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„Výběrové řízení na rezidenční místo“ 
 

pro rok 2017 
 

Specializační vzdělávání v lékařském oboru chirurgie 
 

počet rezidenčních míst: 1 

 
 
datum: 31. 8. 2017 
 
čas:  14:00 hod 
 
místo:   ředitelství Nemocnice ATLAS, a. s. (ve 4NP)  
  třída Tomáše Bati 5135  

760 01  Zlín 
 
komise: MUDr. Roman Kučera – předseda komise 
  doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. – člen komise (školitel rezidenta) 
  MUDr. Tomáš Melichar – člen komise 
  Ing. Ivana Malátová – člen komise 
 
uchazeči: MUDr. Jakub Šťastný 
 
Seznámení komise s obsahem přihlášek jednotlivých uchazečů do výběrového řízení: 

� vyplněný osobní dotazník,  
� lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 

měsíců, 
� výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 

měsíců, 
� neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,  
� neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 

způsobilosti, pokud ji získal, 
� potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, 
� přehled odborné praxe. 

 
Na základě osobních pohovorů s uchazeči budou členové komise hodnotit vymezená            
kritéria, dle níže stanovených počtu bodů.  
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Maximální počet bodů, který může uchazeč získat je 500. 
 

1) znalosti uchazeče v oboru       200 bodů 
2) osobní předpoklady        100 bodů 
3) zájem o práci v oboru chirurgie      100 bodů 
4) zájem o výkon povolání v daném regionu       50 bodů 
5) komunikační schopnosti         50 bodů 

 
Po ukončení osobních pohovorů stanoví komise pořadí uchazečů, a to na základě počtu 
dosažených bodů.  
 
O průběhu a výsledku výběrového řízení vyhotoví komise zápis, jejíž součástí je zpráva 
o posouzení a hodnocení uchazečů. Zápis podepíše předseda a všichni přítomní členové 
komise. 
 
 
 


