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Absolvent je vzděláván tak, aby splňoval odbornou způsobilost dle zákona č.96/2004Sb.
v platném znění o nelékařských zdravotnických povoláních a na něj navazující vyhlášku
č. 424/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků
a jiných odborných pracovníků a vyhlášky č. 39/2005 Sb. v platném znění, stanovující
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání. Svou práci cíleně zaměřuje na laboratorní činnost
v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek
v rámci ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem v laboratorních metodách.
Laboratorní asistent je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických
laboratořích, který vykonává svoji práci zodpovědně, čestně a na vysoké profesionální úrovni.
Obsah vzdělávání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití
nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v těchto
typech laboratoří:
- klinická biochemie,
- hematologie, imunohematologie a transfuzní služba,
- histologie a cytologie,
- mikrobiologie,
- imunologie,
- molekulární biologie a genetika,
- laboratoře zdravotních ústavů,
- laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu,
- laboratoře potravinářského a vodárenského průmyslu,
- laboratoře výzkumných ústavů a vysokých škol.
Uplatnění absolventa - v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby,
histologie, mikrobiologie a imunologie a jiných klinických laboratořích. Tyto laboratoře mohou
být součástí státních i soukromých zařízení. Pod odborným dohledem vykonávají činnost
v rámci léčebné a preventivní péče (rozsah stanoven vyhláškou MZ).

Kompetence absolventa:
V návaznosti na základní vzdělávání, dále na schopnostech a předpokladech našich žáků, vede
vzdělávání v tomto oboru žáky k vytvoření následujících klíčových a odborných kompetencí.

Kompetence k učení
Naši absolventi by měli:
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání,
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky,
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace,
- být čtenářsky gramotní,
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), umět si
pořizovat poznámky.
Kompetence k řešení problémů
Naši absolventi by měli:
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit
správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.
Komunikativní kompetence
Naši absolventi by měli:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných
vhodně se prezentovat,
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně,
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii,
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek,
diskusí, porad apod.),
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně
v jednom cizím jazyce.
Personální a sociální kompetence
Naši absolventi by měli:
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování
v různých situacích,

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace
a životních podmínek,
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí,
přijímat radu i kritiku,
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí,
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Naši absolventi by měli:
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu,
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika),
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci,
- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie,
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje,
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Naši absolventi by měli:
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním
podmínkám,
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze,
- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své
profesní cíle,
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými
předpoklady a dalšími možnostmi.
Matematické kompetence
Naši absolventi by měli:
- správně používat a převádět běžné jednotky,

- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy,
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat
a správně využít pro dané řešení,
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.),
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných
situacích.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
Naši absolventi by měli:
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií,
- učit se používat nové aplikace,
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace.
Odborné kompetence
Laboratorní asistent je způsobilý pracovat samostatně po zapracování ve specializovaných
klinických laboratořích. Odborná složka absolventa je charakterizována schopností užívat všech
nabytých vědomostí a dovedností při jednotlivých analýzách v libovolném typu laboratoře.
a) Provádět činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého
k poskytování laboratorní diagnostické péče bez odborného dohledu, tzn., naši absolventi by
měli:
- identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotit
jejich kvalitu pro požadovaná laboratorní vyšetření, zajišťovat jejich zpracování a následnou
likvidaci,
- připravovat materiály pro laboratorní činnost,
- využívat přístrojovou a laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu,
- podílet se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a na
manipulaci s nimi,
- pracovat se zdravotnickou dokumentací.
b) Provádět činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého
k poskytování laboratorní diagnostické péče na základě indikace lékaře, tzn., naši absolventi by
měli:
- provádět základní laboratorní měření a vyšetření.
c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi:
- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence,

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.),
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění
závad a možných rizik,
- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo
úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.
d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., naši absolventi by měli:
- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku,
- dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti.
e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., naši absolventi by měli:
- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení,
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
životní prostředí.

