
UNIFY ČR – Unie fyzioterapeutů České republiky 

 

 
UNIFY ČR z.s. – Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4 – DIČ: 40612317 

Tel.: +402 261 006 441, GSM: + 420 724 317 057 – email: unify-cr@unify-cr.cz 
 

 

 

Příloha č. 2 - KREDITNÍ OHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  
 

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
FYZIOTERAPEUTŮ V ČR S GARANCÍ UNIFY ČR z. s. 

 
Tato příloha popisuje a stanovuje výši kreditů za jednotlivé formy celoživotního 

vzdělávání a maximální počet kreditních bodů za danou formu vzdělávání v registrační 
období 5 let. 
 
 

forma vzdělávání počet kreditů  
za akci 

maximální počet 
započítaných kreditů za 
období 5 let 

výkon povolání v odbornosti 
fyzioterapeut v daném období, 
minimálně v úvazku 0,5 

5 kreditů / 1 rok 
 

25 kreditů 

výkon povolání v odbornosti 
fyzioterapeut v daném období 
v úvazku nižším než 0,5 

3 kredity / 1 rok 15 kreditů 

pasivní účast na seminářích, 
workshopech, školících akcích, 
konferencích, kongresech a 
sympoziích včetně on-line forem  

dle délky akce,  
max. 4 kredity /1 den 

20 kreditů 

aktivní účast (první autor) na 
seminářích, workshopech, 
školících akcích, konferencích, 
kongresech a sympoziích včetně 
on-line forem 

10 kreditů bez omezení 

aktivní účast (další spoluautor) na 
seminářích, workshopech, 
školících akcích, konferencích, 
kongresech a sympoziích včetně 
on-line forem 

5 kreditů bez omezení 

pasivní účast na odborných, 
inovačních a certifikovaných 
kurzech 

dle délky akce, 
max. 5 kreditů / 1 den 

bez omezení 

aktivní účast na odborných, 
inovačních a certifikovaných 
kurzech 

1 kredit / vyučovací 
hodinu nebo kreditní 
jednotku 

bez omezení 

publikační aktivita 15 kreditů bez omezení 

pedagogická činnost 1 kredit / vyučovací 
hodinu 

15 kreditů 

vypracování standardu nebo 
nového postupu 

15 kreditů bez omezení 

e-learningový kurz 5 kreditů 15 kreditů 
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samostatné studium odborné 
literatury 

1 kredit 5 kreditů 

specializační vzdělávání 25 kreditů 25 kreditů 

odborné stáže v akreditovaných 
zařízeních 

5 kreditů /  
1 den 

15 kreditů 

 
 
  
 


