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

 

 

V Ostravě dne 10.06.2020                                                                                                                                                 Č.j.: OU-39319/11-2020 

OPATŘENÍ DĚKANA  

č. 67/2020 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2020/2021 

 

Bakalářské studijní programy 

Navazující magisterské studijní programy 

Doktorské studijní programy 

Bakalářské, navazující magisterské studijní programy – absolventi celoživotního vzdělávání 

 
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení pro AR 2020/2021 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené 

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

 

 

Změna se týká „dalších podmínek přijetí ke studiu“ – ve smyslu bodování. 

 

1. Další podmínky přijetí ke studiu – praktická zkouška – forma. 
 

1.1. Přehled dotčených studijních programů 
 

[1] Fyzioterapie (prezenční forma). 
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[2] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma, kombinovaná forma). 

 

 

 

1.2. Praktická přijímací zkouška – talentová zkouška. 
 

[1] Fyzioterapie (prezenční forma). 

[2] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma, kombinovaná forma). 

 

 

Nové znění: 

 

Položka č. 1: Běh na 1 500 m 

Každý uchazeč obdrží 1 bod. Toto bodové hodnocení odpovídá nezbytnému minimu pro splnění této dílčí části praktické zkoušky.  

 

Položka č. 2: Shyby na hrazdě – muži/ Výdrž ve shybu – ženy 

Každý uchazeč obdrží 1 bod. Toto bodové hodnocení odpovídá nezbytnému minimu pro splnění této dílčí části praktické zkoušky.  

 

Položka č. 3: Plavání 100 m 

Vzhledem k tomu, že ke studiu ve výše uvedených studijních programech nemůže být přijat neplavec, musí každý uchazeč odevzdat pro tuto 

část praktické zkoušky na studijní oddělení LF OU „Čestné prohlášení o svých plaveckých dovednostech“ stvrzené vlastním podpisem (viz 

formulář).  

Za plavce je považován každý, kdo uplave vzdálenost 100 m (v bazénu 25 m nebo 50 m) podle plaveckých pravidel způsobem „kraul“ nebo 

„prsa“ nebo „delfín“ (plavecké způsoby není dovoleno střídat) včetně startovního skoku v bodové hodnotě minimálně 1 bod dle bodovacích 

tabulek, které jsou součástí požadavků na praktickou přijímací zkoušku. Tyto uvedené časové hodnoty (minuty, sekundy) pro muže a ženy 

obou věkových kategorií jsou vypsány v následující tabulce: 

 

Muži do 28 let Muži nad 29 let Ženy do 28 let Ženy nad 29 let 

do 2:30 do 2:42 do 2:45 do 2:55 
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Za odevzdané „Čestné prohlášení o plaveckých dovednostech“ v daném termínu obdrží uchazeč 5 bodů. V případě neodevzdání výše 

uvedeného čestného prohlášení nebudou body za tuto část praktické zkoušky - plavání přiznány a uchazeč bude považován za neplavce. 

Tímto nesplní alespoň minimální podmínky pro praktickou část přijímací zkoušky - plavání a nemůže být ke studiu přijat. 

 

1.3. Písemná přijímací zkouška  
 

Fyzioterapie – prezenční forma 

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

[2] Každý uchazeč, který získá méně než 25 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 = 13 bodů), fyzika (minimum = 12 

bodů). 

[3] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný znalostní 
test a praktická zkouška (talentová), kdy maximální bodový limit praktické zkoušky je snížen ze 30 bodů na 7 bodů při zachování minima 
limitu 3 bodů (po 1 bodu z každé dílčí části).  

[4] Každý uchazeč dotčeného studijního programu Fyzioterapie může získat maximálně 67 bodů. 

 

Zdravotnické záchranářství – prezenční forma 

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

[2] 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 = 6 

bodů). 

[3] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný znalostní 
test a praktická zkouška (talentová), kdy maximální bodový limit praktické zkoušky je snížen ze 30 bodů na 7 bodů při zachování minima 
limitu 3 bodů (po 1 bodu z každé dílčí části).  

[4] Každý uchazeč dotčeného studijního programu Zdravotnické záchranářství může získat maximálně 67 bodů. 

 

Zdravotnické záchranářství – kombinovaná forma 

[1] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 
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[2] 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 = 6 

bodů). 

[3] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný znalostní 
test a praktická zkouška (talentová), kdy maximální bodový limit praktické zkoušky je snížen ze 30 bodů na 7 bodů při zachování minima 
limitu 3 bodů (po 1 bodu z každé dílčí části).  

[4] Každý uchazeč dotčeného studijního programu Zdravotnické záchranářství může získat maximálně 67 bodů. 

 

 

Pro uchazeče o studium, kteří absolvovali část studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání akreditovaného na LF OU (FZS OU), je 

stanovena dle §49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění tato podoba přijímací zkoušky.   

 

Původní znění: 

 

Bodové ohodnocení studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Fyzioterapie bude pro studijní program Fyzioterapie 

následující:  

• zpracování závěrečné práce (30) + obhajoba závěrečné práce (30) + studijní průměr (30) = max. 90  

o zpracování závěrečné práce (A - 30 b., B - 25 b., C - 20 b., D - 10 b., E - 5 b., F – 0 b.) obhajoba závěrečné práce (A - 30 b., B - 

25 b., C - 20 b., D - 10 b., E - 5 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 30, do 1,5 – 20, do 2,0 – 10, více než 2,0 - 0) 

 

Nové znění: 

Bodové ohodnocení studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Fyzioterapie bude pro studijní program Fyzioterapie 

následující:  

• zpracování závěrečné práce (7) + obhajoba závěrečné práce (30) + studijní průměr (30) = max. 67  

o zpracování závěrečné práce (A - 7 b., B - 6 b., C - 5 b., D - 4 b., E - 3 b., F – 0 b.) obhajoba závěrečné práce (A - 30 b., B - 25 b., 

C - 20 b., D - 10 b., E - 5 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 30, do 1,5 – 20, do 2,0 – 10, více než 2,0 - 0) 
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Změna se týká „dalších podmínek přijetí ke studiu“ – Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. 

 

Původní znění: 

1.3.1. 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. 2020 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. 

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

dané specializace (dotace na studenty). 

 

Nové znění: 

1.3.2. 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. 2020 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty po schválení AS LF OU. 

[3] Důvodem případného navýšení je 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. 

 

Studijní program 

(typ) 

(forma) 

(jazyk) 

Studijní obor, specializace, nebo 

plán 

Nejvyšší možný počet 

přijímaných uchazečů – 

původní znění 

Nejvyšší možný počet 

přijímaných uchazečů – nové 

znění 

Specializace ve zdravotnictví 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Radiologický asistent 
 

25 
výhrada 

změny 
30 
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Nutriční terapie 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Nutriční terapie 

 

20 
výhrada 

změny 
25 

Nutriční terapie 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Nutriční terapie 

 

20 
výhrada 

změny 
25 

Fyzioterapie 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Fyzioterapie 

 

35 
výhrada 

změny 
40 

Ergoterapie 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Ergoterapie 

 

25 
výhrada 

změny 
30 

Pediatrické ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Pediatrické ošetřovatelství 

 

25 
výhrada 

změny 
35 

Pediatrické ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Pediatrické ošetřovatelství 

 

25 
výhrada 

změny 
35 

Všeobecné ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Všeobecné ošetřovatelství 
 

35 
výhrada 

změny 
45 

Všeobecné ošetřovatelství 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Všeobecné ošetřovatelství 
 

35 
výhrada 

změny 
45 
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Ochrana a podpora zdraví 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Ochrana a podpora zdraví 
 

25 
výhrada 

změny 
30 

Porodní asistence 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Porodní asistence 
 

35 
výhrada 

změny 
35 

Zdravotnické záchranářství 

(bakalářský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Zdravotnické záchranářství 
 

25 
výhrada 

změny 
30 

Zdravotnické záchranářství 

(bakalářský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Zdravotnické záchranářství 
 

25 
výhrada 

změny 
30 

Specializace ve zdravotnictví 

(navazující magisterský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Intenzívní péče 
 

25 
výhrada 

změny 
30 

Aplikovaná fyzioterapie 

(navazující magisterský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Aplikovaná fyzioterapie 
 

15 
výhrada 

změny 
20 
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Ošetřovatelská péče v psychiatrii 

(navazující magisterský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Ošetřovatelská péče v psychiatrii 
 

20 (obě formy) 
výhrada 

změny 
25 

Komunitní péče v porodní asistenci 

(navazující magisterský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Komunitní péče v porodní asistenci 
 

15  
výhrada 

změny 
20 

Ochrana a podpora veřejného zdraví 

(navazující magisterský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Ochrana a podpora veřejného zdraví 

 

25 
výhrada 

změny 
25 

Ošetřovatelská péče v geriatrii 

(navazující magisterský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Ošetřovatelská péče v geriatrii 
 

20 
výhrada 

změny 
20 
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1.4. Přijímací zkouška – ústní část 
 

Původní znění: 

 

• Řádný termín DSP studijních programů:   

o Chirurgické obory: 8. června 2020. 

o Ošetřovatelství: 8. června 2020 

o Klinické neurovědy: 22. června 2020. 

• Náhradní termín: ne 

 

Nové znění: 

• Náhradní termín: Chirurgické obory: 15. červenec 2020 

 

 

Doplnění podmínek přijímacího řízení týkající se 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: 22. 06. 2020 

 

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 23. 06. 2020  
 
 
 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 

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

Rozdělovník: Portál OU 


