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Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany  

v roce 2022 
 

Informace o výsledcích přijímacího řízení 

pro akademický rok 2022/2023 dle vyhlášky §1 
 

(§ 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb., ze dne 26. 4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., 

 o postupu a podmínkách zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách) 
 

Pro akademický rok 2022/2023 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále 

„FVZ UO“) otevírala následující studijní programy a přijímala do nich tyto počty uchazečů o 

studium (dále jen „uchazeč“): 
 

Studijní program 

Typ 

studijního 

programu 

Forma 

studia 

Standardní 

doba 

studia 

Zahájení 

studia 

Počet 

přijímaných 

uchazečů 

Vojenské zdravotnictví pro 

oblast všeobecné lékařství  
magisterský 

vojenské, 

prezenční 

6 let 

1. října 

2022  

36 

Vojenské zdravotnictví pro 

oblast zubní lékařství 
magisterský 

vojenské, 

prezenční 

5 let 

1. října 

2022 

3 

Vojenské zdravotnictví pro 

oblast farmacie 
magisterský 

vojenské, 

prezenční 

5 let 

1. října 

2022 

2 

Zdravotnické záchranářství bakalářský 
vojenské, 

prezenční 

3 roky 

1. října 

2022 

10 

 

Akademický senát FVZ UO schválil dne 15. září 2021 finální znění podmínek pro přijetí ke 

studiu v těchto studijních programech: bakalářský studijní program „Zdravotnické 

záchranářství“, magisterské studijní programy „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné 

lékařství“, „Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství“ a „Vojenské zdravotnictví pro 

oblast farmacie“ pro akademický rok 2022/2023. 
 

Úvodní ustanovení 
 

Studijní program „Zdravotnické záchranářství“ je uskutečňován Fakultou vojenského 

zdravotnictví (dále jen „fakulta“) Univerzity obrany (dále jen „UO“) společně s Univerzitou 

Pardubice, Fakultou zdravotnických studií. Standardní doba studia je 3 roky. 
 

Studijní program „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ a Vojenské 

zdravotnictví pro oblast zubní lékařství“ jsou uskutečňovány FVZ UO ve spolupráci s 

Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Hradci Králové. Standardní doba studia je 6, 

resp. 5 let. 
 

Studijní program „Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie“ je uskutečňován FVZ UO ve 

spolupráci s Univerzitou Karlovou, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové. Standardní 

doba studia je 5 let. 
 

Tyto studijní programy lze studovat pouze prezenční formou. 

Podrobnosti o studijních programech byly zveřejněny ve veřejné části internetových stránek 

fakulty na adrese https://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/default.aspx. 

Studium studijních programů je určeno výhradně pro vojáky z povolání ve služebním poměru.  

https://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/default.aspx
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Uchazeč, který byl ke dni podání přihlášky vojákem z povolání ve služebním poměru a který 

v souvislosti s přijetím do studijního programu hodlal požádat o vyslání ke studiu, musel 

předložit v termínu pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí oprávněného 

služebního orgánu o vyslání ke studiu. 

Uchazeč, který nebyl ke dni podání přihlášky vojákem z povolání ve služebním poměru, 

absolvoval výběr, při kterém byla posouzena jeho způsobilost pro výkon služby vojáka z 

povolání. Po podání přihlášky ke studiu se dostavil na Rekrutační středisko/pracoviště pro 

nábor do Armády České republiky (dále jen „AČR“), kde s ním byl zahájen proces přijetí do 

služebního poměru. 
 

Harmonogram přijímacího řízení 
 

Přihlášky ke studiu ve studijních programech bylo možné podávat do 28. února 2022. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studijního programu Zdravotnické 

záchranářství byl splatný do pěti dnů ode dne podání e-přihlášky ke studiu, nejpozději však ke 

dni 28. února 2022. 

Lhůta pro podání žádosti uchazeče o prominutí části přijímacího řízení končila 3. června 

2022, rozhodné bylo datum doručení fakultě/děkanovi. 

Lhůta pro ověření podmínek pro přijetí končila dne 15. června 2022. V případě náhradního 

přezkoušení 23. června 2022. 

Lhůta pro ověření podmínek pro přijetí končila dne 15. července 2022, ve výjimečných 

případech bylo možné předložit ověřenou kopii dokladu v den nástupu do základního výcviku 

v místě nástupu. Tento termín již nebylo možné prodloužit. 

Rozhodnutí o podmíněném přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu ve studijních programech 

vydal děkan fakulty do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí uchazeče ke studiu.  

Zápis uchazečů, kteří byli ke studiu přijati na základě pravomocného rozhodnutí děkana, byl 

stanoven na 26. září 2022. 

Fakulta si vyhradila právo na změnu časového rozmezí, ve kterém přijímací řízení proběhlo. 

O přesném termínu konání přijímací zkoušky byli uchazeči informováni v pozvánkách 

k přijímacím zkouškám. S termínem a místem konání zápisu ke studiu byli uchazeči 

obeznámeni v informacích o nástupu ke studiu. 
 

Přihláška ke studiu 
 

Přihlášky ke studiu ve výše uvedených studijních programech bylo možné podat pouze 

elektronicky ve formě tzv. e-přihlášky, která byla dostupná ve veřejné části internetových 

stránek UO na https://apl.unob.cz/EprihlaskaV3. 

V případě, že se uchazeč o studium hlásit na více studijních programů v rámci UO nebo 

fakulty nebo více forem studia (prezenční nebo kombinované), byl povinen podat pro každý 

studijní program e-přihlášku zvlášť. 

Přihláška podaná jiným způsobem než v podobě e-přihlášky nebyla fakultou akceptována, 

přihláška byla považována za neplatnou a byla uchazeči vrácena. 

V případě, že se uchazeč hlásil na více studijních programů UO nebo fakulty/fakult, případně 

se hlásil na více forem studia (prezenční nebo kombinované), vztahovala se každá e-přihláška 

pouze k jednomu studijnímu programu v jedné z možných forem.  

Fakulta byla oprávněna vyzvat uchazeče k prokázání údajů uvedených v e-přihlášce, k čemuž 

byla povinna uchazeči poskytnout lhůtu alespoň 3 pracovních dnů.  

Přihlášky ke studiu nebylo možné převést na jinou vysokou školu, fakultu ani jiný studijní 

program.  

Po vytvoření e-přihlášky bylo této e-přihlášce přiděleno registrační číslo, které jí zůstalo po 

celou dobu přijímacího řízení stejné a sloužilo především k identifikaci přihlášky a jejímu 

přiřazení ke konkrétnímu uchazeči. 
 

 

 

 

https://apl.unob.cz/EprihlaskaV3
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Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studijní program Zdravotnické 

záchranářství 
 

Uchazeč, který k poslednímu dni lhůty stanovené pro podání přihlášek ke studiu ve studijním 

programu nebyl vojákem z povolání ve služebním poměru, byl povinen uhradit poplatek za 

úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“). 

Pro akademický rok 2022/2023 byla výše poplatku stanovena na 400,- Kč.  

Uchazeč byl povinen uhradit poplatek pouze jednou.  

Poplatek nebylo možné uhradit v hotovosti. Poplatek se hradil pouze bezhotovostním 

převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu Ministerstva 

obrany České republiky (dále jen „MO“) vedeného u České národní banky: 
 

číslo účtu: 19-26030881/0710 

specifický symbol (SS): 299400 

variabilní symbol (VS): registrační číslo, přidělené při podání první e-přihlášky 

konstantní symbol: 558 

IBAN: CZ52 0710 0000 1900 2603 0881 

BIC/SWIFT: CNBACZPP 
 

Poplatek se považoval za uhrazený dnem připsání příslušné částky na účet MO.  

Fakulta byla oprávněna vyzvat uchazeče k prokázání úhrady poplatku, k čemuž byla uchazeči 

poskytnuta lhůta 3 pracovních dnů.  

V případě, že se uchazeč z jakéhokoli důvodu neúčastnil přijímací zkoušky nebo její části, 

aniž by mu byla, prominuta část přijímací zkoušky se poplatek nevracel.  

Skutečnost, že uchazeč neuhradil poplatek řádně a včas, nebyla rozhodná pro pozvání 

uchazeče k přijímací zkoušce a k jejímu vykonání, avšak současně byla povinnost vymáhána 

zákonnými prostředky.  

Uchazeč, který byl k poslednímu dni lhůty stanovené pro podání přihlášky ke studiu vojákem 

z povolání ve služebním poměru, poplatek nehradil. 

U magisterských studijních programů se poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na 

fakultě nehradil. 
  

Pozvánka k přijímací zkoušce 
 

V případě, že uchazeč podal kompletní přihlášku ke studiu ve studijním programu, byla mu 

nejméně 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky zaslána pozvánka s podrobnými 

informacemi k přijímací zkoušce a jejímu konání. 

Pozvánka obsahovala zejména informace o termínu, místě a způsobu konání přijímací 

zkoušky, informace o náhradním termínu přijímací zkoušky, informace o potřebných 

dokumentech, které byl uchazeč povinen mít při dostavení se k přijímací zkoušce u sebe.  

Hlásil-li se uchazeč na více studijních programů UO nebo fakulty, byl mu každou fakultou 

stanoven jeden termín konání přijímací zkoušky a zaslána pozvánka k přijímací zkoušce. 

Uchazeč mohl podat žádost o uznání části přijímací zkoušky, pokud absolvoval přijímací 

zkoušku v dřívějším z termínů stanovených fakultami UO. 

Uchazeč byl povinen mít registrační číslo své přihlášky u sebe při konání přijímací zkoušky 

(všech jejích částí) a byl povinen jej uvádět v jakémkoli podání vůči fakultě nebo jejím 

orgánům. 

Přijímací řízení se v akademickém roce 2022/2023 konalo prezenční formou. 
 

Podmínky přijetí ke studiu a jejich ověření 
 

Podmínkami pro přijetí uchazeče ke studiu ve studijních programech byly: 

- dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a další podmínky, kterými byly studijní 

předpoklady, znalost anglického jazyka a fyzická zdatnost. 

Splnění podmínky pro přijetí ke studiu byl uchazeč povinen prokázat některým z těchto 

listinných dokumentů: 

- řádně ukončené studium v požadovaném magisterském studijním programu a tyto další 

podmínky: 
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- originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení o maturitní zkoušce, originálem nebo 

úředně ověřenou kopií dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního 

dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona 

nebo podle dřívějších právních předpisů,  originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o 

udělení Evropského bakalaureátu, originálem nebo úředně ověřenou kopií zahraničního 

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

jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, 

originálem nebo úředně ověřenou zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském 

vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na 

zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím 

státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo 

v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, 

Prokazoval-li uchazeč splnění podmínky pro přijetí ke studiu některým z listinných podkladů, 

který je v originále vyhotoven v cizím jazyce, byl povinen doložit k listině také její úřední 

překlad do českého jazyka. Pokud uchazeč listinný podklad doložil bez úředního překladu, 

měla se podmínka pro přijetí ke studiu za nesplněnou. 

U magisterských studijních programů u plnění dalších podmínek pro přijetí ke studiu byl 

uchazeč povinen prokázat a doložit: 

- originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu na 

Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy ve studijním programu „všeobecné 

lékařství“, vydaného děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v roce 

2021 nebo 2022 (OSP), 

- originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu na 

Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy ve studijním programu „zubní 

lékařství“, vydaného děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v roce 

2021 nebo 2022 (OSP), 

- originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu na 

Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy ve studijním programu 

„farmacie“, vydaného děkanem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy 

v roce 2022 (OSP), 

Uchazeč mohl u studijního programu Zdravotnické záchranářství při přijímací zkoušce získat 

celkem maximálně 180 bodů. U magisterských studijních programů mohl uchazeč získat 

celkem 200 bodů. 

Splnění dalších podmínek byl uchazeč povinen prokázat vykonáním přijímací zkoušky, která 

se skládala z těchto části: písemný test z biologie (pouze uchazeči bakalářského studijního 

programu Zdravotnické záchranářství), písemný test z anglického jazyka a praktického 

ověření tělesné zdatnosti. 

Písemný test z biologie (dále jen „TB“) sloužil k ověření studijních předpokladů uchazeče. 

Prováděl se formou testu z biologie se 40 otázkami. Doba trvání testu byla 60 minut. Za TB 

bylo možné získat 0 až 80 bodů. Pro splnění této části přijímací zkoušky musel uchazeč získat 

minimální počet 20 bodů. 

Písemný test z anglického jazyka (dále jen „TAJ“) sloužil k ověření znalostí a jazykových 

schopností uchazeče v anglickém jazyce. Obtížnost testu odpovídala úrovni B1 podle 

Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF), případně podle normy NATO 

STANAG 6001 SLP 1+ až 2 (Standardized Language Profile). Doba trvání testu byla 60 

minut. Z písemného TAJ bylo možné získat 0 až 50 bodů. Pro splnění této části přijímací 

zkoušky musel uchazeč získat alespoň minimální počet 15 bodů. 

Praktické ověření tělesné zdatnosti (dále také jen „TZ“) uchazeče bylo složeno ze dvou 

disciplín (kterými jsou dvanáctiminutový běh a sed-leh po dobu jedné minuty), kdy z každé 

disciplíny bylo možné získat 0 až 25 bodů. Pro splnění této části přijímací zkoušky musel 

uchazeč získat alespoň minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň musel získat alespoň 

minimální počet 10 bodů z ověření tělesné zdatnosti celkem. 
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Informace o průběhu jednotlivých částí přijímací zkoušky byli dostupné v části internetových 

stránek fakulty na adrese: https://www.unob.cz/fvz/studium/Stranky/zachranar.aspx, a byli 

uchazečům sděleny před konáním jednotlivých částí přijímací zkoušky.  

Uchazeč mohl ve stanovené lhůtě požádat o prominutí části přijímací zkoušky. 

Neprokázal-li uchazeč splnění podmínky pro přijetí ke studiu ve lhůtě, a/nebo nedosáhl-li 

uchazeč v některé části přijímací zkoušky potřebného minimálního počtu bodů, mělo se za to, 

že nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu a nebyl přijat ke studiu ve 

studijním programu.  
 

Prominutí vykonání části přijímací zkoušky 
 

Uchazeči bylo možné prominout vykonání přijímací zkoušky pouze v rozsahu její části. 

Uchazeči bylo možné prominout vykonání části přijímací zkoušky, pokud byl uchazeč 

cizincem a pokud byl tento uchazeč přijímán ke studiu na základě mezinárodní smlouvy, 

kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv, na základě ujednání, kterým je Ministerstvo obrany ČR vázáno, a na 

základě dohody mezi UO a zahraniční vysokou školou o spolupráci. 

Uchazeči bylo možné prominout vykonání testu z anglického jazyka: 

- vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním 

programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2 (úroveň 2 alespoň 

ve dvou dovednostech); a/nebo 

- vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním 

programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF; a/nebo 

- vykonal-li uchazeč v posledních 14 dnech přijímací zkoušku z AJ do jiného studijního 

programu na fakultě.  

Uchazeči bylo možné prominout vykonání fyzického ověření tělesné zdatnosti, vykonal-li 

uchazeč v posledních 14 dnech přijímací zkoušku z TZ do jiného studijního programu na 

fakultě. Uchazeči bylo možné prominout pouze vykonání fyzického ověření tělesné zdatnosti 

jako celku, nikoli pouze vykonání jedné z disciplín.  

O prominutí vykonání přijímací zkoušky nebo její části rozhodoval děkan fakulty. 

Žádost o prominutí vykonání části přijímací zkoušky předkládal uchazeč písemně ve 

stanovené lhůtě. Žádost o prominutí vykonání jen některých částí přijímací zkoušky se 

podávala společně pro všechny části, o prominutí jejichž vykonání uchazeč žádal.  

Součástí písemné žádosti museli být doklady prokazující tvrzené skutečnosti svědčící 

vyhovění žádosti, např. certifikáty potvrzující složení jazykových zkoušek apod. Veškeré 

listiny bylo nutné doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie listin pro 

účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její části nebyly akceptovány. 

Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky nebo její části bylo nutné doručit na adresu 

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Studijní oddělení,  Třebešská 1575, 500 

01 Hradec Králové, a to buď osobně v pracovních dnech, nebo formou doporučeného dopisu, 

adresovanou na uvedenou adresu k rukám děkana fakulty. 

V případě, že děkan žádosti uchazeče o prominutí vykonání části přijímací zkoušky vyhověl 

v plném rozsahu, hledělo se na uchazeče, jako by z dané části přijímací zkoušky získal 

maximálně dosažitelný počet bodů. 

V případě, že děkan žádosti uchazeče o prominutí vykonání části přijímací zkoušky vyhověl 

v plném rozsahu, uznal uchazeči počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu. 

V případě, že děkan žádosti uchazeče o prominutí vykonání přijímací zkoušky nebo její části 

vyhověl pouze z části nebo ji zamítnul, byl uchazeč povinen splnit podmínky přijímacího 

řízení formou přezkoušení. 
 

Další okolnosti přijímací zkoušky 
 

Pokud uchazeč v termínu nedodal požadované dokumenty, byl hodnocen v dané části 

přijímacího řízení počtem bodů 0. 

Pokud se uchazeč nemohl dostavit k náhradnímu ověření znalostí v termínu, na který byl 

pozván, z důvodu akutní nemoci, a zároveň nebyly naplněny podmínky nejpozději do 3 dnů 

https://www.unob.cz/fvz/studium/Stranky/zachranar.aspx
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po termínu náhradního ověření znalostí, na který byl pozván, musel doložit fakultě lékařské 

potvrzení a mohl vykonat náhradní ověření znalostí v dalším náhradním termínu. 

V přijímacím řízení nebyl zohledňován výsledek státní maturity.  

Fakulta nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání přijímací zkoušky zveřejnila na 

internetových stránkách fakulty na adrese seznam uchazečů podle jejich registračních čísel 

s uvedením dosažených bodů v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Tento seznam 

neobsahoval informaci o přijatých a nepřijatých uchazečích. Tento seznam neobsahovat 

osobní údaje uchazečů, ale pouze jejich registrační čísla.  
 

Způsob výběru uchazečů pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu 
 

Děkan fakulty mohl rozhodnout o přijetí uchazeče ke studiu ve studijním programu, pokud 

řádně a včas splnil všechny podmínky pro přijetí ke studiu, tj. prokázal dosažení úplného 

středního vzdělání s maturitní zkouškou a vykonal přijímací zkoušku ve všech jejích částech 

alespoň na stanovený minimální počet bodů.  

Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je nejvyšší počet přijímaných 

uchazečů, rozhodovalo pořadí nejlepších. 

Pořadí uchazečů, kteří úspěšně splnili podmínky přijímací zkoušky, bylo sestaveno na základě 

počtu bodů (PB) dosaženého uchazečem v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí 

bylo vypočítáno ze vztahu: 

 
 

Pro stanovení pořadí uchazečů v případě shodného počtu bodů rozhodovalo nejprve vyšší 

bodové hodnocení zkoušky z testu studijních předpokladů a poté vyšší bodové hodnocení 

z fyzického ověření tělesné zdatnosti. Při shodném bodovém hodnocení z testu z anglického 

jazyka a fyzického ověření tělesné zdatnosti se uchazeči umístili ve stejném pořadí. 
 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, opravné prostředky, zápis do studia 
 

Uchazečům, kteří předložili dokumenty prokazující splnění dalších podmínek pro přijetí ve 

stanovené lhůtě a byli přijati ke studiu ve studijním programu, zaslala fakulta rozhodnutí 

děkana o podmíněném přijetí, a to bez ohledu na ověření podmínky pro přijetí ke studiu. 

Pokud podmíněně přijatý uchazeč o studium doložil, splnění podmínky pro přijetí ve 

stanovené lhůtě mělo se za to, že byl řádně přijat ke studiu a přijetí ke studiu zůstává 

v platnosti. V opačném případě pozbývalo přijetí ke studiu platnosti a účinnosti. Na takového 

uchazeče se hledělo jako na osobu, která nebyla ke studiu přijata. 

Uchazečům, kteří z jakéhokoli důvodu nepředložili dokumenty prokazující dalších splnění 

podmínek pro přijetí ve stanovené lhůtě, zaslala fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke 

studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky pro přijetí ke studiu. 

Uchazeč měl právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke 

studiu, i během lhůty pro odvolání do takového rozhodnutí.  

Proti rozhodnutí děkana fakulty mohl uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 

oznámení nebo doručení. Odvolání se podávalo prostřednictvím děkana fakulty, odvolacím 

orgánem byla rektorka UO. 

Rektorka postupovala v souladu s ust. § 50 odst. 8 zákona o vysokých školách, tedy mohla 

rozhodnutí děkana potvrdit v celém rozsahu nebo rozhodnutí děkana změnit.  

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu ke studiu.  
 

Další a závěrečná ustanovení 
 

Uchazeč, který nebyl vojákem z povolání ve služebním poměru a měl zájem o vojenské 

studium ve studijních programech, byl povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne podání e-přihlášky 

ke studiu na UO navštívit vybrané rekrutační místo Armády České republiky, podat 

příslušnou žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a absolvovat lékařskou 

prohlídku v jedné z vojenských nemocnic v České republice. V případě, že byl uchazeč po 

ověření splnění všech podmínek přijat ke studiu ve studijním programu, a zároveň splnil 

podmínky pro povolání do služebního poměru u Armády České republiky, obdržel uchazeč 
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rozhodnutí oprávněného služebního orgánu a byl povinen absolvovat základní výcvik. Bez 

splnění uvedených podmínek nemohl být uchazeč zapsán ke studiu ve výše uvedených 

studijních programech.  

Byl-li uchazeč k poslednímu dni lhůty stanovené k podání přihlášky ke studiu vojákem 

z povolání ve služebním poměru, byl povinen předložit rozhodnutí oprávněného služebního 

orgánu o vyslání ke studiu. 

Za datum rozhodné pro posouzení podání jakékoli písemnosti se považovalo datum podání 

písemnosti odesílatelem k přepravě provozovatelem poštovních služeb. 

Zprávu o průběhu přijímacího řízení včetně základních statistických údajů ve smyslu ust. § 50 

odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejnila univerzita ve veřejné části internetových stránek 

UO na adrese: https://www.unob.cz/fvz/studium/Stranky/zpravyPR.aspx. 

Dotazy týkající se přijímacího řízení ve vztahu k fakultě bylo možné směřovat na Bc. Klaru 

Lukavcovou Mitášovou, tel. 973 253 022, email fvz-student@unob.cz, a ve vztahu k UO 

v odvolacím řízení na Ing. Hanu Vlachovou, Ph.D., tel. 973 442 213, email so@unob.cz.  
 

Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví schválil dne 23. listopadu 2021 

následující podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů 

v akademickém roce 2022/2023: 

Doktorské studijní programy uskutečňovány Fakultou vojenského zdravotnictví v Hradci 

Králové: „Epidemiologie“, „Infekční biologie“, „Lékařská mikrobiologie“, „Preventivní 

medicína a ochrana veřejného zdraví“, „Toxikologie“, „Vojenská radiobiologie“, „Vojenská 

chirurgie“ a „Vojenské vnitřní lékařství“. Podrobnosti o studijních programech byly 

zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty. Standardní doba studia je 4 roky. 

Studijní programy lze studovat prezenční nebo kombinovanou formou. Studium studijního 

programu je určeno pro vojáky z povolání i ostatní uchazeče. Uchazeč, který je vojákem 

z povolání a který v souvislosti s přijetím do studijního programu hodlal žádat o vyslání ke 

studiu, musel v termínu předložit pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu souhlasné 

stanovisko příslušného služebního orgánu s vysláním ke studiu. 

 V akademickém roce 2022/2023 bylo možné zahájit studium studijního programu 

v následujících studijních programech: 

- Epidemiologie, 

- Infekční biologie, 

- Lékařská mikrobiologie, 

- Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví, 

- Toxikologie, 

- Vojenská radiobiologie, 

- Vojenská chirurgie, 

- Vojenské vnitřní lékařství. 
 

Předpokládané počty přijímaných studentů 

V akademickém roce 2022/2023 do studijních programů bylo možné přijmout celkem 14 

uchazečů do prezenční formy studia a 23 uchazečů do kombinované formy studia (dále jen 

„nejvyšší počet přijímaných uchazečů“) podle následujícího rozvržení:  

Název studijního programu 

Počet uchazečů přijímaných ke studiu 

Prezenční forma Kombinovaná forma 

Vojáci z 

povolání 

Ostatní 

uchazeči 

Vojáci z 

povolání 

Ostatní 

uchazeči 

Epidemiologie 1 0 0 3 

Infekční biologie 1 2 0 1 

Lékařská mikrobiologie 1 1 1 1 

Preventivní medicína a 

ochrana veřejného draví 
1 1 1 2 

Toxikologie 1 2 1 4 

https://www.unob.cz/fvz/studium/Stranky/zpravyPR.aspx
mailto:fvz-student@unob.cz
mailto:so@unob.cz
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Vojenská chirurgie 0 0 1 1 

Vojenská radiobiologie 1 2 1 2 

Vojenské vnitřní lékařství 0 0 2 2 
 

Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu mohli být v závislosti na 

požadavku Ministerstva obrany ČR do konce lhůty pro ověření podmínek pro přijetí 

změněny. 

V rámci studijních programů byla vyhlášena pro přihlašování ke studiu pro akademický rok 

2022/2023 následující témata disertačních prací u následujících školitelů v rámci studia 

v uvedené formě: 
 

Studijní program - Epidemiologie: 

- Epidemiologická surveillance znovu se objevujících infekcí – školitelka RNDr. Irena 

Hanovcová, CSc.; forma studia civilní kombinovaná. 

- Epidemiologická surveillance infekčních onemocnění významných pro AČR – školitel 

pplk. gšt. prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.; forma studia civilní kombinovaná/vojenská 

prezenční. 

- Analýza a vývoj proočkovanosti proti infekčním onemocněním – školitel prof. MUDr. 

Roman Chlíbek, Ph.D.; forma studia civilní kombinovaná.  

- Očkování a incidence chřipky u zdravotnických pracovníků – školitel prof. MUDr. Roman 

Chlíbek, Ph.D.; forma studia civilní kombinovaná. 
 

Studijní program - Infekční biologie: 

- Infekcí indukované časné protilátky u Francisella tularensis – školitelka kpt. RNDr. Klára 

Kubelková, Ph.D.; forma studia civilní kombinovaná. 

- Imunosenzory pro diagnostiku infekčních chorob   – školitel pplk. gšt. prof. RNDr. 

Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.; forma studia vojenská prezenční. 

- Biologické analýzy nových strategií potencionálně využitelných v terapii a profylaxi 

tularémie – školitelka doc. PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D., Ph.D.; forma studia civilní 

prezenční.  

- Role HU proteinu v patogenezi Francisella tularensis – školitelka RNDr. Petra Špidlová, 

Ph.D.; forma studia civilní prezenční.  
 

Studijní program - Lékařská mikrobiologie: 

- Biosenzory pro diagnostiku infekčních onemocnění – školitel plk. gšt. prof. RNDr. 

Miroslav Pohanka, DSc.; forma studia civilní prezenční/kombinovaná. 

- Telemedicína v lékařské mikrobiologii – školitel plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.; 

forma studia civilní/vojenská/prezenční/kombinovaná. 

- Nozokomiální infekce v operačních oborech – školitelka prof. RNDr. Vanda Boštíková, 

Ph.D., školitel-specialista plk. doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D., DSc.; forma studia 

vojenská prezenční/kombinovaná. 

- Komplikované infekce v nemocniční péči – školitelka prof. RNDr. Vanda Boštíková, 

Ph.D., školitel-specialista plk. doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.; forma studia vojenská 

prezenční/kombinovaná. 

- Role moderní mikrobiologické diagnostiky v péči o pacienty s cystickou fibrózou – 

školitelka prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D; forma studia civilní kombinovaná. 

- Emergentní mikrobiální nákazy – školitelka prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D; forma 

studia civilní/vojenská/prezenční/kombinovaná. 
 

Studijní program – Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví: 

- Rizikovost vybraných aspektů stravy/potravin – školitelka Ing. Hana Střítecká, Ph.D.; 

forma studia civilní kombinovaná.  

- Prevence neinfekčních onemocnění hromadného výskytu – školitel pplk. doc. MUDr. 

Vladimír Pavlík, Ph.D.; forma studia vojenská prezenční/kombinovaná. 

- Pohybové a výživové zvyklosti vybrané subpopulace – školitelka Ing.  Hana Střítecká, 

Ph.D.; forma studia civilní kombinovaná. 
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- Metabolický syndrom – školitel pplk. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.; forma studia 

civilní prezenční/kombinovaná. 
 

Studijní program – Toxikologie: 

- Biosenzory pro diagnostiku otrav toxiny – školitel pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav 

Pohanka, Ph.D., DSc., forma studia civilní/vojenská prezenční. 

- Syntéza nových reaktivátorů acetycholinesterasy proti otravám nervově paralytickými 

látkami se zvýšenou prostupností přes HEB – školitel doc. PharmDr. Jan Korábečný, 

Ph.D., forma studia civilní/vojenská prezenční. 

- Vývoj nových protektiv proti nervově paralytickým látkám kombinující inhibiční účinek 

acetylcholinesterasy a NMDA receptorů – školitel doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. 

školitel-specialista Ing. Barbora Svobodová, forma studia civilní/vojenská prezenční. 

- Chromatografické stanovení vojensky relevantních látek a markerů otrav v biomatricích – 

školitelka RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D; forma studia civilní/vojenská prezenční. 

- In vitro hodnocení antidot otrav organofosforovými sloučeninami – školitel plk. gšt. doc. 

PharmDr. Daniel Jun, Ph.D; forma studia civilní/vojenská prezenční. 

- Příprava a hodnocení nových látek jako potenciálních aktivních složek proti CBRN 

hrozbám – školitel PharmDr. Jan Marek, Ph.D.; forma studia civilní/vojenská prezenční. 
 

Studijní program - Vojenská chirurgie: 

- Prevence výskytu seromu v axile po exenteraci pro onkologická onemocnění prsu – 

školitel plk. gšt. doc. MUDr. Petr Lochman, Ph.D., FACS; forma studia civilní/vojenská 

kombinovaná. 

- ICG mapování mezorekta jako nástroj zlepšení onkochirurgických výsledků resekce rekta 

– školitel pplk. MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D.; forma studia civilní/vojenská kombinovaná. 
 

Studijní program - Vojenská radiobiologie: 

- Význam biologické dozimetrie v diagnostice ozářených – školitel pplk. doc. PharmDr. 

Aleš Tichý, Ph.D.; forma studia civilní/vojenská/prezenční/kombinovaná. 

- Nové markery radiačního poškození – školitel pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.; 

forma studia civilní/vojenská/prezenční/kombinovaná. 

- Terapie radiačního poškození pomocí biofunkcionalizovaných nanopartikulí – školitelka 

plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D., forma studia civilní/vojenská/prezenční 

/kombinovaná. 
 

Studijní program - Vojenské vnitřní lékařství: 

- Vyhodnocení výsledků moderních diagnostických a léčebných postupů ve vnitřním 

lékařství a hematologii – školitel plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; forma studia 

civilní/vojenská kombinovaná. 

- Vyhodnocení výsledků moderních diagnostických a léčebných postupů v kardiologii – 

školitel pplk. doc. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.; forma studia civilní/vojenská kombinovaná. 

- Vyhodnocení výsledků moderních diagnostických a léčebných postupů ve vnitřním 

lékařství – školitel mjr. MUDr. Tomáš Kupsa, Ph.D.; forma studia civilní/vojenská 

kombinovaná. 

- Vyhodnocení výsledků moderních diagnostických a léčebných postupů v gastroenterologii 

a metabolické péči – školitel kpt. MUDr. Pavel Skořepa, Ph.D.; forma studia civilní 

/vojenská kombinovaná. 
 

Mimo témata disertační práce, která jsou zde uvedena, měl uchazeč právo přijímací komisi 

navrhnout vlastní téma disertační práce v rámci pohovoru k ověření znalostí z odborného 

základu. 
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Harmonogram přijímacího řízení 

Přihlášku ke studiu ve studijním programu bylo možné podat do 30. dubna 2022 do 23:59. 

Pozvánka k pohovoru v rámci přijímací zkoušky byla každému uchazeči zaslána nejméně 15 

dní přede dnem konání přijímací zkoušky. Termín přijímací zkoušky byl stanoven v rozmezí 

od 30. května 2022 do 17. června 2022. 

Uchazeče, který se z vážných a prokázaných důvodů (např. z důvodu nemoci) nemohl 

zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a písemně se omluvil děkanovi fakulty 

nejpozději do tří dnů od jejího konání, děkan na základě posouzení důvodů neúčasti pozval 

k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Náhradní termín přijímací zkoušky byl 

uchazeči sdělen dodatečně před jeho konáním a uskutečnil se nejpozději do 15. 

července 2022. Lhůta pro ověření podmínek pro přijetí skončila dne 15. července 2022. Lhůta 

pro podání žádosti uchazeče o prodloužení lhůty pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu 

skončila dne 2. července 2022. Lhůta mohla být prodloužena nejdéle do 30. července 2022. 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení vydal děkan do 30 dnů ode dne ověření podmínek 

pro přijetí uchazeče k studiu. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny ve veřejné části 

internetových stránek fakulty, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. 

Zápis uchazečů, kteří byli ke studiu přijati na základě pravomocného rozhodnutí děkana 

fakulty, byl stanoven na 1. října 2022. 
 

Přihláška ke studiu 
 

Přihlášku, ke studiu ve studijním programu se podávala pouze elektronicky ve formě tzv.  

e-přihlášky, která byla dostupná ve veřejné části internetových stránek fakulty 

na https://apl.unob.cz/EPrihlaskaV3. Přihláška podaná jiným způsobem než v podobě e-

přihlášky nebyla fakultou akceptována, přihláška byla považována za neplatnou a byla 

uchazeči vrácena. Po vytvoření e-přihlášky bylo této e-přihlášce přiděleno registrační číslo, 

které jí zůstávalo po celou dobu přijímacího řízení stejné a sloužilo především k identifikaci 

přihlášky a jejímu přiřazení ke konkrétnímu uchazeči. 

Fakulta byla oprávněna vyzvat uchazeče k prokázání údajů uvedených v e-přihlášce, k čemuž 

byla povinna uchazeči poskytnout lhůtu alespoň 3 pracovních dnů. Přihlášky ke studiu nebylo 

možné převést na jinou vysokou školu, fakultu ani studijní program. 

Uchazeči nehradili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. 
  

Pozvánka k přijímací zkoušce 
 

V případě, že uchazeč podal kompletní přihlášku ke studiu ve studijním programu, byla mu 

nejméně 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky zaslána pozvánka s podrobnými 

informacemi k přijímací zkoušce a jejímu konání. Pozvánka obsahovala zejména informace o 

termínu a místě konání přijímací zkoušky, dále informace o náhradním termínu a místě 

konání přijímací zkoušky, informace o potřebných dokumentech, které byl uchazeč povinen 

mít při dostavení se k přijímací zkoušce u sebe.  
 

Podmínky přijetí ke studiu a jejich ověření 
 

Podmínkami pro přijetí uchazeče ke studiu ve studijním programu: 

- řádně ukončené studium v požadovaném magisterském studijním programu a tyto další 

podmínky: 

- schopnost komunikovat v anglickém jazyce alespoň na úrovni B2 podle Společného 

evropského referenčního rámce, 

- znalosti z odborného základu (podmínku splňuje uchazeč, který prokáže odborné znalosti 

pro řešení problematiky zvoleného nebo navrženého tématu disertační práce).  

Splnění podmínky pro přijetí byl uchazeč povinen prokázat některým z těchto listinných 

dokumentů: 

- úředně ověřenou kopií o absolvování studia v magisterském studijním programu, nebo  

- úředně ověřenou kopií dokladu ve smyslu § 48 odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

https://apl.unob.cz/EPrihlaskaV3
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pozdějších právních předpisů, pokud se jednalo o prokázání vysokoškolského vzdělání 

získaného v zahraničí. 

Prokazoval-li uchazeč splnění podmínky pro přijetí ke studiu listinným podkladem, který byl 

v originále vyhotoven v cizím jazyce, byl povinen doložit k listině také její úřední překlad do 

českého jazyka. Na základě žádosti uchazeče bylo možné v případech hodných zvláštního 

zřetele lhůtu stanovenou prodloužit, a to za splnění předem stanovených podmínek. Žádost 

musela být podána v listinné podobě, musela obsahovat odůvodnění a podklady dokládající 

odůvodněnost žádosti. O žádosti uchazeče o prodloužení lhůty k prokázání splnění podmínek 

pro přijetí ke studiu ve studijním programu rozhodoval děkan fakulty, a to do 3 pracovních 

dnů ode dne jejího podání. Proti rozhodnutí děkana fakulty o žádosti uchazeče bylo přípustné 

odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí uchazeči. 

Odvolacím správním orgánem byl rektorka univerzity. Na prodloužení lhůty k prokázání 

splnění podmínek pro přijetí ke studiu ve studijním programu nebyl právní nárok, správní 

orgán rozhodoval o každé žádosti jednotlivě. Neprokázání splnění podmínky pro přijetí ke 

studiu nebylo překážkou ve vykonání přijímací zkoušky nebo její části, nesložení státní 

závěrečné zkoušky v rámci magisterského studia v řádném termínu nebylo důvodem pro 

vyhovění žádosti.  

Splnění dalších podmínek byl uchazeč povinen prokázat vykonáním přijímací zkoušky, která 

se skládala z následujících částí: 

- zkoušky z anglického jazyka k ověření schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, 

- pohovoru k ověření znalostí z odborného základu. 

Uchazeč mohl při přijímací zkoušce dosáhnout celkově maximálně 100 bodů. 

Zkouška z anglického jazyka k ověření schopností komunikovat má následující části: 

- písemná část (počet maximálně dosažených bodů 40): 

test (30 položek, výběr ze čtyř variant), porozumění anglickému textu, 

- ústní část (počet maximálně dosažených bodů 10): probíhá formou pohovoru v anglickém 

jazyce (životopisné údaje, dosažené vzdělání, režim dne na pracovišti, téma disertační 

práce a zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu). 

V rámci této části zkoušky bylo možné získat 0 až 50 bodů. Pro splnění této části přijímací 

zkoušky musel uchazeč získat minimální počet 26 bodů.  

Pohovor k ověření znalostí z odborného základu byl zaměřen na zjištění všeobecného 

rozhledu uchazeče v oboru studijního programu a v oblasti specializace, dále na odborné 

znalosti směřované zejména k tématu budoucí disertační práce, na zhodnocení výsledků 

dosavadního výzkumu uchazeče (vědecké, publikační a jiné aktivity) a na jeho předpoklady 

k vědeckému bádání a k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti oboru.  

V rámci tohoto pohovoru bylo možné získat 0 až 50 bodů. Pro splnění této části přijímací 

zkoušky musel uchazeč získat minimální počet 26 bodů.  

Vykonání přijímací zkoušky nebo její části nebylo možné prominout. Neprokázal-li uchazeč 

splnění podmínky pro přijetí ke studiu v stanovené lhůtě, případně ve lhůtě prodloužené, 

a/nebo nedosáhl-li uchazeč v některé části přijímací zkoušky potřebného minimálního počtu 

bodů, mělo se za to, že nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu 

a nebule přijat ke studiu ve studijním programu. 
 

Další okolnosti přijímací zkoušky 
 

Pokud se uchazeč nemohl dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, 

z důvodu akutní nemoci a nejpozději do 3 dnů po termínu přijímací zkoušky, na který byl 

pozván a doložil děkanovi fakulty lékařské potvrzení, mohl vykonat přijímací zkoušku 

v náhradním termínu. V přijímacím řízení nebyl zohledňován výsledek státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu.  

Fakulta nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání posledního termínu přijímací 

zkoušky zveřejnila ve veřejné části internetových stránek fakulty seznam uchazečů podle 

jejich registračních čísel s uvedením dosažených bodů v jednotlivých částech přijímací 

zkoušky. Tento seznam neobsahoval informaci o přijatých a nepřijatých uchazečích. Tento 

seznam neobsahoval osobní údaje uchazečů, ale pouze registrační čísla jejich přihlášek. 
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Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, opravné prostředky, zápis do studia 
 

Děkan fakulty mohl rozhodnout o přijetí uchazeče ke studiu ve studijním programu, pokud 

řádně a včas splnil všechny podmínky pro přijetí ke studiu. 

Splnil-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je nejvyšší počet přijímaných 

uchazečů, rozhodovalo pořadí nejlepších. Pořadí uchazečů se sestavovalo pro každý studijní 

program a každou formu studia zvlášť (tj. zvlášť z uchazečů přihlášených ke studiu ve 

studijním programu prezenční formou a zvlášť z uchazečů přihlášených ke studiu ve 

studijním programu kombinovanou formou). Pokud byly nejvyšší počty přijímaných v jedné 

formě studia stanoveny zvlášť pro vojáky z povolání a zvlášť pro ostatní uchazeče, 

sestavovalo se pro ně pořadí odděleně. 

Pořadí uchazečů bylo stanoveno sestupně dle uchazečem dosaženého výsledku, 

kdy výsledkem se rozuměl součet bodů udělených ve všech částech přijímací zkoušky. 

V případě rovnosti počtu bodů rozhodovalo o pořadí uchazeče bodové hodnocení získané za 

znalosti uchazeče z odborného základu. 

Uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili k přijímací zkoušce či přijímací zkoušku 

z jakéhokoli důvodu ji nevykonali, zaslala fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to 

bez ohledu na ověření podmínky pro přijetí ke studiu. 

Uchazeč měl právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke 

studiu, i během lhůty pro odvolání do takového rozhodnutí. 

Proti rozhodnutí mohl uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení nebo 

doručení uchazeči. Odvolacím orgánem byla rektorka univerzity. Odvolání muselo obsahovat 

náležitosti stanovené ustanovením § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu. 

Rektorka postupovala v souladu s ustanovením § 50 odst. 8 zákona o vysokých školách.  

Uchazeč se stal studentem dnem zápisu ke studiu, pokud se jej účastnil. K zápisu byl student 

písemně pozván. Náhradní termín zápisu ke studiu byl uchazeči stanoven na základě jeho 

odůvodněné žádosti. 

Na přijímací řízení se vztahuje správní řád. O přijetí nebo nepřijetí ke studiu děkan rozhodl 

správním rozhodnutím, které bylo uchazeči doručeno v souladu se správním řádem. 
 

Další a závěrečná ustanovení 
 

Byl-li uchazeč k poslednímu dni lhůty stanovené k podání přihlášky ke studiu vojákem 

z povolání ve služebním poměru, byl povinen předložit dále potvrzení o vyslání ke studiu, 

vydané jeho služebním orgánem. 

Za datum rozhodné pro posouzení podání jakékoli písemnosti se považovalo datum podání 

písemnosti odesílatelem k přepravě provozovatelem poštovních služeb. 

Dotazy týkající se přijímacího řízení ve vztahu k fakultě bylo možné směřovat na pplk. prof. 

MUDr. Jana SMETANU, Ph.D., – proděkana pro doktorské studijní programy a specializační 

vzdělávání: jan.smetana@unob.cz, tel. 973 253 206; nebo Ivanu ŠÁCHOVOU – oddělení 

vědecké práce a grantové politiky: ivana.sachova@unob.cz, tel. 973 253 147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.smetana@unob.cz
mailto:ivana.sachova@unob.cz
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Informace o výsledcích přijímacího řízení 

pro akademický rok 2022/2023 dle vyhlášky §2 
 

(§ 2, vyhláška 343/2002 Sb. ze dne 11. července 2002 

o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách) 
 

Zahájení přijímacího řízení 

Bakalářský studijní program: 

Zdravotnické záchranářství 

od 1. 11. 2021 
Magisterské studijní programy: 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 

Doktorské studijní programy: 

Epidemiologie 

Infekční biologie 

Lékařská mikrobiologie 

Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví 

Toxikologie 

Vojenská radiobiologie 

Vojenská chirurgie 

Vojenské vnitřní lékařství 

od 1. 12. 2021 

Přijímací zkoušky 

Bakalářský studijní program: 

Zdravotnické záchranářství 
14. 6. 2022 

Magisterské studijní programy: 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 
15. 6. 2022 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 

Doktorské studijní programy: 

Vojenská radiobiologie 

Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví 

31. 5. 2022 

Epidemiologie 

Lékařská mikrobiologie 

Toxikologie 

1. 6. 2022 

Vojenská chirurgie 6. 6. 2022 

Infekční biologie 8. 6. 2022 

Vojenské vnitřní lékařství 14. 6. 2022 

Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu  

Bakalářský studijní program: 

Zdravotnické záchranářství 

 do 30. 6. 2022 
Magisterské studijní programy: 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 
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Doktorské studijní programy: 

Epidemiologie 

Infekční biologie 

Lékařská mikrobiologie 

Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví 

Toxikologie 

Vojenská radiobiologie 

Vojenská chirurgie 

Vojenské vnitřní lékařství 

14. 7. 2022 

Vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

Bakalářský studijní program: 

Zdravotnické záchranářství 

do 31. 8. 2022 
Magisterské studijní programy: 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 

Doktorské studijní programy: 

Epidemiologie 

Infekční biologie 

Lékařská mikrobiologie 

Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví 

Toxikologie 

Vojenská radiobiologie 

Vojenská chirurgie 

Vojenské vnitřní lékařství 

do 30. 8. 2022 

Termín a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které 

mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 

školách 

Bakalářský studijní program: 

Zdravotnické záchranářství 

1. 7. - 30. 9. 2022 

Magisterské studijní programy: 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 

Doktorské studijní programy: 

Epidemiologie 

Infekční biologie 

Lékařská mikrobiologie 

Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví 

Toxikologie 

Vojenská radiobiologie 

Vojenská chirurgie 

Vojenské vnitřní lékařství 

Ukončení přijímacího řízení 

Bakalářský studijní program: 

Zdravotnické záchranářství 

31. 8. 2022 
Magisterské studijní programy: 

Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 

Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 

Doktorské studijní programy: 

Epidemiologie 

Infekční biologie 

30. 8. 2022 
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Lékařská mikrobiologie 

Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví 

Toxikologie 

Vojenská radiobiologie 

Vojenská chirurgie 

Vojenské vnitřní lékařství 
 

 

 

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení 

pro akademický rok 2022/2023 dle vyhlášky §3 
 

(§ 3, Vyhláška 343/2002 ze dne 11. července 2002  

o postupu a podmínkách zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách) 

 

Typ 

studia 

Studijní program 

 

Forma studia 

/doba studia 

/druh studia 

Počet 

podaných 

přihlášek  

ke studiu 

Počet 

uchazečů, 

kteří se 

zúčastnili 

přijímacích 

zkoušek 

Počet 

uchazečů, kteří 

splnili 

podmínky 

přijetí 

 Počet 

uchazečů, 

kteří nesplnili 

podmínky 

přijetí 

Počet 

uchazečů 

přijatých ke 

studiu 

Počet 

uchazečů 

přijatých  

ke studiu 

celkem 

Bakalářský studijní program 

Bc 
Zdravotnické 

záchranářství 
prezenční 

3, vojenské 
171 166 21 145 15 15 

Celkem v daném typu (Bc) 171 166 21 145 15 15 
 

Magisterské studijní programy 

Mg 

Vojenské zdravotnictví  

pro oblast farmacie 

prezenční 

5, vojenské 
24 23 5 18 5 5 

Vojenské zdravotnictví 

pro oblast zubní 

lékařství 

prezenční 

5, vojenské 
45 41 2 39 2 2 

Vojenské zdravotnictví 

pro oblast všeobecné 

lékařství 

prezenční 

6, vojenské 
252 246 31 215 31 31 

Celkem v daném typu (Mg) 321 310 38 272 38 38 
 

Doktorské studijní programy 

Dr Epidemiologie 

prezenční 

4, vojenské 
1 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
1 1 1 0 1 1 

Dr Infekční biologie 

prezenční 

4, vojenské 
3 1 1 0 1 1 

kombinované 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

Dr 
Lékařská 

mikrobiologie 

prezenční 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
1 1 1 0 1 1 
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Typ 

studia 

Studijní program 

 

Forma studia 

/doba studia 

/druh studia 

Počet 

podaných 

přihlášek  

ke studiu 

Počet 

uchazečů, 

kteří se 

zúčastnili 

přijímacích 

zkoušek 

Počet 

uchazečů, kteří 

splnili 

podmínky 

přijetí 

 Počet 

uchazečů, 

kteří nesplnili 

podmínky 

přijetí 

Počet 

uchazečů 

přijatých ke 

studiu 

Počet 

uchazečů 

přijatých  

ke studiu 

celkem 

Dr 

Preventivní 

medicína a ochrana 

veřejného zdraví 

prezenční 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, vojenské 
2 2 1 1 1 1 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
4 3 2 1 2 2 

Dr Toxikologie 

prezenční 

4, vojenské 
5 1 1 0 1 1 

kombinované 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

prezenční 

4, civilní 
1 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
1 0 0 0 0 0 

Dr Vojenská chirurgie 

prezenční 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, vojenské 
4 0 0 0 0 0 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
2 1 1 0 1 1 

Dr Vojenská radiologie 

prezenční 

4, vojenské 
1 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

Dr 
Vojenské vnitřní 

lékařství 

prezenční 

4, vojenské 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, vojenské 
5 1 1 0 1 1 

prezenční 

4, civilní 
0 0 0 0 0 0 

kombinované 

4, civilní 
4 2 2 0 2 2 

Celkem v daném typu (Dr) 35 13 11 2 11 11 

Celkem za fakultu 527 489 70 419 64 64 
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Informace o výsledcích přijímacího řízení 

pro akademický rok 2022/2023 dle vyhlášky §4 
 

(§ 4, Vyhláška 343/2002 ze dne 11. července 2002 

o postupu a podmínkách zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách) 
 

 

Skupina předmětů: Zdravotnické záchranářství 
Výsledky všech uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

uchazečů 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 

 110 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 56 50 50 42,52 8,97 55 30 37 41 42 44 46 48 50 50 

Celkem 166 50 50 14,34 20,77 55 0 0 0 0 0 0 30 42 48 

Biologie 
 166 80 64 8,81 15,99 32 0 0 0 0 0 0 6 18 30 

Celkem 166 80 64 8,81 15,99 32 0 0 0 0 0 0 6 18 30 

Tělesná 

zdatnost 

 166 50 50 7,98 14,72 32 0 0 0 0 0 0 0 14 35 

Celkem 166 50 50 7,98 14,72 32 0 0 0 0 0 0 0 14 35 

Skupina předmětů: Zdravotnické záchranářství 
Výsledky přijatých uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

přijatých 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 
A 15 50 50 45,67 5,31 15 34 41 42 46 47 49 50 50 50 

Celkem 15 50 50 45,67 5,31 15 34 41 42 46 47 49 50 50 50 

Biologie 
 15 80 64 44,67 16,47 15 22 26 26 30 44 56 58 60 62 

Celkem 15 80 64 44,67 16,47 15 22 26 26 30 44 56 58 60 62 

Tělesná 

zdatnost 

 15 50 50 36,2 11,66 15 16 23 23 32 35 41 44 47 50 

Celkem 15 50 50 36,2 11,66 15 16 23 23 32 35 41 44 47 50 
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Skupina předmětů: Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 
Výsledky všech uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

uchazečů 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 

 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 8 50 50 46,5 5,39 8 0 35 40 48 49 0 50 50 50 

Celkem 23 50 50 16,17 22,37 8 0 0 0 0 0 0 35 48 50 

Ověření 

studijních 

předpokladů 

 23 100 100 30,43 46,01 7 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Celkem 23 100 100 30,43 46,01 7 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Tělesná 

zdatnost 

 23 50 50 8 15,7 5 0 0 0 0 0 0 0 8 27 

Celkem 23 50 50 8 15,7 5 0 0 0 0 0 0 0 8 27 

Skupina předmětů: Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 
Výsledky přijatých uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

přijatých 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 
B 5 50 50 44,6 6,05 5 0 35 0 40 0 48 0 50 0 

Celkem 5 50 50 44,6 6,05 5 0 35 0 40 0 48 0 50 0 

Ověření 

studijních 

předpokladů 

 5 100 100 100 0 5 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Celkem 5 100 100 100 0 5 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Tělesná 

zdatnost 

 5 50 50 35,2 13,29 5 0 14 0 27 0 38 0 47 0 

Celkem 5 50 50 35,2 13,29 5 0 14 0 27 0 38 0 47 0 
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Skupina předmětů: Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 
Výsledky všech uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

uchazečů 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 

 22 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 19 50 50 42,16 5,7 19 34 35 36 39 40 43 45 50 50 

Celkem 41 50 50 19,54 21,38 19 0 0 0 0 0 35 37 43 45 

Ověření 

studijních 

předpokladů 

 41 100 100 4,88 21,54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 41 100 100 4,88 21,54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tělesná 

zdatnost 

 41 50 44 12,61 16,1 17 0 0 0 0 0 0 20 29 38 

Celkem 41 50 44 12,61 16,1 17 0 0 0 0 0 0 20 29 38 

Skupina předmětů: Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 
Výsledky přijatých uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

přijatých 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 
B 2 50 43 40 2,87 2 0 0 0 0 37 0 0 0 0 

Celkem 2 50 43 40 4,12 2 0 0 0 0 37 0 0 0 0 

Ověření 

studijních 

předpokladů 

 2 100 100 100 0 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Celkem 2 100 100 100 0 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Tělesná 

zdatnost 

 2 50 44 36,5 10,48 2 0 0 0 0 29 0 0 0 0 

Celkem 2 50 44 36,5 10,48 2 0 0 0 0 29 0 0 0 0 
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Skupina předmětů: Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 
Výsledky všech uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

uchazečů 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 

 162 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 84 50 50 42,46 7,91 82 30 36 40 42 43 46 49 50 50 

Celkem 246 50 50 14,5 20,66 82 0 0 0 0 0 0 33 43 50 

Ověření 

studijních 

předpokladů 

 246 100 100 20,73 40,54 51 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Celkem 246 100 100 20,73 40,54 51 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Tělesná 

zdatnost 

 246 50 50 9,19 15,15 73 0 0 0 0 0 0 8 26 38 

Celkem 246 50 50 9,19 15,15 73 0 0 0 0 0 0 8 26 38 

Skupina předmětů: Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 
Výsledky přijatých uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

přijatých 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Anglický jazyk 
B 31 50 50 44,84 6,13 31 35 41 43 43 46 48 50 50 50 

Celkem 31 50 50 44,84 6,13 31 35 41 43 43 46 48 50 50 50 

Ověření 

studijních 

předpokladů 

 31 100 100 100 0 31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Celkem 31 100 100 100 0 31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tělesná 

zdatnost 

 31 50 50 35,74 9,22 31 22 26 29 32 38 38 41 44 44 

Celkem 31 50 50 35,74 9,22 31 22 26 29 32 38 38 41 44 44 

 

 

 

 



 21 

 

Skupina předmětů: Doktorské studijní programy 
Výsledky všech uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

uchazečů 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 

 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Odborný 

pohovor 

 13 50 50 42,31 8,52 11 25 25 35 42 45 46 46 50 50 

Celkem 13 50 50 42,31 8,52 11 25 25 35 42 45 46 46 50 50 

Anglický jazyk 
 13 50 46 38,54 6,9 13 26 30 31 34 34 42 44 45 46 

Celkem 13 50 46 38,54 6,9 13 26 30 31 34 34 42 44 45 46 

Skupina předmětů: Doktorské studijní programy 
Výsledky přijatých uchazečů 

Předmět Varianta 
Počet 

přijatých 

Maximum 

bodů 

Maximum 

skutečných 

bodů 

Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 
 

Uspělo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Odborný 

pohovor 

 11 50 50 45,45 4,62 11 35 40 42 45 46 46 46 50 50 

Celkem 11 50 50 45,45 4,62 11 35 40 42 45 46 46 46 50 50 

Anglický jazyk 
 11 50 46 39,73 6,81 11 26 31 34 34 42 43 44 45 46 

Celkem 11 50 46 39,73 6,81 11 26 31 34 34 42 43 44 45 46 
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