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Návrh vychází z ustanovení § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu
Masarykovy univerzity, Podmínek pro přijetí ke studiu, způsobu podávání přihlášek a průběhu studia
(Příloha č. 4 ke Statutu MU) a Statutu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

1 Otvírané studijní programy
Plánované počty zapsaných studentů v jednotlivých studijních programech pro akademický rok
2021/2022.
S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla MU, je
předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru akademického roku 2021/2022,
stanoven následovně:
Studijní program

Studium

Bakalářské

Magisterské

Kapacita
v r. 2020/21

Fyzioterapie

prezenční

35

Všeobecné ošetřovatelství

prezenční

25

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

prezenční

25

Zdravotnické záchranářství

prezenční

20

Nutriční terapie

prezenční

30

Porodní asistence

prezenční

20

Optika a optometrie

prezenční

30

Radiologická asistence

prezenční

35

Ortoptika

prezenční

20

Všeobecné lékařství

prezenční

minimálně 430

Zubní lékařství
Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví – Embryolog

prezenční

55

prezenční

20

prezenční

30

kombinovaná

30

prezenční

25

prezenční

20

prezenční

15

Intenzivní péče
Navazující
magisterské

Forma

Specializace ve zdravotnictví / obor
Fyzioterapie
Optometrie
Výživa dospělých a dětí

Plánovaný počet v tabulce odpovídá kapacitě programu, tj. minimálnímu počtu přijatých a skutečně
zapsaných studentů (pozn. počet iniciálně přijatých bude vyšší než toto číslo vzhledem ke statistickým
údajům o počtu zapsaných uchazečů v minulých letech a bude určen přijímací komisí na základě
kvalifikovaného odhadu). Výsledný počet uchazečů zapsaných do jednotlivých studijních programů je
určen počtem studentů přijatých ke studiu po odečtení počtu studentů, kteří se nedostavili k zápisu bez
příslušné omluvy. Fakulta si vyhrazuje právo nenabídnout přijetí dalším uchazečům v případě, že počet
zapsaných studentů pro daný program nedosáhne po zápisech předpokládaného počtu přijatých.
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2 Podmínky přijetí pro akademický rok 2021/2022
Obecné podmínky a termíny:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

podání elektronické přihlášky v termínu (viz dále)
zaplacení manipulačního poplatku 800 Kč / e-přihlášku
ukončené středoškolské vzdělání maturitou (bakalářské a magisterské obory) před termínem
zápisu do studia, tj. do 12. července 2021
absolvovaný příslušný bakalářský program/obor (pro navazující magisterské programy/obory)
před termínem zápisu do studia, tj. do 14. července 2021
dodání požadovaných potvrzení (viz dále Další podmínky)
do studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním
programu/oboru studuje

2.1 Způsoby přijetí do studia na LF MU
2.1.1 Přijetí na základě přijímací zkoušky
S výjimkou uchazečů přijatých do programů Všeobecné nebo Zubní lékařství bez přijímací zkoušky (viz
dále) konají ostatní uchazeči o všechny magisterské, bakalářské a navazující magisterské písemnou
přijímací zkoušku formou testů (uchazeči o program Zdravotnické záchranářství vykonají též test fyzické
zdatnosti). Písemná zkouška testuje u bakalářských a magisterských programů znalosti z odborných
předmětů fyzika, chemie, biologie a případně somatologie (v kombinaci dle příslušného oboru, viz
tabulka níže), které jsou nezbytným základem pro jejich další studium. Pro magisterské a bakalářské
programy je v každém z testů obsaženo 40 otázek, správná odpověď (vždy jedna pro danou otázku) je
hodnocena jedním bodem. Max. bodový zisk je 40 bodů za daný test (celkový max. bodový zisk
v přijímací zkoušce je násobkem 40 bodů podle kombinace testů – viz tabulka níže). Špatné či chybějící
odpovědi se nepenalizují. Trvání testu je 50 minut pro všechny typy testů (tj. chemie, fyzika, biologie,
somatologie), tj. jak pro Všeobecné a Zubní lékařství tak pro ostatní magisterské a bakalářské programy.
K vyhodnocení testů slouží odpovědní formulář, který bude elektronicky a anonymně vyhodnocen.
Odpovědní formulář je identifikován pouze číslem přihlášky, které bude uchazeči zasláno v pozvánce
k přijímacímu řízení. Studenti, kteří si podali e-přihlášku výhradně na dlouhé magisterské programy
Všeobecné a Zubní lékařství nebo výhradně na ostatní magisterské či bakalářské programy vykonají
přijímací zkoušky pouze jednou v předepsané kombinaci (viz tabulka níže). Studenti, kteří si podali
e-přihlášku současně na Všeobecné či Zubní lékařství a jiné programy, se musí podrobit přijímacím
zkouškám dvakrát. Výsledky testů z přijímací zkoušky do programů Všeobecné a Zubní lékařství
nebudou uznávány pro zkoušky do jiných programů a obráceně.
V případě programů navazujícího magisterského studia jsou u přijímacích zkoušek formou testu
hodnoceny znalosti získané předchozím studiem v bakalářském programu/oboru. V každém z testů pro
jednotlivé programy navazujícího magisterského studia je obsaženo 80 otázek (časová dotace
90 minut), správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
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Přehled kombinací přijímacích testů pro akademický rok 2021/2022
Program/obor

Písemný test

Forma, titul, doba studia (roky)

Bakalářská a magisterská studia – mimo Všeobecné a Zubní lékařství
Bioanal. lab. diagnostika ve
zdravotnictví – Embryolog
Fyzioterapie

prezenční, Mgr., 5

Nutriční terapie
Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví
Optika a optometrie

prezenční, Bc., 3

Ortoptika

prezenční, Bc., 3

Radiologická asistence

prezenční, Bc., 3

Zdravotnické záchranářství

prezenční, Bc., 3

Všeobecné ošetřovatelství

prezenční, Bc., 3

biologie, somatologie

Porodní asistence

prezenční, Bc., 3

biologie, chemie, somatologie

biologie, chemie, fyzika

prezenční, Bc., 3

prezenční, Bc., 3

biologie, chemie

prezenční, Bc., 3
biologie, fyzika

Magisterská studia – Všeobecné a Zubní lékařství
Všeobecné lékařství

prezenční, MUDr., 6

Zubní lékařství

prezenční, MDDr., 5

biologie, chemie, fyzika

Navazující magisterská studia
Fyzioterapie

prezenční, Mgr., 2

Intenzivní péče

prezenční/kombinovaná, Mgr., 2

Výživa dospělých a dětí

prezenční, Mgr., 2

Optometrie

prezenční, Mgr., 2

test z Bc. studia

Test fyzické zdatnosti pro uchazeče o program Zdravotnické záchranářství
Písemné přijímací zkoušce předchází praktická část v podobě testu fyzické zdatnosti. Test fyzické
zdatnosti se skládá ze shybů (limit muži 5 shybů, ženy 3 shyby), z Jacíkova celostního motorického
testu (limit muži 70 změn / 2 min., ženy 60 změn / 2 min.) a z vytrvalostního běhu (limit muži 1500 m
6 min, ženy 800 m 3 min 40 s). Za splnění všech těchto limitů může uchazeč získat až 40 bodů, přičemž
za splnění jen některých z nich získává poměrnou část bodů (konkrétně 16 bodů za shyby, 14 bodů za
Jacíkův motorický test a 10 bodů za běh). Bodový zisk z testu fyzické zdatnosti se přičítá k bodovému
zisku v písemné části přijímacího řízení, maximální bodový zisk tak činí 120 bodů.

2.1.2 Přijetí na základě přijímací zkoušky s bodovou bonifikací za vybrané
kompetence
Přijetí na základě přijímací zkoušky s bodovou bonifikací za vybrané kompetence (připočteno
k celkovému bodovému zisku v písemných testech) – pouze pro uchazeče o magisterské programy
Všeobecné a Zubní lékařství.
Uznávány budou (I.) jazykové certifikáty dokladující znalost angličtiny, němčiny, francouzštiny či
španělštiny na úrovni C1 a výše, (II.) umístění na definovaných pozicích ve vybraných předmětových
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soutěžích kategorie A dle MŠMT ČR a MŠVVŠ SR a/nebo (III.) definovaný výsledek v dalších
vybraných zkouškách (viz dále). Podmínkou žádosti o bonifikaci viz bod (II. a III.) a její zvážení je
absolvování středoškolského studia v České republice nebo na Slovensku.
I.

Jazykové certifikáty dokladující znalost některého z vybraných světových jazyků na úrovni C1
a C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
⎯

angličtina – bonifikace: 6 bodů pro držitele následujících certifikátů:
⎯
⎯
⎯

⎯

němčina – bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů:
⎯
⎯
⎯

⎯

DALF – Diplôme approfondi de langue française (C1, C2)
TCF – Test de connaissance du français (C1, C2)

španělština – bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů:
⎯

II.

ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom (C1, C2)
Goethe-Zertifikat (Großes Deutshes Sprachdiplom) (C1, C2)
TestDaF (C1)

francouzština – bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů:
⎯
⎯

⎯

Cambridge English – úroveň CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of
Proficiency in English)
IELTS (International English Language Testing System) s minimálním skóre 7
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – varianta IBT (internet-based)
s minimálním skóre 95

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (C1, C2)

Oceňované umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A vyhlašovaných
každoročně MŠMT (podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.) od krajského kola výše
(bonifikace viz násl. tabulka), od jehož udělení neuplynuly více jak 4 roky:
⎯

předmětové olympiády – v průběhu posledních dvou let (tj. kategorie A) středoškolského
studia
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯

A1 matematická
A2 fyzikální
A3 chemická
A4 biologická

středoškolská odborná činnost (A9) ve vybraných dále vyjmenovaných oborů v průběhu
středoškolského studia, resp. posledních čtyř let studia u 8letých gymnázií
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
6. Zdravotnictví
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
18. Informatika
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Olympiáda (věková
kategorie A)
A1) Matematická
olympiáda
A2) Fyzikální olympiáda
A3) Chemická olympiáda

Krajské kolo:

Národní kolo:

Mezinárodní kolo:

úspěšný řešitel
4 body, 1.–3. míst,
6 bodů

úspěšný řešitel 8 bodů,
1.–3. místo, 10 bodů

účastník oficiálně
nominovaný za ČR či SR
10 bodů

Krajské kolo:

Celostátní kolo:

Zahraniční soutěž:

úspěšný řešitel 4
body, 1.–3. místo,
6 bodů

úspěšný řešitel 8 bodů,
1.–3. místo, 10 bodů

účastník oficiálně
nominovaný za ČR či SR
10 bodů

A4) Biologická olympiáda
SOČ (po dobu SŠ
studia)
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
6. Zdravotnictví
8. Ochrana a tvorba
životního prostředí
18. Informatika
III.

Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách:
⎯
⎯

uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) s výsledkem výborně
(bonifikace: 4 body)
výsledek u AP („Advanced Placement“) zkoušky (Centrum pro talentovanou mládež)
z předmětu biologie, chemie, fyzika, matematika nebo statistika na úrovni 4 nebo 5
(bonifikace: 8 bodů)

Body pro držitele jazykového certifikátu (viz I.) a zároveň účastníka předmětové soutěže na bodovaném
umístění (viz II.) nebo uchazeče s požadovaným hodnocením ve zkoušce dle bodu III. lze sčítat. Např.
angličtina C1 + úspěšný řešitel krajského kola Fyzikální olympiády + úspěšný řešitel celostátního kola
Chemické olympiády, ne však postupná umístění v předmětových soutěžích stejné kategorie (v tomto
případě uchazeč dokládá nejvyšší umístění, např. nesčítají se body pro úspěšného řešitele krajského a
zároveň celostátního kola Matematické olympiády, ale hodnotí se pouze nejvyšší, tj. celostátní kolo).
Při dosažení kumulované bonifikace 10 a více bodů bude uchazeči přijímací zkouška prominuta
a bude vyrozuměn o přijetí.

2.1.3 Prominutí přijímací zkoušky za výborný středoškolský prospěch
Prominutí přijímací zkoušky za výborný středoškolský prospěch – pouze pro uchazeče o magisterský
program Všeobecné lékařství.
Děkan LF MU může do programu Všeobecné lékařství přijmout bez vykonání přijímacích zkoušek
takový počet uchazečů splňujících všechny podmínky uvedené v bodech 1–3 současně, aby bylo možné
na základě přijímací zkoušky obsadit minimálně 50 % uchazečů z celkové kapacity programu, tj. 215
skutečně zapsaných studentů (pozn. počet iniciálně přijatých bez vykonání přijímací zkoušky bude
vyšší, než odpovídá 50 % kapacity programu vzhledem ke statistickým údajům o počtu zapsaných
uchazečů v minulých letech a bude určen přijímací komisí na základě kvalifikovaného odhadu).
Podmínkou žádosti a jejího zvážení je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1–3 současně.
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1.

Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem čtvrtého ročníku střední školy v ČR
v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.

2.

Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé
roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství
nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání el. přihlášky doloží úředně ověřenými
kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. „Pololetní“
vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek". Studijní odd. LF MU
vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník.

3.

Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce
alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován
po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2
(chvalitebně).

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu
s bodem 2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je
rozhodnuto o přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn
před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a byl přijat.
V opačném případě bude pozván k přijímací zkoušce.

Postup při podání žádosti při splnění podmínek dle bodu (2.1.2) – bodová bonifikace
(Všeobecné a Zubní lékařství) a (2.1.3) – prominutí přijímací zkoušky za výborný
středoškolský prospěch (pouze Všeobecné lékařství)
Uchazeč žádost o bonifikaci za znalost jazyka, umístění v předmětových soutěžích či známku ve
vybraných zkouškách a/nebo žádost o prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu označí ve své
elektronické přihlášce do 28. 2. 2021. K písemné žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky na základě
prospěchu na SŠ v ČR uchazeči přiloží ověřené kopie SŠ vysvědčení a doručí na Stud. odd. LF MU
nejpozději do konce února 2021. Písemné žádosti o bonifikaci viz body I., II. a III. uchazeči doloží úředně
ověřenou kopií příslušného certifikátu, diplomu, osvědčení anebo v případě zkoušky z Matematika+
ověřeným Výpisem výsledků didaktického testu z Matematiky+ (případně přeposláním CERMATem
elektronicky podepsaného e-mailu) a zašlou Na Stud. odd. LF MU do konce února 2021) 1.
Adresa pro korespondenci: Studijní oddělení LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Další podmínky pro přijetí do studijních programů
Uchazeč o bakalářský program Zdravotnické záchranářství musí do 28. 2. 2021 zaslat na studijní
oddělení LF MU originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení je
podmínkou pro pozvání k praktické části přijímací zkoušky a studium oboru.
Všichni uchazeči o studium navazujícího magisterského programu, tj. absolventi příslušného
bakalářského studia, vloží do své elektronické přihlášky kopii svého bakalářského diplomu před

V případě, že uchazeč v posledním roce SŠ studia skládá jazykovou zkoušku či zkoušku Matematika+ či se nominoval do
vyššího kola soutěže s termínem konání po ukončení podávání přihlášek, žádost o bonifikaci vyznačí do přihlášky a písemně
potvrdí s vysvětlením, proč není schopen dodat úředně ověřené dokumenty v době podání přihlášky. V případě úspěšného
složení jazykové zkoušky, dosažení požadovaného hodnocení či umístění v soutěži pak ověřenou kopii certifikátu/diplomu dodá
neprodleně Studijnímu odd. LF MU, nejpozději však 31. 5. 2021. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
1
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konáním přijímací zkoušky. Uchazeči studenti posledního třetího ročníku bakalářského programu musí
prokázat aktivní studium příslušného programu zasláním úředního potvrzení o studovaném programu
a o termínu SZZ na studijní oddělení LF. Na navazující magisterský program Fyzioterapie se může hlásit
absolvent bakalářského studia Fyzioterapie nebo Léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Uchazeči
o navazující magisterský program Intenzivní péče jak v prezenční, tak v kombinované formě studia
musí prokázat absolvování bakalářského studijního programu Ošetřovatelství příp. Všeobecné
ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra. K přihláškám do programu Intenzivní péče v kombinované
formě je nutno doručit na Studijní oddělení LF formulář s originálním potvrzením praxe v oblasti
intenzivní péče zaměstnavatelem. Uchazeči o navazující magisterský program Výživa dospělých
a dětí musí mít absolvován bakalářský program Nutriční terapie, resp. bakalářský obor Nutriční
terapeut. Uchazeči o navazující magisterský program Optometrie musí mít absolvován bakalářský
obor/program Optika a optometrie.

3 Pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a zápis ke studiu
3.1 Pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí
Na základě celkového bodového ohodnocení písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni pro
daný program/obor do pořadníku. V programu Všeobecné lékařství jsou na prvních místech pořadníku
uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky. Uchazečům do magisterských programů Všeobecné a Zubní
lékařství, kteří požádali v termínu o bodovou bonifikaci a doložili potřebné úředně ověřené doklady,
bude k bodovému zisku z testů přičten příslušný počet bodů (viz výše). Pro přijetí ke studiu je rozhodné
umístění v pořadí uchazečů podle celkového dosaženého počtu bodů. V případě, že více uchazečů
dosáhne v rámci příslušného studijního programu stejného bodového výsledku odpovídajícímu hranici
přijetí, je rozhodnuto o přijetí celé této skupiny.

3.2 Zápis do studia
Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu § 77 a násl. zákona
č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být bezpodmínečně složena před zápisem
do studia pro studium v akademickém roce 2021/2022. Všichni uchazeči o studium bakalářských
a magisterských programů předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení fyzicky u zápisu (pokud
budou informováni o přijetí a na zápis pozváni). Absence maturity není překážkou účasti v přijímací
zkoušce, ale neumožňuje zápis do studia a případné místo uchazeči nebude blokováno do náhradního
termínu maturitní zkoušky. Všichni uchazeči o studium navazujících magisterských programů předloží
ověřenou kopii bakalářského diplomu fyzicky u zápisu (pokud budou informováni o přijetí a na zápis
pozváni). Absence bakalářského diplomu není překážkou účasti v přijímací zkoušce, ale neumožňuje
zápis do studia a případné místo uchazeči nebude blokováno. Výjimky nelze akceptovat.
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4 Důležité termíny
Den otevřených dveří: sobota 16. 1. 2021 (9:00 a 11:00 hod.) a středa 20. 1. 2021 (15:00 hod.)

Termíny pro podání elektronických přihlášek
Magisterské a bakalářské programy:
Navazující magisterské programy:

od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021
od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021

Manipulační poplatek za přijímací řízení
Všechny programy jednotně 800 Kč (poplatek je placen za každou přihlášku). V případě, že
se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku, fakulta administrativní poplatek
nevrací.
Termíny přijímacích zkoušek
Magisterské programy Všeobecné a Zubní lékařství:
Ostatní magisterské a bakalářské programy:
Navazující magisterské programy:

úterý 15. 6. a středa 16. 6. 2021
čtvrtek 24. 6. 2021
čtvrtek 24. 6. 2021 odpoledne

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
Náhradní termíny přijímacích zkoušek se nevypisují!
Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že daný uchazeč skládá
v termínu přijímací zkoušky maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující na Slovensku).
Na jiné důvody (nemoc, kolize termínů přijímacích zkoušek s jinými fakultami a jiné) není možné brát
zřetel.

Zápis ke studiu
Přijatý uchazeč obdrží společně s rozhodnutím o přijetí informace o zápisu, které jsou současně
pozvánkou k zápisu. Zápisy se budou konat 12. a 13. 7. 2021 do magisterských a bakalářských
programů a 14. 7. 2021 do navazujících magisterských programů
Úředně ověřenou plnou mocí lze zmocnit k zápisu jinou plnoletou osobu. Zcela výjimečně z vážných
zdravotních důvodů, které musí písemně doložit, se uchazeč může písemně z účasti na zápisu omluvit
a požádat o mimořádný náhradní termín.
⎯
⎯

před termínem zápisu,
nejpozději do 5 dnů po tomto termínu (pouze vážné zdravotní důvody potvrzené lékařem,
hospitalizace).

Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis, jestliže ve lhůtě stanovené fakultou se
k zápisu
⎯
⎯

nedostavil a neomluvil nebo,
nedostavil a omluvil a jeho omluva nebyla uznána.

Na uvolněná místa budou přijati ihned další uchazeči.
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