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Výsledky přijetí pro studijní program / studijní obor Všeobecné lékařství - bez přijímací 
zkoušky pro akademický rok 2017/2018 

 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky do studijního programu 
/ studijního oboru Všeobecné lékařství: 
Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 50 uchazečů, 
v případě umístění více uchazečů na místě se shodným počtem bodů do místa 50, budou 
navrženi na přijetí všichni uchazeči z daného místa se shodným počtem bodů. 

 Uchazeč/ka o studium úspěšně složí ve studijním roce 2016/2017 maturitní zkoušku 
a úspěšně zakončí středoškolský stupeň studia s výsledným průměrem do 
1,10 (včetně). Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech 
předmětů uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí (maturující uchazeči uvedenou 
za poslední ročník SŠ hodnocení za první pololetí). U čtyřletých středních škol se 
započítává průměr za 2. pololetí za 1. – 3. ročník a první pololetí 4. ročníku.  U 
víceletých gymnázií se započítavají výsledky za poslední čtyři roky studia, z 
posledního roku pouze 1. pololetní vysvědčení. Výsledek maturity se do celkového 
průměru nezapočítává. Do žádného z průměrů se nezapočítává známka 
z chování. 

 Uchazeč/ka absolvoval/a výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, 
biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a během 
celého studia nebyl/a klasifikován/a známkou horší než 2 (velmi dobře).  

 Uchazeč/ka řádně podal/a přihlášku ke studiu a zaplatil/a poplatek spojený 
s přijímacím řízením. 

 Uchazeč/ka dodal/a všechny povinné přílohy přihlášky (viz níže). 

 Uchazeč/ka, který/á splňuje všechny dané podmínky, si podá žádost o prominutí 
vykonání přijímací zkoušky a to nejpozději do 28. 2. 2017 prostřednictvím formuláře. 

 Pořadí bude stanoveno dle výsledného průměru (v případě rovnosti bude brán větší 
důraz na prospěch u profilových předmětů – fyzika, chemie, biologie). Uchazeči, kteří 
se umístí na 51. místě a výše budou pozváni k vykonání přijímací zkoušky. 

Uchazeč/ka se ke studiu do 1. ročníku zapíše před vypsaným datem řádného zápisu, případně 
dnem konání přijímací zkoušky, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty. 
 
 
 

Univerzitní číslo Počet bodů Návrh na přijetí 

157897 90 ano 

157751 90 ano 

157108 90 ano 

157926 90 ano 
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156511 90 ano 

157493 90 ano 

157958 80 ano 

157087 80 ano 

158232 80 ano 

160522 75 ano 

156054 75 ano 

158171 75 ano 

155980 70 ano 

156043 70 ano 

157644 70 ano 

159100 70 ano 

157160 65 ano 

157799 65 ano 

157792 65 ano 

157422 65 ano 

156970 65 ano 

157379 65 ano 

158941 60 ano 

158541 60 ano 

158659 55 ano 

157072 55 ano 

158845 55 ano 

157197 55 ano 

157770 55 ano 

159255 55 ano 

157325 55 ano 

159723 55 ano 

157405 55 ano 

157111 55 ano 

159381 55 ano 

158024 55 ano 

157143 55 ano 

157291 55 ano 
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157941 50 ano 

156917 45 ano 

157138 45 ano 

159117 45 ano 

157545 0 nesplnění  požadavků 

158254 0 nesplnění  požadavků 

156064 0 nesplnění  požadavků 

157228 0 nesplnění  požadavků 

159148 0 nesplnění  požadavků 

 


