
 

 

Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nMgr. studijní programy v českém jazyce 

Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek:  

11. června 2020:        bakalářské studijní obory/programy v prezenční formě studia 

                                      (včetně 1. kola oboru Zdravotnický záchranář)           

12. června 2020:        bakalářské studijní obory v kombinované formě studia 

                                      navazující magisterské studijní programy 

19. června 2020:        Zdravotnický záchranář – 2. kolo (test fyzické zdatnosti)     

 

Termín pro podání přihlášky ke studiu: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020 

Přihláška se podává elektronicky s tím, že uchazeč je povinen uhradit nejpozději následující den po uplynutí 
lhůty pro podání přihlášek administrativní poplatek za přijímací řízení. 

Poznámka: U studijních programů Organizace a řízení ve zdravotnictví, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní 
asistence a Specializace v PA – Porodní asistentka pro intenzivní péči, které musí projít procesem schválení 
studijního programu v rámci institucionální akreditace může být začátek lhůty pro příjem přihlášek posunut na 
pozdější termín v závislosti na ukončení schvalovacího procesu. 

Poplatek za přijímací řízení: 690 Kč /přihláška (stanoveno jednotně pro celou UP) 

Forma přijímací zkoušky: 

o Všeobecné ošetřovatelství  

o Pediatrické ošetřovatelství  

o Porodní asistence  

o Fyzioterapie  

o Ergoterapie  

o Radiologická asistence  

o Ošetřovatelská péče v interních oborech   

o Specializace v porodní asistenci – Porodní asistentka pro intenzivní péči 

o Aplikovaná fyzioterapie 

o Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 
o Organizace a řízení ve zdravotnictví 
 
Přijímací zkouška má podobu písemného testu. Pro splnění podmínek přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout 
stanoveného minimálního bodového limitu v každé části písemného testu (viz tabulka níže).  
 

o Zdravotnický záchranář: 

Přijímací zkouška probíhá dvoukolově: 1. kolo má podobu písemného testu, 2. kolo ověřuje fyzickou zdatnost. 
Uchazeč splní podmínky 1. kola přijímací zkoušky, pokud dosáhne stanoveného minimálního bodového limitu 
v každé části písemného testu (viz tabulka níže) a zároveň se v pořadí takových uchazečů umístí do 70. místa 
včetně. Stanovená hranice (70. místo včetně) může být překročena pouze v případě uchazečů se stejným 
bodovým výsledkem. Uchazeči, kteří splní podmínky 1. kola přijímací zkoušky, postupují do 2. kola přijímací 
zkoušky, kde je třeba pro splnění podmínek 2. kola přijímací zkoušky dosáhnout stanoveného minimálního 
bodového limitu v každé disciplíně (viz níže). Výsledky prvního a druhého kola přijímací zkoušky se sčítají. 

 



 

Předpoklady pro přijetí ke studiu, předpokládaný počet přijímaných (PPP)*, průběh přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení 

*PPP - jedná se pouze o orientační údaj, který může být upraven s ohledem na limity stanovené MŠMT / UP a případné další akreditované studijní obory. 

Bakalářské studijní obory/programy  

Studijní 
obor/program 

Forma studia Předpoklady pro přijetí 
 

Forma přijímací zkoušky Bodová hranice 
pro splnění 

požadavků PZ 

   Časový 
limit 

Vyhodnocení přijímací zkoušky: 

 
Porodní asistence 

 
 

PPP = 30  

 
prezenční 

 
ukončené středoškolské 

vzdělání 
 

splnění požadavků přijímací 
zkoušky 

 
umístění v rámci stanoveného 

počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 

max. 50/min.20 
(1. část)        

 
max.50/min.15 

(2. část) 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 
Porodní asistence 

 
 

PPP = 10 

 
kombinovaná 

ukončené středoškolské 
vzdělání 

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 

max. 50/min.20 
(1. část)        

 
max.50/min.15 

(2. část) 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 
 

 
Všeobecné 

ošetřovatelství 
 
 

PPP = 50 

 
prezenční 

 
ukončené středoškolské 

vzdělání 
 

splnění požadavků přijímací 
zkoušky 

 
umístění v rámci stanoveného 

počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 

max. 50/min.20 
(1. část)        

 
max.50/min.15 

(2. část) 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 

 



 

Bakalářské studijní obory/programy  

Studijní obor 
(program) 

Forma studia Předpoklady pro přijetí Forma přijímací zkoušky Bodová hranice 
pro splnění 

požadavků PZ 

   Časový 
limit 

Vyhodnocení přijímací zkoušky: 

 
Všeobecné 

ošetřovatelství 
 
 

PPP = 30 

 
kombinovaná 

ukončené středoškolské 
vzdělání 

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 

max. 50/min.20 
(1. část) 

 
max.50/min.15 

(2. část) 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 
Pediatrické 

ošetřovatelství 
 
 

PPP = 25 

 
prezenční 

ukončené středoškolské 
vzdělání 

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 

max. 50/min.20 
(1. část)        

 
max.50/min.15 

(2. část) 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 
Radiologická  

asistence 
 
 

PPP = 40 

 
prezenční 

ukončené středoškolské 
vzdělání 

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 
 

max. 50/min.20 
v každé části 

testu 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 
Fyzioterapie  

 
 

PPP = 30 

 
prezenční 

 

ukončené středoškolské 
vzdělání 

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 
 

max. 50/min.20 
v každé části 

testu 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 



 

Bakalářské studijní obory/programy  

Studijní obor 
(program) 

Forma studia Předpoklady pro přijetí 
 

Forma přijímací zkoušky Bodová hranice 
pro splnění 

požadavků PZ 

   Časový limit Vyhodnocení přijímací zkoušky: 

 
Ergoterapie  

 
 

PPP =15 

 
prezenční 

 

 
ukončené středoškolské 

vzdělání 
 

splnění požadavků přijímací 
zkoušky 

 
umístění v rámci stanoveného 

počtu přijímaných studentů 

 
Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 
 

max. 50/min.20 
v každé části 

testu 
 

 
 
 
 

100 minut 

 
Za každou správnou odpověď obdrží 

uchazeč 1 bod. 
Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech, zároveň však 

musí být dosaženo v obou 
předmětech alespoň minimální 

hranice. 

 
Zdravotnický 

 záchranář  
 
 

PPP = 25  

 
prezenční 

 
ukončené středoškolské 

vzdělání 
 

splnění požadavků přijímací 
zkoušky 

 
zdravotní způsobilost pro 

výkon povolání 
zdravotnického záchranáře 

 
řidičský průkaz skupiny B  

(lze nahradit čestným 
prohlášením o získání 
řidičského oprávnění 

v průběhu studia) 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 

 
1. kolo: 

Písemný test (2 části): 

1. Biologie člověka 
(50 otázek) 

2. Výběr ze společenských  
a přírodních věd včetně 

prověření OSP 
(50 otázek) 

 
 
 
 

2. kolo: 
Test fyzické zdatnosti: 

běh 1500 m 
plavání 100 m (volný zp.) 

 
Do 2. kola postupují pouze 

uchazeči, kteří splní 
podmínky 1. kola přijímací 

zkoušky. 
 

 
1. kolo: 

max. 50/min.20  
(1. část 

testu) 
 

max. 50/min. 15 
(2. část 

testu) 
 

umístění do 70. 
místa včetně  

 
 
 
 

2. kolo: 
běh: 

max. 25/min. 5 
plavání:  

max. 25 /min. 5  
 

 
 
 
 

100 minut 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plavání (100 
m): 

ženy: 2:45 min. 
muži: 2:30 min. 

 
Běh (1500 m): 

ženy: 8:30 min. 
muži: 7:30 min. 

 
Za každou správnou odpověď 

v písemném testu obdrží uchazeč 1 
bod. Za výkon v testu fyzické 

zdatnosti obdrží uchazeč body dle 
převodní tabulky 
 (viz další strana). 

Rozhoduje součet dosažených bodů 
v obou předmětech písemného testu 

+ body z testu fyzické zdatnosti  
zároveň však musí být dosaženo ve 

všech částech přijímací zkoušky 
alespoň stanovené minimální 

bodové hranice. 

 

 



 

 

Bodové ohodnocení testu fyzické zdatnosti oboru Zdravotnický záchranář: 

 

Plavání 100 m volný způsob – muži                                                            Plavání 100 m volný způsob – ženy 

25 b.    1:44,9 a méně                                                                                      25 b.   1:59,9 a méně 

20 b.    1:45,0 - 1:49,9                                                                                     20 b.   2:00,0 – 2:04,9 

15 b.    1:50,0 – 1:59,9                                                                                    15 b.   2:05,0 – 2:14,9 

10 b.    2:00,0 – 2:14,9                                                                                    10 b.   2:15,0 – 2:29,9 

  5 b.    2:15,0 – 2:30,0                                                                                      5 b.   2:30,0 – 2:45,0 

  0 b.    2:30,1  a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)                      0 b.   2:45,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky) 

                                                                                          

 

 

Běh 1500 m – muži                                                                                       Běh 1500 m - ženy 

25 b.   5:59,9 a méně                                                                                      25 b.   6:59,9 a méně                                                             

20 b.   6:00 – 6:09,9                                                                                       20 b.   7:00 – 7:09,9 

15 b.   6:10,0 – 6:29,9                                                                                    15 b.   7:10,0 – 7:29,9 

10 b.   6:30 – 6:59,9                                                                                       10 b.   7:30 – 7:59,9 

  5 b.   7:00,0 -  7:30,0                                                                                      5 b.   8:00,0 - 8:30 

  0 b.   7:30,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)                       0 b.   8:30,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)                     

 

 

 

Souhrnný výsledek z testu fyzické zdatnosti je tvořen součtem bodů z obou disciplín. Max. počet bodů je 50. Pokud v některé z disciplín uchazeč 

nezíská alespoň 5 bodů, nebyly splněny požadavky testu fyzické zdatnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Navazující magisterské studijní obory/programy  

Studijní obor 
(program) 

Forma studia Předpoklady pro přijetí Forma přijímací zkoušky Bodová hranice 
pro splnění 

požadavků PZ 

Časový 
limit PZ 

Vyhodnocení přijímací 
zkoušky: 

 
 

Ošetřovatelská 
péče v interních 

oborech 
 

PPP = 20 

 
 

kombinovaná 
 
 
 

ukončené VŠ vzdělání Bc. typu 
(bakalářský studijní program 

vedoucí k získání odborné 
způsobilosti k výkonu povolání 

všeobecné sestry)  

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů  

 

Písemný test (2 části): 

1. Test znalostí z ošetřovatelství a 
ošetřovatelské péče v interně, 
chirurgii a pediatrii  - v rozsahu 
bakalářského studia (60 otázek) 
 
2. Kognitivní dovednosti a všeobecný 
společenský přehled se zaměřením na 
zdravotnictví (60 otázek) 
 

max. 60/min.25 
(1. část) 

 
 

max. 60/min.20 
(2. část) 

 

 
 
 
 
 

120 minut 

 
 

Za každou správnou odpověď 
obdrží uchazeč 1 bod. 

Rozhoduje součet dosažených 
bodů v obou předmětech, 

zároveň však musí být dosaženo 
v obou předmětech alespoň 

minimální hranice. 

 
 

Ošetřovatelská 
péče v interních 

oborech 
 

PPP = 10 

 
 

prezenční 
 
 
 

ukončené VŠ vzdělání Bc. typu 
(bakalářský studijní program 

vedoucí k získání odborné 
způsobilosti  k výkonu povolání 

všeobecné sestry)  

 
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 
 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 

Písemný test (2 části): 

1. Test znalostí z ošetřovatelství a 
ošetřovatelské péče v interně, 
chirurgii a pediatrii  - v rozsahu 
bakalářského studia (60 otázek) 
 
2. Kognitivní dovednosti a všeobecný 
společenský přehled se zaměřením na 
zdravotnictví (60 otázek) 
 

max. 60/min.25 
(3. část) 

 
 

max. 60/min.20 
(4. část) 

 

 
 
 
 

120 minut 

 
 

Za každou správnou odpověď 
obdrží uchazeč 1 bod. 

Rozhoduje součet dosažených 
bodů v obou předmětech, 

zároveň však musí být dosaženo 
v obou předmětech alespoň 

minimální hranice. 

 
 

Specializace 
v PA - Porodní 

asistentka 
pro intenzivní 

péči 
 

PPP = 20 

 
 

kombinovaná 
 
 
 

ukončené VŠ vzdělání Bc. typu 
(bakalářský studijní program 

vedoucí k získání odborné 
způsobilosti k výkonu povolání 

porodní asistentky) 

 

splnění požadavků přijímací 
zkoušky 

 
umístění v rámci stanoveného 

počtu přijímaných studentů  

 

Písemný test (2 části): 

1. Test odborných znalostí z oboru 
porodní asistence (60 otázek) 
 
 
2. Kognitivní dovednosti a všeobecný 
společenský přehled se zaměřením na 
zdravotnictví (60 otázek) 

max. 60/min.30 
(1. část) 

 
 

max. 60/min.25 
(2. část) 

 

 
 
 
 
 

120 minut 

 
 

Za každou správnou odpověď 
obdrží uchazeč 1 bod. 

Rozhoduje součet dosažených 
bodů v obou předmětech, 

zároveň však musí být dosaženo 
v obou předmětech alespoň 

minimální hranice. 

 



 

Navazující magisterské studijní obory/programy  

 

 

 

 
 

Specializace v PA - 
Porodní asistentka 
pro intenzivní péči 

 
 

PPP = 15 

 
 

prezenční 
 
 
 

ukončené VŠ vzdělání Bc. typu 

(bakalářský studijní program 
vedoucí k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání 
porodní asistentky) 

 

splnění požadavků přijímací 
zkoušky 

 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

Písemný test (2 části): 

 

1. Test odborných znalostí z oboru 
porodní asistence (60 otázek) 

 

 

2. Kognitivní dovednosti a všeobecný 
společenský přehled se zaměřením 

na zdravotnictví (60 otázek) 

max. 60/min.30 
(1. část) 

 
 

max. 60/min.25 
(2. část) 

 

 
 
 
 

120 minut 

 
 

Za každou správnou 
odpověď obdrží uchazeč 1 

bod. 
Rozhoduje součet 

dosažených bodů v obou 
předmětech, zároveň však 
musí být dosaženo v obou 

předmětech alespoň 
minimální hranice. 

 
Aplikovaná 
fyzioterapie 

 
 
 

PPP = 25 

 
prezenční 

 
ukončené VŠ vzdělání   Bc. typu 

(bakalářský studijní program 
vedoucí k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání 
fyzioterapeuta) 

  
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

 

Písemný test (2 části): 

 
1. Kineziologie (60 otázek) 

 
2. Všeobecný přehled včetně 

prověření OSP (60 otázek) 
 
 

 
 

max. 60/min.25 
v každé části 

testu 
 

 
 

120 minut  
 
 
 

 
Za každou správnou 

odpověď obdrží uchazeč 1 
bod. 

Rozhoduje součet 
dosažených bodů v obou 

předmětech, zároveň však 
musí být dosaženo v obou 

předmětech alespoň 
minimální hranice. 

 
Zobrazovací 
technologie 

v radiodiagnostice 
 
 

PPP = 15 

 
prezenční  

ukončené VŠ vzdělání   Bc. typu 

(bakalářský studijní program 
vedoucí k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání 
radiologického asistenta) 

  
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

Písemný test (2 části): 

 

1. Test odborných znalostí z oboru 
radiologických metod (60 otázek) 

 

 

2. Kognitivní dovednosti a všeobecný 
společenský přehled se zaměřením 

na zdravotnictví (60 otázek) 

max. 60/min.25 
(1. část) 

 
 

max. 60/min.20 
(2. část) 

 

 
 
 
 

120 minut 

 
Za každou správnou 

odpověď obdrží uchazeč 1 
bod. 

Rozhoduje součet 
dosažených bodů v obou 

předmětech, zároveň však 
musí být dosaženo v obou 

předmětech alespoň 
minimální hranice. 



 

Navazující magisterské studijní obory/programy  

 

 
Zobrazovací 
technologie 

v radiodiagnostice 
 
 

PPP = 20 

 
kombinovaná  

ukončené VŠ vzdělání   Bc. typu 

(bakalářský studijní program 
vedoucí k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání 
radiologického asistenta) 

  
splnění požadavků přijímací 

zkoušky 

umístění v rámci stanoveného 
počtu přijímaných studentů 

Písemný test (2 části): 

 

1. Test odborných znalostí z oboru 
radiologických metod (60 otázek) 

 

 

2. Kognitivní dovednosti a všeobecný 
společenský přehled se zaměřením 

na zdravotnictví (60 otázek) 

max. 60/min.25 
(1. část) 

 
 

max. 60/min.20 
(2. část) 

 

 
 
 
 

120 minut 

 
Za každou správnou 

odpověď obdrží uchazeč 1 
bod. 

Rozhoduje součet 
dosažených bodů v obou 

předmětech, zároveň však 
musí být dosaženo v obou 

předmětech alespoň 
minimální hranice. 

 
Organizace a řízení 

ve zdravotnictví 
 

PPP = 10 

 
P 

 
ukončené VŠ vzdělání 

ve studijních programech 
připravujících na výkon povolání 
zdravotnických pracovníků dle 

zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb., 
v platném znění 

 
splnění požadavků přijímací zkoušky 

 
umístění v rámci stanoveného počtu 

přijímaných studentů 

 
Písemný test: 

(celkem 60 otázek) 

- všeobecný přehled se zaměřením 
na zdravotnictví 

- základní znalosti z oboru 
sociálních věd, psychologie a 
zdravotnické etiky  

- základní znalosti z ekonomiky 
zdravotnictví 

- základní znalosti zdravotnického 
práva 

- všeobecné studijní předpoklady 
 

 

 
 
 

 
 
max. 60 bodů 
min. 25 bodů 

 
 
 
 
 

60 minut 

 
 

Za každou správnou 
odpověď obdrží uchazeč 1 

bod. 
Rozhoduje součet 
dosažených bodů.  

 
Organizace a řízení 

ve zdravotnictví 
 
 

PPP = 15 

 
K 

 
ukončené VŠ vzdělání 

ve studijních programech 
připravujících na výkon povolání 
zdravotnických pracovníků dle 

zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb., 
v platném znění 

 
splnění požadavků přijímací zkoušky 

 
umístění v rámci stanoveného počtu 

přijímaných studentů 

 
Písemný test: 

(celkem 60 otázek) 

- všeobecný přehled se zaměřením 
na zdravotnictví 

- základní znalosti z oboru 
sociálních věd, psychologie a 
zdravotnické etiky  

- základní znalosti z ekonomiky 
zdravotnictví 

- základní znalosti zdravotnického 
práva 

- všeobecné studijní předpoklady 

 
 
 

 
 
max. 60 bodů 
min. 25 bodů 

 
 
 
 
 

60 minut 

 
 

Za každou správnou 
odpověď obdrží uchazeč 1 

bod. 
Rozhoduje součet 
dosažených bodů.  


