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Na Lékařské fakultě UP v Olomouci v současné době

studuje 2476 (2022 v pregraduální výuce) studentů.

Uchazečům o studium fakulta nabízí studijní programy,

které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského

vzdělávání v zahraničí.

STUDIUM NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ

UNIVERZITY PALACKÉHO

V OLOMOUCI



Všechny studijní programy se realizují v rámci

kreditního systému studia, který je kompatibilní

s European Credit Transfer System (ECTS).

Vytváří tak studentům podmínky pro případné

absolvování části studia v zahraničí.

STUDIUM NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ

UNIVERZITY PALACKÉHO

V OLOMOUCI



Předměty zařazené do studijního plánu 
mohou mít statut:

povinných, jejichž absolvování je podmínkou ukončení

daného studijního bloku nebo daného oboru

povinně volitelných, tj. takových, u nichž musí student

daného oboru získat stanovený počet kreditů ze skupiny

volitelných předmětů (volitelné jazykové, volitelné odborné)

volitelných, tj. ostatních předmětů uvedených ve studijním

programu fakulty

tento systém umožňuje volbu studijního zaměření, 

případně osobní specializace studenta



Studijní programy
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ – magisterský studijní program, 

prezenční studium

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ – magisterský studijní program, 

prezenční studium

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ – navazující magisterský 

studijní program, kombinované studium



Studijní program Všeobecné lékařství

Forma studia Prezenční 

Délka studia, 

akademický titul

6 let

MUDr. – doktor medicíny

Předpokládaný maximální počet 

přijatých studentů pro 

akademický rok 2022/2023

250

Počet uchazečů pro akademický

rok 2021/2022
2384



Studijní program Zubní lékařství

Forma studia Prezenční

Délka studia, 

akademický titul

5 let

MDDr. – doktor zubního lékařství

Předpokládaný maximální počet 

přijatých studentů pro 

akademický rok 2022/2023

100

Počet uchazečů pro akademický

rok 2021/2022
1293



Studijní program Veřejné zdravotnictví

Forma studia Kombinovaná

Délka studia, 

akademický titul

2 roky

Mgr. – magistr

Předpokládaný maximální počet 

přijatých studentů pro akademický

rok 2022/2023

25

Počet uchazečů pro akademický

rok 2021/2022
119



Souhrnné statistické údaje

(2021/2022)

Studijní program Počet přihlášek Dostavilo se

Všeobecné 

lékařství
2384 1908

Zubní lékařství 1293 1111

Veřejné 

zdravotnictví
119 81



Souhrnné statistické údaje

(2021/2022)

Stud. program Nepřijato –

neprospěch

Nepřijato –

kapacita

Všeobecné lékařství 767 645

Zubní lékařství 497 498

Veřejné 

zdravotnictví
0 42



Předměty přijímací zkoušky

Studijní program:   

Všeobecné  lékařství, Zubní  lékařství

FYZIKA 25 bodů max., 10 bodů min.

CHEMIE 25 bodů max., 10 bodů min.

BIOLOGIE 25 bodů max., 10 bodů min.

Časový limit pro vypracování testu:  1 hodina

Studijní program:   

Veřejné zdravotnictví

Písemný test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. 

Časový limit pro vypracování testu:  1 hodina.



Charakter a kritéria hodnocení testů 

pro Všeobecné a Zubní lékařství

❑Písemný test z fyziky, chemie, biologie obsahuje
20 otázek za každý obor.

❑Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného
výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých
odpovědí jsou správné.

❑Testy jsou hodnoceny anonymně (skenování a
počítačové zpracování).

❑Bodové hodnocení testu uchazeče se skládá ze tří
samostatně hodnocených částí, které se sčítají.

❑Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje
pořadí uchazečů.



Charakter a kritéria hodnocení testů 

pro Veřejné zdravotnictví

❑Písemný test z bio-psycho-sociální problematiky
zdraví a nemoci bude obsahovat 30 otázek. Pouze
jedna z nabídnutých odpovědí bude správná.
Otázky jsou hodnoceny 1 nebo 0 body.

❑Testy jsou hodnoceny anonymně (skenování a
počítačové zpracování).



INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Termín podání elektronické přihlášky:

do 15. března 2022

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně 

podané e-přihlášky.

Administrativní poplatek je 690,- Kč / studijní program.

Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 

http://www.prihlaska.upol.cz/


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Termín přijímací zkoušky:

programy Všeobecné lékařství, Zubní lékařství

7. června 2022

program Veřejné zdravotnictví

8. června 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.



Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaným

uchazečům zaslána pouze elektronickou cestou ( dále

e-přihláška, záložka Dokumenty), a to průběhu měsíce

dubna 2022. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace

(datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené

pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní

režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory

studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

http://www.cps.upol.cz/


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní

programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

V případě podání přihlášky na oba studijní programy

vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou.

Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v

rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné

lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní

lékařství.

Přijímací zkouška pro program Veřejné zdravotnictví je

realizována formou písemného testu z bio-psycho-

sociální problematiky zdraví a nemoci.

Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a

uhrazen samostatně administrativní poplatek.



Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního 

nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného 

maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou 

fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy 

odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí 

(netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné 

uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud 

mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 

Podmínky nostrifikace podrobně 

na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/.

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního 

vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do 

studia.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PRO VŠEOBECNÉ A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/


Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské

nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou

školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý

uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč získal titul v zahraničí (netýká se 

uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání 

zahraničního vzdělání v České republice, pokud 

mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 

Podmínky nostrifikace podrobně 

na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/.

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu

odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PRO VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/


ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Uchazeč má právo nahlédnout do všech

svých materiálů, které mají význam pro

rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k

vykonání přijímací zkoušky.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ



Nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému byla udělena

plná moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného

rozhodnutí děkana podat odvolání. Odvolání se podává

děkanovi fakulty.

Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu

nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad

nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a

svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za

stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno

na počátku měsíce září 2022.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ



Plné znění závěrečné zprávy o přijímacím

řízení na LF UP pro akademický rok

2021/2022 a informace o přijímacím řízení

pro akad. rok 2021/2022 je zveřejněno na

www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667



Informace o studiu

Vnitřní předpisy

– Statut LF UP

– Volební a jednací řád Akademického senátu LF UP

Směrnice děkana

– Směrnice děkana LF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu
Univerzity Palackého v Olomouci

– Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu UP

– Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů

– Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních
studentských mobilit

Úvodní kurz pro studenty I. ročníku

Všechny uvedené normy jsou k dispozici na 

webových stránkách LF UP - http://www.lf.upol.cz.



Informace o ubytování 

studentů

Studenti LF UP mají možnost ubytování na
vysokoškolských kolejích.

Správa kolejí a menz nabízí asi 4900 lůžek pro
studenty Univerzity Palackého. V žádostech o
ubytování se zohledňuje vzdálenost trvalého
bydliště, studijní prospěch, sociální postavení,
osiřelost, invalidita, aktivní činnost na fakultě a
reprezentace fakulty.

Podrobnější informace viz  http://www.upol.cz.



Studentská vědecká činnost
Na ústavech a klinikách LF UP se studenti pro
příslušný akademický rok mohou ucházet o místo
studentské vědecké síly.

Náplní činnosti 

studentské vědecké

síly je spolupráce na

výzkumné činnosti

příslušných ústavů

a klinik LF UP. 

Studenti mají možnost prezentovat výsledky své
vědecké činnosti na konferenci SVOČ v rámci fakulty
a nejlepší pak v rámci celé České republiky.



Studentská pedagogická 

činnost
Na ústavech a klinikách LF UP se 

studenti pro příslušný akademický 

rok mohou ucházet o místo 

studentské pedagogické síly

Náplní činnosti studentské 

pedagogické síly je spolupráce

na zajištění výukového procesu

ústavu nebo kliniky (např. příprava

didaktických pomůcek, schémat,

tabulek, příprava demonstrací)



Webové stránky LF UP

http://www.upol.cz

www.lf.upol.cz

http://www.upol.cz/
http://www.lf.upol.cz/


Vedení LF UP Vám přeje úspěšné zvládnutí 

přijímacích zkoušek a těší se na setkáni s 

Vámi jako studenty a kolegy na LF UP v 

Olomouci.

Děkuji za pozornost….


