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

 

 

V Ostravě dne 01. 10. 2022                                                                                                                                               Č.j.: OU-118590/11-2022 

 

 

OPATŘENÍ DĚKANA  

č. 122/2022 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2023/2024 

 

Bakalářské studijní programy 

 
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení pro AR 2023/2024 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené 

s přijímacím řízením, a to nejpozději ke stanovenému datu dle studijního programu.  

 

Způsob podání přihlášky  

• Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky nejpozději do termínu stanoveném u studijního programu.  

• Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.  

• Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů, musí si podat přihlášku na každý program zvlášť a uhradit administrativní poplatek. Počet 
zvolených programů se rovná počtu podaných přihlášek a počtu uhrazených plateb. 

• Pro platnost přihlášky je nutné souhlasit s informací uvedenou u přihlášky „Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím 

s podmínkami přijetí, termínem a způsobem ověřování jejich splnění, formou a rozsahem přijímací zkoušky a kritérii pro jejich 

vyhodnocení.“   
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Přílohy přihlášky 

• Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů připojí přílohu – Potvrzení 

příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu! V potvrzení musí být uveden 

konkrétní studijní program, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů, tzn. při 

zájmu o dva programy podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program. 

V případě návrhu na přijetí ke studiu doložte originál lékařského potvrzení společně s ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní 

oddělení LF OU. 

• Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu stanoveno jinak - pokud to bude nutné, 

budete o jejich doručení vždy požádáni.  

Uchazeči se specifickými vzdělávácími potřebami (SVP) PŘED podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 6 týdnů před vykonáním 

přijímací zkoušky, konzultují na LF OU volbu programu a průběh studia s fakultní koordinátorkou SVP z důvodu prevence neúspěšnosti studia 

zvoleného programu.  

• Fakultní koordinátorka SVP na LF OU: 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. 

email: hana.sochorova@osu.cz, telefon: 553 46 1746 

 

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu lze pořizovat 
kopie nebo výpisy v rozsahu stanoveném správním řádem a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného 
zaměstnance Lékařské fakulty OU. Termín pro nahlédnutí je stanoven dle Opatření rektora OU č. 118/2020 čl. 13 na 27. červenec 2023  
a 17. srpen 2023 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU. 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po 
náhradním termínu přijímací zkoušky, je-li v podmínkách pro přijímací řízení stanoven. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny 
prostřednictvím webu do 3 týdnů po vykonání náhradního termínu přijímací zkoušky. Každý uchazeč obdrží písemně poštou nebo/i emailem 
nebo/i v aplikaci e-přihlášky vyrozumění, oznámení a následné rozhodnutí nebo přímo rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání 
odvolání proti rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného formuláře na webu fakulty. Možnost uplatnit podání odvolání proti 
rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného formuláře na webu fakulty lze až po obdržení rozhodnutí poštou. 
 

https://dokumenty.osu.cz/lf/potvrzeni-lekare.pdf
https://dokumenty.osu.cz/lf/potvrzeni-lekare.pdf
mailto:hana.sochorova@osu.cz
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Adresa:  

• Lékařská fakulta Ostravské univerzity  

Studijní oddělení  

Syllabova 19  

703 00 Ostrava 3  

• Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU: 

o pro prezenční formu studia:  

▪ Bc. Lenka Kubinová, tel. č. 553 46 1711 (lenka.kubinova@osu.cz ) 

▪ Bc. Petra Brzeźniaková, DiS., tel. č. 553 46 1722 (petra.brzezniakova@osu.cz) 

▪ Martina Štverková, tel. č. 553 46 1712 (martina.stverkova@osu.cz) 

o pro kombinovanou formu studia:  

▪ Ing. Darina Pyszková, tel. č. 553 46 1710 (darina.pyszkova@osu.cz ) 

o pro navazující magisterské programy 

▪ Ing. Martina Pavlačková, tel. č. 553 46 1713 (martina.pavlackova@osu.cz) 

 

1. Obecné podmínky přijetí ke studiu 
 

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání 
 

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice 

 

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč 

musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

mailto:lenka.kubinova@osu.cz
mailto:petra.brzezniakova@osu.cz
mailto:martina.stverkova@osu.cz
mailto:darina.pyszkova@osu.cz
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[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý 

uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) 

nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. 

 

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo 

diplom absolventa konzervatoře. 

 

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku 

 

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý 

uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu. 

 

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením 

MŠMT pro plnění povinné školní docházky. 
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[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, 

doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání. 

 

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění 

podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 

uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 

 

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen 

(definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. 11. 2020. 

Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí 

nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.  

 

 

2. Další podmínky přijetí ke studiu 
 

2.1. Přehled studijních programů 
 

Studijní 

program 

(typ) 

(forma) 

(jazyk) 

Studijní 

specializace, 

nebo plán 

Nejvyšší 

možný 

počet 

přijímaných 

uchazečů 

Přijímací zkouška 

Prominutí 

přijímací 

zkoušky 

Poplatek 

termín 

Přihláška 

termín 
Písemná 

termín 

Ústní 

termín 

Talentová 

termín 

Praktická 

termín 
Bonifikace 

Nutriční terapie 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Nutriční 

terapie 
výhrada neotevření 

20 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

(upřesnění 

v pozvánce 

uchazeči) 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 
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Nutriční terapie 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Nutriční 

terapie 
výhrada neotevření 

20 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

(upřesnění 

v pozvánce 

uchazeči) 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Fyzioterapie 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Fyzioterapie 
výhrada neotevření 

35 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE 

ANO 
Duben/květen 

2023 
NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Ergoterapie 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Ergoterapie 
výhrada neotevření 

25 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Pediatrické 

ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Pediatrické 

ošetřovatelství 
výhrada neotevření 

35 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Pediatrické 

ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Pediatrické 

ošetřovatelství 
výhrada neotevření 

35 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Všeobecné 

ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Všeobecné 

ošetřovatelství 
výhrada neotevření 

45 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 
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Všeobecné 

ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Všeobecné 

ošetřovatelství 
výhrada neotevření 

45 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Ochrana a 

podpora zdraví 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Ochrana a 

podpora zdraví 
výhrada neotevření 

30 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Porodní 

asistence 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Porodní 

asistence 
výhrada neotevření 

35 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Zdravotnické 

záchranářství 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Zdravotnické 

záchranářství 
výhrada neotevření 

 

25 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE 

 

ANO 
Duben/květen 

2023 

NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Zdravotnické 

záchranářství 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Zdravotnické 

záchranářství 
výhrada neotevření 

25 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE 
ANO 

Duben/květen 

2023 
NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

Laboratorní 

diagnostika ve 

zdravotnictví 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Laboratorní 

diagnostika ve 

zdravotnictví 
výhrada neotevření 

35  
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 
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2.2. Přehled dalších podmínek přijetí ke studiu 
 

2.2.1. Výhrada změny počtu uchazečů 

 

[1] Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. 

[2] Toto navýšení bude oznámeno do dne 30. 6. 2023 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. 

[3] Důvodem případného navýšení je například přiznání finanční podpory z veřejných zdrojů, která je určena speciálně pro navýšení počtu 

studentů dané specializace (dotace na studenty). 

[4] Důvodem případného navýšení může být i zvýšená společenská potřeba příslušných zdravotnických profesí vzhledem k aktuálnímu 

epidemiologickému stavu a další důvody. 

 

2.2.2. Výhrada neotevření studijní specializace 

 

Nutriční terapie – prezenční, kombinovaná forma 

[1] ne 
 

Fyzioterapie – prezenční forma 

[1] ne 

 

Ergoterapie – prezenční forma 

[1] ne 

Radiologická 

asistence 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Radiologická 

asistence 
výhrada neotevření 

20 
výhrada 

změny 

ANO 
od 29. 05. 

2023 

do 09. 06. 

2023 

NE NE NE NE NE 

600 Kč 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 

ANO 
od 15. 11. 

2022 

do 15. 03. 

2023 
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Pediatrické ošetřovatelství – prezenční, kombinovaná forma 

[1] ne 

 

Všeobecné ošetřovatelství – prezenční, kombinovaná forma 

[1] ne 

 
Ochrana a podpora zdraví – prezenční forma 

[1] ne 
 

Porodní asistence – prezenční forma 

[1] ne 

 

Zdravotnické záchranářství – prezenční, kombinovaná forma 

[1] ne 

 

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – prezenční forma 

[1] ne 

 

Radiologická asistence – prezenční forma 

[1] ne 

 

 

2.2.3. Písemná přijímací zkouška  

 
Nutriční terapie – prezenční, kombinovaná forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
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přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou 
odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 16 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 8 bodů), chemie 

(minimum = 8 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Nutriční terapie. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Nutriční terapie. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Nutriční terapie. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 

 
Fyzioterapie – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou 
odpověď bude přidělen 1 bod. 
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[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 22 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 12 bodů), fyzika 

(minimum = 10 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný znalostní 
test a praktická zkouška (talentová). 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Fyzioterapie. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Fyzioterapie. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Fyzioterapie. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Ergoterapie – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test 
bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), společenskovědní test 

(minimum = 10 bodů). 
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[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Ergoterapie. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Ergoterapie. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Ergoterapie. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 

 
Pediatrické ošetřovatelství – prezenční, kombinovaná forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test 
bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 5 bodů), společenskovědní test  

(minimum = 5 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Pediatrické ošetřovatelství. 
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[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Pediatrické ošetřovatelství. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Pediatrické ošetřovatelství. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Všeobecné ošetřovatelství – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test 
bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), společenskovědní test 

(minimum = 10 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Všeobecné ošetřovatelství. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Všeobecné ošetřovatelství. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Všeobecné ošetřovatelství. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
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oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Všeobecné ošetřovatelství – kombinovaná forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test 
bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 18 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 9 bodů), společenskovědní test 

(minimum = 9 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Všeobecné ošetřovatelství. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Všeobecné ošetřovatelství. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Všeobecné ošetřovatelství. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 
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Ochrana a podpora zdraví – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie a chemie v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou 
odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 12 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 6 bodů), chemie 

(minimum = 6 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Ochrana a podpora zdraví. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Ochrana a podpora zdraví. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Ochrana a podpora zdraví. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Porodní asistence – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
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přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test 
bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), společenskovědní test 

(minimum = 10 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Porodní asistence. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Porodní asistence. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Porodní asistence. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Zdravotnické záchranářství – prezenční, kombinovaná forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou 
odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 
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[4] Každý uchazeč, který získá méně než 12 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 6 bodů), fyzika 

(minimum = 6bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný znalostní 
test a praktická zkouška (talentová). 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Zdravotnické záchranářství. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Zdravotnické záchranářství. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Zdravotnické záchranářství. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie, chemie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou 
odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 90 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 27 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), chemie 

(minimum = 12 bodů), fyzika (minimum = 5 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 
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[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 
Radiologická asistence – prezenční forma 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze 
konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín 
přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, 
za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] Obsah písemného testu: biologie, fyziky v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou 
odpověď bude přidělen 1 bod. 

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 14 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž 

jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 8 bodů), fyzika 

(minimum = 6 bodů). 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Radiologická asistence. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Radiologická asistence. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Radiologická asistence. 
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[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 
dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným 
oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se 
pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze 

z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů: 15. červen 2023. 

 

 

Z důvodu epidemiologické situace nebo jiné závažné události nebo příčiny, kdy může nastat 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, může umožnit děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, na základě 

žádosti a řádně doložených důvodů, náhradní termín konání části přijímací zkoušky a přístup online pro vykonání písemné/ústní části 

přijímací zkoušky.  

 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách mimo fakultu/univerzitu s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít 
pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[2] 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] Po celou dobu on-line testování budou platit následující pravidla:  

[3.1] Na úvod na webovou kameru ukáže uchazeč pověřené osobě děkanem LF OU pro koordinaci této části písemné zkoušky svůj 

doklad totožnosti s fotografií a že je v místnosti sám. Pro kontrolu během samotného on-line testu bude kamera stále zapnuta, což 

bude iluzí faktu, jako kdyby byl uchazeč fyzicky na LF OU v učebně, kde je určena rovněž osoba pověřena děkanem LF OU 

organizací příjímací zkoušky a dozorující dodržování pravidel přijímacího řízení. Z toho důvodu zůstane po celou dobu zapnutý i 

mikrofon. 
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[3.2] Pro kontrolu, že během testu nedojde k zneužití a vyhledávání odpovědí na veřejně přístupném internetu, bude povinně zapnuto 

sdílení Vaší plochy PC, resp. notebooku na němž bude on-line test v E-learning IS Moodle prováděn. 

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

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] 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. 

[6] 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. 

[7] Po celou dobu on-line testování budou platit následující pravidla:  

[7.1] Na úvod na webovou kameru ukáže uchazeč pověřené osobě děkanem LF OU pro koordinaci této části písemné zkoušky svůj 

doklad totožnosti s fotografií a že je v místnosti sám. Pro kontrolu během samotného on-line testu bude kamera stále zapnuta, což 

bude iluzí faktu, jako kdyby byl uchazeč fyzicky na LF OU v učebně, kde je určena rovněž osoba pověřena děkanem LF OU 

organizací příjímací zkoušky a dozorující dodržování pravidel přijímacího řízení. Z toho důvodu zůstane po celou dobu zapnutý i 

mikrofon. 

[7.2] Pro kontrolu, že během testu nedojde k zneužití a vyhledávání odpovědí na veřejně přístupném internetu, bude povinně zapnuto 

sdílení Vaší plochy PC, resp. notebooku na němž bude on-line test v E-learning IS Moodle prováděn. 

 

2.2.4. Ústní přijímací zkouška 

 

[1] Nutriční terapie (prezenční forma) – ne. 

[2] Nutriční terapie (kombinovaná forma) – ne. 
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[3] Fyzioterapie (prezenční forma) – ne. 

[4] Ergoterapie (prezenční forma) – ne. 

[5] Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[6] Pediatrické ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[7] Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[8] Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[9] Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma) – ne. 

[10] Porodní asistence (prezenční forma) – ne. 

[11] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma) – ne. 

[12] Zdravotnické záchranářství (kombinovaná forma) – ne. 

[13] Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma) – ne. 

[14] Radiologická asistence (prezenční forma) – ne. 

 

2.2.5. Talentová přijímací zkouška 

 

[1] Nutriční terapie (prezenční forma) – ne. 

[2] Nutriční terapie (kombinovaná forma) – ne. 

[3] Fyzioterapie (prezenční forma) – ne. 

[4] Ergoterapie (prezenční forma) – ne. 

[5] Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[6] Pediatrické ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[7] Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[8] Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[9] Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma) – ne. 

[10] Porodní asistence (prezenční forma) – ne. 

[11] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma) – ne. 

[12] Zdravotnické záchranářství (kombinovaná forma) – ne. 

[13] Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma) – ne. 

[14] Radiologická asistence (prezenční forma) – ne. 
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2.2.6. Praktická přijímací zkouška – talentová zkouška. 

 

[1] Nutriční terapie (prezenční forma) – ne. 

[2] Nutriční terapie (kombinovaná forma) – ne. 

[3] Fyzioterapie (prezenční forma) - ano 

[3.1] Praktická část přijímací zkoušky má podobu výkonnostního testu při provádění vybraných sportovních disciplín před zkušební komisí 

sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty, jež zajišťuje danou část přijímací zkoušky, případně členů přijímací 

komise fakulty, jež má akreditovaný daný studijní program. 

[3.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.  

[3.2.1] Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí na desetibodovou stupnici.  

[3.3] Každý uchazeč, který získá méně než 3 body v této části přijímací zkoušky, při splnění dílčího limitu získání alespoň 1 bodu z každé 

disciplíny, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

[3.3.1] SOUHRNNÝ VÝSLEDEK je prostým součtem bodů ze všech tří disciplín (všem je přiznána stejná váha).  

Součet bodů Hodnocení (celkové body) Diagnostický závěr 

v jedné z položek hodnocení 0 bodů nevyhověl vyřazen 

3 – 30 vyhověl může být přijat 

[3.4] Seznam sportovních disciplín pro praktickou část přijímací zkoušky je tento: 

[3.4.1] Položka č. 1: Běh na 1500 m … Diagnostikuje běžeckou vytrvalostní schopnost, která je pilířem fyzické kondice. Reprezentuje 
základní lokomoční činnost člověka podkládající úspěšnost v mnoha sportovních činnostech i každodenním životě. Skóre: 
dosažený čas v běhu s přesností 1 sekundy. 

[3.4.2] Položka č. 2: Shyby na hrazdě – muži (počet) / Výdrž ve shybu – ženy (čas) … Diagnostikuje schopnost překonávat hmotnost 
vlastního těla, zahrnuje cvičení zatěžující převážně svalstvo paží a pletence ramenního.  

 

[3.4.2.1] Muži: Na hrazdě doskočné opakované shyby, držení nadhmatem. Skóre: počet shybů.  

[3.4.2.2] Ženy: Na hrazdě dosažné výdrž ve shybu nadhmatem. Skóre: doba výdrže (sekundy).  

[3.4.3] Položka č. 3: Plavání 100 metrů … Plavání v bazénu (25 m nebo 50 m) na vzdálenost 100 m podle plaveckých pravidel.  
Nabídka obsahuje plavání způsobem kraul, prsa či delfín. Uchazeč si sám zvolí plavecký způsob. Předepsán je startovní skok. 
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Plavecké způsoby není dovoleno střídat. Skóre: Měří se čas, skóre je vyjádřeno v minutách, sekundách a desetinách sekundy. 
Nerozlišuje se plavání v krátkém či dlouhém bazénu, ani plavecký způsob (lepší plavec zvolí rychlejší způsob plavání).  

[3.5] 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. Náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, kteří v době řádného termínu praktické zkoušky konají maturitní 

zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným 

termínem přijímací zkoušky. 

[3.6] Poznámky - nemůže být přijat neplavec. Uchazeči si přinesou sportovní oblečení, obuv na běhání a plavky.  

[3.7] Jakékoliv nejasnosti řešte ihned na místě s dozorem a nechte řádně zaprotokolovat. V pozdějším odvolacím řízení již 
nemohou případně neřešené nejasnosti býti brány v úvahu.  

 

Bodovací tabulky 
 

Muži do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby  

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 7:01,0- - 2 2:30,1 - 

1 7:00 3 2:30 

2 6:53 5 2:20 

3 6:43 7 2:10 

4 6:33 8 2:00 

5 6:23 10 1:52 

6 6:13 12 1:44 

7 6:03 14 1:36 

8 5:57 16 1:28 

9 5:43 19 1:20 

10 - 5:35,0 21 - - 1:12,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  
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Muži nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 7:27,0- - 1 2:42,1 - 

1 7:26 2 2:42 

2 7:19 4 2:32 

3 7:09 6 2:22 

4 6:59 7 2:12 

5 6:49 8 2:04 

6 6:39 10 1:56 

7 6:29 11 1:48 

8 6:23 13 1:40 

9 6:09 15 1:32 

10 - 6:01,0 17 - - 1:24,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  

    

    

Ženy do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Výdrž ve shybu 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 8:41,0- - 9,9 2:45,1 - 

1 8:40 10 2:45 

2 8:23 14 2:35 

3 8:09 18 2:25 

4 7:55 23 2:15 

5 7:41 29 2:05 

6 7:27 35 1:55 

7 7:13 42 1:45 
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8 6:59 50 1:35 

9 6:45 58 1:25 

10 - 6:31,0 65 - - 1:15,0 

jednotka minuty:sekundy sekundy minuty:sekundy  

    

    

Ženy nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Výdrž ve shybu 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 9:00,0- - 8,9 2:55,1 - 

1 8:59 9 2:55 

2 8:42 13 2:45 

3 8:28 16 2:35 

4 8:14 21 2:25 

5 8:00 26 2:15 

6 7:46 32 2:05 

7 7:32 38 1:55 

8 7:18 45 1:45 

9 7:04 52 1:35 

10 - 6:50,0 59 - - 1:25,0 

jednotka minuty:sekundy sekundy minuty:sekundy 

 

[4] Ergoterapie (prezenční forma) – ne. 

[5] Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[6] Pediatrické ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[7] Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[8] Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[9] Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma) – ne. 
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[10] Porodní asistence (prezenční forma) – ne. 

[11] Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinovaná forma) – ano. 

[11.1] Praktická část přijímací zkoušky má podobu výkonnostního testu při provádění vybraných sportovních disciplín před zkušební komisí 

sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty, jež zajišťuje danou část přijímací zkoušky, případně členů přijímací 

komise fakulty, jež má akreditovaný daný studijní program. 

[11.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.  

[11.2.1] Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí na desetibodovou stupnici.  

[11.3] Každý uchazeč, který získá méně než 3 body v této části přijímací zkoušky, při splnění dílčího limitu získání alespoň 1 bodu z každé 

disciplíny, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

[11.3.1] SOUHRNNÝ VÝSLEDEK je prostým součtem bodů ze všech tří disciplín (všem je přiznána stejná váha).  

Součet bodů Hodnocení (celkové body) Diagnostický závěr 

v jedné z položek hodnocení 0 bodů nevyhověl vyřazen 

3 – 30 vyhověl může být přijat 

[11.4] Seznam sportovních disciplín pro praktickou část přijímací zkoušky je tento: 

[11.4.1] Položka č. 1: Běh na 1500 m … Diagnostikuje běžeckou vytrvalostní schopnost, která je pilířem fyzické kondice. 
Reprezentuje základní lokomoční činnost člověka podkládající úspěšnost v mnoha sportovních činnostech i každodenním životě. 
Skóre: dosažený čas v běhu s přesností 1 sekundy.  

[11.4.2] Položka č. 2: Shyby na hrazdě – muži (počet) / Výdrž ve shybu – ženy (čas) … Diagnostikuje schopnost překonávat 
hmotnost vlastního těla, zahrnuje cvičení zatěžující převážně svalstvo paží a pletence ramenního.  
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[11.4.2.1] Muži: Na hrazdě doskočné opakované shyby, držení nadhmatem. Skóre: počet shybů.  

[11.4.2.2] Ženy: Na hrazdě dosažné výdrž ve shybu nadhmatem. Skóre: doba výdrže (sekundy).  

[11.4.3] Položka č. 3: Plavání 100 metrů … Plavání v bazénu (25 m nebo 50 m) na vzdálenost 100 m podle plaveckých pravidel.  
Nabídka obsahuje plavání způsobem kraul, prsa či delfín. Uchazeč si sám zvolí plavecký způsob. Předepsán je startovní skok. 
Plavecké způsoby není dovoleno střídat. Skóre: Měří se čas, skóre je vyjádřeno v minutách, sekundách a desetinách sekundy. 
Nerozlišuje se plavání v krátkém či dlouhém bazénu, ani plavecký způsob (lepší plavec zvolí rychlejší způsob plavání).  

[11.5] 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. Náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, kteří v době řádného termínu praktické zkoušky konají maturitní 

zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným 

termínem přijímací zkoušky. 

[11.6] Poznámky - nemůže být přijat neplavec. Uchazeči si přinesou sportovní oblečení, obuv na běhání a plavky.  

[11.7] Jakékoliv nejasnosti řešte ihned na místě s dozorem a nechte řádně zaprotokolovat. V pozdějším odvolacím řízení již 
nemohou případně neřešené nejasnosti býti brány v úvahu.  

 

Bodovací tabulky 
 

Muži do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby  

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 7:01,0- - 2 2:30,1 - 

1 7:00 3 2:30 

2 6:53 5 2:20 

3 6:43 7 2:10 

4 6:33 8 2:00 

5 6:23 10 1:52 

6 6:13 12 1:44 

7 6:03 14 1:36 
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8 5:57 16 1:28 

9 5:43 19 1:20 

10 - 5:35,0 21 - - 1:12,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  

    

    

Muži nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 7:27,0- - 1 2:42,1 - 

1 7:26 2 2:42 

2 7:19 4 2:32 

3 7:09 6 2:22 

4 6:59 7 2:12 

5 6:49 8 2:04 

6 6:39 10 1:56 

7 6:29 11 1:48 

8 6:23 13 1:40 

9 6:09 15 1:32 

10 - 6:01,0 17 - - 1:24,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  

    

    

Ženy do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Výdrž ve shybu 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 8:41,0- - 9,9 2:45,1 - 

1 8:40 10 2:45 
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2 8:23 14 2:35 

3 8:09 18 2:25 

4 7:55 23 2:15 

5 7:41 29 2:05 

6 7:27 35 1:55 

7 7:13 42 1:45 

8 6:59 50 1:35 

9 6:45 58 1:25 

10 - 6:31,0 65 - - 1:15,0 

jednotka minuty:sekundy sekundy minuty:sekundy  

    

    

Ženy nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Výdrž ve shybu 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 9:00,0- -8,9 2:55,1 - 

1 8:59 9 2:55 

2 8:42 13 2:45 

3 8:28 16 2:35 

4 8:14 21 2:25 

5 8:00 26 2:15 

6 7:46 32 2:05 

7 7:32 38 1:55 

8 7:18 45 1:45 

9 7:04 52 1:35 

10 - 6:50,0 59 - - 1:25,0 

jednotka minuty:sekundy sekundy minuty:sekundy 
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[12] Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma) – ne. 

[13] Radiologická asistence (prezenční forma) – ne. 

 

2.2.7. Bonifikace 

 

[1] Nutriční terapie (prezenční forma) – ne. 

[2] Nutriční terapie (kombinovaná forma) – ne. 

[3] Fyzioterapie (prezenční forma) – ne. 

[4] Ergoterapie (prezenční forma) – ne. 

[5] Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[6] Pediatrické ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[7] Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[8] Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[9] Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma) – ne. 

[10] Porodní asistence (prezenční forma) – ne. 

[11] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma) – ne. 

[12] Zdravotnické záchranářství (kombinovaná forma) – ne. 

[13] Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma) – ne. 

[14] Radiologická asistence (prezenční forma) – ne. 

 

2.2.8. Prominutí přijímací zkoušky  

 

[1] Nutriční terapie (prezenční forma) – ne. 

[2] Nutriční terapie (kombinovaná forma) – ne. 

[3] Fyzioterapie (prezenční forma) – ne. 

[4] Ergoterapie (prezenční forma) – ne. 

[5] Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[6] Pediatrické ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 

[7] Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma) – ne. 

[8] Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma) – ne. 
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[9] Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma) – ne. 

[10] Porodní asistence (prezenční forma) – ne. 

[11] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma) – ne. 

[12] Zdravotnické záchranářství (kombinovaná forma) – ne. 

[13] Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma) – ne. 

[14] Radiologická asistence (prezenční forma) – ne. 

 

2.2.9. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

[1] Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením jednorázově celou částkou. 

[2] Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky 

ke studiu do posledního dne stanoveného limitu u studijního programu včetně.  

[2.1] Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, 
poplatek mu/jí nebude vrácen.  

[3] Každý uchazeč splatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením teprve dnem jeho připsání na bankovní účet Ostravské univerzity. 

[4] Každý uchazeč, který nezaplatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí 

ke studiu, nebude přijat ke studiu. 

[5] Po provedení úhrady poplatku za přijímací řízení si (po přihlášení do systému e-přihlášky) zkontrolujte, zda byla platba přiřazena k Vaší 

přihlášce (v sloupci Platba je uveden symbol úspěšného připsání platby na účet univerzity). V opačném případě se jedná o chybnou 

platbu. Správná platba je přiřazena k přihlášce nejpozději do týdne od provedení úhrady. 

[6] Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.  

[7] Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku 

byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do termínu stanoveném pro příslušný program jako 

nejzazší pro stanovení úhrady poplatku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  

[8] V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity 
nejpozději do termínu stanoveném pro příslušný program jako nejzazší pro stanovení úhrady poplatku. Požádá-li uchazeč/ka 
o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně 
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný program, přílohou této žádosti je doklad o provedené 
platbě. 

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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[9] Bankovní spojení: 
 

Název banky: ČNB Ostrava 

Účet: 0000931761, kód banky 0710  

Konstantní symbol: 379 

Variabilní symbol pro banku: 111011  

Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2 

Informace pro platbu ze zahraničí: 

IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 

SVIWT(BIWT): CNBACZPP 

2.2.10. Přihláška ke studiu 

 

[1] e-přihláška  

[2] Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit (věnujte zvýšenou 

pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = kombinace prezenční a distanční formy studia).  

[3] Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu administrativního poplatku, jež je dle Opatření děkana  

č. 121/2022 LF OU stanoven na 600,- Kč.  

[4] Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě – kromě 

správného čísla účtu a variabilního symbolu – svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden 

nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se 

vztahuje jiný specifický symbol. Společná platba několika programů je automaticky evidována jako chybná platba. 

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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Doplnění podmínek přijímacího řízení týkající se, například nově akreditovaných studijních programů, budou řešeny dodatkem k tomuto 

opatření po schválení AS LF OU. 

 

Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU) dne: 24. 10. 2022. 

 

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 01. 11. 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 


