
1. lékařská fakulta 

Kontaktní informace 

adresa: Kateřinská 32, 121 08, Praha 2 

web: http://www.lf1.cuni.cz/cz 

 

Den otevřených dveří: 

Fakulta pořádá Den otevřených dveří v sobotu 7. ledna 2023. 

 

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením 

poplatek za papírovou formu přihlášky: 880 

poplatek za elektronickou formu přihlášky: 830 

poznámka: 

číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021 SWIFT kód banky (BIC): 

KOMBCZPPXXX Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě 

zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR". 

 

Bankovní spojení 

banka: Komerční banka 

účet: 37434021/0100 

IBAN: CZ97 0100 0000 0000 3743 4021 

konstantní symbol pro platbu složenkou: - 

konstantní symbol pro platbu převodem: - 

variabilní symbol: ID elektronické přihlášky 

specifický symbol: 3027  

http://www.lf1.cuni.cz/cz


Otevírané programy / obory 

forma typ délka studijní program / obor 

PS Bc. 3 B0913P360014 Porodní asistence 

PS Bc. 3 B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství 

PS Bc. 3 B0915P360002 Ergoterapie 

KS Bc. 3 B0915P360003 Nutriční terapie 

PS Bc. 3 B0915P360003 Nutriční terapie 

PS Bc. 3 B0915P360020 Fyzioterapie 

KS Bc. 3 B0988P360001 Adiktologie 

PS Bc. 3 B0988P360001 Adiktologie 

PS Mgr. 5 M0911A350001 Dentistry 

PS Mgr. 5 M0911A350004 Zubní lékařství 

PS Mgr. 6 M0912A350005 Všeobecné lékařství 

PS Mgr. 6 M0912A350006 General Medicine 

KS Mgr. navaz 2 N0915A360003 Ergoterapie pro dospělé 

PS Mgr. navaz 2 N0915A360006 Výživa dospělých a dětí 

KS Mgr. navaz 2 N0915A360006 Výživa dospělých a dětí 

PS Mgr. navaz 2 N0988A360001 Adiktologie 

 

  



Informace o přijímacím řízení 

Bakalářské studium 

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle 

uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, 

že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 

Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro 

vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.  

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode 

dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v 

řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které 

je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. 

Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 

Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské 

zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se 

nepřipouští.  

Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět 

tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. 

Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2023 (rozhodující je datum odeslání) 

a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo 

jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se 

podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu 

přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání 

originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.  

Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem 

doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání 

rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice 

(tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o 

zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích 

mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení 

ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském 

vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 880 Kč). Detailní informace týkající se způsobu 

prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy 

zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, Přijímací 

řízení, Nostrifikace. 

Navazující magisterské studium 

Navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé je specializačním vzděláním a je určen pouze 

pro uchazeče, kteří mají způsobilost k výkonu nelékařského povolání ergoterapeuta dle zákona č. 

96/2004 Sb. nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia Ergoterapie, jehož absolvováním 

získají způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. nejpozději do zápisu ke 

studiu. Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí je specializačním vzděláním a je 

určen pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost k výkonu nelékařského povolání nutričního terapeuta 

dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia Nutriční terapie, jehož 

absolvováním získají způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. 

nejpozději do zápisu ke studiu. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro 

uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní 



před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, 

lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního 

systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke 

studiu.  

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode 

dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v 

řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které 

je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. 

Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 

Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské 

zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se 

nepřipouští.  

Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět 

tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. 

Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2023 (rozhodující je datum odeslání) 

a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo 

jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se 

podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu 

přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání 

originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě. 

Magisterské studium 

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle 

uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, 

že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 

Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro 

vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.  

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode 

dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v 

řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které 

je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. 

Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 

Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské 

zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se 

nepřipouští.  

Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět 

tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. 

Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2023 (rozhodující je datum odeslání) 

a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo 

jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se 

podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu 

přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání 

originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.  

Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem 

doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání 

rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice 

(tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o 



zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích 

mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení 

ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském 

vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 880 Kč). Detailní informace týkající se způsobu 

prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy 

zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, Přijímací 

řízení, Nostrifikace. 

Náležitosti přihlášky 

• přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) 

https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2023.  

• za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 830,- Kč 

za elektronickou formu přihlášky. 

Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem 

vygenerován variabilní symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. 

Podal-li uchazeč více přihlášek, tak je nutné administrativní poplatek uhradit za každou podanou 

přihlášku zvlášť.  



Bakalářské studium 

B0913P360014 Porodní asistence 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 43 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 216 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 25 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test z biologie: 100 bodů.  

Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 



Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Cílem studia je získat ucelenou teoretickou a praktickou kvalifikaci, potřebnou k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání porodní asistentka. Porodní asistentky najdou uplatnění v prevenci, 

diagnostice, podílí se na terapii a ošetřování těhotných žen, rodiček, novorozenců, šestinedělek, 

gynekologicky nemocných žen i v oblasti dětské gynekologie. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu 

přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi bakalářského studijního programu Porodní asistence studiem získávají odbornou 

způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky dle § 6 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a 

budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání porodní asistentka. Absolventi jsou 

schopni zajišťovat odbornou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví, gynekologie a neonatologie v 

lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, v domácí péči, ve zdravotní péči v 

rodině/komunitě. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece
https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf


B0913P360041 Všeobecné ošetřovatelství 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 57 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 154 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  



 

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Všeobecná sestra je regulovanou zdravotnickou profesí, za výkon povolání všeobecné sestry se 

považuje ošetřovatelství, jehož cílem je podpora, udržení a navrácení zdraví pacientů. Ve spolupráci s 

lékaři se všeobecná sestra podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, 

neodkladné nebo dispenzární péči. Studijní program zahrnuje komplexní přípravu studentů k výkonu 

tohoto povolání. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity 

Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf-ak-rok-20212022. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Odborným zaměřením studijního programu je oblast všeobecného ošetřovatelství ve zdravotnictví. 

Zaměření programu se vztahuje k získání profesní kvalifikace a k poskytování přímé péče orientované 

na individuální potřeby pacientů, a to v období zdraví a nemoci. Výstupní znalosti a dovednosti 

absolventů/tek jsou zformulovány do základních kompetenčních kritérií vycházejících z Evropské 

strategie WHO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí a direktivy Evropské komise – 

především směrnice 2013/55/EU, č. 96/2004 Sb. a jsou v souladu s platnou legislativou EU a 

vyhláškou č. 39/2005 Sb. Splnění těchto požadavků umožňuje volný pohyb absolventek/tů studijního 

programu na trhu práce v zemích EU. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


B0915P360002 Ergoterapie 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 39 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 115 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 25 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.  

Další podmínky přijetí: 

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  



1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Ergoterapie je zdravotnický program, který využívá specifické diagnostické a léčebné metody a 

postupy, eventuálně činnosti při funkční diagnostice a terapii jedinců každého věku, s různým typem 

postižení, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo 

mentálních funkcí. S rozvojem ergoterapie se tento obor uplatňuje i v sociální oblasti, v zaměstnanosti, 

ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem. Pojmem zaměstnávání je myšlena jakákoli 

smysluplná činnost pro člověka, která však musí být zaměřena individuálně pro každého jedince. 

Perspektiva zaměstnávání, tedy perspektiva smysluplných činností je nezbytná pro rozvíjení kvality 

lidského života. Cílem ergoterapie je dosažení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti pacientů 

– klientů a zvýšení jejich kvality života a participace ve společnosti. Prostřednictvím cíleného a 

smysluplného zaměstnání, nácviku všedních denních činností, doporučení vhodných kompenzačních 

pomůcek a úprav domácího, školního a pracovního prostředí, ergoterapeut napomáhá plné participaci 

osob s disabilitou ve společnosti. Ergoterapie se výraznou mírou podílí na zlepšování kvality života 

lidí se speciálními potřebami, možnosti jejich vzdělání, zaměstnanosti, života v rodině apod. 

Ergoterapeut aktivizuje a motivuje klienty za pomocí kreativních technik. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta 

druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez 

specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi bakalářského studijního programu Ergoterapie studiem získávají odbornou způsobilost k 

výkonu povolání ergoterapeuta dle § 7 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni 

vykonávat regulované zdravotnické povolání ergoterapeut. Absolventi studijního programu 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


Ergoterapie se uplatní ve zdravotnických a sociálních službách, v práci s klienty různého věku a s 

různým typem zdravotního postižení. 

  



B0915P360003 Nutriční terapie KS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 36 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 163 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.  

Další podmínky přijetí: 

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů 

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  



1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve 

zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním 

dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v 

prevenci poruch výživy všech věkových skupin. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího 

řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi studiem získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta dle § 15 

zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické 

povolání nutriční terapeut. Absolventi jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, 

prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


B0915P360003 Nutriční terapie PS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 54 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 242 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  



1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve 

zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním 

dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v 

prevenci poruch výživy všech věkových skupin. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího 

řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi studiem získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta dle § 15 

zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické 

povolání nutriční terapeut. Absolventi jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, 

prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


B0915P360020 Fyzioterapie 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 61 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 517 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 35 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  



1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Upuštění od přijímací zkoušky 

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. 

od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do bakalářského programu Fyzioterapie v prezenční 

formě studia, jejichž výsledný průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle 

bodu 4 a zaokrouhlený na dvě desetinná místa je 1,00, a kteří splní následující podmínky:  

1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2022/2023 (4.ročník 

nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)  

2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v 

délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích 

analogicky v posledních čtyřech letech studia.  

3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední 

škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.  

4. Prospěch na střední škole ve sledovaných úsecích (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník 

„koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky 

studia) bude uveden v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, 

známky z chování a nepovinných předmětů).  

5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené 

kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být 

vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné 

stejně jako vysvědčení).  

Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, 

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2023 (rozhodující je datum odeslání) a 

současně ve lhůtě pro podávání přihlášek musí uchazeč na přihlášce zaškrtnout pole s textem „Žádám 

o upuštění od přijímací zkoušky“ a vyplnit v přihlášce prospěch ze střední školy.  

Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/formulare-

pro-uchazece  

Výpočet průměru: Výsledný průměr je podíl sumy číselných hodnot známek, dosažených ve 

sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od přijímací zkoušky (u 

čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých 

gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia), a celkového počtu známek. Uchazeči, o jejichž 

žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací 

zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků. 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Fyzioterapie je zdravotnický program, který svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a 

ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou 

vadou. K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, 

metodiky, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k 

vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické 

postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství. V rámci terapie 

používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to 

aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního 

prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní 

terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních 

fyzikálních médií z artificiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, 

elektrického a magnetického pole, zvuku). Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální 

funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní 

funkce organismu, včetně funkcí psychických. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího 

řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi bakalářského studijního programu Fyzioterapie studiem získávají odbornou způsobilost k 

výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni 

vykonávat regulované zdravotnické povolání fyzioterapeut. Absolventi studijního programu se uplatní 

ve zdravotnické činnosti zaměřené na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu ve 

všech systémech péče o zdraví, v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, 

sekundární i terciární), v léčebné péči i v rehabilitaci. 

  



B0988P360001 Adiktologie KS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 35 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 223 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test z biologie: 100 bodů. Uchazeči o 

studium navíc skládají krátký písemný test základních obecných znalostí z oboru adiktologie. Celkem 

50 otázek.  

U otázek v testu z adiktologie je jedna správná odpověď a pouze zcela správně zodpovězená otázka se 

hodnotí jedním bodem. Otázky nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se 

nehodnotí. Maximální počet bodů za test z adiktologie: 50 bodů. Celkový maximální možný počet 

bodů z obou testů přijímací zkoušky je 150 bodů. Písemné testy skládají všichni uchazeči bez 

výjimky.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  



• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro 

práci v adiktologických službách v oblastech prevence, předléčebné péče, léčby a následné péče. 

Získávají znalosti a kompetence pracovníka spojujícího zdravotní a sociální péči, se znalostí právního 

kontextu problematiky. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče 

Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi bakalářského studijního programu Adiktologie studiem získávají odbornou způsobilost k 

výkonu povolání adiktologa dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni 

vykonávat regulované zdravotnické povolání adiktolog. Studijní program je vhodnou přípravou i pro 

práci ve službách duševního zdraví obecně. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


B0988P360001 Adiktologie PS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 40 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 252 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 3 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test z biologie: 100 bodů. Uchazeči o 

studium navíc skládají krátký písemný test základních obecných znalostí z oboru adiktologie. Celkem 

50 otázek.  

U otázek v testu z adiktologie je jedna správná odpověď a pouze zcela správně zodpovězená otázka se 

hodnotí jedním bodem. Otázky nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se 

nehodnotí. Maximální počet bodů za test z adiktologie: 50 bodů. Celkový maximální možný počet 

bodů z obou testů přijímací zkoušky je 150 bodů. Písemné testy skládají všichni uchazeči bez 

výjimky.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  



• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

charakteristika oboru: 

Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro 

práci v adiktologických službách v oblastech prevence, předléčebné péče, léčby a následné péče. 

Získávají znalosti a kompetence pracovníka spojujícího zdravotní a sociální péči, se znalostí právního 

kontextu problematiky. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče 

Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může 

vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi bakalářského studijního programu Adiktologie studiem získávají odbornou způsobilost k 

výkonu povolání adiktologa dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni 

vykonávat regulované zdravotnické povolání adiktolog. Studijní program je vhodnou přípravou i pro 

práci ve službách duševního zdraví obecně. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


Magisterské studium 

M0911A350001 Dentistry 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Jana Šilhánková 

telefon: 00420224964378 

e-mail: jana.silhankova@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 50 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 94 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 5 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 30.04.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 09.06.2023 

náhradní termín: 23.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Uchazeči přihlášení k přijímací zkoušce jsou přijímáni na základě jejich výsledků v přijímacím řízení, 

které celé probíhá v anglickém jazyce. Přihláška je platná až po zaplacení poplatku. Poplatek za 

přihlášku hradíte platební kartou, informace k platbě Vám budou vygenerovány po odeslání přihlášky. 

Přijímací zkouška je dvoukolová.  

První kolo příjímací zkoušky:  

• znalostní test s otázkami s výběrem odpovědí. Znalostní test se bude konat v termínu zkoušky na 1. 

LF UK v Praze nebo od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 u spolupracujících agentur v zahraničí. 

Informace o spolupracujících agenturách naleznete na webových stránkách fakulty: 

https://en.lf1.cuni.cz/dates-of-entrance-exam. Znalostní test se bude konat prezenčně, případně online 

formou. Uchazeči budou v případě změny formy informováni minimálně 30 dnů před datem zkoušky. 

Každý uchazeč může konat znalostní test pouze jednou. Hodnocení znalostního testu s výběrem 

odpovědí: jeden bod dostává uchazeč za každou správnou odpověď - skládá se ze 3 testů - 

středoškolské Biologie, Chemie a Fyziky (25 odpovědí a maximum 25 bodů za každý test ), tedy 



maximálně 75 bodů za testy celkem. U otázek v písemném testu je jen jedna správná odpověď (single-

best answer) a pouze zcela správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem. Otázky 

nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Kalkulačky ani jiná 

"inteligentní zařízení" nejsou povolena. Bodový limit z písemného testu pro postup do 2. kola je 

stanoven na 40 bodů. Uchazeč, který nezískal minimálně 40 bodů, do 2. kola nepostupuje a přijímací 

zkouška končí.  

Druhé kolo přijímací zkoušky:  

• Pohovor = 4 stanoviště na mini rozhovory - na každém stanovišti je možno získat maximálně 10 

bodů (celkem tedy 40 bodů). 1. Mini rozhovory (MMI) mohou obsahovat Hraní rolí (např. sdělení 

špatné zprávy); Motivaci a zájem o medicínu; Lékařskou etiku; Pohled na zdravotní péči; 

Komunikační dovednosti; Týmovou práci; Interpretace a výpočet dat; Osobní vlastnosti; jiné…  

• Motivační dopis (max. 10 bodů) – povinná příloha přihlášky - uchazeč popisuje svou motivaci ke 

studiu oboru Dentistry na 1.LF UK, své úspěchy, znalosti a zkušenosti z lékařského prostředí. 

Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola musí pro přijetí ke studiu získat ve druhém kole minimálně 

35 bodů z celkem 50 možných (max. 40 bodů za pohovor a 10 bodů za motivační dopis).  

O přijetí uchazeče rozhodují pouze body získané ve 2. kole, tj. body za 1. a 2. kolo se nesčítají. Druhé 

kolo přijímací zkoušky bude online formou (případně prezenčně). Uchazeči budou v případě změny 

formy informováni minimálně 30 dnů před datem zkoušky. Zároveň s úspěšným složením přijímací 

zkoušky je pro přijetí ke studiu vyžadováno prokázání ukončeného středoškolského vzdělání, které 

uchazeče opravňuje ke studiu vysoké školy v daném oboru v zemi, kde studoval střední školu. Pokud 

má vzdělání posoudit fakulta, tak musí být uchazečem uhrazen platební kartou poplatek za posouzení 

vzdělání a legalizované doklady o vzdělání musí být doloženy fakultě nejpozději do 31.8.2023, bližší 

informace: https://en.lf1.cuni.cz/nostrification 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

zdravotní způsobilost: požadavky nejsou 

 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Zubní lékařství 5-letý magisterský program ukončený titulem MDDr. – „Medicinae Dentium Doctor“ 

= doktor zubního lékařství Podle druhé věty článku 3 odstavce 1 Řádu přijímacího řízení pro zájemce 

o studium na Univerzitě Karlově jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Vzorové otázky a doporučené knihy k přípravě lze najít na těchto odkazech: 

http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions https://en.lf1.cuni.cz/how-to-prepare-for-entrance-exams 

 

Přípravný kurz: 

Je možné zúčastnit se přípravných kurzů, vedených našimi partnery, např.: Ústav jazykové a odborné 

přípravy, Karlova Univerzita - http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-programme 

King Charles College - https://www.kingcharlescollege.com/ Přípravný kurz v USA - 

http://www.medicaldoctor-studies.com/ Abbey college v Praze, https://emucas.com/foundation-

course/ Naši globální zástupci prostřednictvím jejich webových stránek. 

 



Informace o uplatnění absolventů: 

Drtivá většina našich mezinárodních absolventů zubního lékařství dostane během posledního roku 

studia nabídku zaměstnání. Všichni naši absolventi jsou adekvátně připraveni - prakticky i teoreticky, 

na samostatnou práci zubních lékařů. Kromě toho jsou dobře připraveni na zahájení výcviku 

postgraduálních zubních specializací a výzkumu. 

 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

školné [měna] / za období: 500000 CZK / rok 

M0911A350001 Dentistry 

Contact information 

contact person: Jana Šilhánková 

phone number: 00420224964378 

email: jana.silhankova@lf1.cuni.cz 

 

Basic information 

number of students accepted in previous ac. year: 26 

number of applicants in the prev. acad. year: 94 

expected minimum number of accepted students: 30 

standard length of study: 5 

 

Application type 

Application type: Elektronická 

application deadline 1: 30.04.2023 

 

Basic admission requirements in accordance with Act No. 111/1998 on Higher Education Institutions 

(hereinafter referred to as AHEI) 

admission requirements: 

Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a 

school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise 

conditioned by completed education in any type of study programme. 

Admission requirements in accordance with Section 49 (1-3) - knowledge, skills, grades. 

verification method: Entrance exam 

examination date: 09.06.2023 

alternative date: 23.06.2023 

 

admission requirements: 

Applicants are admitted by their scores in the entrance procedure, which is completely performed in 

English language. The application is valid only after payment of the fee. You pay the application fee 

by credit card, payment information will be generated for you after sending the application. The 

entrance examination consists of two rounds.  

The first round of the entrance examination:  



• knowledge testing with multiple choice questions. The entrance examination takes place either in 

Prague at the First Faculty of Medicine of Charles University on the set date of entrance examination, 

or between 1st January 2023 and 30th June 2023 at the co-operating agencies abroad. Information 

about the co-operating agencies can be found at the Faculty website: https://en.lf1.cuni.cz/terms-of-

entrance-exams The knowledge testing will be done in person (or eventually on-line). Applicants will 

be informed at least 30 days before the exam date in the event of a change of form of the exam. Each 

applicant can sit the knowledge tests only once. Evaluation of the knowledge tests with multiple 

choice questions: The applicant will receive one point for each correct answer. The knowledge testing 

is composed of 3 parts – tests of secondary school Biology, Chemistry and Physics (25 answers and 

maximum score 25 points for each test), so the maximum total 75 points for all three tests. For 

questions in the written test, there is only one correct answer (single-best answer) and only a 

completely correctly answered question is evaluated with one point. Questions not answered or 

answered other than completely correctly are not evaluated. Calculators or other "smart devices" are 

not allowed. The minimum total score in the paper knowledge tests that is required to advance to the 

2nd round is set at 40 points. An applicant who achieved less than the minimum of 40 points does not 

advance to the 2nd round and his/her entrance examination is ended.  

The 2nd round of the entrance examination:  

• Interview = 4 stands for mini-interviews: At each stand, the maximum of 10 points can be gained (so 

the maximum total score is 40 points). 1. The mini-interviews (MMI) may include Role-playing (e.g. 

breaking bad news); Motivation and interest in medicine; Medical ethics; View of health care; 

Communication skills; Teamwork; Interpretation and calculation of data; Personal qualities; other …  

• Motivation letter (max. score 10 points) – an obligatory attachment to the application – the applicants 

describe their motivation to study in the field of Dentistry at the First Faculty of Medicine of Charles 

University, their successes, knowledge and experience in medical environment. Applicants that 

advance to the 2nd round have to collect at least 35 points out of the maximum of 50 points in the 2nd 

round (maximum score 40 points for the interviews plus 10 point for the motivation letter). Only the 

points obtained in the 2nd round decide who is admitted to the study, i.e. points collected in the 1st 

and 2nd round are not added up. The 2nd round of entrance examination will be on-line (or eventually 

in person). Candidates will be informed at least 30 days before the exam date in the event of a change 

of form of the exam.  

In addition to passing the entrance examination, a proof of finished secondary education that entitles 

the applicant to study at a university in the chosen field of study in the country where he/she 

completed the secondary school is required for admission to the study. If the Faculty is to assess the 

applicants education, the applicant must pay the fee for assessment of his/her education and submit the 

legalized documents proving the finished secondary education to the Faculty not later than on 31st 

August 2023. For detailed information, see https://en.lf1.cuni.cz/nostrification. 

Admission requirements in accordance with Section 49 (1-3) - medical fitness. 

medical fitness: požadavky nejsou 

 

More information 

Study branch characteristics: 

Dentistry 5 year program leading to the Master degree MDDr. - "Medicinae Dentium Doctor" = 

Doctor of Dental Medicine To the effect of the second sentence of Article 3 Subsection 1 of the Code 

of Admissions Procedure for applicants for studies at Charles University, this is a study programme 

without specialization. 

 



Recommended literature, sample questions: 

Sample questions and recommended text books for preparation can be found on these links: 

http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions https://en.lf1.cuni.cz/how-to-prepare-for-entrance-exams 

 

Preparatory course: 

It is possible to attend preparation courses run by our partners, including: Institute for Language and 

Preparatory Studies of Charles University, http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-

programme King Charles College - https://www.kingcharlescollege.com/ preparation course in US - 

http://www.medicaldoctor-studies.com/ Abbey college in Prague, https://emucas.com/foundation-

course/ Our global representatives (via their websites). 

 

Information about the employment of graduates: 

The vast majority of our International Dental Graduates are offered employment whilst in their final 

year of studies. All our Graduates are adequately prepared - both practically and theoretically, for 

independent work as Dentists. Furthermore, they are well-prepared for commencement of training in 

post-graduate Dental specialisations and research. 

 

Tuition fee for studies in a foreign language 

tuition [currency] / per period: 500000 CZK / year 

  



M0911A350004 Zubní lékařství 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 68 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 982 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 50 

standardní doba studia: 5 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 05.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Přijímací zkouška proběhne dne 5. června 2023.  

Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní 

lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku.  

Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 210 otázek, z 

každého předmětu 70 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním 

bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo 

zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za testy: 210 bodů.  

Bonifikace za matematiku: 15 bodů. Celkový možný počet bodů: 225.  

Uchazeči mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 15 bodů v rámci přijímacího řízení při 

splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:  

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na 

víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední 

škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na 



víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až 

chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. 

ročníku - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o 

bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč naskenuje originál vysvědčení nebo střední školou potvrzený 

originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení 

na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Žádost o bonifikaci 

musí být podána nejpozději do 25.5.2023.  

2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ 

organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – žádost o bonifikaci se podává pouze 

elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč vloží 

certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není elektronicky podepsaný vydavatelem) 

prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+. Žádost o bonifikaci 

musí být podána nejpozději do 25.5.2023. Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává 

pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky (nezatrhává se v přihlášce). Na žádost o 

bonifikaci podanou po výše uvedených termínech nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení 

vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Standardní doba studia je pět let. Forma studia je pouze prezenční a je i v teoretických oborech 

zaměřena na stomatologickou problematiku. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MDDr.. 

Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o 

studijní program bez specializace. 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky z fyziky, chemie a biologie přibližující uchazečům 

okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Po absolvování 5letého studijního oboru zubního lékařství bude absolvent připraven prakticky i 

teoreticky k samostatné činnosti v oboru praktické zubní lékařství, k zahájení přípravy pro získání 

odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství, připraven na zahájení 

specializační přípravy pro obor ortodoncie, připraven k činnostem na fakultních klinikách zubního 

lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy. 

  



M0912A350005 Všeobecné lékařství 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 1203 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 2955 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 680 

standardní doba studia: 6 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 05.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Přijímací zkouška proběhne dne 5. června 2023.  

Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní 

lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z 

chemie, fyziky a biologie. Celkem 210 otázek, z každého předmětu 70 otázek. U otázek v testu může 

být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené 

otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. 

Maximální možný počet bodů za testy: 210 bodů.  

Bonifikace za matematiku: 20 bodů. Celkový možný počet bodů: 230.  

Uchazeči mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 20 bodů v rámci přijímacího řízení při 

splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:  

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na 

víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední 

škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na 

víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až 



chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. 

ročníku - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o 

bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč naskenuje originál vysvědčení nebo střední školou potvrzený 

originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení 

na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Žádost o bonifikaci 

musí být podána nejpozději do 25.5.2023.  

2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ 

organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – žádost o bonifikaci se podává pouze 

elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč vloží 

certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není elektronicky podepsaný vydavatelem) 

prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+. Žádost o bonifikaci 

musí být podána nejpozději do 25.5.2023. Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává 

pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky (nezatrhává se v přihlášce). Na žádost o 

bonifikaci podanou po výše uvedených termínech nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení 

vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.  

Další podmínky přijetí:  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané 

zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Upuštění od přijímací zkoušky 

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: 

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. 

od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný 

průměr známek ze střední školy uvedených na přihlášce ke studiu dle bodu 4 a zaokrouhlený na dvě 

desetinná místa je nejvýše 1,10 včetně, a kteří splní všechny následující podmínky:  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2022/2023 (4.ročník 

nebo analogicky 6. nebo 8. u víceletých gymnázií)  

2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v 

délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a nebyl v těchto letech z 

profilových předmětů klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně) ve sledovaných úsecích (u 

čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých 

gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia).  

3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední 

škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.  

4. Prospěch na střední škole ve sledovaných úsecích (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník 

„koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky 

studia) bude uveden v elektronické přihlášce (do průměru se nezapočítává maturitní vysvědčení, 

známky z chování a nepovinných předmětů).  

5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené 

kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být 

vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné 

stejně jako vysvědčení).  

Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, 

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2023 (rozhodující je datum odeslání) a 

současně ve lhůtě pro podávání přihlášek musí uchazeč na přihlášce zaškrtnout pole s textem „Žádám 

o upuštění od přijímací zkoušky“ a vyplnit v přihlášce prospěch ze střední školy.  

Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/formulare-

pro-uchazece  

Výpočet průměru: Výsledný průměr je podíl sumy číselných hodnot známek, dosažených ve 

sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od přijímací zkoušky (u 

čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých 

gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia), a celkového počtu známek.  

Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni 

k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků. 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné 

lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělen titul MUDr., uplatnění je možné ve všech 

lékařských specializačních oborech. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro 

uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Fakultou tvořené otázky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu středních škol v ČR typu 

gymnázium. Fakulta vydává modelové otázky z fyziky, chemie a biologie přibližující uchazečům 

okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech. 

 

Přípravný kurz: 

Přípravný kurz probíhá vždy od října do dubna. Více informací naleznete zde: 

https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolvent studia tohoto programu získává všeobecné lékařské vzdělání a odbornou způsobilost k 

výkonu povolání lékaře. Absolvent je schopen poskytovat základní lékařskou péči a dále se 



specializovat v určitém oboru medicíny. Je schopný pracovat vědecky i prakticky a je připraven 

poskytovat základní lékařskou péči pro dospělé obyvatelstvo, v oborech dětského lékařství i v oborech 

hygieny a epidemiologie. Během studia byl seznámen s etickými, právními a morálními zásadami 

lékařského povolání. 

  



M0912A350006 General Medicine 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Jana Šilhánková 

telefon: 00420224964378 

e-mail: jana.silhankova@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 398 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 909 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 150 

standardní doba studia: 6 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 30.04.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 09.06.2023 

náhradní termín: 23.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Uchazeči přihlášení k přijímací zkoušce jsou přijímáni na základě jejich výsledků v přijímacím řízení, 

které celé probíhá v anglickém jazyce. Přihláška je platná až po zaplacení poplatku. Poplatek za 

přihlášku hradíte platební kartou, informace k platbě Vám budou vygenerovány po odeslání přihlášky. 

Přijímací zkouška je dvoukolová.  

První kolo příjímací zkoušky: 

• znalostní test s otázkami s výběrem odpovědí. Znalostní test se bude konat v termínu zkoušky na 1. 

LF UK v Praze nebo od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 u spolupracujících agentur v zahraničí. 

Informace o spolupracujících agenturách naleznete na webových stránkách fakulty: 

https://en.lf1.cuni.cz/dates-of-entrance-exam. Znalostní test se bude konat prezenčně, případně online 

formou. Uchazeči budou v případě změny formy informováni minimálně 30 dnů před datem zkoušky. 

Každý uchazeč může konat znalostní test pouze jednou. Hodnocení znalostního testu s výběrem 

odpovědí: jeden bod dostává uchazeč za každou správnou odpověď - skládá se ze 3 testů - 

středoškolské Biologie, Chemie a Fyziky (25 odpovědí a maximum 25 bodů za každý test ), tedy 

maximálně 75 bodů za testy celkem. U otázek v písemném testu je jen jedna správná odpověď (single-

best answer) a pouze zcela správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem. Otázky 



nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Kalkulačky ani jiná 

"inteligentní zařízení" nejsou povolena. Bodový limit z písemného testu pro postup do 2. kola je 

stanoven na 50 bodů. Uchazeč, který nezískal minimálně 50 bodů, do 2. kola nepostupuje a přijímací 

zkouška končí. 

Druhé kolo přijímací zkoušky:  

• Pohovor = 4 stanoviště na mini rozhovory - na každém stanovišti je možno získat maximálně 10 

bodů (celkem tedy 40 bodů). 1. Mini rozhovory (MMI) mohou obsahovat Hraní rolí (např. sdělení 

špatné zprávy); Motivaci a zájem o medicínu; Lékařskou etiku; Pohled na zdravotní péči; 

Komunikační dovednosti; Týmovou práci; Interpretace a výpočet dat; Osobní vlastnosti; jiné…  

• Motivační dopis (max. 10 bodů) – povinná příloha přihlášky - uchazeč popisuje svou motivaci ke 

studiu oboru Všeobecné lékařství na 1.LF UK, své úspěchy, znalosti a zkušenosti z lékařského 

prostředí. Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola musí pro přijetí ke studiu získat ve druhém kole 

minimálně 35 bodů z celkem 50 možných (max. 40 bodů za pohovor a 10 bodů za motivační dopis).  

O přijetí uchazeče rozhodují pouze body získané ve 2. kole, tj. body za 1. a 2. kolo se nesčítají. Druhé 

kolo přijímací zkoušky bude online formou (případně prezenčně). Uchazeči budou v případě změny 

formy informováni minimálně 30 dnů před datem zkoušky. Zároveň s úspěšným složením přijímací 

zkoušky je pro přijetí ke studiu vyžadováno prokázání ukončeného středoškolského vzdělání, které 

uchazeče opravňuje ke studiu vysoké školy v daném oboru v zemi, kde studoval střední školu. Pokud 

má vzdělání posoudit fakulta, tak musí být uchazečem uhrazen platební kartou poplatek za posouzení 

vzdělání a legalizované doklady o vzdělání musí být doloženy fakultě nejpozději do 31.8.2023, bližší 

informace: https://en.lf1.cuni.cz/nostrification 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

zdravotní způsobilost: požadavky nejsou 

 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

6-letý magisterský program ukončený titulem MUDr. - "Medicinae Universae Doctor" = doktor 

všeobecného lékařství Podle druhé věty článku 3 odstavce 1 Řádu přijímacího řízení pro zájemce o 

studium na Univerzitě Karlově jde o studijní program bez specializace. 

 

Doporučená literatura, model. otázky: 

Vzorové otázky a doporučené knihy k přípravě lze najít na těchto odkazech: 

http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions https://en.lf1.cuni.cz/how-to-prepare-for-entrance-exams 

 

Přípravný kurz: 

Je možné zúčastnit se přípravných kurzů, vedených našimi partnery, např.: Ústav jazykové a odborné 

přípravy, Karlova Univerzita - http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-programme 

King Charles College - https://www.kingcharlescollege.com/ Přípravný kurz v USA - 

http://www.medicaldoctor-studies.com/ Abbey college v Praze, https://emucas.com/foundation-

course/ Naši globální zástupci prostřednictvím jejich webových stránek. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Mnohým našim mezinárodním absolventům medicíny je během posledního roku studia nabídnuto 

zaměstnání. Naši studenti se obecně velmi dobře umisťují v USMLE (> 90%). Všichni naši absolventi 



jsou adekvátně připraveni – jak prakticky tak i teoreticky, na samostatnou práci lékařů. Kromě toho 

jsou dobře připraveni i na případná následná studia v postgraduálních lékařských specializacích a 

výzkumu. 

 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

školné [měna] / za období: 500000 CZK / rok 

 

M0912A350006 General Medicine 

Contact information 

contact person: Jana Šilhánková 

phone number: 00420224964378 

email: jana.silhankova@lf1.cuni.cz 

 

Basic information 

number of students accepted in previous ac. year: 260 

number of applicants in the prev. acad. year: 1103 

expected minimum number of accepted students: 150 

standard length of study: 6 

 

Application type 

Application type: Elektronická 

application deadline 1: 30.04.2023 

 

Basic admission requirements in accordance with Act No. 111/1998 on Higher Education Institutions 

(hereinafter referred to as AHEI) 

admission requirements: 

Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a 

school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise 

conditioned by completed education in any type of study programme. 

Admission requirements in accordance with Section 49 (1-3) - knowledge, skills, grades. 

verification method: Entrance exam 

examination date: 09.06.2023 

alternative date: 23.06.2023 

 

Admission requirements: 

Applicants are admitted by their scores in the entrance procedure, which is completely performed in 

English language. The application is valid only after payment of the fee. You pay the application fee 

by credit card, payment information will be generated for you after sending the application. The 

entrance examination consists of two rounds.  

The first round of the entrance examination:  



• knowledge testing with multiple choice questions. The entrance examination takes place either in 

Prague at the First Faculty of Medicine of Charles University on the set date of entrance examination, 

or between 1st January 2023 and 30th June 2023 at the co-operating agencies abroad. Information 

about the co-operating agencies can be found at the Faculty website: https://en.lf1.cuni.cz/terms-of-

entrance-exams The knowledge testing will be done in person (or eventually on-line). Applicants will 

be informed at least 30 days before the exam date in the event of a change of form of the exam. Each 

applicant can sit the knowledge tests only once. Evaluation of the knowledge tests with multiple 

choice questions: The applicant will receive one point for each correct answer. The knowledge testing 

is composed of 3 parts – tests of secondary school Biology, Chemistry and Physics (25 answers and 

maximum score 25 points for each test), so the maximum total 75 points for all three tests. For 

questions in the written test, there is only one correct answer (single-best answer) and only a 

completely correctly answered question is evaluated with one point. Questions not answered or 

answered other than completely correctly are not evaluated. Calculators or other "smart devices" are 

not allowed. The minimum total score in the paper knowledge tests that is required to advance to the 

2nd round is set at 50 points. An applicant who achieved less than the minimum of 50 points does not 

advance to the 2nd round and his/her entrance examination is ended.  

The 2nd round of the entrance examination:  

• Interview = 4 stands for mini-interviews: At each stand, the maximum of 10 points can be gained (so 

the maximum total score is 40 points). 1. The mini-interviews (MMI) may include Role-playing (e.g. 

breaking bad news); Motivation and interest in medicine; Medical ethics; View of health care; 

Communication skills; Teamwork; Interpretation and calculation of data; Personal qualities; other …  

• Motivation letter (max. score 10 points) – an obligatory attachment to the application – the applicants 

describe their motivation to study in the field of General Medicine at the First Faculty of Medicine of 

Charles University, their successes, knowledge and experience in medical environment. Applicants 

that advance to the 2nd round have to collect at least 35 points out of the maximum of 50 points in the 

2nd round (maximum score 40 points for the interviews plus 10 point for the motivation letter). Only 

the points obtained in the 2nd round decide who is admitted to the study, i.e. points collected in the 1st 

and 2nd round are not added up. The 2nd round of entrance examination will be on-line (or eventually 

in person). Candidates will be informed at least 30 days before the exam date in the event of a change 

of form of the exam.  

In addition to passing the entrance examination, a proof of finished secondary education that entitles 

the applicant to study at a university in the chosen field of study in the country where he/she 

completed the secondary school is required for admission to the study. If the Faculty is to assess the 

applicants education, the applicant must pay the fee for assessment of his/her education and submit the 

legalized documents proving the finished secondary education to the Faculty not later than on 31st 

August 2023. For detailed information, see https://en.lf1.cuni.cz/nostrification. 

Admission requirements in accordance with Section 49 (1-3) - medical fitness. 

medical fitness: požadavky nejsou 

 

More information 

Study branch characteristics: 

6 year curriculum leading to the Master degree MUDr. - "Medicinae Universae Doctor" = Doctor of 

General Medicine To the effect of the second sentence of Article 3 Subsection 1 of the Code of 

Admissions Procedure for applicants for studies at Charles University, this is a study programme 

without specialization. 

recommended literature, sample questions: 



Sample questions and recommended text books for preparation can be found on these links: 

http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions https://en.lf1.cuni.cz/how-to-prepare-for-entrance-exams 

 

Preparatory course: 

It is possible to attend preparation courses run by our partners, including: Institute for Language and 

Preparatory Studies of Charles University, http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-

programme King Charles College - https://www.kingcharlescollege.com/ preparation course in US - 

http://www.medicaldoctor-studies.com/ Abbey college in Prague, https://emucas.com/foundation-

course/ Our global representatives (via their websites). 

 

Information about the employment of graduates: 

Many of our International Medical Graduates are offered employment whilst in their final year of 

studies. Our students generally rank extremely highly in the USMLE (>90%). All our Graduates are 

adequately prepared - both practically and theoretically, for independent work as Doctors. 

Furthermore, they are well-prepared for commencement of training in post-graduate Medical 

specialisations and research. 

 

Tuition fee for studies in a foreign language 

tuition [currency] / per period: 500000 CZK / year 

  



Navazující magisterské studium 

N0915A360003 Ergoterapie pro dospělé KS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 34 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 34 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 25 

standardní doba studia: 2 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů 

výuky bakalářského studia Ergoterapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 50 bodů. Písemný test skládají 

všichni uchazeči bez výjimky.  

Podmínky přijetí:  

• ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ergoterapie • prokázání 

odborné způsobilosti ergoterapeuta ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 96/2004 Sb.  



• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo 

Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na 

území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé je specializačním vzděláním a je koncipován 

v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Ergoterapie. Je tedy určen pouze pro absolventy 

akreditovaného bakalářského studijního programu Ergoterapie, kteří se připravují na vedení 

ergoterapeutického týmu na pracovištích nebo se již stali vedoucími pracovníky. Dále je program 

určen pro vysokoškolské pedagogy oboru ergoterapie, pro práci ve vědecko–výzkumných týmech, pro 

možnost publikace odborných textů a i event. možnosti postgraduálního studia v doktorandských 

programech. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity 

Karlovy jde o studijní program bez specializace. Jedná se však o studijní program specializačního 

vzdělávání dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi navazujícího magisterského programu Ergoterapie pro dospělé se uplatní ve 

zdravotnických a sociálních službách v práci s klienty různého věku, s různým typem zdravotního 

postižení. Absolventi získávání specializovanou způsobilost dle nařízení vlády 31/2010 Sb. o oborech 

specializačního vzdělávání s označením odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 

způsobilostí v oboru Ergoterapie pro dospělé s označením odbornosti specialistů Ergoterapeut pro 

dospělé. 

  

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece


N0915A360006 Výživa dospělých a dětí PS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 16 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 16 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 2 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů 

výuky bakalářského studia oboru Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 50 bodů. Písemný test skládají 

všichni uchazeči bez výjimky.  

Podmínky přijetí:  

• ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu obor Nutriční terapie nebo 

jiném programu ošetřovatelského zaměření  

• prokázání odborné způsobilosti nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a),b),c) 

zákona č. 96/2004 Sb.  



• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo 

Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na 

území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost:  

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece ).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla 

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece ). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí je specializačním vzděláním a je koncipován 

v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Nutriční terapie. Uchazeči o studium musí mít buď 

úspěšně absolvovaný akreditovaný bakalářský studijní program Nutriční terapie nebo mají Osvědčení 

o získání odborné způsobilosti nutričního terapeuta vydané Ministerstvem zdravotnictví. Cílem studia 

je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, 

lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem 

napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci poruch výživy 

všech věkových skupin. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče 

Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Jedná se však o studijní program 

specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a 

označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí se stanou 

odborníky v oblasti klinické výživy. Absolventi získají specializovanou způsobilost dle nařízení vlády 

č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání s označení odbornosti zdravotnických pracovníků 

se specializovanou způsobilostí dle absolvovaného zaměření programu Výživa dospělých a dětí s 

označením odbornosti specialistů Klinický nutriční terapeut. 

  



N0915A360006 Výživa dospělých a dětí KS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 46 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 46 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 40 

standardní doba studia: 2 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů 

výuky bakalářského studia oboru Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek.  

U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze 

zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než 

zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 50 bodů. Písemný test skládají 

všichni uchazeči bez výjimky.  

Podmínky přijetí:  

• ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu obor Nutriční terapie nebo 

jiném programu ošetřovatelského zaměření  

• prokázání odborné způsobilosti nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a),b),c) 

zákona č. 96/2004 Sb.  



• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

• uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo 

Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na 

území České republiky 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

Požadavky na zdravotní způsobilost:  

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních 

služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, 

nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je 

zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně 

nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář 

https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece ).  

2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece ). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí je specializačním vzděláním a je koncipován 

v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Nutriční terapie. Uchazeči o studium musí mít buď 

úspěšně absolvovaný akreditovaný bakalářský studijní program Nutriční terapie nebo mají Osvědčení 

o získání odborné způsobilosti nutričního terapeuta vydané Ministerstvem zdravotnictví. Cílem studia 

je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, 

lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem 

napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci poruch výživy 

všech věkových skupin. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče 

Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Jedná se však o studijní program 

specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a 

označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí se stanou 

odborníky v oblasti klinické výživy. Absolventi získají specializovanou způsobilost dle nařízení vlády 

č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání s označení odbornosti zdravotnických pracovníků 

se specializovanou způsobilostí dle absolvovaného zaměření programu Výživa dospělých a dětí s 

označením odbornosti specialistů Klinický nutriční terapeut. 

  



 

 

N0988A360001 Adiktologie PS 

Kontaktní informace 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Zaspalová 

telefon: 224964201 

e-mail: jzasp@lf1.cuni.cz 

 

Základní informace 

počet přijatých v minul. akad. roce: 36 

počet přihlášených v minul. akad. roce: 47 

minimální předpokládaný počet přijímaných: 30 

standardní doba studia: 2 

 

Forma přihlášky 

Forma přihlášky: Elektronická 

termín podání přihlášky 1: 28.02.2023 

 

Základní podmínky pro přijetí dle zákona č.111/1998 o vysokých školách (dále jen ZVŠ) 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s 

maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (znalosti, schopnosti, prospěch) 

způsob ověření: Přijímací zkouška 

termín zkoušky: 07.06.2023 

náhradní termín: 16.06.2023 

 

Podmínky přijetí: 

Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023.  

Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů 

výuky bakalářského studia Adiktologie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek.  

U otázek v testu z adiktologie je jedna správná odpověď a pouze zcela správně zodpovězená otázka se 

hodnotí jedním bodem. Otázky nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se 

nehodnotí. Maximální počet bodů za test z adiktologie: 50 bodů.  

Další podmínky přijetí:  

• ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Adiktologie nebo v obdobné oblasti studia  

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  



• uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo 

Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na 

území České republiky 

Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.: 

Uchazeč může být přijat na základě splnění všech níže uvedených podmínek: 

1/ uchazeč je studentem posledního ročníku v akreditovaném bakalářském studijním programu 

Adiktologie v akademickém roce 2022/2023 

2/ prospěchový průměr stanovený dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK, do kterého se 

započítávají všechny známky za vykonané zkoušky, klasifikované zápočty a opravné termíny, je 

nejvýše 1,50 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) za 1. a 2. ročník studia v akreditovaném 

bakalářském studijním programu Adiktologie 

3/ podání žádosti o přijetí na základě podmínek uvedených v bodě 1/ a 2/ do 28.2.2023 

 

Uchazeč nemusí v případě splnění odlišných podmínek pro přijetí dle §49 odst. 3 skládat přijímací 

zkoušku, další podmínky pro přijetí i požadavky na zdravotní způsobilost dle §49 odst. 1 uvedené výše 

musí splnit. 

Podmínky přijetí dle §49 odst. 1-3 (zdravotní způsobilost) 

požadavky na zdravotní způsobilost: 

Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:  

1/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla  

a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B,  

b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo  

c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala.  

V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí 

předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou 

dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece). 

Další údaje 

Charakteristika oboru: 

Studijní program je určen zejména bakalářům adiktologům, kteří mají způsobilost k výkonu 

regulovaného zdravotnického povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb., a kteří mohou klinicky 

pracovat, vykonávat povolání poradce se specializací v problematice návykových látek, pokračovat v 

oboru na poli výzkumu a toto studium je dále podporuje v dovednostech relevantních k získání 

specializace „klinický adiktolog“. Ke studiu se mohou hlásit i absolventi jiných bakalářských 

programů, kteří si obor volí pro výrazný individuální zájem o danou problematiku a najdou uplatnění 

mimo oblast zdravotnictví např. na pozicích správních pracovníků, protidrogového koordinátora atd. 

Studiem navazujícího magisterského programu Adiktologie bez předchozího bakalářského stupně 

studia programu Adiktologie nebudou tito absolventi oprávněni vykonávat regulované zdravotnické 

povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění ani nemohou získat specializaci v 

oboru a v tomto smyslu jde tedy o zájmové studium. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu 

přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Tento typ 

studijního programu neodpovídá žádnému ze vzdělávacích programů specializačního vzdělávání 

stanovených v souladu s nařízením vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a 

označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 

 



Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi, kteří navázali studium na akreditovaný bakalářský studijní obor Adiktologie a získali 

předchozím bakalářským studiem způsobilost k výkonu regulovaného zdravotnického povolání 

adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb. budou dobře připraveni pro potřeby současné praxe, zejména s 

ohledem na požadavky kladené na odborné pracovníky ve zdravotnictví, včetně požadavků na vedoucí 

funkce (vedoucí oddělení, programu atd.), stejně tak jako k výkonu samostatného zdravotního 

povolání (např. v rámci připravovaných adiktologických ambulancí). Součástí odborné průpravy je 

zvládnutí základů manažerských dovedností, a předpokládá se tedy, že kromě výrazně vyšší flexibility 

na pracovním trhu bude možné s adiktology majícími magisterské studium počítat v této oblasti. 


