Návrh změny bodového hodnocení praktické zkoušky LF OU v rámci
přijímacího řízení pro AR 2021/22

Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice a následným opatřením Vlády ČR a
MZČR přistoupil organizátor praktické zkoušky (Pedagogická fakulta OU) ke zrušení všech
praktických zkoušek, včetně náhradního termínu.
Proto musí být z organizačních důvodů praktická zkouška v rámci přijímacího řízení pro LF
OU (Bc. SP Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství) upravena nebo zrušena a poněvadž
mimořádná situace je dlouhodobějšího charakteru, rozhodla přijímací komise, že praktická
zkouška zrušena nebude, nebude ale rovněž realizována i vzhledem k nemožnosti adekvátní
přípravy uchazečů a navrhla následující řešení/modifikaci:
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
fomulář). 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
do 2:30

Muži nad 29 let
do 2:42

Ženy do 28 let
do 2:45

Ženy nad 29 let
do 2:55

Za odevzdané „Čestné prohlášení o plaveckých dovednostech“ 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.

