
  

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci | studijní oddělení 

Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc | www.fzv.upol.cz 

        Uchazeči  přijatí, příp. navržení na přijetí* na základě vykonání  přijímací zkoušky 
 

Bakalářské studijní obory (statistické vyhodnocení) 

 
        

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví: 

 studijní obor Fyzioterapie 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 444 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 21 uchazečů 

 studijní obor Radiologický asistent  

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 86 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 40 uchazečů 

 studijní obor  Zdravotnický záchranář 

- k vykonání 1. kola přijímací zkoušky se dostavilo celkem 83 uchazečů 
- podmínky pro postup do 2. kola splnilo celkem 70 uchazečů 
- k vykonání 2. kola přijímací zkoušky se dostavilo 50 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 31 uchazečů 
 

Bakalářský studijní program  Ošetřovatelství: 

 studijní obor Všeobecná sestra (prezenční forma studia) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 194 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 47 uchazečů 

 studijní obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 69 uchazečů 
- ke studiu přijato prvních 36 uchazečů  

 

Bakalářský studijní program  Porodní asistence: 

 studijní obor Porodní asistentka (prezenční forma) 
- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 145 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 27 uchazečů 

 studijní obor Porodní asistentka (kombinovaná forma) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 7 uchazečů 
- ke studiu přijato 7 uchazečů  

 

 

 

* Uchazeč navržený na přijetí bude ke studiu přijat po doložení skutečnosti, že dosáhl požadovaného stupně předchozího vzdělání.  
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Uchazeči  přijatí, příp. navržení na přijetí* na základě vykonání  přijímací zkoušky 
 

navazující magisterské studijní obory (statistické vyhodnocení) 

 

Navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství: 

 studijní obor  Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční forma) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 18 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* 18  uchazečů 

 studijní obor  Ošetřovatelská péče v interních oborech (kombinovaná forma) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 19 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* 19 uchazečů 

 

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví: 

 studijní obor  Fyzioterapie 

- k vykonání 1. kola přijímací zkoušky se dostavilo celkem 125 uchazečů 
- podmínky pro postup do 2. kola splnilo celkem 108 uchazečů 
- k vykonání 2. kola přijímací zkoušky se dostavilo 101 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 32 uchazečů 

 studijní obor  Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční forma) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 34 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 22  uchazečů 

 studijní obor  Intenzivní péče v porodní asistenci (kombinovaná forma) 

- k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 48 uchazečů 
- ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 23 uchazečů 

 
 

* Uchazeč navržený na přijetí bude ke studiu přijat po doložení skutečnosti, že dosáhl požadovaného stupně předchozího vzdělání.  

 


