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Městská nemocnice Ostrava 
příspěvková organizace 

INSTRUKCE PRO PRAXI 
 

Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE  
 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, získala od 1.3.2014 akreditaci k realizaci 
praktické části specializačního vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie. Následující informace 
jsou určeny pro případné zájemce o vykonání praxe v našem zařízení pod vedením školitelů v oboru 
fyzioterapie. 
 
Rozpis praktické části v MNO (max. 12 týdnů): 

  pracoviště 
počet 
hodin 

2 týdny Lůžkové oddělení neurologie 80 
1 týden Lůžkové oddělení interní 40 
2 týdny Lůžkové oddělení dětské 80 
1 týden Lůžkové oddělení následné péče nebo ošetřovatelských lůžek 40 
1 týden Lůžkové oddělení chirurgie 40 
1 týden Lůžkové oddělení ortopedie 40 
1 týden Lůžkové oddělení traumatologie 40 
1 týden Oddělení anesteziologicko-resuscitační 40 
2 týdny Oddělení akutní rehabilitační péče 80 
Celkem:   180  

 
Garant praktické části specializačního vzdělávání v MNO: 
vedoucí fyzioterapeutka oddělení Rehabilitace a fyzikální medicíny Mgr. Drahomíra Fleischerová 

Kontakt na pracoviště: 
Mgr. Drahomíra Fleischerová – drahomira.fleischerova@mnof.cz, +420 59 619 4141   
 
 
Postup pro zajištění praktické části specializačního vzdělávání  
 
Na webových stránkách http://www.mnof.cz/vzdelavani_a_rezidencni_mista jsou zveřejněny 
praktické pokyny k zajištění stáže v MNO (stejné pro všechny vzdělávací programy) a platný ceník 
za absolvování stáže na pracovištích MNO: 
 

1. Žadatel si odbornou stáž včetně konkrétního termínu předběžně dohodne s vedoucí 
fyzioterapeutkou (telefonicky nebo e-mailem). Minimálně 1 měsíc před plánovaným 
začátkem stáže odešle žadatel na příslušnou referentku Oddělení vzdělávání vyplněnou 
Přihlášku na odbornou stáž/praxi v MNO. Žádost podává uchazeč o stáž prostřednictvím 
svého zaměstnavatele (pokud je zaměstnanec) s jeho doporučením. 

2. Pokud žadatel nemá zaměstnavatele nebo stáž absolvuje na vlastní náklady, je žadatel 
povinen dále předložit:  

o doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání + doklad o studiu (studijní 
průkaz) 

o doklad o úrazovém pojištění 
o doklad o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání včetně 

odborné praxe 
o lékařské potvrzení (postačuje prohlášení obvodního nebo závodního lékaře, že 

žadatel je po zdravotní stránce schopen absolvovat odbornou praxi a má povinná 
očkování)  
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3. I v případě, že je praktická část specializačního vzdělávání v programu Aplikovaná 
fyzioterapie požadována na více pracovištích, vyplní žadatel pouze jednu přihlášku na 
stáž, a to na oddělení Rehabilitace a fyzikální medicíny. Zájemce o stáž se na konkrétních 
pracovištích domlouvá až s vedoucí fyzioterapeutkou po nástupu na stáž.  

4. Oddělení vzdělávání vyžádá na příslušném klinickém pracovišti potvrzení termínu stáže a 
určení školitele. Zaměstnavateli žadatele následně odešle k podpisu Smlouvu o realizaci 
odborné stáže v MNO. 

5. Poplatek za stáž se řídí platným ceníkem. Poplatek musí být uhrazen před zahájením stáže v 
souladu s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě. 

6. První den se žadatel dostaví na Oddělení vzdělávání MNO, kde předloží doklad o uhrazení 
poplatku za stáž - kopii výpisu z účtu, event. příjmového dokladu z pokladny MNO. 

7. Před zahájením stáže je nutno absolvovat školení BOZP (každé pondělí od 7:00 hod, 
v případě nástupu v jiné dny pak přímo na pracovišti). 

8. Stážista je povinen být označen jmenovkou, kterou bude nosit po celou dobu stáže na 
viditelném místě. 

 
Přihlášku či dotazy k pokynům adresovat na:  
Kateřina Klimešová 
Oddělení vzdělávání, tel. +420 596 193 710, e-mail: katerina.klimesova@mnof.cz  
 
 
Postup pro započtení odborné praxe specializačního vzdělávání v programu  
Aplikovaná fyzioterapie 

1. Při nástupu na praktickou část specializačního vzdělávání se frekventant po vyřízení 
nezbytných administrativních formalit na Oddělení vzdělávání dostaví na oddělení 
Rehabilitace a fyzikální medicíny ke garantovi praktické části – Mgr. Drahomíře 
Fleischerové, kde bude seznámen s provozem jednotlivých pracovišť a přidělen k 
příslušnému školiteli. 

2. K úspěšnému splnění a ukončení praktické části specializačního vzdělávání je doporučeno 
absolvování odborné praxe na akreditovaném pracovišti (minimálně 4 týdny) nebo 
pracovišti schváleném vedoucím studia v souladu s platnými právními předpisy: 
a. účastník, který bude absolvovat všech 12 týdnů praktické výuky SV v MNO 

 vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, do kterého mu budou garantem 
praktické části specializačního vzdělávacího programu postupně zapsány 
absolvované týdny praktické výuky v MNO 

b. účastník, který bude absolvovat pouze část praktické výuky SV v MNO  
  vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, nechá si potvrdit již absolvované 

týdny praktické výuky na lůžkových odděleních od odpovědného zástupce 
zdravotnického zařízení, ve kterém tato praxe proběhla. Potvrzení o absolvování 
praktické části v MNO provede garant praktické části specializačního vzdělávacího 
programu (min. 4 týdny). 

c. účastník, který již absolvoval všech 12 týdnů praktické výuky na lůžkových 
odděleních na jiných pracovištích  

 vytiskne si formulář Potvrzení o vykonané praxi, nechá si potvrdit absolvované 
týdny praktické výuky na lůžkových odděleních od odpovědného zástupce 
zdravotnického zařízení, ve kterém tato praxe proběhla. 

 u těchto účastníků bude požadován administrativní poplatek 1000,- Kč, splatný v 
pokladně MNO nejpozději v den zápisu do Studijního průkazu  

 v případě zájemců pouze o zápočet odborné praxe a posouzení/obhájení kazuistik, 
bude rovněž vyplněna Přihláška na odbornou stáž/praxi v MNO, která bude 
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odeslána na Oddělení vzdělávání (slouží jako podklad vystavení pokynů k platbě 
administrativního poplatku).  

3. V průběhu praxe účastník vypracuje kompletní kazuistiku pacienta s neurologickou, 
chirurgickou a interní diagnózou (schválenou vedoucím studia), tzn. 3 kazuistiky 
(požadavky viz níže), a tyto zašle vypracované (přípona souboru .doc) elektronickou 
cestou na adresu drahomira.fleischerova@mnof.cz , práce budou posouzeny, eventuelně 
budou zaslány připomínky k dopracování. Po schválení práce bude frekventant vyzván v 
určeném termínu k obhájení práce. 

4. K započtení praktické části specializačního vzdělávacího programu se dostaví frekventant s 
vyplněným formulářem Potvrzení o vykonané praxi a se třemi (schválenými) kazuistikami 
v tištěné podobě (viz dále), garant praktické části specializačního vzdělávacího programu 
provede po úspěšném obhájení kazuistik zápis do Studijního průkazu. 

 
Požadavky na zpracování kazuistik 
 
Formální požadavky: 

- zpracování v textovém editoru (přípona souboru .doc) 
- typ písma Times New Roman, písmo normální 
- velikost písma 12, nadpisy 14, řádkování 1,5, text zarovnán do bloku 
- okraje: horní okraj 25 mm, dolní okraj 25 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 25 mm 
- očíslovat stránky, celkový rozsah práce 12-14-stran 
- po vytištění svázat kroužkovou vazbou, lze svázat všechny tři kasuistiky do jedné práce 

 
Obsahové požadavky: 

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

- obsah - 1 strana 
- stručná charakteristika základního onemocnění - 1 strana 
- výběr pacienta: iniciály, pohlaví, věk, anamnestické údaje, předchorobí – 1strana 
- vyšetření pacienta (kineziologický rozbor) – 2 strany 
- krátkodobý rehabilitační plán + příklady cvičební jednotky, užití fyzioterapeutických 

technik a prostředků fyzikální terapie, vlastní realizace terapie, její zhodnocení – 3-4 strany 
- dlouhodobý rehabilitační plán + příklady dalších vhodných léčebných postupů, zhodnocení 
- psychosociálních aspektů – 1-2 
- závěr – krátké zhodnocení terapie – 1 strana 
- seznam literárních zdrojů 1-2 strana 
- přílohy: tabulky, grafy, obrázky, fotografie 

 
Příklad zápisu literatury: 
viz citační norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 
 


