
 
             Ostravská univerzita 
             Lékařská fakulta 
             Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh 

 
V Ostravě dne 16. 05. 2022                                                                                                           Č.j.: OU-54504/11-2022 

DODATEK Č. 1 

OPATŘENÍ DĚKANA č.104/2022 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU  

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AR 2022/2023 

 

Doktorské studijní programy 

 
Dodatek č. 1 upravuje pouze pasáže zde uvedeny v původním znění a následném platném znění, nedotčené pasáže jsou nadále platné 

dle Opatření děkana č. 104/2022. 

 

Z důvodu vzniku situace nemožnosti přicestování uchazeče do České republiky z důvodu nemožnosti překročení státních hranic své 

domovské země nebo státních hranic České republiky pro vykonání písemné/ústní části přijímací zkoušky nebo zhoršení 

epidemiologické situace nebo důvodu zaviněné třetí stranou, umožní děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, na základě žádosti 

a řádně doložených důvodů, náhradní termín konání části přijímací zkoušky, je-li o něj požádán, a přístup online pro vykonání 

písemné/ústní části přijímací zkoušky.  

 
 

1.1.1. Ústní přijímací zkouška 

 

Původní znění podmínek přijímacího řízení: 

 

[1] Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii (prezenční, kombinovaná forma). 

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele doporučena. 
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[1.2] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

 

[2] Ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma). 

[2.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

[2.2] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

 

[3] Klinické neurovědy (prezenční, kombinovaná forma). 

[3.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty, 

doporučuje se účast školitele. 

[3.2] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

 

[4] Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma). 

[4.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele vítána. 

[4.2] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

 

[5] Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma). 

[5.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele vítána. 

[5.2] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 
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Nové znění podmínek přijímacího řízení: 

 

[1] Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii (prezenční, kombinovaná forma). 

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele doporučena. 

[1.2] V případě závažných objektivních důvodů nemožnosti účastnit se této části přijímací zkoušky prezenčně, může být na základě 

schválené žádosti děkanem LF OU umožněn ústní zkouška v online režimu. 

[1.3] Pro on-line spojení se bude používat platforma Zoom. Na email uvedený v e-přihlášce bude zaslán odkaz na on-line meeting, 

pomocí kterého se do meetingu uchazeč přihlásí v daný den i hodinu. Tento proces bude dozorován pověřenou osobou organizací 

této části přijímací zkoušky děkanem LF OU. 

[1.4] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

[1.5] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z řádně zdůvodněných a 

doložených důvodů: dle jednotlivých studijních programů. 

 

[2] Ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma). 

[2.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele doporučena. 

[2.2] V případě závažných objektivních důvodů nemožnosti účastnit se této části přijímací zkoušky prezenčně, může být na základě 

schválené žádosti děkanem LF OU umožněn ústní zkouška v online režimu. 

[2.3] Pro on-line spojení se bude používat platforma Zoom. Na email uvedený v e-přihlášce bude zaslán odkaz na on-line meeting, 

pomocí kterého se do meetingu uchazeč přihlásí v daný den i hodinu. Tento proces bude dozorován pověřenou osobou organizací 

této části přijímací zkoušky děkanem LF OU. 

[2.4] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

[2.5] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z řádně zdůvodněných a 

doložených důvodů: dle jednotlivých studijních programů. 
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[3] Klinické neurovědy (prezenční, kombinovaná forma). 

[3.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele doporučena. 

[3.2] V případě závažných objektivních důvodů nemožnosti účastnit se této části přijímací zkoušky prezenčně, může být na základě 

schválené žádosti děkanem LF OU umožněn ústní zkouška v online režimu. 

[3.3] Pro on-line spojení se bude používat platforma Zoom. Na email uvedený v e-přihlášce bude zaslán odkaz na on-line meeting, 

pomocí kterého se do meetingu uchazeč přihlásí v daný den i hodinu. Tento proces bude dozorován pověřenou osobou organizací 

této části přijímací zkoušky děkanem LF OU.  

[3.4] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

[3.5] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z řádně zdůvodněných a 

doložených důvodů: dle jednotlivých studijních programů. 

 

[4] Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma). 

[4.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele doporučena. 

[4.2] V případě závažných objektivních důvodů nemožnosti účastnit se této části přijímací zkoušky prezenčně, může být na základě 

schválené žádosti děkanem LF OU umožněn ústní zkouška v online režimu. 

[4.3] Pro on-line spojení se bude používat platforma Zoom. Na email uvedený v e-přihlášce bude zaslán odkaz na on-line meeting, 

pomocí kterého se do meetingu uchazeč přihlásí v daný den i hodinu. Tento proces bude dozorován pověřenou osobou organizací 

této části přijímací zkoušky děkanem LF OU.  

[4.4] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

[4.5] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z řádně zdůvodněných a 

doložených důvodů: dle jednotlivých studijních programů. 

 

[5] Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma). 
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[5.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele doporučena. 

[5.2] V případě závažných objektivních důvodů nemožnosti účastnit se této části přijímací zkoušky prezenčně, může být na základě 

schválené žádosti děkanem LF OU umožněn ústní zkouška v online režimu. 

[5.3] Pro on-line spojení se bude používat platforma Zoom. Na email uvedený v e-přihlášce bude zaslán odkaz na on-line meeting, 

pomocí kterého se do meetingu uchazeč přihlásí v daný den i hodinu. Tento proces bude dozorován pověřenou osobou organizací 

této části přijímací zkoušky děkanem LF OU. 

[5.4] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

[5.5] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z řádně zdůvodněných a 

doložených důvodů: dle jednotlivých studijních programů. 

 

Doplnění podmínek přijímacího řízení týkající se nově akreditovaných studijních programů budou řešeny dodatkem k tomuto opatření 

po schválení AS LF OU. 

 

Podmínky přijímacího řízení v tomto dokumentu byly schváleny Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU) dne: 

30. 05. 2022. 

 

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 31. 05. 2022.  
 

 

 

 

 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS 

děkan LF OU 

 
Zpracoval: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU 

Rozdělovník: Portál OU 


