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CO PŘINÁŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TOMTO OBORU

� Zaměření na prevenci onemocnění, ochranu  
a podporu zdraví 

� Informace z oblasti medicíny a přírodních věd

� Posuzování kvality životních a pracovních podmínek 
na zdraví člověka 

� Znalosti epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí  
včetně rizikových faktorů 

KDE SE MŮŽEŠ JAKO ABSOLVENT S TITULEM 
Bc. UPLATNIT 

� Krajské hygienické stanice (výživa, hygiena, 
epidemiologie, podpora zdraví…)

� Zdravotní ústav (laboratoře, podpora zdraví…)

� Soukromý sektor (poradenská činnosti v oblasti 
prevence, hygieny a výživy, pracovnělékařské služby 
a bezpečnosti práce…) 

� Nemocnice (nemocniční hygiena, laboratoře…)

� České inspekce životního prostředí (ochrana ŽP…)

� Státní zemědělské a potravinářské inspekce  
(bezpečnost potravin…)

� Věda a výzkum (Akademie věd, vysoké školy…) 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

� Středoškolské vzdělání

� Úspěšně zvládnutý elektronický znalostní test z biologie 
a chemie v rozsahu středoškolského učiva



MOŽNOSTI NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

� Navazující magisterský obor 
Ochrana a podpora veřejného zdraví 
délka studia: 2 roky 
garant oboru: doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.  
Profese (odborný pracovník v ochraně a podpoře zdraví) 
získává status zdravotnického pracovníka

� Doktorský studijní program 
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 
délka studia: 4 roky  
garant oboru: doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ OBOR OCHRANA 
A PODPORA ZDRAVÍ? 

� Zajištění výuky odborníky z praxe  
(doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, 
MUDr. M. Vít, Ph.D., MUDr. P. Svrčinová, Ph.D. ad.)

� Malý počet studentů v ročníku – osobní přístup pedagogů

� Akreditace oborů – 10 let (akreditace v roce 2019)

� Široké možnosti uplatnění absolventů – nacházejí 
pracovní místo již v průběhu studia

� Studium oboru s tradicí od roku 2004

CO NAVÍC TI MŮŽE STUDIUM NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY NABÍDNOUT

� Studijní pobyty v zahraničí v rámci programů Erasmus+, 
VIA, OU AID

� Moderní prostředí pro výuku a praxi vč. moderně 
vybavených studoven a laboratoří

� Pestrý studentský život plný zajímavých akcí

� Služby Poradenského centra a mnoho dalších možností

� Účast na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti 
epidemiologie 
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