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V Ostravě dne 18. 05. 2021                                                                                                                                                 Č.j.: OU-36946/11-2021 

DODATEK č. 4 

OPATŘENÍ DĚKANA  

č. 75/2020 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2021/2022 

 

Bakalářské, navazující magisterské, magisterské studijní programy akreditované  

v cizím jazyce s místem výuky mimo Českou republiku 

 
Z důvodu epidemiologické situace, 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, umožní děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, na základě žádosti a řádně doložených důvodů, náhradní 

termín konání části přijímací zkoušky, je-li o něj požádán, a přístup online pro vykonání písemné/ústní části přijímací zkoušky.  

 

 

1.1.1. Písemná přijímací zkouška  

 

Původní znění podmínek přijímacího řízení: 

[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. Každá otázka bude mít pouze 
jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 
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Nové znění podmínek přijímacího řízení: 

[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, že je 

v místnosti sám a 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. 

[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. 

 

1.1.2. Ústní přijímací zkouška 

 

Původní znění podmínek přijímacího řízení: 

 

[1] 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. 
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Nové znění podmínek přijímacího řízení: 

 

[1] 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. 

 

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

žádosti děkanem LF OU umožněn ústní zkouška v online režimu. 

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

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

přijímací zkoušky děkanem LF OU. 

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

[4.1] Na úvod na webovou kameru ukáže uchazeč pověřené osobě děkanem LF OU pro koordinaci této části přijímací zkoušky, že je 

v místnosti sám a pro kontrolu během samotné přijímací zkoušky 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. 

[4.2] 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. 

 

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: 07. 06. 2021. 
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Toto opatření nabývá platnosti ke dni 08. 06. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. MBA FRCPS 

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

Rozdělovník: Portál OU 


