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Asociace zdravotnických škol 

České republiky 

 

 

 

USNESENÍ 
 

ASOCIAČNÍ RADY ASOCIACE ZDRVOTNICKÝCH ŠKOL ČR 

  

 

Členové asociační rady, která je výkonným orgánem Asociace zdravotnických škol, 

sdružující zdravotnické školy v České republice, se rozhodli na svém jednání dne 11. 

února 2014 v Praze přijmout usnesení k zavádějícímu a subjektivnímu vyjádření 

prezidentky Komory zubních techniků ČR paní Alexandry Seidlové, jež uvedla 

v živém vstupu pro TV Pohoda dne 28. ledna 2014 v pražském Palladiu. Televizní šot 

je umístěn na webové stránce KZT a takto zveřejněný poškozuje nejen samotný obor 

zubní technik ve vzdělávacích programech středních a vyšších odborných škol, ale 

také samotné zdravotnické školy, které vzdělání v uvedených oborech vzdělání 

poskytují. 

 

1. Kompetence absolventů: Nesouhlasíme s výrokem, že absolvent oboru vzdělání Asistent 

zubního technika je tzv. pouze „k ruce“ zubnímu technikovi, protože pracuje pod odborným 

dohledem: dochází zde k mylnému výkladu zákona č. 96/2004 Sb. o výkonu povolání pod 

odborným dohledem (nikoli pod přímým vedením). Paní A. Seidlová nebere v úvahu odborné 

kompetence absolventa Asistenta zubního technika tj. provádět činnosti v rámci léčebné a 

preventivní péče pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře 

(zhotovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků; 

provádění oprav zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických 

výrobků; zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství; 

obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby). 

Z uvedených kompetencí vyplývá, že asistent zubního technika není pouze pomocníkem 

zubního technika. 

 

2. Vysoký počet škol s oborem zubní technik a jejich uplatnění v praxi: Jde o zavádějící 

informaci, neboť některé školy otevírají obory AZT a DZT jednou za dva roky. Jde o 

regionální záležitost v kompetenci zřizovatelů a zaměstnanost absolventů se rovněž 

regionálně odlišuje. Nezaměstnanost v oborech Asistent zubního technika/Diplomovaný zubní 

technika je ve většině krajů téměř nulová. Úřady práce dosud nevykazují žádný nárůst 

nezaměstnaných ve zdravotnických oborech. Jako zavádějící informaci shledáváme počty 

absolventů AZT, protože většina absolventů AZT pokračuje dále ve studiu oboru DZT. Jde 

tedy o identické bývalé žáky oboru AZT a zdravotnické školy jsou tak fakticky saturovány 

z vlastních zdrojů. 

 

3. Odklon od odbornosti a současné trendy ve vzdělávání: V dnešní globalizované 

společnosti se vlivem trendů tzv. západního světa mění priority současné generace i 

v otázkách získávání vzdělání a jejich kariérního povědomí. Žáci na středních školách se 
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často teprve tzv. hledají a snaží se profesně zorientovat a etablovat. Není proto žádnou 

výjimkou, pokud žáci obor předčasně opouštějí a vybírají si ze široké škály jiných 

atraktivních oborů. Určité procento fluktuace a transferů žáků napříč (i atraktivními a tzv. 

drahými) obory jsou běžným trendem v mnoha profesích u nás i v zahraničí.  

 

4. Otázka volných pracovních míst: Názor paní Seidlové, že by si měli budoucí žáci a 

studenti oborů AZT a DZT zjišťovat, zda budou mít pracovní uplatnění, je v dnešní době 

neakceptovatelný. Nelze predikovat, jaký bude vývoj v oboru ve výhledu 5 – 10 let. Vývoj 

závisí na mnoha faktorech, jako je např. fluktuace zaměstnanců v laboratořích, odchody do  

důchodu, mateřské dovolené, počet zubních lékařů apod.). Problém zaměstnatelnosti 

absolventů je obecným jevem v naší společnosti a netýká se pouze oboru zubní technik, ale 

obecně všech oborů středních a vysokých škol – viz poslední statistika o varovném počtu 630 

tisíc nezaměstnaných v ČR! Otázka zaměstnatelnosti je celorepublikový problém, tudíž apel 

paní Seidlové k budoucím žákům a studentům, aby si dopředu zjišťovali, zda budou 

zaměstnáni a kolik si vydělají s tím, že prakticky nemají šanci být zaměstnaní a že si málo 

vydělají, můžeme považovat za diskriminační a vážně poškozující argumenty pro obor zubní 

technik. 

 

5. Talentové zkoušky: Paní Seidlová uvádí z neznalosti školské legislativy nepřesný termín 

talentová zkouška, kterou vykonávají pouze uchazeči o umělecké obory. U technických oborů 

AZT a DZT se jedná o zkoušku manuální (praktické) zručnosti, která je (s výjimkou dvou 

případů) obligátní a nedílnou součástí přijímací zkoušky, při níž uchazeč prokazuje základní 

kompetence ke zvládnutí praktické náplně oboru. Zde zcela výjimečně souhlasíme 

s vyjádřením paní Seidlové, že jedním z hlavních kriterií pro přijetí uchazeče je prokázání 

manuální a technické zručnosti uchazeče a uchazeči musí prokázat před přijetím praktickou 

zručnost. 

 

6. Otázka nástupních platů: Nástupní platy jsou obecně na nízké úrovni ve všech oborech. 

Ve všech profesích je nutné prokázat své schopnosti a dovednosti, na základě kterých je 

zaměstnanec adekvátně odměňován. Není možné paušalizovat, ale ani srovnávat příjmy ve 

státním (tabulkové platy) a soukromém sektoru (smluvní platy).  Např. absolventky oboru 

diplomovaná všeobecná sestra jsou v některých nemocnicích přijímány na pozice oboru 

zdravotnický asistent, kdy prioritou je ekonomická úspora (nižší platové zařazení). Z toho lze 

vyvozovat, že k identické situaci může docházet i v dalších oborech, AZT a ZT nevyjímaje. 

 

7. Závěr: 

 

Vyjádření paní Seidlové vyznělo jednoznačně jako: 

 

- propagační (s průvodními obrazovými materiály z vlastní soukromé laboratoře preferuje 

paní Seidlová vlastní osobu) 

- konkurenční (jednostranná kritika existence státních vzdělávacích zařízení, jejichž početní 

absolventi berou práci živnostníkům ve stejné profesi) 

- desinformační (nepřesné a zavádějící informace bez podpůrných statistických argumentů 

pouze v rovině neprůkazných vlastních názorů) 

- neprofesionální (pokud paní Seidlová vystupuje jako reprezentantka profesní komory, musí 

jasně uvádět její stanoviska podložená argumenty a odlišit je od svých soukromých názorů. Je 

neprofesionální používat ve svých vyjádřeních terminologii (např. ze školské legislativy) a 

výroky, které jsou nepřesné a zkreslují situaci. 
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- nevyvážené (přesto, že se „druhá strana“ neměla možnost k uváděným argumentům veřejně 

vyjádřit, byla reportáž zveřejněna jako tzv. jediná pravda na oficiálních stránkách Komory 

zubních techniků) 

 

Prezidentka KZT paní Alexandra Seidlová se opakovaně veřejně, jednostranně a kriticky 

vyjádřila (viz článek v odborném periodiku KZT na téma mezinárodní soutěž zubních 

techniků) k úrovni, kvalitě a způsobu vzdělávání zubních techniků ve zdravotnických školách 

ČR.  

Asociace zdravotnických škol (dále jen AZŠ) považuje výroky paní prezidentky za nešťastné 

a kontroverzní. AZŠ ČR uvítala před několika lety vznik KZT a těšila se na vzájemnou úzkou 

spolupráci mezi školami a profesní organizací. Nyní převažuje rozčarování z veřejného 

vystupování nejvyšší představitelky této profesní organizace.  

Asociační rada AZŠ konstatuje, že pokud budou představitelé KZT pokračovat v trendu 

osočování a veřejné diskreditace našich vzdělávacích institucí a KZT se nedistancuje od 

zavádějících a v posledním případě i diskriminačních vyjádření paní prezidentky, učiní 

Asociace zdravotnických škol adekvátní opatření na svou obranu.    

 

Usnesení bude postoupeno MŠMT, MZ ČR, prezidentovi UZS ČR, předsedkyni AVOŠ, 

předsedovi Akreditační komise MŠMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 11. 2. 2014     PhDr. Karel Štix, v. r. 

       Předseda Asociace zdravotnických škol 

       Místopředseda Asociace VOŠ 


