
Informace k výsledkům přijímacího řízení 2022 na Lékařské fakultě MU

Prezenční bakalářské studijní programy
studijní program zaměr 

zapsaných
počet 

přihlášek
dostavilo se přijato  

děkanem
počet 
bodů *

uspělo počet 
bodů ** Poznámka

Dentální hygiena 20 706 509 43 61 73 55 2 testy

Fyzioterapie 35 611 396 63 77 72 75 3 testy

Laboratorní 
diagnostika ve 
zdravotnictví

25 393 274 53 55 79 50 2 testy

Nutriční terapie 30 399 218 53 50 53 50 2 testy

Optika a 
optometrie

25 174 128 39 40 50 35 2 testy

Ortoptika 20 104 82 45 31 47 30 2 testy

Porodní 
asistence

25 257 176 45 65 48 65 3 testy

Radiologická 
asistence

30 149 112 58 33 63 30 2 testy

Všeobecné 
ošetřovatelství

25 460 311 60 48 60 48 2 testy

Zdravotnické 
záchranářství

25 227 135 41 76 69 65
2 testy + test 
fyz.zdatnnosti

*    počet bodů posledního přijatého uchazeče



** počet bodů , který byl potřeba, aby uchazeč uspěl u přijímací zkoušky

Zápisové informační schůzky pro přijaté do 1. ročníků proběhly 11. a 12.. července 2022
V případě, že se nezapíše plánovaný počet studentů, je obnoveno přijímací řízení a na uvolněná místa 
jsou ihned přijímáni uchazeči následující v bodovém pořadníku, nehledě na to, zda si podají odvolání 
nebo nepodají. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, je vždy  přijata celá tato
bodová skupina. Dodatečně přijatí mohou být pouze uchazeči, kteří v přijímacím řízení uspěli a nebyli 
přijati z kapacitních důvodů.

Pokud po  vyhodnocení  řádných termínů zápisů dojde k snížení bodů posledního přijatého uchazeče 
u některých programů, na uvolněná místa jsou automaticky dobráni další uchazeči v požadí podle počtu . 
bodů. Na tento posun nemá vliv zbytečně podané odvolání.

Upozornění:
Informace k žádosti o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu děkanem LF MU najdete 
na adrese: https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium#tab-3  

Odvolací komise RMU zasedala dne 19. srpna 2022


