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             Lékařská fakulta 
             Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh 

 

 

V Ostravě dne 28.02.2021                                                                                                                                                 Č.j.: OU-13001/11-2021 

DODATEK Č. 1 

OPATŘENÍ DĚKANA  

č. 75/2020 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2021/2022 

 

Bakalářské studijní programy 

 
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení pro AR 2021/2022 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené 

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

 

Vzhledem k mimořádným opatřením a závažné epidemiologické situaci v České republice, která ovlivní průběh přijímacího řízení do SP 

Lékařské fakulty Ostravské univerzity, se mění některé části podmínek přijímacího řízení pro AR 2021/2022 ze dne 15. 11. 2020.  

 

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

• Změna formy realizace praktické zkoušky, 

• Související úprava v bodování. 
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1. Další podmínky přijetí ke studiu 
 

1.1. Přehled dotčených studijních programů 
 

[1] Fyzioterapie (prezenční forma). 

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

 

 

1.2. Praktická přijímací zkouška – talentová zkouška. 
 

Původní znění: 

 

[1] Fyzioterapie (prezenční forma) 

[1.1] 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. 

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

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

[1.3] 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. 

[1.3.1] 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 

[1.4] Seznam sportovních disciplín pro praktickou část přijímací zkoušky je tento: 
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[1.4.1] 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.  

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

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

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

[1.4.5] 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).  

[1.5] 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. 

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

[1.7] 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, motýlek) 

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

1 7:00 3 2:30 
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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  

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, motýlek) 
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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 

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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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 

 

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. 

 

Původní znění: 

 

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

[2.1] 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. 

[2.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.  
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[2.2.1] Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí na desetibodovou stupnici.  

[2.3] 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. 

[2.3.1] 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 

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

[2.4.1] 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.  

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

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

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

[2.4.3] 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).  

[2.5] 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. 

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

[2.7] 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.  
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Bodovací tabulky 
 

Muži do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby  

Plavání 100 m 

(kraul, prsa, delfín) 

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  

Muži nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby 

Plavání 100 m 

(kraul, prsa, delfín) 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 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). 

[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 (minimálně 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. 



              
              
              
 

 
- 12 - 

 

[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. 

 

 

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

po schválení AS LF OU. 

 

Dodatek č. 1 k Podmínkám přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU) dne: 08. 

03. 2021. 

 

Toto opatření i vzhledem k Rozhodnutí o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situací (Čj.: MSMT-
6358/2021-1) nabývá platnosti ke dni 01. 04. 2021.  
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