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CHYSTÁTE SE NA MEDICÍNU?

   
 
 
 

 

 

 

 

 

Kde můžete v Česku medicínu studovat?

Na osmi fakultách veřejných vysokých škol. Jde o tři lékařské 

fakulty v Praze, dále fakulty v Brně, Hradci Králové, Plzni, 

Olomouci, Ostravě.

Jaké testy musíte u přijímaček složit?

Z biologie, chemie a fyziky. Některé fakulty kromě toho vyžadují 

například test studijních předpokladů nebo ústní pohovor.

Kdy se musíte začít připravovat?

Čím dříve, tím lépe. Získáte náskok před ostatními.

Jakou máte šanci uspět při přijímačkách?

Jak se na přijímačky můžete připravit?

Čtením odborné literatury a řešením modelových příkladů. 

Můžete využít přípravných kurzů od Scio. 

Vzájemné srovnání mezi sebou získáte už v prosinci díky 

přijímačkám nanečisto. Vyzkoušíte si přijímačky a odbouráte 

strach z ostrých přijímaček. Více na www.scio.cz/lf.

Šance na přijetí se pohybuje mezi 14 % - 32 %. Záleží jak na 

počtu přihlášených, tak na počtu přijatých. Loni se na medicínu 

hlásilo více než 14 000 uchazečů.

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY PRO STŘEDOŠKOLÁKY

Evropský parlament mládeže v ČR

Platforma mimoškolního vzdělávání zaměřená na rozvoj znalostí 

a měkkých dovedností. Účastníci se mimo jiné vzdělávají o 

fungování evropských institucí. Projekt spadá pod hlavičku 

celoevropského projektu European Youth Parliament (EYP). 

Více na www.eyp.cz

Pražský studentský summit

Celoroční vzdělávací projekt zaměřený na rozvoj znalostí z 

oblasti mezinárodních vztahů. Pomocí metody diplomatické 

simulace se účastníci učí o současných globálních problémech a 

rozvíjejí své znalosti a dovednosti. 

Více na www.studentsummit.cz



1. KTERÝ OBOR? RYCHLE A JEDNODUŠE

Tento dotazník, který je zdarma, ti pomůže srovnat si v hlavě, k 
čemu tě to táhne více. Obsahuje 50 jednoduchých otázek a jeho 
vyplnění zabere jen 10-15 minut. Nakonec ti nabídne seznam 
studijních oborů, které by mohly být vhodné právě pro tebe.
www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce-vyberem-skoly

2. CO VLASTNĚ DĚLÁ BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR? 

A co geodet? A jakou školu by měl mít vystudovanou? A co by 
měl umět? Odpovědi na tyto i další otázky nalezneš na tomto 
webu. Popsáno je více než 1200 pracovních pozic.
katalog.nsp.cz 

3. JAKÝ PLAT MÁ WEBDESIGNER A JAKÝ 
BIOTECHNOLOG?

A kolik hodin za měsíc odpracují? Tyto informace najdeš právě 
na této adrese:
www.mpsv.cz/ISPV.php 

4. NALEZNU PO ŠKOLE UPLATNĚNÍ?

Vysokoškoláci vykazují trvale nejnižší míru nezaměstnanosti. Jak 
jsou na tom jednotlivé obory a absolventi konkrétních fakult s 
uplatnitelností? A jak s platy? Přehledný souhrn nalezneš v 
tomto pdf:
www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Uplatneni 
absolventu VS. LN 2015-02-17.pdf 
Slovensko www.vysokeskoly.sk/programy

5. JAKÉ OBORY SE VŮBEC DAJÍ STUDOVAT? 

Nabídka studijních oborů je velmi široká a není vždy 
jednoduché se v nich zorientovat. Některé obory by člověk na 
některých fakultách ani nečekal. Víš třeba, že na Fakultě tělesné 
kultury v Olomouci lze studovat obory jako Rekreologie či 
Fyzioterapie? Anebo obor Web a multimedia na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT? S vyhledáváním studijních oborů ti 
pomůže tato databáze.
www.jobs.cz/vysoke-skoly

Volba oboru studia na VŠ

   

6. V ČEM JSEM DOBRÝ?

Skrývá se můj potenciál spíše ve schopnosti analyzovat 
problémy? V komunikaci s lidma? Ve smyslu pro inovace? 
Anebo mám schopnost motivovat ostatní? Vaše silné stránky 
ti pomůže odhalit test, který připravili zkušení psychologové. 
Může ti napovědět, která oblast práce a studia by pro tebe 
byla vhodnější.
www.testsilnychstranek.cz

7. JAK JSEM NA TOM SE STUDIJNÍMI 
PŘEDPOKLADY?

Několik desítek fakult přijímá na základě testu Obecných 
studijních předpokladů anebo obdobných testů. Vyzkoušej si 
tento test on-line ve zkrácené verzi zdarma.  Zjistíš jak test 
vypadá, jaké obsahuje úlohy a dozvíš se i výsledek a šance na 
přijetí na různé fakulty.
scio.cz/nsz/osp.asp 

7 TIPŮ, KTERÉ MI MOHOU POMOCI S ROZHODOVÁNÍM

   Nabídka vysokých škol je velmi široká a zvolit si obor studia, který ovlivní celý 
zbytek života, tak může být celkem oříšek. Pomůžeme vám.

STÁLE NEVÍŠ, JAK SE ROZHODNOUT? 
Zkus si odpovědět na následující otázky 

n U kterých věcí mám pocit, že jsem v nich 

dobrý/á?

n Co mne motivuje?

n Při čem ci užiju nejvíce zábavy?

n Ke komu či k čemu vzhlížím?

n Je něco, co jsem chtěl/a vždycky zkusit? 

n Na které úspěchy jsem nejvíce pyšný/á?

n Moje oblíbená hodina ve škole?

n O čem si rád čtu ve volném čase?

n Kdybych si mohl/a na jeden zvolit jakékoliv 

zaměstnání, které by to bylo?

n Čím jsem chtěl být jako dítě?


