
            

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ 

KURZ PODOLOGIE 

JEDINÝ KURZ PODOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

PODOLOGIE s. r. o. ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy pořádají Kurz podologie, 

zaměřený na preventivně léčebnou a rekondiční péči o nohy a nehty. 

Kurz je určen všem odborníkům zabývajícím se péčí o nohy a nehty, zejména pedikérům 

vzdělávajícím se v podologických dovednostech. V rámci mezioborové spolupráce je 

vhodným vzdělávacím doplňkem i pro dermatology.  

Obsahem kurzu je nutné minimum zdravotnického i dalšího vzdělání pro výkon činnosti 

v oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy. Nenahrazuje praktické dovednostní kurzy 

z jednotlivých oborů podologické činnosti. Ty lze za zvýhodněných podmínek dodatečně 

individuálně doplnit.  

Vyučujícími v kurzu jsou přední odborníci ze všech výukových oblastí.  

Náplní první části kurzu je: anatomie, dermatologie, ortopedie, diabetologie, psychologie, 

základy managementu v podnikání, praktický kurz první pomoci, patologie nohy, 

problematika zarostlých nehtů a chirurgie nehtů, hygiena a epidemiologie, ortonyxie, nehtová 

protetika, fyzioterapie, okluze v podologii, ortotika - protetika, silikonové korekční pomůcky.  

Náplní druhé části kurzu je: základy medicínského práva, provozní řád, EET, GDPR, 

klientská administrativa, hygienické a živnostenskoprávní předpisy, praktický kurz aktivní 

noha a vyšetření nohou v podologii, patologie, praktický odběr mykologického materiálu, 

diabetologie a syndrom diabetické nohy v preventivní a rekondiční péči o nohy, edukační film 

o problematice diabetes mellitus, video postupy zhotovování nehtových rovnátek a protetiky 

nehtů, praktický nácvik výroby silikonových korekčních pomůcek. 

 



Absolventi celého kurzu v závěru vyplňují znalostní písemný test. Po absolvování kurzu 

získají osvědčení o absolvování kurzu podologie, který bude potvrzovat jejich edukaci 

v provádění specializovaných podologických výkonů, včetně potvrzení o zaškolení na odběr 

materiálu z nehtů pro mykologický rozbor v akreditované laboratoři. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje teoretickou a praktickou část kurzu a vykonání závěrečné 

zkoušky.  

 

Garanti kurzu: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA prezident České podologické společnosti, 

předseda podologické sekce České dermatovenerologické společnosti, soudní znalec se 

specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, předseda České 

dermatovenerologické společnosti, přednosta dermatovenerologické kliniky FN Královské 

Vinohrady 

 

Místo konání kurzu: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady, Praha 10 

Termín konání první části kurzu: květen - červen 2022, konkrétní termín bude upřesněn. 

Rozsah 39 hodin. Výuka probíhá v těchto dnech: so, po, út, st, čt, pá 

Termín konání druhé části kurzu: září - listopad 2022, konkrétní termín bude upřesněn. 

Rozsah 24 hodin. Výuka probíhá v těchto dnech: st, čt, pá 

 

Cena kurzu: 25.000,- Kč   Počet účastníků: max. 20 

Zálohu ve výši 5000,- Kč uhraďte do deseti dnů od doručení písemné žádosti o zařazení do 

kurzu. Poté bude Vaše rezervace závazně potvrzena a do kurzu budete zaregistrováni. Záloha 

je nevratná. Nejpozději do 28. 2. 2022 uhraďte částku 20.000, - Kč. 

Číslo účtu: 4392229389/0800 

IBAN: CZ16 0800 0000 0043 9222 9389, BIC (SWIFT)  GIBACZPX 

Variabilní symbol: prvních šest čísel RČ 

Do zprávy pro příjemce uveďte: Kurz podologie a Vaše příjmení. 

 

Storno podmínky: Uchazeč má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je 

nutno oznámit písemnou formou (e-mail). V případě storna bude provedeno vyúčtování a nejpozději do 30 dnů 

převedena zbývající částka uchazeči. Při zrušení rezervace uchazečem činí storno poplatek:  

- více než 30 dnů před nástupem do kurzu 0% uhrazené částky 

- 29 - 21 dnů před nástupem do kurzu 50% uhrazené částky 

- 20 - 10 dnů před nástupem do kurzu 75% uhrazené částky 

- méně než 10 dnů před nástupem do kurzu 100% uhrazené částky (záloha ve výši 5000,- Kč je nevratná). 

 

Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, pište na níže uvedený e-mail. Obdržíte žádost o zařazení do 

kurzu, kterou po vyplnění obratem zašlete zpět oskenovanou nebo poštou. Neposílejte 

dokument jako fotografii z mobilního telefonu. Spolu s žádostí obdržíte harmonogram 

teoretické části. 

Registrace a informace:  

Soňa Fešarová 

Tel: +420 602 255 539 

e-mail: podologiesro@seznam.cz 

mailto:podologiesro@seznam.cz

