
Aktualizované podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 
na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 

S odvoláním na ust. § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání 
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, stanovuje 
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci nové podmínky a termíny přijímacího řízení 
pro ak. rok 2020/2021. 

1) Upouští se od konání přijímací zkoušky u níže uvedených studijních oborů / programů a forem studia: 
- studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, prezenční studium 
- studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, kombinované studium 
- studijní program Organizace a řízení ve zdravotnictví, prezenční studium 

      Uchazeči o výše uvedené studijní obory / programy a formy studia, kteří do 15. března 2020 řádně podali 
      přihlášku ke studiu na FZV UP, budou přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky.   
 
2) U níže uvedených studijních oborů / programů a forem studia dochází ke změně formy přijímací 

zkoušky z prezenční formy ověřování (písemný test)  na distanční formu ověřování (on-line test): 
- studijní program Ergoterapie, prezenční studium 
- studijní program Fyzioterapie, prezenční studium 
- studijní program Pediatrické ošetřovatelství, prezenční studium 
- studijní program Porodní asistence, prezenční a kombinované studium 
- studijní program Radiologická asistence, prezenční studium 
- studijní program Všeobecné ošetřovatelství, prezenční a kombinované studium 
- studijní obor Zdravotnický záchranář, prezenční studium 
- studijní program Aplikovaná fyzioterapie, prezenční studium 
- studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci, prezenční a kombinované studium  
- studijní program Organizace a řízení ve zdravotnictví, kombinované studium 
- studijní program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, prezenční a kombinované studium 

Přijímací zkouška formou on-line testu se uskuteční v termínu 13. a 14. června 2020.  
Uchazeči  o výše uvedené studijní obory / programy a formy studia, kteří do 15. března 2020 řádně podali 
přihlášku ke studiu na FZV UP, budou o konkrétním datu, času a způsobu přihlášení do on-line testu 
informováni v pozvánce, která bude zveřejněna prostřednictvím  e-přihlášky nejpozději 27. května 2020. 
V prvním červnovém týdnu (termín bude upřesněn) budou mít uchazeči o studium výše uvedených 
studijních oborů / programů možnost vyzkoušet si prostředí on-line testu v rámci zkušebního testu. 

Pro on-line testy všech výše uvedených studijních oborů / programů platí: 
Rozsah testu: 60 otázek (50% znalostních a 50% k prověření obecných studijních předpokladů)  
Časový limit: 60 minut 
Bodová hranice pro splnění požadavků přijímací zkoušky: dosažení min. 10 bodů z 60 možných  
                                                   

3) Upouští se od 2. kola přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti) u oboru Zdravotnický záchranář. 
Uchazeči o studium tohoto oboru budou přijímáni ke studiu na základě výsledků 1. kola (on-line test). 

 
4) Upouští se od ústní přijímací zkoušky u doktorského studijního programu Ošetřovatelství.  

Uchazeči o studium tohoto studijního programu, kteří do 31. května 2020 řádně podají přihlášku ke studiu 
na FZV UP, budou přijímáni ke studiu na základě posouzení podkladů zaslaných spolu s přihláškou 
ke studiu (motivační dopis, strukturovaný životopis uchazeče, doklad o ukončeném VŠ vzdělání, přehled 
publikační a přednáškové činnosti uchazeče, výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se 
uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce 
zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování 
zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje). 
 
V Olomouci dne 30. 4. 2020 


