační poradenství, ekonomické účetnictví a fakturování. Někteří 

respondenti zmínili i pomoc lékárníkovi při výdeji na recept formou přinesení HVLP, 

kontrolu expirace léčiv nebo vyřizování reklamací zákazníků. Předpokládám však, že 

některé z posledně uvedených aktivit by rozhodně dosáhly vyššího zastoupení, pokud 

by byly uvedeny v základní nabídce odpovědí této otázky. 
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Základní odborné činnosti, které FA v lékárně vykonávají, jsou v zásadě stejné. 

Liší se hlavně podle typu lékárny – veřejná či nemocniční. Kupříkladu všichni FA, kteří 

uvádějí speciální přípravu, pracují v nemocniční lékárně, v nichž je tento typ přípravy 

soustředěn. Z toho vyplývá, že ve veřejných lékárnách tato činnost zpravidla 

vykonávána není.  

V nemocničních lékárnách se také častěji vydává na žádanky. Z respondentek, 

které zde pracují, výdej na žádanky realizují více než tři čtvrtiny (76,5 %). U FA 

z veřejných lékáren vydává na žádanky jen třetina dotazovaných. Naopak téměř všichni 

FA pracující ve veřejné lékárně vydávají LP bez lékařského předpisu. V nemocniční 

lékárně však často volný prodej FA vůbec neprovádí.  

5.3.2 Výdej léčivých přípravků na recept 

V souvislosti s předchozí otázkou jsem se dotazovala, zda FA v lékárnách 

vydávají LP na recept. Většina dotazovaných dle výsledků průzkumu nikdy LP na Rp 

nevydává (104; 74,3 %). Avšak celá pětina FA vydává často a dalších necelých 6 % 

vydává LP vázané na Rp výjimečně. 

Tuto činnost farmaceutický asistent v souladu s legislativou zásadně vykonávat 

nesmí. Nemá pro ni odpovídající odbornou způsobilost a kompetence. Celkový počet 

kolem 25 % FA vydávajících LP na Rp je poměrně vysoký a znepokojující. Je totiž 

nutné navíc brát v úvahu i možnost, že ne každý se k neoprávněnému výdeji přiznal. 

V průzkumu jsem dále zjistila, že většina FA by ani vydávat oficiálně LP na 

recept nechtěla (92; 65,7 %). Zájem realizovat tuto činnost mělo jen 27 respondentů 

(19,3 %). 

Překvapením je fakt, že respondenti, kteří vydávají LP na Rp, povětšinou (58,3 

%) o možnost vydávat LP legálně tímto způsobem nemají zájem. Je jednoznačné, že je 

na ně v tomto smyslu vyvíjen nátlak od zaměstnavatele. 
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5.3.3 Přístup pacientů k farmaceutickým asistentům v lékárně 

Přístup pacientů k FA mimo jiné promítá jejich důvěru/nedůvěru v ně, celkovou 

spokojenost/nespokojenost se zdravotnictvím v zemi a v neposlední řadě všeobecný 

názor na lékárny a lékárníky. Samozřejmě chování každého konkrétního člověka 

ovlivňuje mnoho osobních faktorů např. zdravotní stav, finanční situace atd. 

Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,9 %) uvedly, že přístup pacientů v lékárně 

k nim je zpravidla pozitivní a jen 16 respondentů se setkává častěji s negativním 

přístupem. 

Většinový pozitivní přístup pacientů k FA svědčí o tom, že je vnímají jako 

odborníky. Důvěřují jim a spoléhají na jejich rady a informace. 

5.4 ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ  

Velký význam má pro každý dotazníkový průzkum především správné sestavení 

dotazníků, jejich zadání správně vybraným respondentům a jejich následné zpracování 

po ukončení sběru dat. Proto je přínosné, pokud realizátor tohoto průzkumu zahrne do 

své závěrečné zprávy také poznámky související s technicko-věcnou stránkou studie.  

Při zpracování mého průzkumu se vyskytlo několik problémů.  

V původní verzi nemohli respondenti adekvátně zodpovědět, jaký typ studia 

absolvovali, neboť pro absolventy dvouletého pomaturitního studia chyběla vhodná 

odpověď. Po provedení pilotní studie jsem tedy doplnila možnost „SZŠ nástavba – 

farm. laborant“. Přesto ji nakonec zvolil jen jeden respondent. Předpokládám, že tento 

typ studia absolvovali někteří FA ve věku od 41 let výše. Takových odpovídalo 46. Je 

možné, že někdo z nich tuto odpověď přehlédl a volil jako typ studia „SZŠ – farm. 

laborant“. Pravdou je, že ale všichni skutečně v jedné z těchto forem studia na SZŠ 

studovali. 

Pro odeslání papírových dotazníků do e-databáze a její vyčištění jsem musela též 

vyřešit několik potíží, např. (údaje o respondentovi a otázky č. 2, 3, 6) respondenti 

vůbec nezodpověděli. 
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Nejvíce vyplněných dotazníků jsem získala osobní návštěvou lékáren. FA 

většinou chtěli vyplňovat dotazník za provozu a zbyl jen malý prostor na kontrolu 

správnosti vyplnění. Absenci odpovědí jsem zjistila později. V databázi jsem tyto 

označila „N“. Tím je jasné, že otázka nebyla vyplněna a nejedná se tedy o chybu 

v přepisu papírových dotazníků do elektronické formy. 

Objevila jsem dotazníky, kde respondent uvedl, že specializaci v oboru má, ale 

nevyplnil jakou. Do databáze jsem zapsala odpověď „neupřesněno“. 

Otázka č. 3 se týkala nejvhodnějších forem plnění celoživotního vzdělávání. 

Byla zde i možnost zvolit jinou formu, než ty uvedené a upřesnit jakou. Někteří FA 

zaškrtli odpověď jiná forma, ale nenapsali jaká. V databázi jsem uvedla „neuvedeno“. 

V otázce č. 7 respondenti odpovídali, které činnosti v lékárně vykonávají. Pokud 

vykonávají jiné, než zde uvedené, volili možnost jiné a měli je popsat. Někteří ale jiné 

činnosti slovně nepopsali. Do databáze jsem zapsala „ nevyplněno“. 

Otázka o činnostech nerealizovaných v dané lékárně se ukázala být 

problematická. Část respondentů na ni neodpověděla, případně jejich odpověď 

vyvracela ty, které uvedli v dotazu na vykonávané činnosti. Myslím, že potíže vznikly 

tím, že odpovědí zde byla písmena. Ta odkazovala na slovní odpověď v souvisejícím 

předešlém dotazu. Důsledkem chybných nelogických odpovědí mohla být nepozornost 

při čtení. Pokud bych dotazník tvořila ještě jednou, odpovědi bych raději i zde vypsala 

slovy. 

Při odpovídání na otázku důvodů neplnění povinného vzdělávání, pokud ho FA 

neplní, jsem se setkala s nepochopením ze strany respondentů. Odpověděli na ni i ti, 

kteří uvedli, že povinné vzdělávání plní. Přesto jsem je vyhodnotila a získala tak i jejich 

cenný názor. 
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala profesním vzděláváním farmaceutických 

asistentů v ČR. Současný stav jejich pregraduálního i postgraduálního vzdělávání jsem 

konfrontovala s názory samotných FA, které jsem získala dotazníkovým průzkumem 

provedeným v období od listopadu 2010 do října 2011. Vyhodnotila jsem celkem 140 

vyplněných dotazníků. 

Základní informace k právní stránce problematiky profesní přípravy těchto 

zdravotnických pracovníků jsem shrnula v rámci teoretické části práce. Zde se také 

nachází přehled činností, k jejichž vykonávání je FA kompetentní. Vypracovala jsem 

též aktuální přehled Vyšších odborných škol zdravotnických v ČR s otevřeným oborem 

diplomovaný farmaceutický asistent. 

Zkoumala jsem oblast výuky na VOŠ. Povinnými odbornými předměty pro 

absolutorium jsou cizí jazyk, farmakologie a příprava léčiv, volitelnými farmakognosie 

či lékárenství
2)

. Dle respondentů v mém průzkumu jsou stěžejní farmakologie (67,1 %), 

psychologie a komunikace (51,4 % ), cizí jazyk (42,1 %) a lékárenství (40,0 %).  

Nejoblíbenější formou plnění celoživotního vzdělávání v kreditním systému  

FA  naprosto jednoznačně zvolili pasivní účast na vzdělávacích akcích (92,0 %). Za ní s 

výrazně nižším výskytem (35,7 %) se zařadil e-learning. Jako nejvýznamnějšími klady 

tohoto vzdělávání respondenti uvedli prohloubení vědomostí (91,4 %) a možnost využití 

získaných znalostí v praxi (65,7 %). Za největší zápory FA pokládají časovou a finanční 

náročnost (obojí shodně po 78,6 %). Důvody neplnění zákonné povinnosti CŽV jsou dle 

FA následující - zaměstnavatel nepožaduje (45,4 %), finanční (27,3 %) a časová 

náročnost (18,2 %), nízká kvalita akcí (9,1 %).  

Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu má 

aktuálně v mém průzkumu 76,4 % respondentů. Zajímavým výsledkem je nezájem 

většiny respondentů oficiálně vydávat LP vázané na Rp (65,7 %), i když ve skutečnosti 

téměř 25 % FA přiznává, že často nebo aspoň výjimečně tyto léčivé přípravky vydává.

 Ze získaných dat usuzuji, že současný systém vzdělávání FA je relativně 

dostatečný a není třeba ho zásadně měnit. Má diplomová práce celkově může pozitivně 

přispět svým dílem k diskuzi o budoucím směřování profesní přípravy farmaceutických 

asistentů, která probíhá v současné době v odborných kruzích. 



79 

 

7. POUŽITÁ LITERATURA 
1) 

http://www.epol.cz (cit. 23. 1. 2012) 

2) 
http://www.farmeko.cz (cit. 23. 1. 2012) 

3) 
http://www.mills.cz (cit. 23. 1. 2012) 

4)
 http://www.mzcr.cz (cit. 8. 3. 2012)

 

5) 
http://www.nconzo.cz (cit. 8. 3. 2012) 

6) 
http://www.portal.gov.cz (cit. 14. 1. 2012) 

7) 
http://www.szsmerh.cz (cit. 23. 1. 2012) 

8) 
http://www.szspraha1.cz (cit. 23. 1. 2012) 

9) 
http://www.szsvzs.cz (cit. 23. 1. 2012) 

10) 
http://www.zdravkakv.cz (cit. 23. 1. 2012) 

11) 
http://www.zdravka-plzen.cz (cit. 23. 1. 2012) 

12) 
http://www.zdravotka.cz (cit. 23. 1. 2012) 

13) 
http://www.zdrav-ova.cz (cit. 23. 1. 2012) 

14) 
http://www.zshk.cz (cit. 23. 1. 2012) 

15) 
KOTLÁŘ, Jiří. Diplomovaný farmaceutický asistent – jak dál? Časopis českých 

lékárníků, 2011, roč. LXXXIII, 10/2011, s. 14. ISSN 1211-5134 

16) 
TICHÁ, Jana a kol. Almanach Střední zdravotnické školy Kolín, vydaný u příležitosti 

50. výročí vzniku školy (1949 – 1999). Kolín, 1999. 63 s.  

17) 
Vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59174&fulltext=&nr=10~2F200

5&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

18)
 Vyhláška MZ č.189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k  

výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce 

akreditovaných kvalifikačních kurzů a o aprobační zkoušce a o postupu při ověření 

znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních), v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68870&fulltext=&nr=189~2F20

09&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

http://www.epol.cz/
http://www.farmeko.cz/
http://www.mills.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.nconzo.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.szsmerh.cz/
http://www.szspraha1.cz/
http://www.szsvzs.cz/
http://www.zdravkakv.cz/
http://www.zdravka-plzen.cz/
http://www.zdravotka.cz/
http://www.zdrav-ova.cz/
http://www.zshk.cz/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59174&fulltext=&nr=10~2F2005&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59174&fulltext=&nr=10~2F2005&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68870&fulltext=&nr=189~2F2009&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68870&fulltext=&nr=189~2F2009&part=&name=&rpp=15


80 

 

19) 
Vyhláška MZ č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky, na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání, v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59467&fulltext=&nr=39~2F200

5&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

20) 
Vyhláška MZ č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=73877&fulltext=&nr=55~2F201

1&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

21)
 Vyhláška MZ č 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení 

k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu 

zdravotnických pracovníků, v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58215&fulltext=&nr=423~2F20

04&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

22)
 Zákon č. 167/1998 Sb.,

 
o návykových látkách o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46725&fulltext=&nr=167~2F19

98&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

23) 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49577&fulltext=&nr=258~2F20

00&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

24)
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58471&fulltext=&nr=561~2F20

04&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59467&fulltext=&nr=39~2F2005&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59467&fulltext=&nr=39~2F2005&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=73877&fulltext=&nr=55~2F2011&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=73877&fulltext=&nr=55~2F2011&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58215&fulltext=&nr=423~2F2004&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58215&fulltext=&nr=423~2F2004&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46725&fulltext=&nr=167~2F1998&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46725&fulltext=&nr=167~2F1998&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49577&fulltext=&nr=258~2F2000&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49577&fulltext=&nr=258~2F2000&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58471&fulltext=&nr=561~2F2004&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58471&fulltext=&nr=561~2F2004&part=&name=&rpp=15


81 

 

 

25) 
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=65289&fulltext=z~C3~A1kon~2

0o~20l~C3~A9~C4~8Divech&nr=378~2F2007&part=&name=&rpp=15 

(cit. 23. 3. 2012) 

26) 
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=57523&fulltext=&nr=96~2F200

4&part=&name=&rpp=15 (cit. 23. 3. 2012) 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=65289&fulltext=z~C3~A1kon~20o~20l~C3~A9~C4~8Divech&nr=378~2F2007&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=65289&fulltext=z~C3~A1kon~20o~20l~C3~A9~C4~8Divech&nr=378~2F2007&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=57523&fulltext=&nr=96~2F2004&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=57523&fulltext=&nr=96~2F2004&part=&name=&rpp=15


82 

 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník pro farmaceutické asistenty/ky (FA) 

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 

 Podtrhněte, prosím, vyhovující odpověď, příp. vypište. Lze využít i druhou stranu 

dotazníku. 

 Údaje o respondentovi:   

Pohlaví: a) žena  b)  muž…Věk:   a) 20 – 30 let  b) 31 – 40 let    c) 41 – 50 let    d) nad 51 let 
      

Typ studia: a) SZŠ – farm. laborant b) VOŠ – farm. asistent c) SZŠ nástavba – farm. laborant 

Rok absolutoria/maturity: ………….       
 

Specializace:   a) mám v oboru….    b) uvažuji o ní       c) nemám o ni zájem 
 

Typ lékárny: a) veřejná do 5 pracovníků   b) veřejná nad 5 pracovníků  c) nemocniční státní   

d) nemocniční nestátní 
 

Velikost obce, v níž je lékárna, ve které pracujete (počet obyvatel obce): 

 a) do 10 tis. b) 10 - 50 tis c) 50 - 100 tis.  d) 100 tis. - 1 mil. e) nad 1 mil.  
 

1) Jste jako FA aktuálně registrován/a k výkonu zdrav. povolání bez odborného 

dohledu? 

  a) ano   b) ne  

2) Plníte povinné vzdělávání (kreditní systém)? 

a) ano, bez problémů       b) ano, ale s problémy   c) ne 
 

3) Jakou formu plnění v kreditním systému považujete pro sebe za nejvhodnější? 

(uveďte 2 možnosti) 

a) pasivní účast    b) sám přednáším   c) napíši článek   d) e-learning   e) zkouška či test   

f) jinou….. 

 

4) Které možné klady povinného vzdělávání považujete za nejvýznamnější? (uveďte 2 

možnosti)  

a) prohloubení vědomostí  b) poznatky často využiji v praxi   c) vyšší atraktivnost FA 

na trhu práce   d) splnění povinnosti   e) jiné – jaké?................................. 
 

5) Které možné zápory povinného vzdělávání považujete za nejvýznamnější? (uveďte 

2 možnosti) 

a) časová náročnost     b) finanční náročnost  c) nepřiměřený (vysoký) počet kreditů 

d) poznatky příliš nevyužiji v praxi    e) jiné – jaké?................................. 
 

6) Pokud neplníte povinné vzdělávání, důvodem je zejména: 

a) finanční náročnost      b) zaměstnavatel to nepožaduje   c) k práci další vzdělávání 

nepotřebujete 

d) jeho nízká kvalita    e) jiný – jaký?.................................  
 

7) Které odborné činnosti vykonáváte v lékárně, ve které pracujete? (lze uvést více 

možností) 

a) výdej bez lék. předpisu b) výdej na žádanky  c) příprava IPLP podle receptu    

d) hromadná příprava (na žádanky, do zásoby)   e) speciální příprava (vaky all in one, 

cytostatika)  f) přejímka dodávek včetně kontroly a uložení  g) objednávání 

sortimentu lékárny  

h) výdej zdravotnických prostředků …i) odborná administrativa j) jiné – jaké?...... 
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8) Které z těchto činností vůbec nerealizují farm. asistenti v lékárně, ve které 

pracujete? (zakroužkujte příslušná písmena z možností podle předchozího bodu)   

 a    b   c   d   e   f   g   h   i   j  
 

9) Vydáváte léčivé přípravky na recept?    a) nikdy b) výjimečně  c) často 
 

10) Chtěl/a byste jako FA oficiálně vydávat LP na recept?  a) ano        b) ne   

 c) nevím 

 

11) S jakým přístupem pacientů se setkáváte častěji?    a) pozitivním b) negativním  

c) nevím 
 

12) Které předměty významné pro práci FA byste doporučil/a preferovat či rozšířit ve 

výuce na VOŠ? 

Farm. chemie, Farmakologie, Farm. technologie, Kontrola chem. léčiv, Patologie, 

Lékárenství, jazyky, Homeopatika, Psychologie/Komunikace              jiné – jaké?…… 
 

13) Které znalosti nebo dovednosti významné pro práci FA byste doporučil/a rozšířit 

ve výuce na VOŠ? 

 

……………………………… 
 

14) Co byste vzkázal/a absolventům či mladým lékárníkům nastupujícím do lékárny? 

  

……………………………… 
 

15) Co byste doporučil/a nastupujícím farm. asistentům, jak se nejlépe připravit na 

nástup do lékárny? 

 

………………………………… 

 
Děkuji za vyplnění.  Alena Krupková, FA a studentka 4. ročníku FaF UK v H. Králové 

 



84 

 

Příloha 2: Přehled VOŠZ a jejich základních charakteristik  

VOŠZ – název, sídlo a www  Kraj Typ 

studia 

Školné/rok 

VOŠZ a SOŠ 

Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1 

http://www.szspraha1.cz 

Hlavní město Praha denní 3 000,- Kč 

SZŠ a VOŠZ 

Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary 

http://www.zdravkakv.cz 

Karlovarský denní 3 000,- Kč 

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 

Komenského 234, 500 03 Hradec Králové 

http://www.zshk.cz 

Královéhradecký denní 3 000,- Kč 

SZŠ a VOŠZ Emanuela Pöttinga 

Pöttingova 2, 271 00 Olomouc 

http://www.epol.cz 

Olomoucký denní 3 000,- Kč 

SZŠ a VOŠZ 

Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

http://www.zdravka-plzen.cz 

Plzeňský denní 3 000,- Kč 

SZŠ a VOŠZ, Kolín 

Karolíny Světlé 135, 280 50 Kolín 

http://www.zdravotka.cz 

Středočeský denní 3 000,- Kč  

VOŠZ a SOŠZ 

Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem 

http://www.szsvzs.cz 

Ústecký 
denní 

kombi 
3 000,- Kč  

SZŠ a VOŠZ Brno 

Merhautova 15, 613 00 Brno 

http://www.szsmerh.cz 

Jihomoravský denní 3 000,- Kč  

SZŠ a VOŠZ Ostrava 

Jeremenkova 2, 703 00 Ostrava 

http://www.zdrav-ova.cz 

Moravskoslezský 
denní 

kombi 
3 000,- Kč  

VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o. 

Náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice 

http://www.mills.cz 

Středočeský 
denní 

kombi 

21 000,- Kč 

25 000,- Kč 

FARMEKO – VOŠZ a SOŠ, s.r.o. 

Znojemská 76, 586 01 Jihlava 

http://www.farmeko.cz 

Vysočina 
denní 

kombi 

16 000,- Kč 

1 520,- Kč 

/ měsíc 

 

http://www.szspraha1.cz/
http://www.zdravkakv.cz/
http://www.zshk.cz/
http://www.epol.cz/
http://www.zdravka-plzen.cz/
http://www.zdravotka.cz/
http://www.szsvzs.cz/
http://www.szsmerh.cz/
http://www.zdrav-ova.cz/
http://www.mills.cz/
http://www.farmeko.cz/
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9. ABSTRAKT 

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Autor: Alena Krupková 

Školitel diplomové práce: RNDr. Jana Kotlářová Ph.D. 

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Univerzita Karlova v Praze, Česká Republika 

ÚVOD: Záměrem práce je zmapovat profesní přípravu farmaceutických asistentů 

v České republice před nástupem do zaměstnání i po něm.  

CÍL: Zjistit jak podmínky pregraduálního a postgraduálního vzdělávání vnímají sami 

farmaceutičtí asistenti. Jaké v těchto otázkách vidí pozitiva a negativa. Po vyhodnocení 

získaných informací navrhnout možné cesty pro odstranění nedostatků a zlepšení 

stávajícího systému vzdělávání. 

METODIKA: Použitou metodou je dotazníkový průzkum mínění respondentů tj. 

farmaceutických asistentů. Dotazování proběhlo papírovou i elektronickou formou 

v období listopad 2010 až říjen 2011. Data byla získána ze 140 dotazníků. Ty tvořily 

hlavní databázi. Programem použitým pro zpracování a vyhodnocení dat je Microsoft 

Excel. 

VÝSLEDKY: Nejdůležitějšími předměty ve výuce na VOŠ jsou pro 67,1 % 

farmaceutických asistentů farmakologie, 51,4 % psychologie a komunikace, 42,1 % cizí 

jazyk a pro 40,0 % lékárenství. Jako nejoblíbenější formy plnění vzdělávání v kreditním 

systému 92,0 % respondentů uvedlo pasivní účast na vzdělávacích akcích a 35,7 % e-

learning. Nejvýznamnějším kladem tohoto vzdělávání je u 91,4 % respondentů 

prohloubení vědomostí a u 65,7 % využití získaných znalostí v praxi. Za 

nejvýznamnější zápory 78,6 % farmaceutických asistentů pokládá časovou náročnost a 

78,6 % finanční náročnost. Uvedené důvody pro neplnění zákonné povinnosti 

celoživotního vzdělávání jsou: zaměstnavatel to nepožaduje (45,4 %), finanční 

náročnost (27,3 %), časová náročnost (18,2 %) a nízká kvalita vzdělávání (9,1 %). 
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ZÁVĚR: Z výsledků průzkumu vyplývá shoda mezi předměty preferovanými FA a 

vyučovanými na VOŠ. Zjistila jsem, že současný systém vzdělávání je dostatečný a 

není třeba ho měnit. Farmaceutičtí asistenti mají snahu se celoživotně vzdělávat. Jen 

malá část tuto svou zákonnou povinnost neplní. FA také mají zájem být registrováni 

k výkonu práce bez odborného dohledu. Většina jich je aktuálně registrovaných. Více 

než polovina respondentů by nechtěla oficiálně vydávat LP vázané na Rp. 
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SUMMARY 

PROFESSIONAL EDUCATION OF PHARMACY ASSISTANS IN THE CZECH 

REPUBLIC 

Author: Alena Krupková 

Supervisor of the diploma thesis: RNDr. Jana Kotlářová Ph.D. 

Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec 

Králové, Charles University in Prague, the Czech Republic 

 

INTRODUCTION: The aim of the present diploma thesis is to map the area of the 

professional preparation of the pharmaceutical assistants in the Czech Republic before 

they commence career and after that. 

OBJECTIVE: To examine how the conditions of the undergraduate and postgraduate 

studies are perceived from the very perspective of the pharmaceutical assistants, which 

positives and negatives they find in relation to these questions. On the basis of the 

evaluated data, to suggest possible ways of eliminating demerits and improving the 

current education system. 

METHODS: For the method of research, questionnaires focusing on the opinions of 

respondents-the pharmaceutical assistants- on the subject were used. Both paper and 

electronic questionnaires were used and during the period starting in November 2010 

and ending in October 2011 we were able to assemble 140 filled out questionnaires. The 

main database consisted of them. The programme that was used to process the data was 

Microsoft Excel 

RESULTS: Among the most important subjects at the medical colleges, 67,1 % of the 

pharmaceutical assistants brands pharmacology, 51,4 % psychology and 

communication, 42,1 % foreign language and 40,0 % pharmacy practice. As the best 

form of fulfilling criteria of studies in the credit system, 92, 0% of the respondents 

chose a passive presence at the training sessions and 35,7 % went for e-learning. 91,4 % 

of respondents consider broadening of their knowledge as the most significant merit of 

the training, while for 65,7 % of them, it is the practical use of the acquired knowledge. 
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78,6 % of pharmaceutical assistants sees the time demands as the essential demerit, and 

78,6 % of them sees it in the demands on finances. As the reasons for not fulfilling the 

duty of lifelong learning as defined by law, 45,4 % of the respondents stated the absence 

of the requirements from the side of the employer, 27,3 % high financial demands, 18,2 

% high time demands, and 9,1 % low quality of education. 

CONCLUSION: Several conclusions can be made on the basis of the research results. I 

found out that the current educational system is sufficient and there is no need to change 

it. There is a correspondence between the subjects preferred by the pharmaceutical 

assistants and the subjects taught at the medical colleges. The pharmaceutical assistants 

tend to take part in life long education and only a minority of them does not meet this 

duty defined by law. Pharmaceutical assistants also show an interest to be registered to 

perform their work without expert supervision. More than a half of the respondents 

would not like officially give out prescription-only medicaments.  


