
Výuka nutriční terapie na 1. LF 
UK v sobě spojuje působení těch 
nejlepších vysokoškolských uči-
telů – lékařů, sester a dalších 
odborníků a podporu jejich 
spolupráce v péči o pacienta. 
Absolventky a absolventi oboru 
tak získávají vedle vysokoškol-

ského diplomu a širokých možnos-
tí uplatnění především skvělé teore-

tické a praktické dovednosti, které z nich 
činí skutečné odborníky na výživu.

prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK

Nutriční terapie (Bc.)
Výživa dospělých a dětí (Mgr.)

Kontakt:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, 121 00

www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Sledujte, co se děje na naší fakultě:

Sledujte studentskou asociaci nutriční terapie:

   Web           IG              FB

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje 
veškeré podmínky přijetí ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity 
Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění. 

Jak se u nás studuje? Podívejte se na 
video o nutriční terapii na 1. LF UK 
na kanálu YouTube →

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


Proč studovat nutriční terapii na 1. LF UK?

1Studentům nutriční terapie u nás poskytujeme kom-
plexní vzdělání (bakalářský, navazující magisterský 

i Ph.D. program).

2Naši pedagogové jsou špičkovými experty ve svých 
oborech, výuka probíhá na prestižních zdravotnic-

kých pracovištích.

3Naši absolventi mají široké uplatnění jak v různých 
typech zdravotnických zařízeních, tak i mimo zdra-

votnictví.

Bakalářské studium nutriční terapie ( jeho absolvováním 
získáte titul Bc.) trvá tři roky  a studium je možné absol-
vovat v prezenční či kombinované formě. Po absolvování 
bakalářského studia získáte odbornou způsobilost  k výko-
nu povolání nutričního terapeuta  a činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče. Navazující magisterské 
studium programu Výživa dospělých a dětí (Mgr.) má 
délku 2 roky a je v prezenční i kombinované formě. 
Prohlubuje znalosti získané během bakalářského studia 
a zvyšuje kvalifikaci nutričních terapeutů.

Výuka oboru nutriční terapie má na 1. lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy již vybudovanou  tradici 

a navíc skvělé zázemí špičkových 
klinických pracovišť. Pojďte do 
toho s námi a buďte také nutrič-
ní terapeuti z Jedničky!

doc. Lukáš Zlatohlávek, 
III. interní klinika – klinika 
endokrinologie a metabolis-

mu 1. LF UK a VFN 

O studiu nutriční terapie

Nutriční terapie je rozvíjející se progresivní obor s jas-
nou budoucností a stále novými možnostmi uplatnění 
ve zdravotnictví. Podle Světové zdravotnické organizace 
je až 80 % nemocí způsobeno špatnou výživou, pro-
to je studijní zaměření na tuto problematiku důležité 
v prevenci chorob a významné je i v jejich léčbě. Bě-
hem studia si osvojíte teoretické základy  a absolvujete 
praxi na odborných akreditovaných pracovištích. Po 
dokončení studia se stanete odborníkem připraveným na 
práci v oblasti klinické výživy a budete schopni v praxi 
(ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) 
diagnostikovat a navrženým individuálním dietním re-
žimem napravovat základní výživové problémy. Budete 
také moci samostatně působit v prevenci poruch výživy 
všech věkových skupin.

K přihlášení potřebujete:

→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronické-
ho studijního informačního systému (SIS),
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.

Přijímací zkoušky pro Bc.:

→ mají formu písemného testu z biologie,
→ můžete skládat v náhradním termínu, pokud se do dne 
konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte 

potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity 
nebo státnice.

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu najde-
te na www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf

Při zápisu je nutné předložit potvrzení  o zdravotní způ-
sobilosti a potvrzení  o očkování proti hepatitidě typu B.

Výživa je jedna z nejvíce fundamen-
tálních věcí, kterou můžeme ve 
svém životě sami ovlivnit. Po-
kud bude výživa na posledním 
místě, potom samo tělo ča-
sem velice zchřadne. Zlepšeme 
nutriční péči a podílejme se 
výživou na zlepšení zdravotního 

stavu ve všech odvětvích medicíny.

Bc.   Petr Boček, absolvent programu Nutriční terapie

http://www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni-na-1-lf

