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Stanovisko k připravovanému vzdělávacímu programu 

 

Nový vzdělávací program: 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent v denní  

i kombinované formě studia.   

 

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je schopen bez odborného dohledu a bez indikace 

poskytovat zdravotní péči a podávat informace pacientovi v rozsahu své odborné 

způsobilosti a v souladu s platnými právními předpisy a standardy stanovenými zákonem  

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče  

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

 

Absolventi se uplatní ve všech typech lékáren, v prodejnách léčivých rostlin a 

zdravotnických potřeb, na katedrách farmaceutických, lékařských a přírodovědných fakult, v 

laboratořích pro kontrolu léčiv, ve výdejnách zdravotnických prostředků, na pracovištích 

zabývajících se výrobou léčiv, případně i v distribučních firmách.  

 

Po úspěšném ukončení školy se absolvent může dále vzdělávat v rámci celoživotního 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to jak v oblasti různých specializací, tak i studiem 

na vysoké škole. 



 

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě  facebook.com/uradprace.cr 

Zahradní 368/12, 701 60 Ostrava-Moravská Ostrava www.uradprace.cz 
Tel: +420 950 143 110| marcela.buckova@uradprace.cz   
 

 

Velmi pozitivní jsou skutečnosti, že Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě ve skupině oborů 53-

43-N jednak aktuálně neeviduje žádného uchazeče o zaměstnání, a dále že v přehledech 

volných pracovních míst jsou pracovní pozice, odpovídající studovanému oboru, 

zaměstnavateli průběžně poptávány.    

 

Z výše uvedených důvodů a s ohledem na dosavadní vývoj v uplatnitelnosti absolventů 

daného oboru na trhu práce - akreditaci nového oboru doporučujeme.  

 

 

S pozdravem 
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