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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 

 
 

Začátek akademického roku 1. října 2020 
Konec akademického roku 31. srpna 2021 
Imatrikulace I. ročníku (konání dle epidemiologického vývoje) 
Promoce 21. - 25. 6. 2021 
 
Podzimní semestr:  
 
Nástup do kolejí 4. října 2020 (po domluvě s SKM i dříve) 
Zahájení výuky 5. října2020 
Výuka 5. října 2020  - 17. ledna 2021 
Zimní prázdniny 21. prosince 2020 - 3. ledna 2021 
Zkouškové období  18. ledna 2021 - 27. března 2021 
 
Jarní semestr: 
 
Výuka 1. března 2021 - 6. června 2021 
Zkouškové období 7. června 2021 - 25. července 2021 
Prodloužené zkouškové období 23. srpna 2021 - 5. září 2021 
Hlavní prázdniny 26. července 2021 - 22. srpna 2021 
 
 
Úřední hodiny studijního oddělení: 
 
Po:  12:00 – 14:30 hod. 
Út:   9:30 – 11:30 hod.  
St a Čt:   12:30 – 14:30 hod. 
Pá:   9:00 – 11:00 hod. 
 
Úřední hodiny v červenci a srpnu:  
středa 9:30 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod. 
 
Úřední hodiny proděkanů pro výuku: 
pro bakalářské a navazující magisterské programy pondělí 12:15 – 12:45 
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VÝUKA CELOUNIVERZITNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA MU – ŠKOLNÍ ROK 

2020/2021 
 
POVINNÁ FORMA VÝUKY 
 

• Výuku tělesné výchovy studentů prezenčního studia na Masarykově 
univerzitě zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty 
sportovních studií (FSpS). 

• Všichni studenti prezenčního studia (mimo studenty učitelství MŠ na 
PDF a studenty FSpS) mají povinnost během bakalářského studia, 
popř. během dlouhých magisterských studijních programů splnit 
podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů 
tělesné výchovy vypisovaných FSpS pod kódy P9... 

• Student si vybírá z nabídky předmětů sportovních aktivit podle svého 
sportovního zaměření, zájmu a časových možností. Nabídka je 
zveřejněna v IS a na webových stránkách FSpS (viz Harmonogram 
výuky, který je zveřejněn na www.fsps.muni.cz/cus/). Studenti si mohou 
zapisovat stejný předmět opakovaně. 

• Během jednoho semestru lze registrovat jeden předmět 
sportovních aktivit (P9…) + výcvikový kurz (v podzimním semestru 
P996 – Zimní výcvikový kurz a v jarním semestru P997 – Letní 
výcvikový kurz). 

• Výuku lze absolvovat v libovolném semestru studia. 

• Po splnění 2 zápočtů z předmětů P9…, lze registrovat pouze předměty 
C9…(viz. níže). 

• Žádost o osvobození od docházky si mohou podávat pouze studenti na 
základě lékařského doporučení nebo sportovci, kteří se pravidelně 
účastní tréninků vrcholového a výkonnostního sportu a studenti, kteří 
chtějí uznat TV z jiného studia. Informace najdete na 
www.fsps.muni.cz/cus/. 

• Všechny informace týkající se nabídky sportovních aktivit, výcvikových 
kurzů, kontaktů na učitele CUS, informace k výuce, formuláře k 
žádostem sportovního a zdravotního osvobození, termíny akcí 
pořádaných pro studenty jsou zveřejněny na  
http://www.fsps.muni.cz/cus/. 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575791144 

• Dotazy zasílejte na cus@fsps.muni.cz 
 

PLACENÁ FORMA VÝUKY 
 

• Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií ve spolupráci s 
Centrem celoživotního vzdělávání na fakultě nabízí placenou formu 
sportovních aktivit. Předměty jsou vypisovány pod kódy C9.... Po 
splnění podmínek získává student zápočet (1 zápočet = 1 kredit). Tato 
nabídka je určena studentům MU ve všech typech studií a není ničím 

http://www.fsps.muni.cz/cus/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575791144
mailto:cus@fsps.muni.cz
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omezena. 
 

• Do seminárních skupin se student nehlásí přes IS MU, ale přes 
Obchodní centrum MU. V IS MU jsou seminární skupiny zveřejňovány 
pouze pro blokaci tělocvičen. 

• POZOR!!! – Zápočet z předmětu C9… nenahrazuje povinnost 
splnění 2 zápočtů z předmětů P9… 

• Mimo pravidelné semestrální výuky pořádá CUS FSpS prostřednictvím 
Centra celoživotního vzdělávání jednorázové komerční akce určené 
studentům i ostatním zájemcům. Jejich nabídka bývá aktuálně 
zveřejňována na adresách:  
http://www.fsps.muni.cz/cus/kalendar_akci.php, 
http://www.fsps.muni.cz/czv/ 

http://www.fsps.muni.cz/cus/kalendar_akci.php
http://www.fsps.muni.cz/czv/
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Časový harmonogram platný pro výuku celouniverzitní  
Tělesné výchovy v akademickém roce 2020/2021 

 

PODZIMNÍ SEMESTR 2020/2021  

REGISTRACE PRO PODZIMNÍ SEMESTR 2020 1. 6. 2020 – 31. 8. 2020 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZVRHU  20. 9. 2020 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PLACENÉ FORMY VÝUKY 
PŘES OBCHODNÍ CENTRUM MU 

21. 9. 2020 od 17.00 

ZÁPIS DO SEMINÁRNÍCH SKUPIN POVINNÉ 
VÝUKY 

21. 9. 2020 od 17.00 19. 
10. 2020 

ZAHÁJENÍ VÝUKY 
5. 10. 2020 
(prázdniny 21. 12. 2020 3. 
1. 2021) 

KONEC ZMĚN V REGISTRACÍCH A ZÁPISU 
PŘEDMĚTŮ 

20. 10. 2020 

KONEC SEMESTRÁLNÍ VÝUKY 10. 1. 2021 (12 týdnů) 

  

JARNÍ SEMESTR 2020/2021  

REGISTRACE PRO JARNÍ SEMESTR 2021 2. 1. 15. 2. 2021 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZVRHU  15. 2. 2021 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PLACENÉ FORMY VÝUKY 
PŘES OBCHODNÍ CENTRUM MU 

16. 2. 2021 od 17.00 

ZÁPIS DO SEMINÁRNÍCH SKUPIN POVINNÉ 
VÝUKY 

16. 2. 2021 od 17.00 14. 3. 
2021 

ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. 3. 2021 

KONEC ZMĚN V REGISTRACÍCH A ZÁPISU 
PŘEDMĚTŮ 

14. 3. 2021 

KONEC SEMESTRÁLNÍ VÝUKY 23. 5. 2021 
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Volitelný předmět zajišťovaný Knihovnou univerzitního kampusu 
 
Pokud si student zapíše volitelný předmět, musí jej absolvovat a získat zápočet. 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. týdně 

 VLLL021  Vyhledávání lékařské literatury a 
základy psaní odborného textu 

3  podzim 2020 
 jaro 2021 

z  e-learnin 
gový kurz 

 
Volitelný předmět zajišťovaný Centrem jazykového vzdělávání 
 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukon-
čení 

Hod. týdně 

 aVLTA01  Jazykový tandem 2  podzim 2020 
 jaro 2021 

z  flexibilní setkání 
 tandemových skupin 

 
Volitelný předmět zajišťovaný Ústavem psychologie a psychosomatiky 
 

Kód Název předmětu Kredity Období Ukončení Hod. týdně 

 aVLMH011  Essentials of mental health 
and effective studying 
support for medical faculty 
students 

3  podzim 2020 
  

k        2 
 
 

aVLAP021 Applied Positive Psychology-
for Health and Well-Being 

3 jaro 2021 k        2 

 
 
 
Výuka jazyků 
Předpokladem úspěšného průběhu a dokončení studia je minimální vstupní 
znalost anglického jazyka na úrovni B1+ Společného evropského referenčního 
rámce (SERRJ). Výuka jazyků je kalibrována na úroveň B2 SERRJ a probíhá 
po dobu dvou po sobě následujících semestrů v rozsahu dvou hodin týdně. 
Docházka je povinná. Úroveň znalostí při vstupu na LF je ověřována pomocí 
Vstupního testu (kód CJVAT01) realizovaného v prostředí Informačního systé-
mu MU. Předmět Vstupní test je studentovi zapsán se zápisem na fakultu, jeho 
vyplnění je možné do konce 2. týdne podzimního semestru v 1. ročníku. Cílem 
testu je podat studentovi informaci o jeho stávající úrovni. Očekává se, že stu-
dent s nevyhovující znalostí jazyka (A1, A2, B1) si potřebné znalosti a doved-
nosti doplní individuálně v průběhu 1. ročníku na fakultě. Výuka jazyků je reali-
zována ve 2. ročníku, tedy ve 3. a 4. semestru studia.  
Pokud je student držitelem certifikátu dokládajícího kompetenci na úrovni C1 
SERRJ a výše (Státní jazyková zkouška z angličtiny, CAE, apod., nikoliv však 
Maturitní zkouška), je s výjimkou 1. hodiny zproštěn povinné docházky v obou 
semestrech a ve 2. semestru je mu nabídnuta možnost zkouškového testu již v 
10. týdnu semestru. Ostatní studijní povinností však naplňuje v plném rozsahu. 
Výuka jiných moderních světových jazyků není na LF realizována.  
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PLÁNY STUDIA V ROCE 2019/2020 

 
Pravidla studia 
Pravidla studia jsou dány Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských  
a magisterských studijních programů MU. Pro LF MU jsou tato pravidla doplněna Opatřením 
děkana. Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. 

 
 

Studijní program: LF B0915P360004 B-FYZI Fyzioterapie 
Studijní plán: LF BFYZIO01 Fyzioterapie 
Forma studia: bakalářské prezenční jednooborové 

Za korektní obsahovou i formální realizaci oboru Fyzioterapie, řešení kolizních situací souvisejí-
cích se studiem, za koordinaci vypisování zkouškových termínů a asistenci v případě potřeby při 
sestavování studijních plánů zodpovídá garant programu prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.., a 
příslušný proděkan pro výuku. 

 
VÝUKA V 1. SEMESTRU 

 
Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. Jako volitelné může zapsat 

předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty 
daného programu povolen.  Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky 
příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období. Přihlášení ke zkoušce je podmíněno 
získáním zápočtů ze související výuky předmětu v daném semestru (semináře, cvičení). Opravné 
termíny zkoušek mohou být převedeny do zkouškového období 2. semestru. 

Povinné předměty v 1. semestru – podzim 2020 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Prerekvizity Ukon-
čení 

Hod./ 
semestr 

BFAP0121c Anatomie pohyb. syst. I – seminář 1  z 30 
BFAP0121p Anatomie pohyb. syst. I – přednáška* 1  z 30 
BFFI0121p Biofyzika, Informatika I – přednáška 1  z 45 
BFMT0151c Metodika těl. výchovy I – cvičení 2  z 30 
BFMT0151p Metodika těl. výchovy I – přednáška 2  k 15 
BFPP011c Zdravotnická první pomoc – cvičení 2  z 15 
BFUL0121c Úvod do fyz. léčby I – cvičení 2  z 45 
BFUL0121p Úvod do fyz. léčby I – přednáška* 1  –  15 
BFUR011 Úvod do rehabilitace – přednáška 3  zk 30 
BKBC011p Biochemie – přednáška 3  zk 30 
BKBI011 Biologie – přednáška 3  zk 30 
BKFY0121c Fyziologie I – cvičení 1  z 15 
BKFY0121p Fyziologie I – přednáška 1  z 30 
BKLT011 Lékařská latina 2  zk 30 



 10 

BKZA011p Základy anatomie – přednáška 3  zk 45 
 CJVAT01  Angličtina-vstupní test** 0  -  
z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu.  
Předměty začínající kódem BK jsou společné pro více bakalářských oborů. 
** Předmět je povinný pro všechny studenty 1. ročníku. Zápočet se získá na základě 
     absolvování testu na IS MUNI, rozsah výuky - 2 Hodin/ semestr 
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VÝUKA VE 2. SEMESTRU 
 

Podmínkou zápisu do 2. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 1. Zapsání všech 
pokračujících kurzů je podmíněno získáním zápočtů z podzimního semestru (viz prerekvizity). 
Opravné termíny zkoušek z předmětů 1. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převe-
deny do zkouškového období 2. semestru. 

Povinné předměty ve 2. semestru – jaro 2021 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Prerekvizity Ukon-
čení 

Hod./ 
semestr. 

BFAP0222c Anatomie pohybového systému II – seminář 1 BFAP0121c 
 

z 30 

BFAP0222p Anatomie pohybového systému II – přednáška 3 BFAP0121c 
 

zk 30 

BFFI0222c Biofyzika, Informatika II – cvičení 3 BFFI0121p zk 60 
BFLT0251c Základy léčebné rehabilitace – cvičení  2 BFUL0121c 

BFUR011 
z 60 

BFLT0251p Základy léčebné rehabilitace – přednáška 2 BFUL0121c 
BFUR011 

zk 15 

BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II – cvičení 1 BFMT0151c 
BFMT0151p 

z 30 

BFRP0221c Propedeutika v rehabilitaci I – cvičení 2 BFUR011 
BFMT0151c 

z 45 

BFRP0221p Propedeutika v rehabilitaci I – přednáška 2 BFUR011 
BFMT0151c 

k 30 

BFUL0222c Úvod do fyz. léčby II – cvičení 2 BFUL0121c 
BFUR011 
BFAP0121c 

z 45 

BFUL0222p Úvod do fyz. léčby II – přednáška 2 BFUL0121c 
BFUR011 
BFAP0121c 

zk 15 

BKFY0222c Fyziologie II – cvičení 1 BKFY0121c z 15 
BKFY0222p Fyziologie II – přednáška 3 BKFY0121c zk 30 
BKHI021c Histologie – cvičení 1 BKLT011 z 15 
BKHI021p Histologie – přednáška 3 BKLT011 zk 30 
BKPA021p Patologie – přednáška 2 BKZA011p k 30 
BFPX023t Prázdninová praxe I1 1 BFPP011c z 120 

z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
1 Prázdninovou praxi si studenti zajišťují sami dle vývěsky na Katedře fyzioterapie  

a rehabilitace. 

  



 12 

VÝUKA VE 3. SEMESTRU 

 
 Podmínkou zápisu do 3. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 2. (nebo 45 kreditů 
v semestrech 1. a 2.). Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Opravné termíny zkou-
šek z předmětů 2. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny do zkouškového 
období 3. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 1. semestru, z nichž student nesložil 
zkoušku. Zkouška z opakovaného předmětu musí být vykonána ve zkouškovém období semest-
ru, v němž byl opakovaný předmět zapsán.  

Povinné předměty ve 3. semestru – podzim 2020 

Kód Název předmětu Kredity Prerekvizity Uko
n-

čení 

Hod./ 
semestr 

BFFT0341c Fyzikální terapie I – cvičení 1 BFFI0222c 
BFRP0221c 
BFUL0222p 
BKFY0222p 

z 30 

BFFT0341p Fyzikální terapie I – přednáška* 1  z  15 
BFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže – přednáška 2 BKFY0222p 

BKHI021p 
zk 15 

BFCH031 Chirurgie – přednáška 3 BKZA011p zk 30 
BFKI031 Kineziologie – přednáška 3 BFUL0222c 

BFRP0221c 
zk 30 

BFLT0352c Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství – 
cvičení 

2 BFLT0251c 
BFLT0251p 

z 30 

BFLT0352p Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství – 
přednáška 

3 BFLT0251c 
BFLT0251p 

zk 15 

BFLN0352c Léčebná rehabilitace v neurologii – cvičení 2 BFLT0251c 
BFLT0251p 

z 30 

BFLN0352p Léčebná rehabilitace v neurologii – před-
náška 

3 BFLT0251c 
BFLT0251p 

zk 15 

BFMT0353 Metodika těl. výchovy III – cvičení 1 BFMT0252 z 30 
BFNE0321 Neurologie a neurofyziologie I – přednáška 1 BKFY0222p 

BKZA011p 
BKBC011p 
BKHI021p 

z 15 

BFPL031p Psychologie – přednáška 2 BKFY0121c 
BFUL0121c 
BKFY0222p 

zk 30 

BFRP0322c Propedeutika v rehab. II – cvičení 1 BFRP0221p 
BFMT0252 
BFAP0222c,p 

z 45 

BFRP0322p Propedeutika v rehab. II – přednáška 3 BFRP0221p 
BFMT0252 
BFAP0222c,p 

zk 30 

BFVL0321 Vnitřní lékařství včetně revmatologie I – 
přednáška 

1 BKHI021p 
BKBC011p 
BKPA021p 

z 30 

BKET031 Zdravotnická etika – přednáška 2  k 15 
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BKPF031 Klinická fyziologie obecná 3 BKFY0222p 
BKBC011p 
BKHI021p 

zk 30 

BKZF031c Základy farmakologie – cvičení 1 BKFY0222p 
BKHI021p 
BKBC011p 
BKBI011 

z 7,5 

BKZF031p Základy farmakologie – přednáška 1 BKFY0222p 
BKHI021p 
BKBC011p 
BKBI011 

k 7,5 

BFAJ0121 Angličtina I – cvičení  1  z 30 
z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 
Předměty začínající kódem BK jsou společné pro více bakalářských oborů. 

 



 14 

VÝUKA VE 4. SEMESTRU 

 
 Podmínkou zápisu do 4. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 3. (nebo 45 kreditů 
v semestrech 2. a 3.) a vykonání zkoušek z opakovaných předmětů. Zapsání kurzů je podmíněno 
splněním prerekvizit. Opravné termíny zkoušek z předmětů  
3. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny do zkouškového období 4. se-
mestru. Opakovaně se zapisují předměty 2. semestru, z nichž student nesložil zkoušku. Zkouška 
z opakovaného předmětu musí být vykonána ve zkouškovém období semestru, v němž byl opa-
kovaný předmět zapsán. 
 

Povinné předměty ve 4. semestru – jaro 2021 
Kód Název předmětu Kre-

dity 
Prerekvizity Ukon-

čení 
Hod./ 
semestr 

BFFT0442c Fyzikální terapie II – cvičení 2 BFFT0341c z 30 
BFFT0442p Fyzikální terapie II – přednáška 2 BFFT0341c zk 15 

BFKF041c Klinická fyziologie – cvičení 2 BKPF031 
BFFZ031 

z 30 

BFKF041p Klinická fyziologie – přednáška 2 BKPF031 zk 15 
BFLT0453c Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii 

a ortopedii – cvičení 
2 BFLT0352p z 60 

BFLT0453p Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii 
a ortopedii – přednáška 

3 BFLT0352p zk 30 

BFMT0454 Metodika těl. výchovy IV – cvičení 1 BFMT0353 z 30 
BFNE0422c Neurologie a neurofyziologie II – cvičení 1 BFNE0321 z 15 
BFNE0422p Neurologie a neurofyziologie II – přednáška 2 BFNE0321 zk 15 
BFOR041 Ortopedie – přednáška 3 BKZA011p 

BFAP0222p 
zk 30 

BFTR041p Traumatologie – přednáška 2 BFCH031 
BFAP0222p 

zk 15 

BFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II – před-
náška 

3 BFVL0321 
BFFZ031 

zk 30 

BFZD0431c Základy diagn. a terapie funkč. poruch I – 
cvičení 

2 BFNE0321 
BFKI031 
BFRP0322c,p 

z 60 

BFZD0431p Základy diagn. a terapie funkč. poruch I – 
přednáška  

3 BFNE0321 
BFKI031 
BFRP0322c,p 

zk 30 

BFPX044t Prázdninová praxe II1) 2 BKET031 
BFPX023t 

z 160 

BFAJ0222 Angličtina II – cvičení  2 BFAJ0121 zk 30 
z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
1) Prázdninovou praxi si studenti zajišťují sami dle vývěsky na Katedře fyzioterapie a rehabilitace. 
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VÝUKA V 5. SEMESTRU 

 
 Podmínkou zápisu do 5. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 4. (nebo získání 45 
kreditů v semestrech 3. a 4.) a složení zkoušek z opakovaných předmětů. Zapsání kurzů je pod-
míněno splněním prerekvizit. Opravné termíny zkoušek z předmětů 4. semestru., které nejsou 
opakovanými, mohou být převedeny do zkoušk. období 5.  semestru. Opakovaně se zapisují 
předměty 3. semestru, z nichž student nesložil zkoušku. Zkouška z opakovaného předmětu musí 
být vykonána ve zkouškovém období semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. 
 

Povinné předměty v 5. semestru – podzim 2020 
Kód Název předmětu Kre-

dity 
Prerekvizity Ukon-

čení 
Hod./ 

semestr. 

BFBP0521 Bakalářská práce I – cvičení 3   BFLT0453c 
BFLT0453p 

z 45 

BFEP051p Epidemiologie – přednáška  1 BKZF031p k 15 
BFER051c Ergoterapie – cvičení 1 BFKF041p 

BFOR041 
BFNE0422p 

z 15 

BFER051p Ergoterapie – přednáška 3 BFKF041p 
BFOR041 
BFNE0422p 

zk 30 

BFFT0543c Fyzikální terapie III – cvičení 2 BFFT0442p 
BFFT0442c 

z 30 

BFFT0543p Fyzikální terapie III – přednáška* 0  –  15 
BFGY051 Gynekologie – přednáška  2 BFKF041p 

BKZF031p 
BFNE0422p 
BFVL0422 

k 30 

BFLT0554c Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii  
a pediatrii – cvičení 

6 BFLT0453p 
BFLT0453c 

z 90 

BFLT0554p Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii  
a pediatrii – přednáška* 

0  –  30 

BFPD051 Pediatrie – přednáška 3 BFKF041p 
BFOR041 
BFVL0422 
BFNE0422p 

zk 30 

BFPY051p Psychiatrie – přednáška 2 BFPL031p 
BKET031 

zk 15 

BFPZ051 Právo ve zdravotnictví – přednáška 2 BKPF031 z 30 
BFZD0532c Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. 

soustavy II – cvičení 
4 BFZD0431p,c z 60 

BFZD0532p Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. 
soustavy II – přednáška 

2 BFZD0431p,c zk 30 

BFZM051p Zobrazovací metody – přednáška 2 BFZD0431p 
BFTR041p 
BFAP0222p 

k 30 

z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu. 
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VÝUKA V 6. SEMESTRU 
 Podmínkou zápisu do 6. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 5. (nebo získání 45 
kreditů v semestrech 4. a 5.) a složení zkoušek z opakovaných předmětů. Zapsání kurzů je pod-
míněno splněním prerekvizit. Opravné termíny zkoušek  
z předmětů 5. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny do zkouškového 
období 6. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 4. semestru, z nichž student nesložil 
zkoušku. Zkouška z opakovaného předmětu musí být vykonána ve zkouškovém období semest-
ru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. Podmínkou přihlášení ke SZK je složení všech zkou-
šek a získání všech zápočtů předepsaných studijním plánem. 

Povinné předměty v 6. semestru – jaro 2021 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Prerekvizity Ukon-
čení 

Hod./ 
semestr 

BFBP0622 Bakalářská práce II – cvičení 10   BFLT0554c 
BFPD051 
BFPY051p 
BFBP0521 

z 45 

BFFT0644p Fyzikální terapie IV – přednáška 5 BFER051p 
BFFT0543c 
BFZD0532p 

z 10 

BFLT0655c Léčebná rehabilitace – Lewit, Kabatova 
technika, Vojtova technika, metodika Mojží-
šové – cvičení 

2 BFGY051 
BFLT0554c 

z 60 

BFLT0655p Léčebná rehabilitace – Lewit, Kabatova 
technika, Vojtova technika, metodika Mojží-
šové – přednáška 

5 BFGY051 
BFLT0554c 

z 20 

BFPO061c Protetika a ortetika – cvičení 1 BFOR041 
BFCH031 

z 10 

BFPO061p Protetika a ortetika – přednáška 3 BFOR041 
BFCH031 

zk 20 

BFSS066t Souvislá stáž v LTV 5 BFLT0554c 
BFPX044t 
BFBP0521 
BFFT0543c,p 
BFZD0532c,p 
BFER051c,p  

z 200 

BFZD0633c Základy diagn. a terapie funkč. poruch po-
hyb. soustavy III – cvičení 

4 BFZD0532c 
BFZD0532p 

z 40 

BFZD0633p Základy diagn. a terapie funkč. poruch po-
hyb. soustavy III – přednáška 

5 BFZD0532c 
BFZD0532p 

z 20 

z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
6. semestr je ukončen státní závěrečnou zkouškou, která se bude skládat z části praktické  
a ústní; a bude zahrnovat: LTV a speciální techniky; Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohy-
bové soustavy; Fyzikální terapie; Praktická zkouška; Obhajoba bakalářská práce 
Poznámky: 6. semestr obsahuje i 5 týdnů souvislé stáže 
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Studijní program: 

N 5 3 4 5  N - S Z  S P E C I A L I Z A C E   
V E  Z D R A V O T N I C T V Í  ( N A V A Z U J Í C Í )  

 

Pravidla studia 
Pravidla studia jsou dány Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magister-
ských studijních programů MU. Pro LF MU jsou tato pravidla doplněna Opatřením děkana. Stu-
denti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. 
 

Forma studia: magisterské navazující prezenční jednooborové 
Studijní obor: LF 5342T004 FYZI Fyzioterapie  

 

Dvouleté magisterské studium zakončené diplomovou prací je pokračováním tříletého bakalář-
ského studia fyzioterapie a je určeno pro uplatnění v řídících funkcích ve zdravotnických a lázeň-
ských zařízeních státních i soukromých, v rekondičních a rekreačních centrech, při soukromém 
podnikání a samostatné činnosti v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. 
Za korektní obsahovou i formální realizaci oboru Fyzioterapie, řešení kolizních situací souvisejí-
cích se studiem, za koordinaci vypisování zkouškových termínů a asistenci v případě potřeby při 
sestavování studijních plánů zodpovídá garant programu prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., a pří-
slušný proděkan pro výuku. 
      

VÝUKA V 1. SEMESTRU 

     Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. Jako volitelné může zapsat 

předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty 
daného programu povolen. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky přísluš-
ného předmětu pouze ve zkouškovém období. 

Povinné předměty v 1. semestru – podzim 2020 

Kód Název předmětu Kredity Prerekvi-
zity 

Ukon-
čení 

Hodin/ 
semestr 

      

MFFV071 Fyzioterapie ve vnitřním lékařství 3  zk 30 
MFGP071 Gynekologie, porodnictví a rehabilitace – přednáška 3  zk 30 
MFCH0721 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace I – před-

náška 
1  z 30 

MFKI0741c Kinezioterapie ve vnitřním lékařství I – cvičení 4  k 60 
MFKI0742c Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii I – cvičení  3  k 45 
MFKI0743c Kinezioterapie v ortopedii I – cvičení 4  k 60 
MFKI0744c Kinezioterapie v neurologii I – cvičení 4  k 60 
MFKI074p Kinezioterapie I – přednášky  2  z 30 
MFPL071 Preventivní lékařství – přednáška  3  zk 30 
MFVL0721 Vnitřní lékařství a rehabilitace I – přednáška 2  z 30 
MFAB071 Aplikovaná biomechanika  2  k 15 
MFAM0721 Antropomotorika I 1  z 15 
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MFMR0741p Metodologie rozvoje pohybových schopností – přednáška  3  zk 15 
MFMR0741c Metodologie rozvoje pohybových schopností – cvičení  1  z 15 
z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
 

VÝUKA VE 2. SEMESTRU 
 

Podmínkou zápisu do 2. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 1. Zapsání kurzů je 
podmíněno splněním prerekvizit. Opravné termíny zkoušek z předmětů 1. semestru, které nejsou 
opakovanými, mohou být převedeny do zkouškového období 2. semestru. Zkoušky je možno 
konat po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období.  

Povinné předměty ve 2. semestru – jaro 2021 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Prerekvizity Ukon-
čení 

Hodin/ 
semestr 

MFCH0822 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace II – 
přednáška 

3 MFCH0721  zk 30 

MFKI0841c Kinezioterapie ve vnitřním lékařství II – cvičení 4 MFKI074p z 60 
MFKI0842c Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii II – cvičení 3 MFKI074p z 45 
MFKI0843c Kinezioterapie v ortopedii II – cvičení 4 MFKI074p z 60 
MFKI0844c Kinezioterapie v neurologii II – cvičení 4 MFKI074p z 60 
MFKI084p Kinezioterapie II – přednášky 3 MFKI074p zk 30 
MFPD0821 Pediatrie a rehabilitace I – přednáška 1 MFVL0721 z 30 
MFPE0821 Pedagogika I – přednáška 1  z 30 
MFPT081 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii – před-

náška 
3  zk 30 

MFMR0842c Metodologie rozvoje pohybových schopností – cviče-
ní 

1 MFMR0741c 
MFMR0741p 

z 15 

MFST081c Statistika – cvičení 1  z 15 
MFST081p Statistika – přednáška 2  zk 15 
MFVL0822 Vnitřní lékařství a rehabilitace II – přednáška 3 MFVL0721 zk 30 
MFAM0822 Antropomotorika II 2 MFAM0721 

MFMR071 
MFAB071 

zk 15 

MFDP081p Příprava diplomové práce – přednáška  1 MFKI074p z 15 
MFDP081c Příprava diplomové práce – cvičení  2  z 15 
MFPX081t Specializovaná praxe v klinických zařízeních – 

prázdninová  
2 MFKI074p z 80 

z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 

Výuka předmětu Kinezioterapie ve vnitřním lékařství, v chirurgii a traumatologii, v ortopedii a neurologii – 
cvičení probíhá v 1. a  2. semestru formou praktických stáží na příslušných klinikách. Specializovaná praxe 
v klinických zařízeních – prázdninová trvá 2 týdny (celkem 80 hodin) a je studentům přidělena na Katedře 
fyzioterapie a rehabilitace. 

 

VÝUKA VE 3. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 3. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 2. (nebo získání 
45 kreditů ze semestrů 1. a 2.). Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Opravné ter-
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míny zkoušek z předmětů 2. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny do 
zkouškového období 3. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 1. semestru, z nichž student 
nesložil zkoušku. Zkouška z opakovaného předmětu musí být vykonána ve zkouškovém období 
semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán.      Zkoušky je možno konat po absolvování 
předepsané výuky příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období. 

Povinné předměty ve 3. semestru – podzim 2020 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Prerekvizity Ukon-
čení 

Hodin/ 
semestr 

MFDP0921 Diplomová práce I 8 MFDP081p  
MFDP081c 

z 60 

MFKI0921c Kinezioterapie III-1 – cvičení 13 MFKI084p k 195 
MFKI0922c Kinezioterapie III-2 – cvičení 3 MFKI084p k 30 
MFKI092p Kinezioterapie III – přednáška* 0  –  30 

MFMR0943c Metodologie rozvoje pohybových schop-
ností III - cvičení 

1 MFMR0842c z 15 

MFPD0922 Pediatrie II – přednáška 3 MFPD0821 zk 30 
MFPE0922 Pedagogika II – přednáška 3 MFPE0821 zk 30 
MFPY091 Psychiatrie – přednáška 3 

 
k 30 

MFVZ091 Veřejné zdravotnictví – přednáška 2 MFPL071 k 30 
MPON091 Onkologie  1 MFVL0822 z 15 
MFAK0921 Aplikovaná kineziologie I 1 MFAM0722 z 15 
MFAN0421 Aplikovaná neurofyziologie I 1  MFAM0722 z 15 

z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 
Předměty označené * jsou bez ukončení a student je nezapisuje do indexu.  
Výuka předmětu Kinezioterapie III probíhá v 3. semestru ve dvou blocích:  
 Kinezioterapie III-1 (Léčebná rehabilitace v ambulantní praxi)  
 Kinezioterapie III-2 (Léčebná rehabilitace v psychiatrii)  
Výuka probíhá formou stáží na příslušných klinikách, v podzimním semestru je ukončena kolokviem 
z Kinezioterapie III. 

 
VÝUKA VE 4. SEMESTRU 

 
     Podmínkou zápisu do 4. semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru 3. (nebo získání 
45 kreditů ze semestrů 2. a 3.). Zapsání kurzů je podmíněno splněním prerekvizit. Opravné ter-
míny zkoušek z předmětů 3. semestru, které nejsou opakovanými, mohou být převedeny do 
zkouškového období 4. semestru. Opakovaně se zapisují předměty 2. semestru, z nichž student 
nesložil zkoušku. Zkouška z opakovaného předmětu musí být vykonána ve zkouškovém období 
semestru, v němž byl opakovaný předmět zapsán. SZK je možno konat po absolvování všech 
povinných zkoušek 1.– 4. semestru. 

Povinné předměty ve 4. semestru – jaro 2021 

Kód Název předmětu Kre-
dity 

Prerekvizity Ukon-
čení 

Hodin/ 
semestr 

MFDP105t Diplomová práce II 15 MFKI0921c MFKI0922c 
MFVL0822 MPON091 
MPRE091 MFPY091 

z 70 
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MFCH0822  
MFDP0921 

MFIN101 Infekční nemoci – přednáška 2 MFVL0822 k 30 
MFKI1051c Kinezioterapie IV-1 – cvičení 1 MFKI0921c MFKI0922c 

MFVL0822 
k 20 

MFKI1052c Kinezioterapie IV-2 – cvičení 1 MFKI0921c MFKI0922c 
MFVL0822 

k 20 

MFKI1053c Kinezioterapie IV-3 – cvičení 1 MFKI0921c MFKI0922c 
MFVL0822 

k 20 

MFKI1054c Kinezioterapie IV-4 – cvičení 1 MFKI0921c MFKI0922c 
MFVL0822 

k 20 

MFKI1055c Kinezioterapie IV-5 – cvičení 1 MFKI0921c MFKI0922c 
MFVL0822 

k 20 

MFKI105p Kinezioterapie IV – přednáška 5 MFKI0921c MFKI0922c 
MFVL0822 

z 20 

MFAK1022 Aplikovaná kineziologie II 2 MFAK0921 zk 10 
MFAN1022 Aplikovaná neurofyziologie II 2 MFAN0921 zk 10 
MFKR1011 Komprehenzivní rehabilitace 5 MFAM0722 

MFAK0921 
MFAN0921 

z 10 

MFMR1044c Metodologie rozvoje pohybových schop-
ností IV - cvičení 

1 MFMR0943c z 10 

z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium 

 
Výuka předmětu Kinezioterapie IV probíhá ve 4. semestru v 5 blocích: 
 Kinezioterapie IV-1 (Léčebná rehabilitace v urologii) – 2 týdny 
 Kinezioterapie IV-2 (Léčebná rehabilitace v gynekologii) – 2 týdny 
 Kinezioterapie IV-3 (Léčebná rehabilitace v dětské neurologii) – 2 týdny 
 Kinezioterapie IV-4 (Léčebná rehabilitace v dětské ortopedii) – 2 týdny 
 Kinezioterapie IV-5 (Léčebná rehabilitace na spinální jednotce) – 2 týdny  
 
Výuka v jarním semestru je ukončena státní závěrečnou zkouškou z předmětu Kinezioterapie – 
praktická zkouška, Kinezioterapie, Komprehenzivní rehabilitace a obhajobou diplomové práce. 
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BAKALÁŘSKÝ  SLIB 
 
Promotor: 
Vážení absolventi bakalářského studia, ukončili jste studium oboru (název) na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity a úspěšně jste splnili všechny předepsané podmínky k dosažení titulu 
bakaláře. Předtím než Vám tento titul bude slavnostně udělen, musíte složit slib, že se budete 
chovat a jednat tak, abyste po celý život byli hodni titulu vysokoškolsky vzdělaného bakaláře, 
který máte obdržet. (shromáždění povstane) 
Svým slibem se zavážete, 
 - že své vědomosti a zkušenosti budete věnovat prospěchu člověka a jeho zdraví 
 - že budete své odborné poznání i morální vlastnosti rozvíjet a prohlubovat až do konce své 
profesionální dráhy 
 - že všechny poznatky o nemocných lidech uchováte tak, aby nebyly šířeny před nepovolanými, 
a aby byly využívány jen ku prospěchu osobního i obecného zdraví 
 - že také nikdy nedovolíte, aby byly vaše profesionální schopnosti zneužity jakýmkoli nátlakem, 
úplatkem, či předsudkem. 
Slíbíte také, 
 - že zůstanete také vděčnými žáky a absolventy Masarykovy univerzity a její lékařské fakulty a 
budete ji v budoucnu v jejích cílech podporovat. 
 Tak slíbíte svobodně a na svou čest. (shromáždění usedne) 

 
Bakaláři jednotlivě:  Z A V A Z U J I  S E  A  S L I B U J I 

 

Promotor: 
Když jste se veřejně tímto slibem zavázali, nebrání nic tomu, abyste titulu bakaláře dosáhli. 
PROTO JÁ, ŘÁDNĚ USTANOVENÝ PROMOTOR, PROHLAŠUJI VÁS Z ÚŘEDNÍ MOCI 
BAKALÁŘI OBORU (název) A ZAVAZUJI VÁS POVINNOSTMI, KTERÉ S TÍMTO TITULEM 
SOUVISEJÍ. NA DŮKAZ TOHO ODEVZDÁVÁM DO VAŠICH RUKOU BAKALÁŘSKÉ DIPLOMY 
OPATŘENÉ UNIVERZITNÍ PEČETÍ. 
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MAGISTERSKÝ SLIB 

 

Promotor:  
Vaše Magnificence, vážený pane rektore, Spectabilis, vážený pane děkane, vážené dámy, váže-
ní pánové! 
Clarisssimi ad magistri gradum promovendi, 
ukončili jste studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity a s úspěchem vykonali všechny 
zkoušky předepsané pro ty, kdož chtějí dosáhnout titulu magistra zdravotních věd. Obracíte se na 
nás nyní s žádostí, aby Vám byl na tomto slavnostním shromáždění tento titul udělen.  
Dříve však musíte složit slib, že budete vždy jednat tak, jak to vyžaduje titul, který obdržíte. 
SPONDEBITIS IGITUR:  
PRIMUM vos semper doctrinam, qua nunc polletis, populi commodo consulturos, officia vestra 
rite, diligenter, humane, ita denique ut eorum ratio a vobis quandocumque reposci possit, semper 
praestituros, omniaque semper incrementa, quae progrediente tempore haec ars ceperit, culturos 
atque provecturos; 
DEIN vos semper vivendi rationem, quoad facultate et iudicio consequi poteritis, sanis aegrisque 
utilem praescripturos; vitam atque artem vestram castam et ab omni scelere puram servaturos 
animumque vestrum soli saluti hominum observandae intenturos; quae vero inter curandum aut 
in vita hominum communi vel videritis, vel audieritis, quae minime efferi oporteat, sicut arcana 
silentio suppressuros; 
POSTREMO vos Universitatis Masarykianae, necnon eius facultatis medicae, in qua magistri 
gradum assecuti eritis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad pote-
ritis, esse adiuturos.  
Itaque cum non ignoretis, quo modo vos ipsos obligaturi sitis, omnia ea, quae praefatus sum, EX 
ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI? 
Kandidáti magisterského titulu jednotlivě: SPONDEO AC POLLICEOR. 
Promotor: 
Qua fide publice praestita iam nihil impedit, quominus gradum illum adipiscamini. 
ERGO EGO PROMOTOR RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI 
MAGISTROS CREO, CREATOSQUE RENUNTIO, OMNIA MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN 
VOS CONFERO VOSQUE OFFICIIS CUM HOC GRADU CONIUNCTIS OBSTRINGO. CUIUS IN 
REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS SIGILLO INSIGNITA VOBIS IN MANUS 
TRADO. 
 

Když jste se veřejně tímto slibem zavázali, již nic nebrání tomu, abyste titulu dosáhli. 
PROTO JÁ, ŘÁDNĚ USTANOVENÝ PROMOTOR, VÁS Z ÚŘEDNÍ MOCI JMENUJI MAGISTRY, 
VAŠE JMENOVÁNÍ VEŘEJNĚ VYHLAŠUJI, UDĚLUJI VÁM VŠECHNA MAGISTERSKÁ PRÁVA 
A VÝSADY A ZAVAZUJI VÁS K POVINNOSTEM, KTERÉ S TÍMTO TITULEM SOUVISEJÍ. NA 
DŮKAZ TOHO ODEVZDÁVÁM DO VAŠICH RUKOU MAGISTERSKÉ DIPLOMY OPATŘENÉ 
UNIVERZITNÍ PEČETÍ. 


