
Výuka fyzioterapie na 1. LF UK 
ideálně kombinuje teoretickou, 
simulační a praktickou část. 
Celosvětový standard pro vý-
uku fyzioterapie navíc otevírá 
našim absolventkám a absol-
ventům dveře do zahraničních 
zdravotnických zařízeních po 

celém světě.  

prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK

Fyzioterapie

Kontakt:

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

www.lf1.cuni.cz/uchazeci

Sledujte, co se děje na naší fakultě:

Jak se u nás studuje? Podívejte se na 
video o fyzioterapii na 1. LF UK na 
kanálu YouTube →
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Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje 
veškeré podmínky přijetí ke studiu podlezák. 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. 

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


Proč studovat fyzioterapii na 1. LF UK?

1Rozsáhlé klinické zázemí VFN umožňuje studentům 
a studentkám potkat během výuky a praxí pacienty 

s širokým spektrem diagnóz.

2Nízký počet studentů v ročníku umožňuje práci v ma-
lých skupinkách a vede tak k důkladnému osvojení 

všech potřebných praktických dovedností.

3Klinika rehabilitačního lékařství na Albertově, kde 
se uskutečňuje velká část výuky, je respektovaným 

rehabilitačním pracovištěm s unikátním programem 
pro pacienty po poškození mozku.

Bakalářské studium fyzioterapie (Bc.) trvá tři roky a je 
v prezenční formě. Fyzioterapie má v České republice 
dlouhodobou tradici, v současnosti je plnohodnotným 
vysokoškolským studijním oborem. Po absolvování stu-
dia budete mít možnost se uplatnit na trhu práce ve 
státech Evropské unie i celého světa, neboť studium 
programu Fyzioterapie na 1. LF UK splňuje evropský 
i celosvětový standard (World Confederation for Physical 
Therapy, WCPT) pro výuku fyzioterapie.

Fyzioterapie je obor zdravotnické 
činnosti zaměřený na zacho-
vání a obnovení pro nás tak 
důležité schopnosti pohybu. 
Ta je nezbytná pro provádě-
ní aktivit běžného denního 
života a udržení fyzické kon-
dice. Mobilita navíc ovlivňuje 

i psychické funkce a rozšiřuje naše 
možnosti poznávání světa.

doc. Yvona Angerová, přednostka Kliniky rehabilitač-
ního lékařství 1. LF UK a VFN

O studiu fyzioterapie

Fyzioterapie se jako důležitá součást rehabilitace za-
měřuje především na diagnostiku a terapii poruch 
pohybového aparátu. Ovlivňuje ale i funkce ostatních 
tělních systémů, vč. funkcí psychických. Svými specific-
kými postupy a metodami zasahuje tam, kde jsou pohyb 
a ostatní fyzické i psychické funkce ohroženy onemoc-
něním, bolestivou poruchou, zraněním nebo vrozenou 
vadou. Prolíná se všemi klinickými obory – ortopedií, 
neurologií, chirurgií, internou aj. Po absolvování studia 
fyzioterapie se budete moci uplatnit v oblasti léčebné 
rehabilitace ve zdravotnictví, ale i na poli preventivní, 
kondiční a sportovní fyzioterapie.

K přihlášení potřebujete:

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

Přijímací zkoušky:

→ 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 případně souběhu s konáním ma-
turity nebo státnice,

→ od přijímacích zkoušek může být upuštěno — podrobné 
informace viz www.lf1.cuni.cz/bez-prijimacich-zkousek

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu najdete 
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. 
oti hepatitidě typu B.

Fyzioterapie není jen studijním 
oborem, ale také novým život-
ním stylem. Člověk si začne 
uvědomovat tak automatické 
procesy, jako je vlastní dýchání 
nebo chůze. Díky porozumění 
pohybovému aparátu pak po-
máhá sobě i pacientům na cestě 

ke správnému pohybu bez bolesti. 
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