Zásady a postup zkoušení patologie na LF MU
Absolvování předmětu patologie se skládá ze 3 (4) částí. Zvládnutí jedné části je podmínkou
pro připuštění k další části zkoušky.
Poslední den stáží:
1. Zápočet: uděluje vyučující asistent (tzn. asistent z mateřského ústavu). Pro udělení
zápočtu je třeba:
a. účast na stážích (povoleny 2 omluvené absence).
b. výsledek a prověření znalostí základů makroskopické diagnostiky. Spíše asi než o
vlastní diagnostiku, by se jednalo o makropopis patologických změn. Vzhledem
k tomu, že je vyžadován aktivním přístupu mediků k tělům zemřelých, znamená
to, že součástí zkoušky jsou i znalosti základů pitevní techniky.
V den zkoušky:
2. Písemný test: smyslem testu je prokázat základní znalosti patologie v rozsahu
požadovaném OPTIMEDem (tzn. pouze ty bazální, které si student bude pamatovat i po
promoci). Test se skládá z 15 otázek (5 obecná patologie, 5 speciální patologie, 5
onkologie). Výsledky vyhodnocuje asistent z mateřského ústavu. Test není klasifikován.
Hodnotí se pouze, prošel x neprošel. Pokud student test úspěšně absolvuje, ale u další části
zkoušky neprojde, nemusí test u reparátu opakovat.
Poznámka: Pokud Ústav patologie v Bohunicích zvládne včas přepracovat zkušební testy do této podoby,
bude dodatečně rozhodnuto, jak bude test vyhodnocován, tedy kolik bodů je třeba na jeho úspěšné splnění.
Pokud Ústav patologie v Bohunicích nezvládne včas přepracovat zkušební testy tak, aby odpovídaly výše
uvedeným kritériím a aby byly bezproblémově použitelné i na I. PAÚ u sv. Anny, bude tento bod ze systému
zkoušení vypuštěn.

3. Praktická část: zkouší a klasifikuje asistent z mateřského ústavu. Student si vylosuje dva
histologické preparáty (skla!!, ne jenom obrázky na PC), u nichž zvládne popis
histopatologických změn v daném orgánu, zodpoví možnosti základní diferenciální
diagnostiky a zodpoví základní teoretické minimum k této diagnóze.
Pokud student praktickou část zkoušky úspěšně absolvuje, ale u další části zkoušky
neprojde, nemusí histologickou část u reparátu opakovat.
Každý student musí mít možnost v dostatečném časovém předstihu, tzn. minimálně
dva týdny před vlastní ústní zkouškou, si zkušební sbírku prostudovat.
Přednostové (nebo jejich zástupci) obou ústavů zařídí, aby skla jak pro zkušební
sbírku, tak i pro výuku byly identické pro oba ústavy.
4. Teoretická část: zkouší a klasifikují dva examinátoři. Jeden z mateřského ústavu, druhý
z protilehlého ústavu. Zkouška se skládá ze 3 otázek, které si student losuje
(ručně/elektronicky):
a. obecná patologie,
b. speciální patologie,
c. onkopatologie

I když výsledná známka závisí převážně na úspěchu v teoretické části, je třeba brát jistý ohled
i na výsledek části praktické. S výslednou známkou musí souhlasit oba examinátoři!!
Vzhledem k tomu, že průběh zkoušky a hlavně náročnost na vědomosti musí být na obou
ústavech srovnatelné, není možné, aby se examinátoři na výsledné známce neshodli. Pokud by
k tomu přece jen došlo a názory by se natolik lišily, že ani po velmi usilovné vzájemné
konzultaci výsledná známka nebude naprosto jednoznačně jasná, znamená to, že tito
examinátoři nemají zájem na úpravě současných poměrů a jejich pověření ke zkoušení bude
zrušeno - oběma.
Průběh zkoušení bude namátkově kontrolován vizitacemi. Tyto vizitace provádí garant
oboru (prof. Hirt), předseda předmětové sekce (prof. Válek), proděkani a děkan.
Studenti mohou zkoušku absolvovat kdekoliv, bez ohledu na to, kde stážovali.
V ideálním případě by student neměl nijak citelně poznat, jestli dělá zkoušku v Bohunicích,
nebo u sv. Anny.
Přednostové jednotlivých ústavů zařídí, aby asistenti, kteří budou ve funkci druhého
examinátora na protilehlém ústavu, si byli vědomi toho, že právě oni tam budou na to, aby
zkoušky byly naprosto standardizovány. To znamená, že by měli mít dostatečné zkušenosti
z vlastního, mateřského ústavu, protože budou přenášet tyto zkušenosti na ústav protilehlý a
po čase i vice versa.
Přednostové jednotlivých ústavů jmenují svoje zástupce, kteří po vzájemné poradě do
konce března zveřejní na webu společné a hlavně dostupné studijní materiály nutné ke
zkouškám, společný sylabus otázek, a překontrolují i údaje v OPTIMEDu.
Přednostové včas předloží garantovi a po jeho schválení i zveřejní dostatečný počet
zkušebních termínů. Bude záležet na každém studentovi, aby si ohlídal vhodný termín na
ústavu, na který chce jít ke zkoušce.
Přednostové obou ústavů do týdne požádají děkanát LF MU o jmenování řádnými
examinátory pro všechny „přísedící“ asistenty, které budou vysíláni na protilehlý ústav.
Výuky jiné, než všeobecného směru (např. stomatologové, bakaláři) jsou samostatné, a
proto zcela v kompetenci jejich vedoucích. Tento postup se jich tudíž netýká. Problematika
zahraničních studentů bude řešena zvlášť.

