
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice pro akademický rok 2011/2012 

 
Číslo a název studijního programu: 
 
B5341 Ošetřovatelství 
Obor: 5341R009 
 

Všeobecná sestra (forma studia prezenční, 
kombinovaná) 

 
B5349 Porodní asistence 
Obor: 5341R007 Porodní asistentka (forma studia prezenční) 

 
B5345 Specializace ve zdravotnictví 
Obor: 5345R021 Zdravotnický záchranář (forma studia 

prezenční) 
Obor: 5345R010 Radiologický asistent 

(forma studia prezenční) 
 
Přijímací komise vzala na vědomí skutečnost, že do prvního ročníku bakalářského studijního 
programu Specializace ve zdravotnictví/obor Radiologický asistent (prezenční forma) se 
přihlásilo 47 uchazečů. Vzhledem k tomu, že uchazečů bylo méně než 50 podle Směrnice 
č. 7/2010, čl. 4/4 nebyla přijímací zkouška konána a všichni uchazeči, kteří splnili podmínky 
pro přijetí dle výše jmenované směrnice, byli přijati. 
 
B5350 Zdravotně sociální péče 
Obor: 5345R031 Zdravotně-sociální pracovník 

(forma studia prezenční) 
 
Termíny přijímacích zkoušek: 9. 6. 2011, 28. 6. 2011 (testy fyzické zdatnosti) 
 
Předměty a druh přijímacích zkoušek: 
Biologie – písemná zkouška. 
Testy fyzické zdatnosti u studijního oboru Zdravotnický záchranář. 
 
Úplné zadání přijímací zkoušky: příklady otázek 
Biologie: 
1. Hippokrates žil v: 

a) Egyptě 
b) Indii 
c) Řecku 
d) Itálii 

 
2. Menstruační cyklus probíhá v: 

a) adenohypofýze 
b) ovariích 
c) hypotalamu 
d) děložní sliznici 

 
3. Srdeční chlopně: 

a) zabraňují zpětnému toku krve 
b) přivádějí elektrické vzruchy do svaloviny komor 
c) zabraňují zpětnému toku pouze odkysličené krve 



d) zabraňují zpětnému toku pouze okysličené krve 
 
4. Dospělý člověk má ochlupení: 

a) druhotné (sekundární) 
b) terciární 
c) prvotní (primární) 
d) kvarterní 

 
5. Imunokomponentní buňky jsou: 

a) T lymfocyty 
b) B lymfocyty 
c) granulocyty 
d) erytrocyty 

Klíč: 1c, 2d, 3a, 4a,b, 5a,b 
 
Kritéria a postup pro vyhodnocení přijímací zkoušky: 
Přijímací zkouška byla hodnocena bodovým ziskem: maximálně 70 bodů. Uchazeč, který 
z písemné zkoušky z biologie získal méně než 20 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl. 
 
Kriteria pro sestavení pořadí uchazečů: 
Z uchazečů, kteří vyhověli, bylo sestaveno pořadí podle celkového bodového zisku. 
Pro přijetí rozhodovalo nejlepší umístění v pořadí. 
 
Počet variant zadání 2 
Doba na vypracování 60 minut 

Počet příkladů (úloh) 70 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

70 bodů 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

66 bodů 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 29,5 bodů 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

Všeobecná sestra (prezenční forma) 
d1=21.1, d2=23, d3=25, d4=27, d5=28, 
d6=29, d7=31, d8=34, d9
Všeobecná sestra (kombinovaná forma) 
d

=39 

1=20, d2=24, d3=26, d4=29, d5=32, 
d6=34, d7=37, d8=41, d9
Porodní asistentka d

=46 
1=19, d2=23, d3=25, 

d4=27, d5=29, d6=30, d7=32, d8=35, 
d9
Zdravotnický záchranář d

=39 
1=20, d2=22.2, 

d3=25, d4=27, d5=28, d6=31, d7=33, 
d8=35, d9

Reliabilita 
=40 

- 
 

Varianta Počet 
účastníků 

Bodový zisk Směrodatná 
odchylka průměrný minimální maximální 

2 814 29,5 12 66 8,44 



Celkem 814 29,5 12 66 8,44 



Číslo a název studijního programu: 
 
N5341 Ošetřovatelství 
Obor: 5341T003 
Obor: 5341T014 

Ošetřovatelství 
Ošetřovatelství ve vybraných klinických 
oborech 

 
Termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. 2011 
 
Předměty a druh přijímacích zkoušek: 
ošetřovatelství, psychologie, chirurgie, vnitřní lékařství – písemná zkouška 
 
Úplné zadání přijímací zkoušky: příklady otázek 
 
Ošetřovatelství 

1. Kwashiorkor je: 
a) malnutrice způsobená převážně nedostatkem bílkovin 
b) malnutrice způsobená převážně nedostatkem tuků 
c) malnutrice způsobená převážně nedostatkem cukrů 
d) stav, kdy dochází ke snížení onkotického tlaku 

 
2. Enterální výživa je kontraindikována při: 

a) aktinoterapii a chemoterapii 
b) chronické pankreatitidě 
c) úplné střevní obstrukci 
d) úplné ztrátě funkce střeva 

 
 

3. Enterální výživa se může aplikovat:  
a) nazogastrickou sondou 
b) perkutánní endoskopickou jejunostomií – PEJ 
c) bábovičkami 
d) sippingem 

 
4. Mezi kvantitativní poruchy vědomí nepatří: 

a) sopor 
b) amence 
c) synkopa 
d) delirium 

Klíč ošetřovatelství: 1a,d, 2c,d, 3a,b,c,d, 4b,d 
 
Psychologie 
1. Přítomnost bludů je charakteristická pro: 

a) neurózy 
b) psychózy 
c) úzkostné poruchy 
d) poruchy myšlení 



 
2. Co se označuje termínem brainstorming? 

a) situace tvořivého myšlení při řešení konkrétního problému ve skupině 
b) metoda měření inteligence 
c) metoda skupinového tvůrčího myšlení 
d) technika k potlačení kritického uvažování a násilného přijetí názorů 

 
3. Deprese a mánie se řadí mezi: 

a) poruchy myšlení 
b) poruchy nálady 
c) poruchy vnímání 
d) úzkostné poruchy 

 
4. Gender studies se zabývají problematikou: 

a) sociálních rolí 
b) rozdílů mezi pohlavími 
c) vytváření rodokmenů 
d) soužití různých etnik 

Klíč psychologie: 1b,d, 2a,c, 3b, 4a,b 
 
Chirurgie 
1. Pro akutní apendicitidu jsou typické: 

a) subfebrilie a tachykardie 
b) dysurické obtíže 
c) bolesti břicha začínající kolem pupku a postupující do pravého podbříšku 
d) průjem 

 
2. Karcinom prsu: 

a) je málo častým nádorem v České republice 
b) je nejčastějším nádorem u žen v České republice 
c) je nejvíce typický pro ženy nad 60 let 
d) se nevyskytuje v těhotenství díky protektivnímu efektu pohlavních hormonů 

 
3. Který z uvedených příznaků neřadíme mezi peritoneální známky: 

a) Blumbergovo znamení 
b) vyklenutí a bolestivost Douglasova prostoru 
c) hmatná bolestivá rezistence v pravém podbříšku 
d) Rowsingův příznak 

 
4. Vyšetření per rectum provádíme: 

a) pouze u žen k vyloučení gynekologického onemocnění 
b) u každé náhlé příhody břišní 
c) pouze u mužů 
d) jeho provedení záleží na věku a stavu nemocného 



Klíč chirurgie: 1a,c, 2b, 3c, 4b 
 
Vnitřní lékařství 
1) Fenomén bílého pláště je charakterizován: 

a) vyššími hodnotami TK zjištěnými při ambulantním  monitorování TK oproti 
měření v ordinaci lékaře 

b) rozdílem systolického TK zjištěného doma a v ambulanci lékaře vyšším než 
20mmHg 

c) absencí poklesu TK v noci 
d) nižšími hodnotami TK zjištěnými při ambulantním monitorování TK oproti měření 

v ordinaci lékaře 
 
2) Typická bolest koronárního charakteru: 

a) trvá zpravidla minimálně 30 sekund 
b) je pálivá a svíravá 
c) se může propagovat do čelisti 
d) je vždy silná, šokující 

 
3) Dnavý záchvat: 

a) vzniká často v časných ranních hodinách 
b) postihuje zejména klouby ruky 
c) může vzniknout po aplikaci vysokých dávek diuretik 
d) může vzniknout v důsledku antiagregační léčby aspirinem 

 
4) Při kombinaci inhibitorů ACE a spironolaktonu sledujeme laboratorní údaje 

zejména k zachycení: 
a) Hyperurikémie 
b) Hypokalémie 
c) Hyperkalémie 
d) hyponatrémie 

Klíč vnitřní lékařství: 1d, 2a,b,c, 3a,c, 4c 
 
Kriteria a postup pro vyhodnocení přijímací zkoušky: 
Každá část přijímací zkoušky byla hodnocena bodovým ziskem: maximálně 20 bodů. 
Výsledkem přijímací zkoušky byl součet bodových zisků (max. 80 bodů). Uchazeč, který 
z písemné zkoušky získal méně než 20 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl. 
 
Kriteria pro sestavení pořadí uchazečů: 
Z uchazečů, kteří vyhověli, bylo sestaveno pořadí podle celkového bodového zisku. 
Pro přijetí rozhodovalo nejlepší umístění v pořadí. 
 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 60 minut 

Počet příkladů (úloh) 80 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

80 bodů 



Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

47 bodů 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 28,07 bodů 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

- 

Reliabilita - 

 

Varianta Počet 
účastníků 

Bodový zisk Směrodatná 
odchylka průměrný minimální maximální 

1 71 28,07 18 47 10,07 

Celkem 71 28,07 18 47 10,07 

 
 

N5345 Specializace ve zdravotnictví 
Obor: 5345T035 
 

Perioperační péče v gynekologii a 
porodnictví 

 
Přijímací komise vzala na vědomí skutečnost, že do prvního ročníku navazujícího 
magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví/obor Perioperační péče 
v gynekologii a porodnictví (prezenční forma) se přihlásilo 16 uchazečů. Podle Směrnice 
č. 1/2011, čl. 4/4 pokud celkový počet uchazečů nepřesáhne hodnotu 30, nebude přijímací 
zkouška konána a všichni uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí dle výše jmenované 
směrnice, byli přijati. 



Číslo a název studijního programu: 
 
P5341 Ošetřovatelství 

 
Termíny přijímacích zkoušek: 28. 6. 2011 
 
Předměty a druh přijímacích zkoušek: 
Ústní přijímací zkouška – odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. 
Znalost cizího jazyka – pohovor. 
 
Kriteria a postup pro vyhodnocení přijímací zkoušky: 
Přijímací zkoušky byly hodnoceny bodovým ziskem: ústní přijímací zkouška maximálně 40 
bodů, znalost cizího jazyka maximálně 10 bodů. Výsledkem přijímací zkoušky byl součet 
bodových zisků (max. 50 bodů). 
Zkušební komise sestavila pořadí uchazečů navržených k přijetí ke studiu po posouzení 
náročnosti a oborové přiměřenosti všech předložených projektů a na základě výsledků ústních 
pohovorů. 
 
Kriteria pro sestavení pořadí uchazečů: 
Z uchazečů, kteří vyhověli, bylo sestaveno pořadí podle celkového hodnocení. 
Pro přijetí rozhodovalo nejlepší umístění v pořadí. 
 
Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

50 bodů 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

37 bodů 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 32,5 bodů 

 

Varianta Počet 
účastníků 

Bodový zisk Směrodatná 
odchylka průměrný minimální maximální 

1 2 32,5 28 37 4,5 

Celkem 2 32,5 28 37 4,5 



Souhrnná tabulka 
 

Studijní 
program 

Počet přihlášených Počet účastníků 
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B5341 
Ošetřovatelství 

278 168 446 230 136 366 216 125 341 14 11 25 0 0 0 64 51 115 115 49 19 68 8 7 15 130 91 

B5349 
Porodní asistence 

192 0 192 169 0 169 148 0 148 21 0 21 0 0 0 56 0 56 56 26 0 26 15 0 15 71 40 

B5345 Specializace 
ve zdravotnictví 

269 0 269 182 0 182 47 0 47 62 0 62 47 0 47 38 0 38 85 8 0 8 8 0 8 93 75 

B5350 Zdravotně 
sociální péče 

115 0 115 97 0 97 86 0 86 11 0 11 0 0 0 54 0 54 54 16 0 16 16 0 16 70 41 

N5341 
Ošetřovatelství 

83 0 83 71 0 71 62 0 62 9 0 9 0 0 0 52 0 52 52 7 0 7 7 0 7 59 43 

N5345 Specializace 
ve zdravotnictví 

16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 14 

P5341 
Ošetřovatelství 

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 



Termín FZS 

Zahájení a ukončení všech přijímacích zkoušek 1. 6. 2011 
26. 9. 2011 

Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 

15. 6. 2011 
22. 6. 2011 
1. 7. 2011 
26. 9. 2011 

Vydání rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí 
(odvolání) 

29. 8. 2011 

Možnosti nahlédnut uchazečem do jeho materiálů  1. 7. 2011 
9. 7. 2011 

Skončení přijímacího řízení 26. 9. 2011 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. 

proděkanka pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost 
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