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1. Terminologie

Individuální odborné praxe – část odborné praxe, kterou si zajišťují studenti sami a jejich účast je 
též individuální 

Odborné praxe organizované fakultou – část odborné praxe, zajišťovaná fakultou zahrnující 
hromadně organizované činnosti pokrývající nejdůležitější odborné problematiky  

Garant odborné praxe – pracovník odpovědný za přípravu, průběh a vyhodnocení odborné praxe pro 
daný studijní obor určený vedoucím katedry garantující daný studijní obor. 

2. Cíl odborné praxe

Cílem odborné praxe je, aby budoucí absolventi získali patřičné návyky pro své budoucí 
uplatnění v praxi po absolvování 3. letého BSP BMKT/BSO BMT dle platné akreditace udělené 
MŠMT ČR dne 9. července 2007 pod č.j. 17670/2007-30/1. A to nejen z hlediska práce v kolektivu, 
ale i z hlediska jazykové průpravy a ekonomicko-manažerských dovedností. Velmi důležité je též 
hledisko odborného zdokonalení v oblasti biomedicínské a klinické techniky.  

V souladu s akreditaci jsou doporučenými činnostmi při výkonu praxe: práce se zdravotnickou 
technikou, kontroly, opravy a údržba přístrojové techniky, vedení její evidenci a zabezpečování 
činností související s provozem zdravotnické techniky v rozsahu daném příslušnými zákony, 
vyhláškami a nařízeními, podílení se na vyhodnocování případů selhání zdravotnické techniky a na 
tvorbě preventivních opatřeních, obsluhování software pro podporu diagnostiky a terapie, podílení se 
na akvizici zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení, koncipování kompletů zdravotnických 
technologií a dále podílení se na technických instruktážích pracovníků v oblasti zdravotnické techniky 
a bezpečnosti práce, podílení se na provozu a rozvoji nemocničního informačního systému, 
zabezpečování činností související s prodejem a servisem zdravotnické techniky, podílení se na 
vědecko výzkumné činnost v oblasti biomedicínského inženýrství, podílení se na vývoji a výrobě 
v oblasti biomedicínského inženýrství. 

Doporučené instituce pro výkon praxe jsou: zejména nemocnice, další zdravotnická 
zařízení (např. polikliniky, soukromé kliniky, specializovaná zdravotnická zařízení přímo řízená 
Ministerstvem zdravotnictví ČR atd.), klinická pracoviště a laboratoře, firmy zabývající se vývojem, 
výrobou, provozem a údržbou zdravotnické techniky a to přímo ve zdravotnických zařízeních či mimo 
ně, výjimečně i pracoviště veterinární medicíny. Podmínkou je, aby minimálně týden probíhal ve 
zdravotnickém zařízení nemocničního typu! 

Praxi lze vykonávat: v ČR, ale i mimo naši republiku, jednotlivě, ale i v menších skupinkách. 
Konkrétní náplň je uvedena v souboru s názvem průběh řízené odborné praxe. Ve zdravotnickém 
zařízení nemocničního typu je vhodné, aby se student seznámil, kromě svého odborného zaměření, i 
s návaznými procesy a pracovišti, která jsou velmi důležitá pro celkový provoz nemocnice. Jedná se o 
administrativu nemocnice, provoz klinik, IT nemocnice – nemocničním informačním systémem (NIS), 
fyzioterapeutické oddělení, rehabilitační oddělení, provoz operačního traktu, organizaci přepravy 
pacientů, sterilizaci, nakládání s odpady (biologickými, radioaktivními, chemickými a dalšími), 
vzduchotechnikou, medicinálními plyny, energetikou, provozem náročních zobrazovacích modalit 
jako je CT a NMR, příjmovými ambulancemi, patologií, seznámení se s pracovní náplní zdravotní 
sestry, lékaře, laborantů, technického personálu, s biochemickou laboratoří, s hematologií, se 
zázemím lékárny, se 
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speciální odděleními jako hyperbarická komora atd., a též s vytvářením a archivací zdravotnické 
dokumentace. 

3. Účel metodického postupu

Účelem metodického postupu je vymezení všech činností, zahrnující oblasti platnosti a odpovědnosti, 
souvisejících se zajištěním odborné praxe pro studenty 3. letého BSP BMKT/BSO BMT dle platné 
akreditace udělené MŠMT ČR dne 9. července 2007 pod č.j. 17670/2007-30/1. 

4. Oblast platnosti a odpovědnosti

Garantem odborné praxe je osoba určená vedoucím katedry biomedicínské techniky FBMI vždy pro 
daný akademický rok. 

Postup je závazný pro všechny zaměstnance a studenty FBMI v rámci oboru BMT 

Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant odborné praxe nebo zástupce 
garanta oboru ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky či emailem. V období 
hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. 

Garant odborné praxe zajistí informativní schůzku k průběhu praxí, která bude realizována během 
měsíce října či února příslušného akademického roku (optimálně pro studenty 2. ročníku na oboru 
BMT). 

Zajištění praxe 
Odborná praxe v celkové délce 3 týdny se skládá z: 
1.„Individuální odborné praxe“, 
2.„Odborné praxe organizované fakultou“. 

Každý student je veden k tomu, aby si část praxe (předpokládaný rozsah je dva týdny) zajistil sám jako 
„Individuální odbornou praxi“. Druhou část praxe, tzv. „Odborné praxe organizované fakultou“ 
zajišťuje fakulta. Pokud se studentovi nepodaří zajistit si "Individuální odbornou praxi“, zajistí ji 
garant odborné praxe. 

Ad 1) 
„Individuální odbornou praxi“ si zajišťuje student sám a garant odborné praxe schvaluje vhodnost a 
odbornost vybraného pracoviště, které si student zvolil pro vykonání praxe. Veškeré náležitosti a 
související činnosti si zajišťují studenti individuálně. 

Ad 2) 
„Odbornou praxi organizovanou fakultou“ zajišťuje garant (v předpokládaném rozsahu 1 týden). 
Veškeré související činnosti zajišťuje garant odborné praxe. 

Zápis za vykonání praxe do indexu (razítka) uděluje studentům garant v konzultačních hodinách a to 
nejpozději do terímu odevzdání indexu na studijním oddělení k SZZ. 

Studijní oddělení zajistí kontrolu získaného zápisu do indexu (razítka) od garanta ve Výkazu o studiu 
na vysoké škole. 

Odpovědnost za průběh, hodnocení odborné praxe a za zpracování údajů a celkového přehledu má 
garant odborné praxe. 
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5. Popis a postup

5.1 Informativní schůzka  
Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami řízené odborné praxe a konkrétním 
upřesněním vybraných činností (viz níže uvedený přehled). Realizace informativní schůzky a účast 
studentů na této schůzce budou stvrzeny zápisem ze schůzky a prezenční listinou.  
Zajistí garant odborné praxe. 

5.1.1 Legislativa 
• Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o

zdravotních službách) v platném znění, tj. změna 167/2012 Sb., 437/2012 Sb. a 66/2013 Sb., 
zejména s ust. § 51, odst. 5, písmeno c) o Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními 
službami, s § 46, odst. 2 o průběhu výuky či praxe ve zdravotnickém zařízení,  

• 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), 
zejména § 3 a § 20,  

• Ustanovení § 391 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění,
• Sjednání pojištění odpovědnosti za škodu (je doporučováno, aby si studenti sjednali pojištění za

škody způsobené v občasnkém životě, kromě toho zajišťuje fakulta pojištění studentů v rámci
aktivit nařízených fakultou).

5.1.2 Očkování 
Očkování proti hepatitidě typu „B“ (i když, nevyžadují veškerá zdravotnická zařízení, je 
doporučeno očkování; studenti si zajistí podle pokynů sdělených na informativní schůzce – 
uvedeno též na www stránce). 
Očkování probíhá ve třech etapách a na praxi  je možno nastoupit až po aplikaci druhé dávky 
(tj.. nejdříve za 1 měsíc po zahájení očkování). Další podrobnosti viz samostatný soubor. 

5.1.3 Ochranné pomůcky 
• Možnost zapůjčení oblečení pro výkon odborné praxe (bílé kalhoty, košile na vyžádání a plášť

standardně a je povinným vybavením) 

5.1.4 Postupy a pravidla absolvování odborné praxe 
Odbornou praxi může student řádně vykonat v průběhu studia, ale nejpozději do doby, kdy musí 
odevzdat index k SZZ (v červnu a nebo v červenci daného akademického roku dle časového plánu, viz 
www stránka http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/harmonogram-akademickeho-roku ). Konkrétní 
organizační uspořádání vykonávání individuální části praxe je závislé na dohodě a možnostech 
zdravotnického zařízení. Znamená to, že z hlediska studenta je jediné omezení a to, že praxe nesmí 
probíhat v době přednášek či cvičení, tj. v době výuky. Může však probíhat kdekoli v ČR (optimálně a 
typicky v místě bydliště) či v zahraničí včetně Slovenska a to jak o víkendech, tak i v pracovní dny 
v době semestru ve dnech, kdy student nemá výuku dle rozvrhu, o prázdninách, ale i o zkouškovém 
období. Praxe je standardně poskytována zdarma a to z obou stran. Nicméně, v případě požadavku ze 
strany zdravotnického zařízení z hlediska finanční úhrady je třeba, aby vše řešil osobně garant odborné 
praxe. 

5.1.5 Individuální odborné praxe 
− Každý student je veden k tomu, aby si část praxe zajistil sám (v předpokládaném 

rozsahu dvou týdnů) jako „Individuální odbornou praxi“. 
− Pro zdárný průběh individuálních praxí studentů je pravidelně každý rok k dispozici u 

garanta odborné praxe či zástupce garanta oboru seznam pracovišť a kontaktů 
z minulých let, u kterých je zajištěn předběžný souhlas a zájem poskytovatelů, vše si 
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− však student zajišťuje individuálně (v případě potřeby zajistit formální stránku procesu 
bude řešit garant odborné praxe) 

- Každý student si musí zažádat o individuální vykonání praxe a to tak, že předloží
potvrzení od instituce (na formuláři FBMI), že bude přijat jako praktikant 
v definovaném termínu a že mu bude umožněno se seznámit s provozem a technickým 
vybavením zdravotnického zařízení /firmy/instituce dle doporučení FBMI. (Žádost 
musí být s přiloženým formulářem podána minimálně 1 měsíc před plánovaným 
datem započetí individuální praxe – v období prázdnin 2 měsíce předem.) Žádost 
ke schválení student předkládá garantovi odborné praxe nebo zástupci garanta 
oboru. 

- Individuální odbornou praxi se doporučuje studentům vykonávat v období letních
prázdnin, případně během semestru v termínech, které nezasahují do pravidelné výuky. 

-  (Podle předpokládaného rozsahu: 2x5 pracovních dní po 8 hodinách, tj. 80 hodin. Práce
o víkendech, odpoledních a nočních službách je započítávána stejně jako práce na ranní
směně.) 

- Náklady na ubytování a stravu v místě výkonu praxe si po celou dobu praxe hradí
student. 

- V průběhu výkonu praxe student nemá nárok na mzdu; případná finanční odměna či
mzda ze strany poskytovatele odborné praxe není překážkou pro úspěšné absolvování a 
započtení praxe. 

- Zápis bude udělen garantem OP proti potvrzení (potvrzením) na formulářích FBMI a
vyplněnému dotazníku - hodnocení praxe a zprávě z průběhu praxe. (Student odevzdává 
originály všech dokumentů, které se archivují dle příkazu rektora ČVUT, kopie lze 
pořídit hned a nebo i později na vyžádání) 

Všechny potřebné informace včetně formulářů a zákonů jsou dispozici na 
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe/bsp-bmkt/bso-bmt . 

5.1.6 Odborná praxe organizovaná fakultou 
Celkový rozsah je 40 hodin. Studenti tuto praxi absolvují formou exkurzí a praktik a to jak ve 
zdravotnických zařízeních, tak i v rámci experimentální výuky na simulovaných pracovištích přímo na 
pracovištích ČVUT FBMI nebo v rámci jednotlivých předmětů i na jiných pracovištích zejména LF 
UK dle rozvrhu příslušného akademického roku a harmonogramu jednotlivého předmětu. 

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe/bsp-bmkt/bso-bmt


5.1.7 Seznam činností studenta (souhrn) 

Činnost Termín 
Informativní schůzka realizována během měsíce října či února 

příslušného akademického roku  
Seznámí se s platnou legislativou před nástupem na praxi (v průběhu informativní 

schůzky) 
Očkování proti hepatitidě B očkování probíhá ve třech etapách a na praxi  je 

možno nastoupit až po aplikaci druhé dávky 
(tj.. nejdříve za 1 měsíc po zahájení očkování), 
očkování je zdarma 

Individuální odborná praxe plánovaný rozsah 2 týdny (80 hodin, 10 
pracovních dnů po 8 hodinách) 
kontaktovat vhodné zařízení / instituce /firmy 
Formuláře: 
• Souhlas odborným zaměřením vykonání

odborné praxe (Žádost musí být
s přiloženým formulářem podána
nejpozději měsíc před plánovaným datem
započetím individuální praxe.) Žádost ke
schválení student předkládá garantovi
odborné praxe.)

• Potvrzení o vykonané odborné praxi
• Zápis do indexu (razítka) bude udělen

garantem odborné praxe proti potvrzení
(potvrzením) na formulářích, vyplněnému
dotazníku a zprávě o průběhu OP

• Dotazník - hodnocení praxe studentem
(student odevzdává společně s potvrzením o 
vykonání odborné praxe) 

v Odborná praxe organizovaná fakultou Celkový rozsah je předpokládán v rozsahu do 
40 hodin. Studenti tuto praxi absolvují 
formou exkurzí a praktik dle rozvrhu 
příslušného akademického roku. 

5.1.8 Vyhodnocení praxe 
Garant odborné praxe zajistí  vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a 
postupem vyhodnocování odborných praxí a obdrží patřičné formuláře. Hodnocení individuálních 
praxí provedou studenti na předepsaném formuláři a odevzdají společně s potvrzením o vykonané 
odborné praxi a závěrečnou zprávou. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude 
prováděno hromadně podle instrukcí garanta odborné praxe. Hodnocení odborné praxe zdravotnickým 
zařízením (organizací, společností) se provádí v jistých intervalech, které určí garant (není nutné 
vyžadovat hodnocení každý rok od téhož poskytovatele). 
Průběžné zprávy o průběhu konání odborných praxí na oboru BMT budou projednávány pravidelně na 
vedení katedry biomedicínské techniky. 
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6. Dokumentace, záznamy, formuláře, význam použitých zkratek

Formuláře 
FK-0X-01-11 Souhlas s odborným zaměřením vykonání odborné praxe 
FK-0X-02-11  Potvrzení o vykonané odborné praxi 
FK-0X-05-11  Dotazník - hodnocení praxe studentem 
FK-0X-07-11    Potvrzení o pojištění 
FK-0X-08-11    Výpůjční protokol ochranných pomůcek

Dokumentace, záznamy 

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách) v platném znění 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
Zákon č. 96/2004 Sb o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání v platném znění 
Studijní a zkušební řád ČVUT  
Výkaz o studiu na vysoké škole 
Přehled obecných činností 
Podrobný, komentovaný návod o průběhu odborné praxe ve zdravotnickém zařízení 
Seznam studentů seznámených s podmínkami nástupu na praxi  
Seznam lokalit, kde student může vykonat odbornou praxi zajištěnou FBMI 
Seznam studentů s místem vykonání praxe, termínem a kontaktní osobou 
Dokumentace o schválení a průběhu odborné praxe studentů 

Význam použitých zkratek: 

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
ČVUT FBMI České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrtví 
BSP Bakalářský studijní program 
BSO Bakalářský studijní obor 
BMKT Biomedicínská a klinická technika 
BMT Biomedicínský technik 
MP Metodický pokyn 
SZZ Státní závěrečné zkoušky 
IČO Identifikační číslo organizace 
PSČ Poštovní směrovací číslo 

Všechny potřebné informace včetně formulářů a zákonů jsou k dispozici na 
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe/bsp-bmkt/bso-bmt .  

Předloženo a schváleno na grémiu děkana dne 13.2.2011. 

Zpracoval: Ing. V. Heřmanová, Ing. 
J. Hozman 
Datum: 23.01.2011         
Ověřil: prof. P. Kneppo 
Datum:  24.01.2011        
Podpis: 

Schválil: prof. P. Kneppo 
Datum: 13.02.2011 
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FK-0X-01-11 
Souhlas s odborným zaměřením vykonání odborné praxe 

Zdravotnické zařízení / firma / instituce: ……..……………………………………………. 
IČO: ………………………………………………………………………………………… 

Zastoupené - jméno a příjmení: ……………………………………………………………. 
Funkce: ………….………………………………………………………………….………. 

Sídlo (obec, ulice, číslo): ………………………………………….… PSČ: ……………… 
Prosíme o vyplnění alespoň jednoho následujícího způsobu kontaktu 
Tel./ Fax: ………………………………………………………...…………………………. 
E-mail: ………………………………………………………...……………………………. 
Další možné kontakty: ………………………………………………………...…………… 

Předmět činnosti: ………………………………………………………...…………………. 

Se zavazuje umožnit výkon individuální praxe pro posluchače Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT v Praze bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik dle 
obecných pokynů, které jsou nedílnou součástí tohoto formuláře. 

Jméno a příjmení: ..…………………………………………………. Ročník: ……………. 

Bydliště (obec, ulice, číslo): ………………………………………… PSČ: ……………… 
Prosíme o vyplnění alespoň jednoho následujícího způsobu kontaktu 
Tel./ Fax: ………………………………………………………...…………………………. 
E-mail: ………………………………………………………...……………………………. 
Další možné kontakty: ………………………………………………………...…………… 

Akademický rok: ………….................. Studijní program / Obor: …BMKT/BMT.. 

Předpokládané možné činnosti: 

Činnost ANO 
/NE 

Práce se zdravotnickou technikou 
Kontroly, opravy a údržba přístrojové techniky, vedení její evidenci a 
zabezpečování činností související s provozem zdravotnické techniky 
Podílení se na vyhodnocování případů selhání zdravotnické techniky a na tvorbě 
preventivních opatřeních 
Obsluhování software pro podporu diagnostiky a terapie 
Podílení se na akvizici zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení, 
koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále podílení se na 
technických instruktážích pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti 
práce 
Podílení se na provozu a rozvoji nemocničního informačního systému 
Zabezpečování činností související s prodejem a servisem zdravotnické techniky 
Podílení se na vědecko výzkumné činnost v oblasti biomedicínského inženýrství 
Podílení se na vývoji a výrobě v oblasti biomedicínského inženýrství 



Z toho možná praxe na zdravotnických pracovištích: 
1. používající diagnostické zdravotnické přístroje ........... hodin
2. používající terapeutické zdravotnické přístroje ........... hodin
3. používající laboratorní zdravotnické přístroje    ........... hodin

V …………………       ………………………………………… 
Datum, podpis a razítko zástupce 

   zdravotnického zařízení / firmy / instituce 

Poznámky a připomínky: 

Formulář „Souhlas s odborným zaměřením vykonání odborné praxe je platný pouze 
tehdy, když jsou jeho první dvě strany vytisknut na jednom listu papíru! 

Další možné činnosti: 



FK-0X-02-11 
POTVRZENÍ O VYKONANÉ ODBORNÉ PRAXI 

Zdravotnické zařízení / firma / instituce: ……..……………………………………………. 
IČO: ………………………………………………………………………………………… 

Zastoupené - jméno a příjmení: ……………………………………………………………. 
Funkce: ………….………………………………………………………………….………. 

Sídlo (obec, ulice, číslo): ……………………………………………. PSČ: ……………… 
Prosíme o vyplnění alespoň jednoho následujícího způsobu kontaktu 
Tel./ Fax: ………………………………………………………...…………………………. 
E-mail: ………………………………………………………...……………………………. 
Další možné kontakty: ………………………………………………………...…………… 

Předmět činnosti: ………………………………………………………...…………………. 

potvrzuje, že uvedený/á, student/ka absolvoval/a povinnou individuální část odborné praxe 
dle obecných pokynů, které jsou nedílnou součástí tohoto formuláře. 

Jméno a příjmení: ..…………………………………………………. Ročník: ……………. 

Bydliště (obec, ulice, číslo): ………………………………………..  PSČ: ……………… 

Akademický rok: ……............................…… Studijní program / Obor: …BMKT/BMT 

Povinná individuální část odborné praxe byla vykonána na výše jmenovaném pracovišti: 
od …………………… do …………………… v místě: …………………..………………….. 
tj. celkem v rozsahu: ………….. hodin 

DEN OD DO POČET HODIN 

Celkem hodin 

Z toho lze-li rozdělit mezi následující činnosti 



Činnost 
Počet 
hodin 

práce se zdravotnickou technikou 
kontroly, opravy a údržba přístrojové techniky, vedení její evidenci a 
zabezpečování činností související s provozem zdravotnické techniky 
podílení se na vyhodnocování případů selhání zdravotnické techniky a na tvorbě 
preventivních opatřeních 
obsluhování software pro podporu diagnostiky a terapie 
podílení se na akvizici zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení, 
koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále podílení se na 
technických instruktážích pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti 
práce 
podílení se na provozu a rozvoji nemocničního informačního systému 
zabezpečování činností související s prodejem a servisem zdravotnické techniky 
podílení se na vědecko výzkumné činnost v oblasti biomedicínského inženýrství 
podílení se na vývoji a výrobě v oblasti biomedicínského inženýrství 

Další výše neuvedené činnost Počet 
hodin 

Z toho na zdravotnických pracovištích: 
1. používající diagnostické zdravotnické přístroje ...........  hodin
2. používající terapeutické zdravotnické přístroje  ...........  hodin
3. používající laboratorní zdravotnické přístroje   ...........  hodin

Hodnocení studenta z hlediska pracovní morálky, chování ke spolupracovníkům a pacientům, 
odborných znalostí, dodržování pokynů na pracovišti atd. (vyplní zástupce zdravotnického 
zařízení/firmy/instituce). 

V ………………… 

  ...…………………………………  …………………………………… 
Datum, podpis studenta/ky  Datum, podpis a razítko zástupce 

   zdravotnického zařízení / firmy / instituce 

Poznámky a připomínky: 

Formulář „POTVRZENÍ O VYKONANÉ ODBORNÉ PRAXI“ je platný pouze tehdy, když 
je vytisknut na jednom listu papíru! 



FK-0X-05-11 
Dotazník - hodnocení individuální praxe studentem 

1) Absolvoval(a) jste v některém akademickém  roce během Vašeho studiařízenou odbornou
praxi v některém zdravotnickém zařízenívyužívající přístrojovou zdravotnickou techniku? 
a) ano
b) ne

2) Vaše praxe proběhla v:
a) nemocnici, poliklinice
b) specializovaném lékařském zařízení
c) firmě zabývající se lékařskými přístroji
d) jiné: jaké?

3) Přístup personálu byl:
a) velmi kladný, ochotně se mi věnovali po celou dobu 2 týdnů
b) kladný, ale nikdo nebyl schopen se mi věnovat po předepsanou dobu, opravdu tak, abych
měl(a) pocit, že se něčemu přiučím 
c) málo vstřícný, zájem o mou osobu nevyhovující

4) Zapojil(a) jste se aktivně do dění na pracovišti nebo jste byl(a) pouze v roli pozorovatele?
a) zapojoval(a) jsem se aktivně na základě domluvy s personálem
b) zapojoval(a) jsem se jen když jsem si o to sám (sama) řekla
c)byl(a) jsem v roli pozorovatele 

5) Myslíte si, že jste před nastoupení praxe měli dostatek znalostí?
a) ano
b) ne

6) Myslíte si, že by bylo prospěšné zařazení nějakého předmětu, který by se zabýval přímo
lékařskými přístroji (např. přehled lékařské přístrojové techniky) ještě před nastoupením 
praxe? 
a) ano
b) ne

7) Máte představu o tom, jak v globálu funguje nemocnice, jakou má strukturu a jak vypadá
pracovní týden na některém z oddělení? 
a) ano, praxe mi v tom hodně pomohla
b) ano, ale ne díky praxi
c) nemám představu

8) V čem vidíte největší přínos Vašeho působení na praxi?

Vlastní odpověď: 

(nápověda 
-viděl(a) jsem mnoho zajímavých věcí, ne všem jsem ale rozuměl(a) 
-dostal(a) jsem se do kontaktu s laboratorní, terapeutickou a diagnostickou technikou 
-získal(a) jsem kontakty na lékařská zařízení a příslib budoucího zaměstnání) 



9) Na základě rozhovorů s personálem nemocnice mám teď pocit:
a) že je na pracovišti jako je nemocnice jen malé povědomí o tom, čím se zabývám ve škole
b) že nikdo z nemocnice nemá představu o tom, jakou práci bych tam eventuelně po studiích
měl(a) vykonávat 
c) že bych v nemocnici po studiu našel(našla) uplatnění

10) Absolvoval(a) jste praxi získanou:
a) prostřednictvím FBMI
b) svépomocí

11) Měl(a) jste dostatek informací o tom, co vás na praxi čeká už před jejím začátkem?
a) ano
b) ne

12) Jaká vám připadala předepsaná délka individuální praxe 80 hodin (2 týdny)?
a) příliš dlouhá
b) přiměřeně dlouhá
c) příliš krátká

13) Kolik týdnů by podle vás měla individuální praxe trvat, aby byla dostatečně efektivní a
zároveň aby se dala skloubit s prázdninovým rozvrhem studenta? 

Vlastní odpověď: 



FK-0X-07-11

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ 

Toto potvrzení se vydává pro pracoviště, kde je vykonávána odborné praxe studentů 
bakalářského studijního oboru „Biomedicínský technik“. 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze potvrzuje, že 

student/ka .........................................................., datum nar. ......................................, 

trvalé bydliště ............................................................................................................... 

je zdravotně pojištěn/a, jako řádný student/ka, u ..................................................... 
standardním způsobem, dále je pro studenta/ku sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výuce. Toto pojištění je sjednáno u České pojišťovny. Odborná praxe je 
nedílnou součástí výuky. 

...................................................... 
         garant odborné praxe 

V Kladně .................................... 



FK-0X-08-11 

VÝPŮJČNÍ PROTOKOL OCHRANNÝCH POMŮCEK 

Příjmení, jméno…………………………………………………. 

Kontaktní adresa…………………………………………………. 

Telefon…………………..E-mail……………………………….. 

OCHRANNÉ POMŮCKY POČET 
Pracovní plášť 
Košile 
Kalhoty 
Poznámka: Nová 

Datum příjmu: 

Datum odevzdání: 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD ČVUT FBMI TÝKAJÍCÍ SE OCHRANNÝCH POMŮCEK 

Student je při příjmu povinen zkontrolovat v jakém stavu se ochranné pomůcky nacházejí. 
V případě zjištění závady je nutné toto zjištění zdokumentovat do výpůjčního protokolu 
ochranných pomůcek. 
Ochranné pomůcky se půjčují na dobu nezbytně nutnou k vykonání odborné praxe nebo na 
celou dobu studia včetně použití během výuky předmětů z oblasti chemie a příbuzných oborů. 

V případě ztráty ochranných pomůcek bude ČVUT FBMI vyžadovat náhraduve výši 300 Kč. 
V případě, že finanční závazek neuhradíte nebude ukončeno Vaše studium na ČVUT FBMI. 
Osoba, která si zapůjčuje tyto ochranné pomůcky, podpisem stvrzuje, že je seznámena 
s Výpůjčním řádem ČVUT FBMI týkající se ochranných pomůcek 

Podpis osoby přejímající Podpis osoby předávající 



Zásady pro organizování povinných praxí na FBMI ČVUT počínaje akademickým rokem 2011/2012 

1. Každý obor musí mít stanovená jasná pravidla a postupy, které popisují získání přehledů, 
souvisejících prerekvizit typu P, tj. zápisových (např. formou metodického pokynu). Z tohoto 
pokynu musí být zřejmé, jaké jsou povinnosti garanta praxe, studenta a sekretariátu dané 
katedry včetně časových lhůt. Strukturu pokynu lze nalézt na www stránce 
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe/bsp-bmkt/bso-bmt . Pokyn včetně dalších 
vysvětlení bude umístěn na www stránce http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe 
(tato stránka bude do 15.5.2011 upravena podle současné situace a potřeb) a to podle 
oboru. Bez tohoto pokynu nelze praxe realizovat. 

2. Odborné praxe lze realizovat pouze ve vymezeném období. Toto období musí být definované 
v harmonogramu ak. roku FBMI ČVUT na dané období a počty týdnů v semestru musí 
odpovídat schválené akreditaci. Nelze posouvat začátek období výuky v semestru. Začátek 
výuky je na FBMI pro všechny obory stejný. Liší se pouze konec (10, 13 a nebo 14 týdnů). 

3. Vždy musí platit, že okamžitý stav z hlediska průběhu praxí je schopna na dané katedře zjistit 
a popsat jedna z přítomných osob a to: garant praxe, tajemník katedry či sekretářka katedry. 

4. Pokud probíhá praxe v semestru, pak nesmí dojít k překryvu s ostatními předměty! Toto se 
týká jak přednášek, tak i cvičení v jakékoli formě. Je třeba organizovat praxe tak, aby byl 
vyčleněn jistý blok v týdnu, kdy budou studenti chodit na praxe a ostatní výuka bude 
organizována v jiných dnech. 

5. Z hlediska uzavírání smluv se zařízeními poskytujícími praxi platí, že tyto smlouvy, pokud 
nejsou univerzální již schválené právním oddělením ČVUT, musí projít schválením právním 
oddělením ČVUT, následně uvede signum garant praxe a teprve potom následuje podpis 
děkana fakulty a to minimálně na dva výtisky. Jeden pro FBMI a druhý pro poskytovatele 
praxe. Za archivaci odpovídají dané katedry a současně je třeba, aby na katedrách byl seznam 
(stačí v elektronické podobě ve sdíleném adresáři na DATAZAM pro odpovědné osoby, 
obdoba záznamu docházky, je třeba domluvit s kolegy z IT oddělení – viz požadavky přes 
it@fbmi.cvut.cz ), ve kterém bude vždy uvedeno jméno studenta, název zařízení a zdali byla 
smlouva na dobu určitou či nikoli. V poznámce pak bude uvedeno datum, kdy byla smlouva 
doručena. Podepsané smlouvy se zasílají zásadně doporučeně. Pokud předání smluv zajišťuje 
student(ka), pak je třeba si nechat podepsat, že smlouvy převzal(a) a musí být zřejmé, koho a 
kde má kontaktovat. Pokud je doručena smlouva na FBMI, pak stačí informovat o této 
skutečnosti studenta(ku) emailem. 

6. Garanta odborné praxe jmenuje vedoucí garantující katedry (minimálně na období jednoho 
akademického roku) a tento garant včetně kontaktních údajů musí být uveden na výše 
uvedené WWW stránce u každého oboru. 

7. Z hlediska doložení vykonání praxe jsou v současné době k dispozici následující způsoby: a) 
praxe je současně definována jako předmět v semestru, b) praxe je povinnou součástí 
studijního plánu, ale není zaveden předmět, pak se do indexu uvádí na poslední stránce 
razítko specifické podle oboru, resp. podle platné legislativy. Platí pouze pro obory BMT a 
OPT. 

8. Pokud je třeba, aby studenti byli poučeni apod. před praxí, je třeba toto realizovat podle 
pokynů vedoucího garantující katedry a včetně vedení potřebné dokumentace (viz 
prokazatelné poučení a seznámení, tzn., že např. znění potřebného paragrafu daného zákona 
mohou všichni podepsat apod.). 

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe/bsp-bmkt/bso-bmt
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe
mailto:it@fbmi.cvut.cz


9. FBMI je zatím schopna zapůjčovat studentům pouze pláště (IT oddělení Zdeněk Kubec, 
přízemí za vrátnicí). Tyto pláště lze využívat jak na praxe, tak i na výuku v laboratořích fakulty. 
Za účelem praní byla také pořízena fakultní pračka (viz INFO tajemníka fakulty). Předpokládá 
se rozšíření sortimentu velikostí po případném získání OPVK projektu. 

10. Je třeba mít na paměti, že máme stále možnost získat OPVK projekt, kde byla uvedena i 
podpora praxí. V té souvislosti je třeba také promýšlet postupy a procesy. Část těchto 
procesů a postupů lze však uplatnit již nyní a tím rozdílem, že nemáme k dispozici IT podporu 
prostřednictvím WWW aplikace. 

11. Do 30.6.2011 budou na jednotlivých www stránkách po výše uvedené úpravě (podle oborů, 
viz http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe) uvedeny potřebné informace včetně 
metodického pokynu a odpovědných osob včetně kontaktů platné pro ak. rok 2011/2012. Za 
metodické pokyny odpovídají vedoucí daných kateder. Na úrovni fakulty bude existovat 
pouze souhrn závazných pravidel, jejichž první verze je tento přehled. 

 

Vypracoval: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost, dne 1.5.2011 

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/odborna-praxe


Předpokládané možné činnosti v rámci odborné praxe studentů na oboru Biomedicínský 
technik, které vyplývají z profilu absolventa akreditovaného oboru a vychází z 5 základních 
oblastí zájmu uvedené profese (základní a požadované - činnosti související s lékařskou 
přístrojovou technikou ve zdravotnickém zařízení, vše ostatní je jako doplňkové k povinné 
oblasti - oblast IT ve zdravotnickém zařízení – NIS, vývoj a výroba, prodej a servis a též 
oblast vývoje a výzkumu v rámci projektů z oblasti biomedicínského inženýrství): 

 
Činnost 

Práce se zdravotnickou technikou 
Kontroly, opravy a údržba přístrojové techniky, vedení její evidenci a 
zabezpečování činností související s provozem zdravotnické techniky 
Podílení se na vyhodnocování případů selhání zdravotnické techniky a na tvorbě 
preventivních opatření 
Obsluhování software pro podporu diagnostiky a terapie 
Podílení se na akvizici zdravotnických přístrojů včetně výběrových řízení, 
koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále podílení se na 
technických instruktážích pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti 
práce 
Podílení se na provozu a rozvoji nemocničního informačního systému 
Zabezpečování činností související s prodejem a servisem zdravotnické techniky 
Podílení se na vědecko-výzkumné činnost v oblasti biomedicínského inženýrství 
Podílení se na vývoji a výrobě v oblasti biomedicínského inženýrství 
 
 
 



Tematické zaměření odborných praxí studentů FBMI na oboru Biomedicínský technik 
(možné podrobné zaměření) 
 
Praxe je zaměřena na ukázku fungujícího managementu zdravotnických přístrojů a druhotně 
na poznání zdravotnických provozů a přístrojů. 
 
V prvních dvou až třech dnech OP (v její úvodní části) převažují sdělení pracovníků OZT o 
činnostech, z nichž se skládá komplexní péče o zdravotnické prostředky (přístrojového 
charakteru). Vzhledem k malému počtu studentů je možné a dokonce žádoucí, aby sdělení 
nebyla pouze jednosměrná, nýbrž aby dotazy, připomínkami studentů přešla v kolokviální 
formu. Úvod praxe poskytne studentovi orientaci v činnostech managementu ZP, aby mohl 
lépe, ve spojitostech, vnímat pak jednotlivé praktické činnosti operativy. Úvod OP tedy má 
sdělit "co" a "proč".  
 
V další části OP, zejména v její druhé polovině, pracují studenti pod dozorem vybraných 
pracovníků OZT, účastní se jejich činnosti, doprovází je na klinická pracoviště ke 
konkrétnímu pracovnímu výkonu a v maximální možné míře si vyzkouší všechny vykonávat 
činnosti. Lektor doprovází svoji činnost adekvátním vysvětlením. Práce na klinickém 
pracovišti se přirozeně využívá k jeho poznání. 
 
Do OP jsou zahrnuty i poznávací návštěvy do různých nemocničních provozů - klinických, 
laboratorních, komplementárních.  
 
Během OP jsou využívány spontánně přicházející příležitosti, aby praxe nebyla pasivní 
déletrvající exkurzí. Nicméně základními tématy jsou: 
 
Seznámení s programem OP. Poučení o pohybu na zdravotnických pracovištích, zvýšená 
osobní hygiena, osobní ochranné pomůcky. Otázky studentů, úvodní diskuse. 
  
Zdravotničtí pracovníci: Biomedicínský inženýr, Klinický inženýr, Biomedicínský technik, 
Klinický technik - celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků -  zákon 96/2004  o 
zdravotnických nelékařských povoláních, vyhl. 423/2004 (kreditní systém) a vyhl. 55/2011 
(činnosti zdrav. pracovníků). 
Požadavky na znalost/připravenost studenta:  ustanovení zák. 96/2004 Sb. o obecných 
požadavcích na zdrav. pracovníka a ustanovení týkající se výše uvedených odborností. 
Uvědomit si rozdíl mezi odbornou a specializovanou způsobilostí k výkonu zdrav. 
nelékařského povolání.  
  
Příklady typických uplatnění absolventů  FBMI ve zdravotnictví:  
- na straně dodavatelů zdrav. přístrojů, zařízení a pomůcek, dodavatelů servisu,  
- na straně poskytovatelů zdrav. péče: úzce vymezené činnosti obsluhy složitější zdrav. 
techniky, odborná technická a administrativní správa (management) zdrav. přístrojů.   
Požadavky na znalost/připravenost studenta:  vlastní představa o uplatnění ve zdravotnictví, o 
uplatnění jiném, důvody. Jde o vyvolání diskuse a o případnou korekci nereálné nebo jinak 
neadekvátní představy. 
 
Seznámení s oddělením zdrav. techniky dané nemocnice - organizace, členění, činnosti, 
materiální a personální zajištění. 
Činnosti spadající pod management zdrav. přístrojů.  
Metrologické zajištění zdravotnických přístrojů.  



 
Systém managementu jakosti: obecné principy a zásady. Implementace SMJ v OZT  
Seznámení se s pracovními dokumenty SMJ.  
 
Stěžejní právní a technické předpisy pro výrobu a užívání zdravotnických prostředků (zák. 
123/2000 Sb., zák. 22/1997 Sb. a nař. vlády příslušná ke zdrav. prostředkům, ČSN EN 
60 601-1). 
Určování třídy rizika zdrav. prostředku.  
Požadavky na znalost/připravenost studenta: zák. 123/2000 Sb., materiál MEDDEV 2.4/1 rev. 
8, část 1 a 2 (na  http://www.mzcr.cz/Odbornik/file.aspx?id=44&name=klasifikace_ZP.doc 
nebo v anglickém originále na http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/meddev/) 
  
 
Technická evidence zdravotnických prostředků, řešení z hlediska IT, z hlediska personálního, 
organizačního a psychologického (změna povědomí lékařského a ošetřovatelského personálu 
o standardních náležitostech péče o jím používaná technická díla). 
Požadavky na znalost/připravenost studenta: zákon 123/2000, ustanovení Hlavy V.  
 
Přehled způsobů ochrany před dotykem živých a neživých částí elektrických zařízení. 
Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely (ČSN 33 2140). Elektrické kontroly 
zdrav. přístrojů během jejich používání. Rozvod el. energie a medicínských plynů na jednotce 
intenzívní péče (koronární jednotce, katetrizačním pracovišti). Kontroly zdravotnické 
izolované soustavy, jejího izolačního stavu. 
 Požadavky na znalost/připravenost studenta: znalost základních a nejvíce používaných 
ochran před dotykem elektricky živých a neživých částí, případně orientovanost v ČSN 33 
2140. 
 
Mechanická podpora selhávajícího srdce. Ukázky čerpadel. 
Sonografie, echokardiografie jako suverénní zobrazovací diagnostické metody: funkcionality 
z hlediska medicínského a technického. 
Požadavky na znalost/připravenost studenta: znalost principu ultrazvukového zobrazování 
v medicíně, znalost Dopplerova jevu a jeho specifické využití pro indikaci a zobrazení 
krevního proudění. 
 
Ukázka použití pracovního dokumentu SMJ při BTK defibrilátoru (SOP-standardní operační 
postup)  
Používání databáze tech. evidence zdrav. prostředků: vyhledávání, zápisy kontrolních a 
inspekčních úkonů.  
Požadavky na znalost/připravenost studenta: nauka o informatice – databáze. 
 
Přístroje kolem lůžka intenzívní kardiologické nebo anesteziologické péče: lůžkový monitor, 
infúzní pumpa, injekční dávkovač, orientační měření saturace krve kyslíkem. Umělá plicní 
ventilace, intraaortální balónková kontrapulsace. Ukázka elektrických rozvodů a rozvodu 
mediplynů, zdravotnická izolovaná soustava, integrované koncové prvky rozvodů energií, 
médií a signálů.) 
Elektrická kontrola zdravotnického přístroje.  
Požadavky na znalost/připravenost studenta: elektrokardiogram, jeho grafoelementy a jejich 
původ, elektrofyziologie srdce, elektrický vodivý systém srdeční,  poruchy vedení vzruchů; 
koncept unikajících proudů v případě zdravotnického přístroje, orientace v anatomii a 
fyziologii dýchacího aparátu, zákl. pojmy plicní mechaniky.  

http://www.mzcr.cz/Odbornik/file.aspx?id=44&name=klasifikace_ZP.doc


 
Plán nákupu zdravotnických prostředků. Poptávání (s použitím zákona o veřejných 
zakázkách), sestavení kupní smlouvy, připomínkové řízení, předání a převzetí přístroje, jeho 
evidence a uvedení do provozu. Prohlídka dokumentace zajímavého (případně dramatického) 
procesu veřejné zakázky na zdravotnický přístroj. 
Požadavky na znalost/připravenost studenta: aktuální znění zákona o veřejných zakázkách  
 
Po celou dobu OP se  studentům dostane možnost přístupu k Inter- a Intranetu. Zejména 
Intranet IKEM jim zprostředkuje informace, které tam pro zdravotnický personál umisťuje 
OZT (např. barevný kód el. zásuvek s účelem jejich použití, návody k obsluze přístrojů aj.) 
Nahlédnou rovněž do systému organizačních směrnic upravujících činnosti dané nemocnice 
na poli léčebné péče, personální politiky, technického zázemí, ekonomiky a účetnictví. 
 
Poznámka k citovaným právním předpisům: jsou snadno přístupné na mnoha místech. Stačí je zadat 
v internetovém prohledávači ve formátu č./rok uveřejnění ve Sbírce zákonů. Konkrétní elektronický zdroj 
uvádíme jen v případě, že k němu existuje speciální a hledačem obtížně vystopovatelná cesta. 
 
Poznámka k citovaným technickým normám: nejsou dostupné na Internetu, ani jinak. Zakoupené tisky či 
elektronické jejich nosiče se nesmí dále kopírovat, rozšiřovat. Školy mají možnost zakoupení s 50 % slevy. 
Avšak ani takto úplatně pořízená norma by neměla být kopírována pro jednotlivé studenty.   
  

Náměty studentských cvičení 
 

Sestavení údržbového plánu na základě požadavků v návodu k obsluze. 
Návrh org. směrnice nebo standardního, operačního postupu na údržbu a opravy zdrav. 
přístrojů. 
Selektivní sestava-seznam přístrojů podle určitého kriteria za použití databáze technické 
evidence zdrav. prostředků. 
Návrh zadávací dokumentace nebo její části pro poptání zdravotnického přístroje formou 
otevřeného řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Příprava plicního ventilátoru k dlouhodobé ventilaci plic, základní jeho nastavení podle 
indikace lékaře. 
Návrh kupní nebo servisní smlouvy. 
BTK defibrilátoru. 
Návrh standardního operačního postupu na denní kontrolu defibrilátoru. 
 

Osnova deníku vedeného studentem během OP 
 
Titulní strana: jméno studenta, ročník, název a adresa školy, datum OP (od-do) 
Vlastní denní zápisy uvozené datem: krátké výstižné charakteristiky činností a pozorování 
následované podrobnějším zápisem vlastních postřehů, stěžejních ponaučení a poznatků. 
Závěr: hodnocení OP studentem a hodnocení studenta (jeho přístupu k praxi) pracovníkem 
zdravotnického pracoviště (nebo jiného pracoviště) odpovědným za vedení OP. Z tohoto pak 
student vytvoří závěrečnou zprávu.  
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