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V souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 
Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (dále 
jen PCŽV). V rámci PCŽV je možno absolvovat studium teoretické i praktické výuky 
předmětů zařazených v prvních ročnících akreditovaných magisterských a bakalář-
ských studijních programů.  
Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou podle výše uvedeného zákona studenty. 
Studium v rámci PCŽV trvá jeden akademický rok, probíhá výhradně v prezenční 
formě studia a může být ukončeno při jeho úspěšném absolvování do konce 
prodlouženého zkouškového období daného akademického roku (2022/2023) vydáním 
osvědčení o jeho úspěšném absolvování s možností dalšího pokračování  
v magisterském nebo bakalářském studiu, a to za podmínek stanovených v § 60  
odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.  
Úspěšným absolventům PCŽV, kteří získají požadovaný počet kreditů v rámci studia 
předmětů prvních ročníků akreditovaných studijních programů, může Masarykova 
univerzita uznat tyto kredity v plném rozsahu, pokud se stanou studenty.  
Při neúspěšném absolvování některého z předepsaných předmětů studia 1. ročníku, 
má účastník neúspěšného studia možnost požádat o zapsání neukončených předmětů 
(maximálně 2 za každý semestr) v rámci mimořádného studia předmětů, viz 
https://www.med.muni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/mimoradne-studium-
predmetu-1-a-2-rocniku 
 
 

http://www.med.muni.cz/
https://www.med.muni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/mimoradne-studium-predmetu-1-a-2-rocniku
https://www.med.muni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/mimoradne-studium-predmetu-1-a-2-rocniku
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Přehled PCŽV zaměřených na studium 1. ročníků  
akreditovaných programů na LF MU: 

 
o PCŽV – studium předmětů 1. ročníku akreditovaných  

magisterských studijních programů 
 

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ a ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 
 
Předpokládaný počet účastníků:  
nejvýše 5 do Programu Všeobecné lékařství, nejvýše 5 do Programu Zubní lékařství 
Forma: prezenční  
Obsah: předměty studia 1. ročníku akreditovaných studijních programů VŠEOBECNÉ   
LÉKAŘSTVÍ a ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ.  
Cena vzdělávání pro akademický rok 2022/2023 (uhraditelná ve dvou splátkách):  
190.000 Kč (Všeobecné lékařství); 210.000 Kč (Zubní lékařství)  
UPOZORNĚNÍ: (program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – 
Embryolog, nelze studovat v rámci PCŽV) 
 

o PCŽV – studium předmětů 1. ročníků programů akreditovaných  
bakalářských studijních programů 

 
Fyzioterapie, DENTÁLNÍ HYGIENA, laboratorní 

diagnostika ve zdravotnictví, nutriční 
terapie, optika a optometrie, ortoptika, 

RadiologickÁ asistenCE,ZDRAVOTNICKÉ 
ZÁCHRANÁŘSTVÍ 

  
 
Předpokládaný počet účastníků: nejvýše 3 z každého programu 
Forma: prezenční 
Cena vzdělávání pro akademický rok 2022/2023 (uhraditelná ve dvou splátkách): 
80.000 Kč 
 

všeobecné OŠETŘOVATELSTVÍ;  
PORODNÍ ASISTENCE 

 
Předpokládaný počet účastníků: nejvýše 3 z každého oboru/programu 
Forma: prezenční 
Cena vzdělávání pro akademický rok 2022/2023 (uhraditelná ve dvou splátkách): 
60.000 Kč 
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Informace společné pro všechny bakalářské a magisterské programy PCŽV 
 

Komu je studium PCŽV určeno: absolventům středních škol s maturitou. 
 
Přijetí ke studiu PCŽV: bez další přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči  
o PCŽV, kteří uspěli v řádném přijímacím řízení na LF MU pro akademický rok 
2022/2023 na stejné studijní programy/obory, avšak nebyli přijati z kapacitních 
důvodů. V případě, že počet těchto uchazečů převýší stanovený počet přijatých, jsou 
přijímání dle pořadníku na základě dosaženého počtu bodů. Přijímací zkoušky  
se nevypisují. 
 
Podmínky přijetí do PCŽV: 

1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do PCŽV (nepřijat z kapacitních 

důvodů do prezenční formy stejného studia 2022/2023) 
3.  uzavření smlouvy o PCŽV 
4.  uhrazení nejméně 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr 

akademického roku 2022/2023 
 

Zahájení vzdělávání: ve výukovém období podzimního semestru akademického roku 
2022/2023. 
 
Standardní délka PCŽV: 1 rok 
 
Ukončení PCŽV: Podmínkou úspěšného zakončení je získání všech zápočtů  
ze zapsaných předmětů studijního plánu 1. ročníku a úspěšné složení všech 
předepsaných zkoušek do konce prodlouženého zkouškového období jarního 
semestru. Celoživotní vzdělávání může být ukončeno vydáním osvědčení o jeho 
úspěšném absolvování s možností dalšího pokračování v magisterském nebo 
bakalářském studijním programu jako řádný student. Anebo může být ukončeno 
neúspěšně pro nesplnění všech předepsaných ukončení, zkoušek, zápočtů 1. ročníku 
studia. 
 
Lektoři: učitelé Lékařské fakulty MU  
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o PCŽV zaměřené na studium předmětů 1. ročníku 
akreditovaného navazujícího magisterského studijního 

programu/oboru 
 

studijní program Specializace 
ve zdravotnictví, studijní obor 
Fyzioterapie; studijní programy: 

Optometrie; Intenzivní péče; 
VÝŽIVA DOSPělých a dětí  

    
Předpokládaný počet účastníků: nejvýše 3 z každého oboru/programu  
Forma: prezenční  
Cena vzdělávání pro akademický rok 2022/2023 (uhraditelná ve dvou splátkách): 
60.000 Kč 
Zahájení vzdělávání: ve výukovém období zimního semestru akademického roku 
2022/2023 
Standardní délka PCŽV: 1 rok 
Obsah: předměty studia 1. ročníků akreditovaného studijního programu/oboru  
UPOZORNĚNÍ: (program Veřejné zdravotnictví nelze studovat v rámci PCŽV) 
 
 

 
Informace společné pro všechny navazující magisterské programy PCŽV 

 
Komu je studium PCŽV určeno: absolventům předchozího bakalářského studijního 
programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie, Léčebná 
rehabilitace a fyzioterapie NMGR Fyzioterapie, absolventům bakalářského oboru 
Nutriční terapeut anebo programu Nutriční terapie NMGR Výživa dospělých a dětí, 
absolventům bakalářských programů a oborů Optika a optometrie nebo Optometrie 
NMGR Optometrie; absolventům bakalářských programů a oborů Ošetřovatelství 
(program Specializace ve zdravotnictví) anebo Všeobecná sestra (program 
Ošetřovatelství) anebo Všeobecné ošetřovatelství NMGR Intenzívní péče, kteří  
se podrobili přijímacím zkouškám do prezenční studia od akademického roku 
2022/2023, u přijímacích zkoušek uspěli, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. 
 
Podmínky přijetí do PCŽV: 
1. ukončené bakalářské vzdělání příslušného oboru 
2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do PCŽV (nepřijat z kapacitních důvodů  
do prezenční formy stejného studia 2022/2023) 
3. uzavření smlouvy o PCŽV 
4. uhrazení nejméně 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr 
akademického roku 2022/2023 
 
Přijetí ke studiu v PCŽV: bez další přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči  
o PCŽV, kteří uspěli v řádném přijímacím řízení na LF MU pro akademický rok 
2022/2023, avšak nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě, že počet těchto 
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uchazečů převýší stanovený počet přijatých, jsou přijímání dle pořadníku na základě 
dosaženého počtu bodů. Přijímací zkoušky se nevypisují. 
 
Ukončení PCŽV: Podmínkou úspěšného zakončení je získání všech zápočtů  
ze zapsaných předmětů studijního plánu 1. ročníku a úspěšné složení všech 
předepsaných zkoušek do konce zkouškového období jarního semestru. Celoživotní 
vzdělávání může být ukončeno vydáním osvědčení o jeho úspěšném absolvování 
s možností dalšího pokračování v navazujícím magisterském studijním programu jako 
řádný student. Anebo může být ukončeno neúspěšně pro nesplnění všech 
předepsaných ukončení, zkoušek, zápočtů 1. ročníku studia. 
 
Lektoři: učitelé Lékařské fakulty MU  
 
 

Obecné informace přijímacímu řízení do PCŽV 
 

K přijímacímu řízení na PCŽV je možno podat pouze elektronickou přihlášku  
na adrese https://is.muni.cz/prihlaska. Termín podání elektronických přihlášek  
do přijímacího řízení na PCŽV je od 25. června 2022 do 10. srpna 2022. 
Administrativní poplatek za podání přihlášky je 300,- Kč a platí přes Obchodní 
centrum Masarykovy univerzity, kde dostanete všechny informace o platbě.  
 
Název banky: KB Brno-město 
Číslo účtu: 85636621/0100 
Variabilní symbol: zjistíte v Obchodním centru MU – bez znalosti VS neplaťte! 
Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotinovo nám. 9, 601 77 Brno  
Při platbě ze zahraničí: 
IBAN kód: CZ 430100 0000 0000 8563 6621 
Swift code: KOMBCZPP 
 
Uchazeči, přijatí na základě uznání výsledků z řádného přijímacího řízení 
pro akademický rok 2022/2023, obdrží rozhodnutí o přijetí do 25. srpna 2022. 
Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou podle § 60 odst. 3 zákona č.111/1998 
o vysokých školách studenty. 
 
Bližší informace:  
webové stránky: https://www.med.muni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani  
Studijní oddělení LF MU: Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno,  
Tel: 549 49 1305 (dále klapky 5342, 6855, 7179, 5346, 5415 a 6767) 
E-mail: studijni@med.muni.cz 
 

 
 
Schválil: 
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., v. r. 
děkan Lékařské fakulty, Masarykovy univerzity 
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