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

 
V Ostravě dne 27. 05. 2021                                                                                                       Č.j.: OU-33462/11-2021 

DODATEK Č. 2 

OPATŘENÍ DĚKANA 80/2020 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2021/2022 

 

Doktorské 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.  

 

Způsob podání přihlášky  

• Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky nejpozději do termínu stanoveném u studijního programu.  

• Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.  

• Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů, musí si podat přihlášku  na každý program zvlášť a uhradit administrativní poplatek. Počet 
zvolených programů se rovná počtu podaných přihlášek a počtu uhrazených plateb. 

• Pro platnost přihlášky je nutné souhlasit s informací uvedenou u přihlášky „„Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím 

s podmínkami přijetí, termínem a způsobem ověřování jejich splnění, formou a rozsahem přijímací zkoušky a kritérii pro jejich 

vyhodnocení.“   

Přílohy přihlášky 

• Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů připojí přílohu – 

Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu! V potvrzení musí být 

https://dokumenty.osu.cz/lf/potvrzeni-lekare.pdf
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uveden konkrétní studijní program, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních 

programů, tzn. při zájmu o dva programy podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní 

zvolený program.  

• Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu stanoveno jinak - pokud to bude nutné, 

budete o jejich doručení vždy požádáni.  

Uchazeči se specifickými vzdělávácími potřebami (SVP) PŘED podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 2 týdny před vykonáním 

přijímací zkoušky, konzultují na LF OU volbu programu a průběh studia s fakultní koordinátorkou SVP z důvodu prevence neúspěšnosti studia 

zvoleného programu.  

• Fakultní koordinátorka SVP na LF OU: 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. 

email: hana.sochorova@osu.cz, telefon: 597 091 746 

 

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu lze pořizovat 
kopie nebo výpisy v rozsahu stanoveném správním řádem a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného 
zaměstnance Lékařské fakulty OU. Termín pro nahlédnutí je stanoven dle Opatření rektora OU č. 118/2020 čl. 13 na 29. září 2021 v úředních 
hodinách studijního oddělení uvedené na web LF OU.  
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po 
náhradním termínu přijímací zkoušky, je-li v podmínkách pro přijímací řízení stanoven. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny 
prostřednictvím webu do 3 týdnů po konání přijímací zkoušky. Každý uchazeč obdrží písemné vyrozumění, oznámení a následné rozhodnutí 
nebo přímo rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání odvolání proti rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného 
formuláře na webu fakulty. 
 

Adresa:  

• Lékařská fakulta Ostravské univerzity  

Studijní oddělení  

Syllabova 19  

703 00 Ostrava 3  

mailto:hana.sochorova@osu.cz
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• Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU: 

o pro prezenční formu studia:  

▪ Bc. Lenka Kubinová, tel. č. 597 091 711(lenka.kubinova@osu.cz ) 

▪ Mgr. Markéta Grünspanová, tel. č. 597 091 712 (marketa.grunspanova@osu.cz) 

o pro kombinovanou formu studia, pro doktorské studijní programy:  

▪ Ing. Darina Pyszková, tel. č. 597 091 710 (darina.pyszkova@osu.cz ) 

o pro navazující magisterské programy 

▪ Ing. Martina Pavlačková, tel. č. 597 091 713 (martina.pavlackova@osu.cz) 

 

1. Obecné podmínky přijetí ke studiu 
 

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání 
 

1.1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice 

 

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit 

magisterský studijní program. 

 

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom. 

 

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a 

získat akademický titul. 

 

 

mailto:lenka.kubinova@osu.cz
mailto:marketa.grunspanova@osu.cz
mailto:darina.pyszkova@osu.cz
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[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom. 

 

1.1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku 

 

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit 

magisterský studijní program. 

 

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu. 

 

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola. 

 

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském 

vzdělání. 

 

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění 

podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 

uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 
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[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen 

(definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Za úkony 

spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 

20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.  

 

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a 

získat akademický titul. 

 

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí 

ke studiu. 

 

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu. 

 

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola. 

 

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském 

vzdělání. 

 

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění 

podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 

uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 

 

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen 

(definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Za úkony 

spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 

20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.  
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2. Další podmínky přijetí ke studiu 
 

2.1. Přehled studijních programů 
 

 

 

 

 

 
2.2. Přehled dalších podmínek přijetí ke studiu 
 

2.2.1. Výhrada změny počtu uchazečů 

 

[1] Předpokládaná kapacita je max. 10 studentů v rámci obou forem studia, zařazení do formy vzdělávání záleží na zájmu uchazečů. 

Studijní 

program 

(typ) 

(forma) 

(jazyk) 

Studijní obor, 

specializace, 

nebo plán 

Nejvyšší 

možný 

počet 

přijímaných 

uchazečů 

Přijímací zkouška 

Prominutí 

přijímací 

zkoušky 

Poplatek 

termín 

Přihláška 

termín 
Písemná 

termín 

Ústní 

termín 

Talentová 

termín 

Praktická 

termín 
Bonifikace 

Chirurgické 

obory 

(doktorský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Chirurgické 

obory 
výhrada neotevření 

2 
výhrada 

změny (obě 

formy) 

NE 

 
ANO 

Srpen/září 2021 
NE NE NE NE 

560 Kč 
od 12. 07. 

2021 

do 15. 08. 

2021 

ANO 
od 12. 07. 

2021 

do 15. 08. 

2021 

Chirurgické 

obory 

(doktorský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Chirurgické 

obory 
výhrada neotevření 

8 
výhrada 

změny (obě 

formy) 

NE 

 
ANO 

 Srpen/září 2021 
NE NE NE NE 

560 Kč 
od 12. 07. 

2021 

do 15. 08. 

2021 

ANO 
od 12. 07. 

2021 

do 15. 08. 

2021 
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[2] Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. 

[3] Toto navýšení bude oznámeno do dne 31. 08. 2021 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. 

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

dané specializace (dotace na studenty). 

[5] Důvodem případného navýšení může být i zvýšená společenská potřeba příslušných zdravotnických profesí vzhledem k aktuálnímu 

epidemiologickému stavu a další. 

 

2.2.2. Výhrada neotevření studijní specializace 

 

[1] Chirurgické obory – prezenční forma - ne 

[2] Chirurgické obory – kombinovaná forma - ne 

 

 

2.2.3. Písemná přijímací zkouška  

 

[1] Chirurgické obory – prezenční forma - ne 

[2] Chirurgické obory – kombinovaná forma - ne 

 

 

2.2.4. Ústní přijímací zkouška 

 

[1] Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma). 

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských programech. 

[1.2] Povinné dokumenty k přihlášce (přiložit elektronicky nebo poslat poštou, nejpozději do 15. 08. 2021):  

[1.2.1] 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2021 dodání nejpozději v den konání přijímací 

zkoušky nebo zápisu),  

[1.2.2] 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu obhájené diplomové či rigorózní práce),  

[1.2.3] 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ),  

[1.2.4] 2x návrh tématu a anotace k tématu studia v rozsahu 1,5 - 2 strany (Times New Roman, řádkování 1,5 ve struktuře: název práce, 

jméno školitele, úvod, cíle, metodika, diskuze).  
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[1.3] Student si volí téma z vypsaných témat uvedených pro příslušný akademický rok a téma konzultuje s uvedeným školitelem před 

samotnou ústní části přijímací zkoušky. 

[1.4] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

Účast školitele vítána. 

[1.5] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů. 

[1.6] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu 

(odborná rozprava v oboru – maximum 45 bodů, minimum 0 bodů, rozprava nad tématem disertační práce – maximum 45 bodů, 

minimum 0 bodů, vědeckovýzkumné zkušenosti z pohledu odborných publikací = doložení publikací, kde je uchazeč autorem / 

spoluautorem – maximum 10 bodů, minimum 0 bodů). 

[1.7] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru:  

[1.7.1] Seznámení komise s odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností  

[1.7.2] odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce – cíle studia (zhodnocení úrovně současných poznatků ve 

vztahu k tématu disertační práce, stanovení cílů, kterých má být dosaženo v průběhu řešení disertační práce a očekávaného 

přínosu) a vědeckovýzkumná zkušenost z pohledu odborných publikací. V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň 

znalostí v daném oboru, schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč k zamýšlení 

nad metodologií návrhu tématu disertační práce – cíle studia.  

[1.7.3] Cílem je zjistit motivaci pro studium programu, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium 

a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.  

[1.7.4] Student si na přijímací pohovor připraví k vybranému tématu studia v PowerPoint prezentaci v rozsahu 5 – 7 minut (nejvýše 8 

snímků). 

[1.8] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke 

studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.  

[1.9] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací. 

[1.10] Návrh témat disertačních prací pro AR 2021/2022: 

[1.10.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce – cíle studia a navržené téma konzultuje s příslušným 

školitelem. Uchazeč připraví návrh disertační práce – cíle studia, ve kterém prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o 

základní literatuře z této oblasti a prokáže znalost dané problematiky v odborné diskuzi.  

[1.10.2]  

Témata disertačních prací: 
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Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

 

Téma 1: Individualizovaná diagnostika a léčba laryngofaryngeálního refluxu u pacientů s chronickým kašlem 

Školitel: doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., karol.zelenik@fno.cz 

Školitel – konzultant: Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., jaromir.bystron@fno.cz 

Anotace: 

Chronický kašel je velmi nepříjemný symptom. Velmi častou příčinou, nebo kofaktorem vzniku chronického kašle je laryngofaryngeální reflux 

(LPR), tj. reflux žaludečního obsahu do hrtanu a dalších částí dýchacích cest. V diagnostice jsou využívány dotazník Reflux Symptom Index, 

posouzení nálezů v hrtanu, diagnosticko-terapeutický test pomocí inhibitorů protonové pumpy a metody měření pH a impedance. V léčbě se 

doporučují režimová opatření, dieta, inhibitory protonové pumpy a alginát. Přesný postup však není stanovený, ani ve světě nepanuje 

konsenzus. Diagnostika pomocí diagnosticko-terapeutického testu nebo 24hodinové měření pH/impedance může být proto u části pacientů 

indikována zbytečně. Jsou zastánci pH-metrických vyšetření, kteří doporučují léčbu až po diagnostice a na druhé straně takoví, kteří všechny 

pacienty se suspektním refluxem léčí bez předchozí podrobnější diagnostiky. Úloha diety a režimových opatření není přesně známa. Cílem 

studia je stanovit a ověřit individualizovaný protokol diagnostiky a léčby LPR u pacientů s chronickým kašlem. U pacientů s mírnými příznaky 

bude zdůrazněn a ověřen význam diety a režimových opatření, včetně managementu stresu. Kromě toho bude u pacientů manometricky 

vyšetřována úloha horního jícnového svěrače a posuzován možný vliv na vnik LPR a chronického kašle. 

 

Téma 2: Charakteristika gastroezofageálního a extraezofageálního refluxu u pacientů po léčbě pokročilých stádií karcinomu hrtanu  

Školitel: doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., karol.zelenik@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 

Léčba pokročilých stadií hrtanu (T3, T4) je ve většině případů kombinovaná (radioterapie, laryngektomie). Tyto léčebné postupy mění anatomii i 

funkci jícnu a na jedné straně mohou způsobovat dysfagii, na druhé straně mimojícnový reflux. Cílem studia je charakterizovat funkci jícnu 

mailto:karol.zelenik@fno.cz
mailto:jaromir.bystron@fno.cz
mailto:karol.zelenik@fno.cz
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manometricky a vyšetřit charakter refluxu pomocí vyšetření 24hodinové impedance jícnu u různých způsobu léčby karcinomu hrtanu 

(laryngektomie, laryngektomie + radioterapie, radioterapie, radiochemoterapie). 

 

Téma 3: Role endoskopie dolního nosního průduchu v diagnostice příčiny slzení  

Školitel: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA, petr.matousek@fno.cz 

Školitel – konzultant: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA 

Anotace: 

Obstrukce slzných cest je jednou z hlavních příčin slzení. Léčba je závislá na lokalizaci překážky v odvodných slzných cestách. Překážky 

mohou být lokalizovány přes slzným vakem (suprasakální), v oblasti slzného vaku či v oblasti slzovodu (subsakální). 

Diagnostika lokalizace překážky probíhá pomocí sondáže a proplachu slzných cest. Vyšetření je doplněno o endoskopii nosní s přehlédnutím 

středního nosního průduchu k posouzení nosní patologie. Pomocí této palety vyšetření však nelze spolehlivě říci, ve které části slzovodu se 

překážka nachází. Dolní nosní průduch není standardně vyšetřován.  

Subsakální překážky jsou v obvykle řešeny dakryocystorinostomií (DCR), operačním výkonem, při kterém je slzný vak nad překážkou otevřen 

do nosní dutiny. Úspěšnost těchto operací se pohybuje nad 90 %. V posledních letech se zjišťuje, že část subsakálních obstrukcí je způsobena 

patologií v dolním nosním průduchu, v místě vyústění slzovodu do nosu. Odstranění patologie (hypertrofická sliznice, cysta) v tomto místě může 

efektivně vyřešit slzení, a to správně zacíleným a méně invazívním zákrokem, bez nutnosti provedení DCR. 

Dolní nosní průduch obvykle není přístupný k vyšetření v lokální anestézii, vyžaduje obvykle odtlačení dolní skořepy, které je velmi bolestivé, 

nelze jej tedy zařadit do běžného ambulantního diagnostického algoritmu. Vyšetření je ale možné provést v celkové anestézii, u pacientů 

s diagnostikovanou subsakální obstrukcí, indikovaných k operačnímu řešení. V případě, že je nalezena patologie, může být i efektivně vyřešena 

bez nutnosti otevření slzného vaku do nosu. Nejnovější literální údaje ukazují, že úspěšnost přímo zacílených výkonů na dolní nosní průduch je 

stejná nebo vyšší v porovnání s DCR. Zavedení endoskopie dolního nosního průduchu do standardního vyšetřovacího algoritmu zpřesní 

diagnostiku příčiny obstrukce slzných cest a v případě nalezení patologie umožní méně invazivní vyřešení problému.  
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Téma 4: Stav slizniční imunity u pacientů s nosní polypózou a jinými patologie patologiemi dutiny nosní 

Školitel: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA, petr.matousek@fno.cz 

Školitel – konzultant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., jaromir.bystron@fno.cz 

Anotace: 

Cílem studia je zavedení komplexní diagnostiky úrovně slizniční imunity dutiny nosní a porovnání slizniční imunity u zdravých lidí a pacientů 

s různými patologiemi v oblasti dutiny nosní (např. nosní polypóza, mykotické infekce dutiny nosní a paranazálních dutin, tumory, mimojícnový 

reflux a další). 

 

Téma 5: Efekt adjuvantní terapie respirační papilomatózy v závislosti na expresi genů v buňkách papilomů 

Školitel: MUDr. Martin Formánek, Ph.D., martin.formanek@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 
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Anotace: 

Recidivující respirační papilomatóza (RRP) je chronické virové onemocnění, které postihuje děti i dospělé. Má velkou tendenci k recidivám a 

šíření. V současnosti jsou pacienti s RRP stále nuceni podstupovat časté operace se snášením papilomů. Začínají se ale objevovat terapeutika, 

která cílí na prodloužení intervalu mezi operacemi a někdy umožní až kompletní remisi onemocnění. Každé toto adjuvantium má jiný 

mechanismus účinku. Není ovšem zatím známo, u koho budou mít terapeutika dobrý efekt a u koho nemá jejich podání význam. Cílem projektu 

je pomocí stanovení exprese genů v buňkách papilomů individualizovat indikaci k podání a výběru adjuvantní terapie. 

 

Téma 6: Vliv mimojícnového refluxu na diagnostiku, tíži a kontrolu průduškového astmatu 

Školitel: doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., karol.zelenik@fno.cz 

Školitel – konzultant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., jaromir.bystron@fno.cz 

Anotace: 

Průduškové astma je závažné chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, manifestující se epizodami dušnosti a kašle na podkladě 

bronchiální hyperreaktivity. Vlivem bronchiální hyperreaktivity dochází k variabilní a reverzibilní obstrukci dýchacích cest, která je vyvolána ať už 

endogenními, exogenními nebo komplexními spouštěči bronchospazmu. Základem diagnózy astmatu je vedle správě odebrané anamnézy také 

funkční vyšetření plic a vyšetření znaků zánětu. Dle výsledků těchto vyšetření se onemocnění klasifikuje do jednotlivých fenotypů, určí se jeho 

tíže a dle efektu nastavené terapie se posuzuje kontrola astmatu. Základem léčby astmatu jsou inhalační kortikosteroidy (IKS) a krátce působící 

beta-2 agonisté (SABA) jako úlevové medikace, případně kombinace IKS s dlouhodobě působícím beta-2 agonistou (LABA). V případech 

těžkého astmatu je nutná léčba systémovými kortikosteroidy, v indikovaných případech pak biologická léčba ve specializovaných centrech. 

Mezi endogenní triggery bronchospazmu se mimo jiné řadí mimojícnový reflux. Symptomy mimojícnového refluxu, jako je kašel a dušnost 

(především v noci a ráno), jsou zaměnitelné se symptomy průduškového astmatu. U pacientů s diagnózou průduškového astmatu budeme 

pátrat po přítomnosti mimojícnového refluxu a v případě jeho diagnostiky určíme jeho závažnost a zahájíme terapii.  Budeme posuzovat vliv 

léčby mimojícnového refluxu na tíži a kontrolu astmatu a s tím související možnost snížení celkové denní dávky IKS a snížení nutnosti aplikace 

záchranné terapie při vymizení negativního vlivu mimojícnového refluxu. 
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Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie  

 

Téma 1: Krytí chirurgických ran sliznice dutiny ústní pomocí mukoadhezivních gelů 

Školitel: MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., jan.stembirek@fno.cz 

Školitel – konzultant: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA., pavel kominek@fno.cz 

Anotace: 

Rány orální sliznice, ať už jako projev základního onemocnění (např. afty), tak po chirurgických výkonech v této oblasti, jsou relativně bolestivé 

a pro pacienta představují výraznou limitaci v běžném životě.  

Použitím mukoadhezivních gelů, kterým chceme oddělit agresivní prostředí dutiny ústní od defektu sliznice, bychom rádi hojení urychlili, zmírnili 

bolesti a zvýšili pooperační komfort pro pacienta.  

Proto ve spolupráci s Ústavem farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty MU v Brně budou vytvořeny kombinací biokompatibilních 

polymerů, reagujících buď na zvýšení teploty nebo přídavek vápenatých iontů, a nebo změnu pH, různé typy mukoadhezivní gely. Ty budou 

následně „in vitro“ testovány a sledovány jejich biomechanické vlastnosti (pH, viskozita, adhezivita, texturní chování, injektovatelnost, stabilita, 

možnost sterilizace, atd.).  

Gely s vhodnými parametry budou následně testovány „in vivo“ na zdravých dobrovolnících se zaměřením na jejich klinické vlastnosti (např. 

dráždivost, doba setrvání na sliznici, chuťové vnímání, problémy při aplikaci atd.)  a nejvhodnější gel bude následně sloužit ke krytí ran po 

chirurgické extrakci zubu moudrosti u zdravých pacientů. Efekt tohoto přístupu porovnáme s pacienty „bez zakryté“ rány. 

Projekt navazuje na již proběhlý výzkum mukoadhezivních filmů, které byly velmi účinné, ale nevhodné pro krytí chirurgických ran vzhledem k 

jejich omezené flexibilitě.  

Do budoucna vidíme potenciál využitelnosti u patologií v dutině ústní jako jsou např. uzávěry oroantrálních komunikací, krytí rán s rizikem 

dehiscence a slizniční léze (afty, dekubity atd.). 
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Téma 2: Resekční okraje a typ invazivního růstu spinocelulárního karcinomu dutiny ústní 

Školitel: MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., jan.stembirek@fno.cz 

Školitel – konzultant: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA., pavel kominek@fno.cz 

Anotace: 

V poslední dekádě se terapie spinocelulárního karcinomu dutiny ústní výrazně zintenzivnila a je více propracovaná (zvýšila se radikalita 

chirurgických výkonů, zpřesnilo se patologické vyšetření, zlepšila se onkologická terapie). I přesto však zůstávají výsledky pětiletého přežití 

pacientů bez výraznějšího úspěchu.  

Kurativní chirurgická resekce představuje jednu z klíčových terapeutických modalit v léčbě spinocelulárního karcinomu dutiny ústní. Nejenom 

"dostatečná" vzdálenost samotného nádoru od resekčních okrajů, ale i typ jeho růstu a způsob invaze jsou důležitými faktory pro následnou 

onkologickou terapii.   

V našem projektu bychom se rádi zaměřili na hloubku invaze a typ invazivního růstu spinocelulárního karcinomu dutiny ústní do okolní tkáně ve 

vztahu k resekčním okrajům a následně k lokální recidivě onemocnění společně s přežitím pacientů.  

Rádi bychom se ve spolupráci s patologem, onkologem a genetikem zaměřili na geny, které souvisí s invazí tumoru do tkáně. Právě senzitivní 

serologický biomarker by mohl být velkým přínosem pro včasné zachycení recidivy a zlepšení prognózy. 

Tento výzkumný záměr navazuje již na probíhající projekty, které se zaměřují na „molekulární  okraje“ u resekovaných tumorů, genetickou 

analýzu interakcí mezi vlastním tumorem a nervovou tkání u perineurální invaze a prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárního 

karcinomu dutiny ústní a orofaryngu. 

Získané informace by mohly být použity při vytváření vyšetřovacího genetického panelu, který by do budoucna mohl být součástí rutinní 

diagnostiky spinocelulárního karcinomu dutiny ústní a orofaryngu a pomohl by tak zlepšit i jeho terapii.  
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Gynekologie a porodnictví 

 

Téma 1: Sledování laboratorních parametrů v korelaci s klinickým stavem plodu s pozdní růstovou restrikcí 

Školitel: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, ondrej.simetka@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 

Fetální růstová restrikce je významná příčina perinatální morbidity i zhoršeného dlouhodobého outcome dítěte. Etiologicky lze rozdělit na 

časnou a pozdní formu. Zatímco u časné formy není problémem stanovení diagnózy, ale správný management probíhající  gravidity, u 

pozdních forem je problémem samo stanovení správné diagnózy (chybí patřičný screeningový test). Některé plody s pozdní růstovou restrikcí 

mohou být významně ohroženy včas nepoznaným fetálním distresem. Proto je esenciální najít optimální kombinaci vhodných diagnostických 

markerů, z nichž jsou zatím klinicky využívány pouze možnosti zobrazovacích UZ technik (biometrie plodu, dopplerometrická měření). Naším 

cílem je v prospektivní studii najít takový marker, který vhodně a spolehlivě doplní stávající nedostatečnou diagnostiku této závažné prepartální 

poruchy fetoplacentární jednotky.   

 

Téma 2: Dysrytmie plodu - výskyt, management sledování, prognóza a léčba 

Školitel: MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., jan.pavlicek@fno.cz 

Školitel – konzultant: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, ondrej.simetka@fno.cz 

Anotace: 

Fetální myokard má malou kontraktilitu a oběhový stav plodu je výrazně závislý na srdeční frekvenci. Fyziologické tepové rozpětí je u plodu 

120 – 180 / min a dlouhodobá významná bradykardie nebo tachykardie může způsobit srdeční selhávání, vývoj hydropsu až nitroděložní úmrtí 

plodu. K nejčastěji detekovaným fetálním arytmiím patří většinou nevýznamné extrasystoly síní a komor, z významných tachykardií 

supraventrikulární tachykardie a flutter síní a k významným bradykardiím patří kompletní atrioventrikulární blokáda. K detekci fetálních arytmií 

dochází většinou při ultrazvukovém screeningu prováděném gynekologem v průběhu prenatální péče. Při sledování plodu je nutné odlišit 
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nevýznamné formy od významných. Některé významné arytmie jsou indikovány k intrauterinní léčbě. Cílem práce je zhodnotit výskyt fetálních 

arytmií, posoudit jejich významnost a vazby na jiné kardiální i extrakardiální patologie, studium hemodynamiky plodu při dysrytmii a stanovení 

možností sledování i léčby. 

 

Téma 3: L1CAM jako negativní prediktivní faktor u gynekologických malignit 

Školitel: doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D., jaroslav.klat@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 

Současný trend personalizované medicíny v onkologii vede k zájmu o identifikaci nových biologických markerů spojených s progresí 

nádorového onemocnění a vyšším stupněm agresivity, které jsou nutné ke stratifikaci pacientů a k určení individuálního léčebného režimu 

s cílem snížení rizika recidivy nemoci. Progrese tumoru s potenciálem k metastazování je komplexní děj, zahrnující interakci nádorové buňky 

s jejím okolím na mnoha úrovních. Toto zahrnuje mimo jiné i disrupci mezibuněčných spojení a spojení mezi buňkou a extracelulární matrix, 

která společně s alterací exprese  tzv. cell-adhesion molecules (CAM) tvoří klíčový krok ve vývoji a progresi nádorového onemocnění. Dle 

současných poznatků, je jedním z takovýchto proteinů zasahujících do proliferace nádorových buněk i L1-cell adhesion molecule (L1CAM, 

CD171). V současnosti byla rozpoznána úloha L1CAM v tumorogenezi cestou  Wnt/ β-catetin signaling pathway různých typů lidských nádorů, 

především kolorektálního karcinomu, přičemž exprese L1CAM v nádoru je spojena s jeho agresivnějším chováním a zhoršenou prognózou.  

Dle současné dostupné literatury  je v popředí zájmu i určení úlohy L1CAM v biologickém chování gynekologických nádorů a to především 

nádorů endometria.  

Cílem projektu je retrospektivním zpracováním souboru pacientek operovaných a následně sledovaných v onkogynekologickém centru GPK FN 

Ostrava potvrdit L1CAM pozitivitu nádoru jako negativní prognostický marker u nádorů endometria, cervixu a popřípadě vulvy. 
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Téma 4: Asociace srdečních defektů s extrakardiálními a genetickými patologiemi - výsledky screeningu, ovlivnění průběhu 

gravidity, změny incidence v populaci 

Školitel: MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., jan.pavlicek@fno.cz 

Školitel – konzultant: doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D., jaroslav.klat@fno.cz 

Anotace: 

Srdeční vady jsou nejčastější morfologické defekty v populaci, jejich podíl na všech vrozených malformacích je až 40 %. Etiologie je komplexní, 

roli hrají genetické i environmentální faktory. Přibližně ve 2/3 jsou izolované a v 1/3 se spojují s jinou morfologickou nebo genetickou patologií. 

Většina významných srdečních a část ostatních morfologických anomálií je identifikovatelná prenatálně. Tato detekce je úlohou fetálního 

screeningu v I. a II. trimestru těhotenství. Patologický nález v graviditě by měl být komplexně vyšetřen a rodiče vždy plně informováni - 

rozhodují o pokračování nebo ukončení gravidity.  Obecnou snahou je posouvat screening do nižších týdnů gravidity. Cílem práce je studium 

výskytu vrozených vad, jejich spojení, možnosti došetření. Dalšími cíli je sledování včasnosti diagnostiky, ovlivnění průběhu gravidity jak 

základním onemocněním plodu, tak rozhodnutím rodičů o terminaci. Praktickým výsledkem by mělo být stanovení managementu došetření, 

sledování a plánování porodu patologického novorozence.  

 

Kardiochirurgie 

 

Téma 1: Vliv techniky odběru mammární tepny pro chirurgickou léčbu ischemické choroby srdeční na prokrvení sterna a hojení 

stereotomie 

Školitel: doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, radim.brat@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 
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Odběr mammární tepny při revaskularizacích srdce má negativní dopad na prokrvení hrudní kosti a může vyústit až v poruchu hojení 

sternotomie. Tento negativní dopad je ještě výraznější při oboustranném odběru. Cílem práce je posouzení vlivu operační techniky (pedikl vs. 

skeletizace) na prokrvení hrudní kosti a hojení stereotomie. 

 

Téma 2: Dlouhodobé výsledky hybridních výkonů na hrudní aortě 

Školitel: doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, radim.brat@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 

Hybridní výkony, tedy kombinace chirurgického a endovaskulárního řešení, je v oblasti léčby onemocnění hrudní aorty metodou, která se 

v posledních letech rychle rozvíjí a umožňuje nabídnout tuto léčbu i polymorbidním pacientům ve vyšším věku s přijatelným periprocedurálním 

rizikem. Naše pracoviště je v této oblasti vysoce renomovaným pracovištěm. 

Cílem práce je zhodnotit dlouhodobé výsledky těchto výkonů ve smyslu přežívání, pooperační morbidity a dlouhodobé stability hrudní aorty a 

porovnat tyto výsledky s čistě chirurgickým řešením, případně konzervativním postupem. 

 

Téma 3: Peroperační ochrana mozku v průběhu kardiochirurgických operací 

Školitel: doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, radim.brat@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 

Kvalitní peroperační ochrana mozku v průběhu operací v oblasti aortálního oblouku je jedním ze základních předpokladů úspěšné operace 

v této oblasti. Metody ochranu mozku prošly dlouhým vývojem a v současné době je převládajícím způsobem ortográdní perfuze mozkem 

v kombinaci s hypotermií. Přesto množství faktorů, ovlivňující úspěšnost této ochrany je poměrně velké a znalosti z této oblasti jsou relativně 

limitované. 
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Cílem práce je identifikovat klíčové faktory ovlivňující úspěšnost peroperační ochrany mozku. Mezi základní faktory lze počítat způsob 

monitorace, způsob vedení perfuze, velikost a distribuci průtoku jednotlivými větvemi případně vliv předoperačního stavu mozkové cirkulace.    

 

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 

 

Téma 1: Vliv anestetických technik na rozvoj fantomových bolestí u amputací 

Školitel: doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., jan.maca@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Anotace: 

Rozvoj fantomových bolestí po amputací končetin nadále představuje problém jednak pro vysokou incidenci tohoto fenoménu, negativní vliv na 

kvalitu životu, ekonomickou zátěž pro společnost a morbiditu. Současné poznatky naznačují, že časná adekvátně dlouhá analgetizace může 

mít potenciál snížit intenzitu a výskyt bolesti. Použití periferních nervových blokád s kontinuální aplikací lokálních anestetik se jeví jako slibná 

metoda managementu bolesti. Cílem projektu je srovnání anestetických technik s důrazem na management bolesti u amputací končetin a 

následné sledování výskytu fantomové bolesti. 

 

Téma 2: Koagulační profil u pacientů s COVID-19 

Školitel: doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., jan.maca@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Pandemie COVID-19 představuje od doby španělské chřipky celosvětově velmi závažný problém. Onemocnění může probíhat pod různým 

klinickým obrazem od lehkého průběhu a může vyústit až do akutního respiračního selhání s nutností intenzivní péče s použitím umělé plicní 

ventilace. Základním pilířem léčby je symptomatická terapie a oxygenoterapie. Aktuálně je jediným schváleným kauzálním léčivem pouze 

remdesivir. Vzhledem k těmto velmi omezeným terapeutickým možnostem se začala využívat celá řada léčiv určených původně k jiným 

indikacím, jako např. antibiotika (azitromycin), antimalarika (hydroxy/chlorochin), určité naděje jsou vkládány do použití rekonvalescentní 
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plazmy. Klinický průběh onemocnění je velmi různorodý a zdá se, že koagulopatie hraje významnou roli v mortalitě pacientů. Cílem projektu je 

posouzení koagulačního profilu u pacientů s COVID-19 s dopadem na jejich mortalitu. 

 

Téma 3: Koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie 

Školitel: doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., jan.maca@fno.cz 

Školitel – konzultant: - 

Pandemie způsobená onemocněním COVID-19 je závažným celosvětovým problémem, který znatelně zvyšuje morbiditu, mortalitu populace a 

přetěžuje zdravotnický systém jednotlivých zemí. Patogeneze onemocnění je založena především na přímém poškození tkání, dysregulaci 

imunitního systému a hyperkoagulačním stavu, který vede k mikro a makrovaskulárním trombózám orgánů vedoucím k jejich poškození až 

selhání. Nejčastějším postiženým orgánovým systémem jsou plíce. COVID-19 asociovaná koagulopatie ovšem vykazuje odlišné charakteristiky 

oproti jiným známým stavům spojených s poruchou srážlivosti (např. diseminovaná intravaskulární koagulopatie, sepsí indukovaná 

koagulopatie, apod.). Znalost těchto charakteristik by mohla přispět k optimalizaci terapie o pacienty s těžkým průběhem tohoto onemocnění.  

Cílem práce je analýza COVID-19 asociované koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie vyžadující intenzivní péči 

s nutností podpory základních životních funkcí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Práce 

si klade za úkol analyzovat prognostické faktory pacientů a vliv těchto faktorů na nemocniční mortalitu. Součástí bude analýza dynamiky 

laboratorních parametrů v korelaci s klinickými projevy koagulopatie, s cílem identifikovat typické vzorce této dynamiky, které mohou časně 

detekovat zvýšené riziko nemocničního úmrtí. Identifikace těchto faktorů umožní časný zásah do antikoagulační terapie. Nedílnou součástí 

výzkumu je také základní epidemiologické zhodnocení zkoumané skupiny pacientů, stanovení rizikových faktorů a jejich srovnání u pacientů 

zemřelých a přeživších.   
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Urologie 

 

Téma 1: Moderní diagnostické a terapeutické trendy ve funkční urologii  

Školitel: prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., jan.krhut@fno.cz  

Školitel – konzultant: MUDr. Michal Grepl, Ph.D. 

Anotace: 

Poruchy funkce dolních cest močových představují jedno z nejaktuálnějších témat současné urologie. Zahrnují řadu patologií různé etiologie, 

které významně ovlivňují kvalitu života pacientů a v mnoha případech mají jasně prokázané zdravotní, sociální a ekonomické důsledky. Projekt 

bude zaměřen na výzkum nových diagnostických a léčebných metod v této oblasti s důrazem na praktické dopady do běžné klinické praxe.  

 

[1.11] 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. 

 

2.2.5. Talentová přijímací zkouška 

 

[1] Chirurgické obory – prezenční forma - ne 

[2] Chirurgické obory – kombinovaná forma - ne 

 

2.2.6. Praktická přijímací zkouška – talentová zkouška. 

 

[1] Chirurgické obory – prezenční forma - ne 

[2] Chirurgické obory – kombinovaná forma - ne 

 

2.2.7. Bonifikace 

 

[1] Chirurgické obory – prezenční forma - ne 
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[2] Chirurgické obory – kombinovaná forma - ne 

 

2.2.8. Prominutí přijímací zkoušky  

 

[1] Chirurgické obory – prezenční forma - ne 

[2] Chirurgické obory – kombinovaná forma - ne 

 

 
2.2.9. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

[1] Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením jednorázově celou částkou. 

[2] Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky 

ke studiu do posledního dne stanoveného limitu u studijního programu včetně.  

[2.1] Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, 
poplatek mu/jí nebude vrácen.  

[3] Každý uchazeč splatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením teprve dnem jeho připsání na bankovní účet Ostravské univerzity. 

[4] Každý uchazeč, který nezaplatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí 

ke studiu, nebude přijat ke studiu. 

[5] Po provedení úhrady poplatku za přijímací řízení si (po přihlášení do systému e-přihlášky) zkontrolujte, zda byla platba přiřazena k Vaší 

přihlášce (v sloupci Platba je uveden symbol úspěšného připsání platby na účet univerzity). V opačném případě se jedná o chybnou 

platbu. Správná platba je přiřazena k přihlášce nejpozději do týdne od provedení úhrady. 

[6] Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.  

[7] Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku 

byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do termínu stanoveném pro příslušný program jako 

nejzazší pro stanovení úhrady poplatku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  

[8] V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity 

nejpozději do termínu stanoveném pro příslušný program jako nejzazší pro stanovení úhrady poplatku. Požádá-li uchazeč/ka 

o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně 

nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný program, přílohou této žádosti je doklad o provedené 

platbě.  

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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Bankovní spojení: 

Název banky: ČNB Ostrava 

Účet: 0000931761, kód banky 0710  

Konstantní symbol: 379 

Variabilní symbol pro banku: 111011  

Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2 

Informace pro platbu ze zahraničí: 

IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 

SVIWT(BIWT): CNBACZPP 

 

 

2.2.10. Přihláška ke studiu 

 

[1] e-přihláška (odkaz) 

[2] Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit (věnujte zvýšenou 

pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = kombinace prezenční a distanční formy studia).  

[3] Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu administrativního poplatku, jež je dle Opatření děkana 

č. 73/2020 LF OU stanoven na 560,- Kč.  

[4] Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě – kromě 

správného čísla účtu a variabilního symbolu – svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden 

nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se 

vztahuje jiný specifický symbol. Společná platba několika programů je automaticky evidována jako chybná platba. 

 

 

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

po schválení AS LF OU. 
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Podmínky přijímacího řízení v tomto dokumentu byly schváleny Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU) dne: 

29. 06. 2021. 

 

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 30. 06. 2021.  
 

 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS 

děkan LF OU 

 

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

Rozdělovník: Portál OU 


