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V Ostravě dne 28.02. 2021                                                                                                                                                 Č.j.: OU-13003/11-2021 

 

DODATEK Č. 1 

OPATŘENÍ DĚKANA  

č. 78/2020 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2021/2022 

 

Bakalářské studijní programy – absolventi celoživotního vzdělávání  

 
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 
 

 

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: 

 

Uchazeči, kteří zahájí přijímací řízení pro rok 2021/2022 podáním elektronické přihlášky a zaplacením poplatku za přijímací řízení, mohou 

přijímací zkoušku vykonat:  

  

A) úspěšnou obhajobou závěrečné práce ve studijním programu / oboru, ke kterému se uchazeč hlásí a dosažením bodového ohodnocení 
jednotlivých parametrů přijímací zkoušky vyhovující jednotlivým dílčím parametrům standardní formy přijímací zkoušky a umístění se 
v celkovém pořadí uchazečů odpovídající stanovené maximální kapacitě studijního programu / oboru 
 
nebo  

 
B) úspěšným absolvováním standardní formy přijímací zkoušky a umístění se v celkovém pořadí uchazečů odpovídající stanovené 

maximální kapacitě studijního programu / oboru. 
  

Do přijímací zkoušky absolventa daného akreditovaného studijního oboru v CŽV budou započteny i jeho dosavadní výsledky dosažené v rámci 

celoživotního vzdělávání (studijní průměr), jež odpovídá za předchozí 4 semestry. Výsledky přijímací zkoušky budou v souladu s pravidly na OU 

ohodnoceny body, které určí pořadí uchazeče v přijímacím řízení do daného studijního programu/oboru a jeho přijetí záleží na jeho celkovém 

umístění v pořadí uchazečů a stanovené maximální kapacitě studijního programu/oboru.  

 

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

• odpovídající parametry standardní přijímací zkoušky: 
o zpracování závěrečné práce (30) = tělesná výchova (30) 
o obhajoba závěrečné práce (30) = biologie – písemný test (30) 
o studijní průměr (30) = fyzika – písemný test (30) 

 

Nové znění: 

 

Uchazeči, kteří zahájí přijímací řízení pro rok 2021/2022 podáním elektronické přihlášky a zaplacením poplatku za přijímací řízení, mohou 

přijímací zkoušku vykonat:  

  

C) úspěšnou obhajobou závěrečné práce ve studijním programu / oboru, ke kterému se uchazeč hlásí a dosažením bodového ohodnocení 
jednotlivých parametrů přijímací zkoušky vyhovující jednotlivým dílčím parametrům standardní formy přijímací zkoušky a umístění se 
v celkovém pořadí uchazečů odpovídající stanovené maximální kapacitě studijního programu / oboru 
 
a/nebo  

 
D) úspěšným absolvováním standardní formy přijímací zkoušky a umístění se v celkovém pořadí uchazečů odpovídající stanovené 

maximální kapacitě studijního programu / oboru. 
  

Do přijímací zkoušky absolventa daného akreditovaného studijního oboru v CŽV budou započteny i jeho dosavadní výsledky dosažené v rámci 

celoživotního vzdělávání (studijní průměr), jež odpovídá za předchozí 4 semestry. Výsledky přijímací zkoušky budou v souladu s pravidly na OU 

ohodnoceny body, které určí pořadí uchazeče v přijímacím řízení do daného studijního programu/oboru a jeho přijetí záleží na jeho celkovém 

umístění v pořadí uchazečů a stanovené maximální kapacitě studijního programu/oboru.  

 

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 – 2 a méně) obhajoba závěrečné práce (A - 30 b., B 

- 25 b., C - 20 b., D - 15 b., E - 10 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 30, do 1,5 – 25, do 2,0 – 20, více než 2,0 - 10) 

• odpovídající parametry standardní přijímací zkoušky: 
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o zpracování závěrečné práce (7) = tělesná výchova (7) 
o obhajoba závěrečné práce (30) = biologie – písemný test (30) 
o studijní průměr (30) = fyzika – písemný test (30) 

 

 

Doplnění podmínek přijímacího řízení týkající se dalších programů celoživotního vzdělávání budou řešeny dodatkem k tomuto opatření 

po schválení AS LF OU. 

 

Dodatek č. 1 k Podmínkám přijímacího řízení v tomto dokumentu 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.  
 
 
 
 
 
 
 
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. MBA FRCPS 

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

Rozdělovník: Portál OU 
 


