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INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA 

PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
 

 

 

 

Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: 

 

Bakalářské – standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi středních škol 

s maturitní zkouškou, na konci studia přidělován titul Bc. – bakalář.   

 

Navazující magisterské – standardní doba studia 2 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi 

bakalářského (nebo magisterského) studia na vysoké škole, na konci studia přidělován titul Mgr. – 

magistr. 

 

Magisterské – standardní doba studia 5 let, přihlásit se mohou všichni absolventi středních škol 

s maturitní zkouškou, na konci studia přidělován titul Mgr. – magistr. V rámci fakulty je realizován 

jediný studijní program – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.  

 

Doktorské – standardní doba studia 3 nebo 4 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi 

magisterského studia na vysoké škole, na konci studia přidělován titul Ph.D. – doktor. 

 

 

Fakulta nabízí dvě formy studia: 

 

Prezenční studium, PS, je forma, která je založena na pravidelné účasti studenta ve výuce – 

přednášky, semináře, cvičení a další aktivity. Dříve označováno jako denní studium. 

 

Kombinované studium, KS, je forma, kdy studenti mají organizovanou výuku zpravidla jedno 

odpoledne za týden v průběhu konání pravidelné výuky v semestru. Zbytek časové dotace činí 

samostudium. Dříve označováno jako dálkové studium. 
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BAKALÁŘSKÁ STUDIA 

 

Jednooborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Filologie Bohemistika v praxi PS 

Pedagogika Andragogika KS 

Specializace v pedagogice Informační a komunikační technologie ve vzdělávání PS, KS 

Specializace v pedagogice Sociální pedagogika PS, KS 

Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů KS 

Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy PS, KS 

Specializace v pedagogice 
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na 

vzdělávání 
PS 

Speciální pedagogika Speciální pedagogika PS, KS 

Tělesná výchova a sport Rekreologie PS, KS 

 

Dvouoborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání PS, KS 

Specializace v pedagogice Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

Specializace v pedagogice 
Informační a komunikační technologie se zaměřením 

na vzdělávání 
PS 

Specializace v pedagogice Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání PS, KS 

Specializace v pedagogice Pedagogika PS 

Specializace v pedagogice Psychologie (pouze v kombinaci s pedagogikou) PS 

Specializace v pedagogice 
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (pouze 

v kombinaci s hudební výchovou) 
PS 

Specializace v pedagogice Technická výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

Specializace v pedagogice Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání PS 

Specializace v pedagogice Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

Tělesná výchova a sport Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

U dvouoborových studií si uchazeč vybere ke studiu kombinaci dvou oborů. Nabízené kombinace 

oborů nalezne uchazeč v e-přihlášce. Kombinace s oborem Tělesná výchova se zaměřením na 

vzdělávání jsou zařazeny pod studijní program Tělesná výchova a sport, ostatní kombinace jsou 

zařazeny pod studijní program Specializace v pedagogice. U některých kombinací není fakulta 

schopna zabezpečit bezkolizní rozvrh hodin, tyto kombinace jsou v e-přihlášce označeny jako 

negarantované. 

Obor Pedagogika lze navíc studovat také v kombinaci s oborem Psychologie, který je nabízen 

Filozofickou fakultou Ostravské univerzity (uchazeč se hlásí na Pedagogickou fakultu). Hudební, 

tělesnou a výtvarnou výchovu lze studovat také v kombinaci s obory biologie, fyzika, geografie, 

chemie, informatika a matematika, které jsou nabízeny Přírodovědeckou fakultou Ostravské 

univerzity (uchazeč se hlásí na Přírodovědeckou fakultu). 
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÁ STUDIA 

 

Jednooborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Specializace v pedagogice Pedagogika předškolního věku PS, KS 

Speciální pedagogika Speciální pedagogika PS, KS 

Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro učitele KS 

Učitelství pro střední školy Učitelství odborných předmětů KS 

Učitelství pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ PS 

Učitelství pro základní školy 
Učitelství informačních a komunikačních 

technologií pro 2. stupeň ZŠ 
PS, KS 

Vychovatelství Sociální pedagogika PS, KS 

 

Dvouoborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport PS 

Učitelství pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro SŠ PS 

Učitelství pro střední školy Učitelství pedagogiky PS 

Učitelství pro střední školy 
Učitelství psychologie pro SŠ (pouze v kombinaci 

s učitelstvím pedagogiky) 
PS 

Učitelství pro střední školy 
Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ 

(pouze v kombinaci s hudební výchovou) 
PS 

Učitelství pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ PS, KS 

Učitelství pro základní školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS, KS 

Učitelství pro základní školy Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS 

U dvouoborových studií si uchazeč vybere ke studiu kombinaci dvou oborů. Nabízené kombinace 

oborů nalezne uchazeč v e-přihlášce. U některých kombinací není fakulta schopna zabezpečit 

bezkolizní rozvrh hodin, tyto kombinace jsou v e-přihlášce označeny jako negarantované. 

Obor Učitelství pedagogiky lze navíc studovat také v kombinaci s oborem Učitelství psychologie pro 

SŠ, který je nabízen Filozofickou fakultou Ostravské univerzity (uchazeč se hlásí na Pedagogickou 

fakultu). Učitelství hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro SŠ lze také studovat v kombinaci 

s učitelstvím biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky a matematiky pro SŠ, které jsou 

nabízeny Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity (uchazeč se hlásí na Přírodovědeckou 

fakultu).  
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MAGISTERSKÉ STUDIUM 

 

Jednooborové 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy PS, KS 

DOKTORSKÁ STUDIA 

(tříleté a čtyřleté studium) 

Jednooborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  DÉLKA 

Kinantropologie Kinantropologie PS 4 roky 

Specializace v pedagogice Didaktika českého jazyka a literatury PS, KS 4 roky 

Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika PS, KS 3 roky 

Specializace v pedagogice 
Informační a komunikační technologie 

ve vzdělávání 
PS, KS 3 roky 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE 

Ke studiu oborů v programu Tělesná výchova a sport je podmínkou přijetí doložení lékařského 

potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného oboru bez omezení. 

Ke studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského 

potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení. 

 

 

Detailní popis obsahu a hodnocení přijímací zkoušky nalezne uchazeč na stránkách kateder, které 

obor zabezpečují: http://pdf.osu.cz – Katedry PdF – Uchazeči o studium – Přijímací řízení – 

Požadavky k přijetí  
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BAKALÁŘSKÉ OBORY 

Praktická zkouška z tělesné výchovy 

 Rekreologie 

 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání  

Test obecných studijních předpokladů  
 všechny bakalářské obory (kromě Psychologie, Výtvarné výchovy a Tělesné výchovy) 

 

- elektronický test (na počítači), 45 minut, 3 samostatné části: logické myšlení, 

verbální myšlení, kulturně-společenský přehled 

- neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní obor 

- jediný pro všechny bakalářské studijní obory i obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

(uchazeč koná jen jednou i v případě, že se hlásí ke studiu více oborů) 

Test studijních předpokladů (zajišťovaný Filozofickou fakultou) 

 Psychologie 

- obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu  

- kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) 

- vědomosti z psychologie, biologie člověka a společenských věd (sociologie, 

filozofie, logiky, pedagogiky) v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) 

učebních osnov 

Bez přijímacích zkoušek  

 Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání 

 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

 

V případě velkého zájmu o studium se bude konat motivační pohovor nad domácími pracemi. 

Kolekce 20–25 prací by měla obsahovat kresbu, malbu, popřípadě jinou výtvarnou techniku.  

 

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY 

 

Praktická zkouška sbormistrovství 

 Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ 

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru 

realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity 

 všechny navazující magisterské obory kromě Sbormistrovství a Výtvarné výchovy 

 

Bez přijímacích zkoušek 

 Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ 

 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ 

 

V případě velkého zájmu o studium se bude konat motivační pohovor nad domácími pracemi. 

Kolekce 20–25 prací by měla obsahovat kresbu, malbu, popřípadě jinou výtvarnou techniku. 
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Součástí přijímacího řízení ke studiu oborů v programech Tělesná výchova a sport, Učitelství pro 2. 

stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie; tato část může 

být prominuta uchazečům, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. 

 

 

Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících 

magisterských oborů 

 
Podmínkou přijetí do navazujících magisterských oborů je ukončené bakalářské vzdělání v níže 

vymezených oborech: 
- Pedagogika předškolního věku: Učitelství pro mateřské školy nebo Pedagogika předškolního 

věku. 

- Sociální pedagogika: Sociální pedagogika nebo jiný příbuzný obor. 

- Speciální pedagogika: Speciální pedagogika nebo jiný příbuzný studijní obor ve studijních 

programech Pedagogika a Specializace v pedagogice (např. Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ, Pedagogika-Psychologie). 

- Speciální pedagogika pro učitele: Speciální pedagogika nebo jiný příbuzný studijní obor ve 

studijních programech Pedagogika a Specializace v pedagogice (např. Učitelství pro MŠ, 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogika-Psychologie). 

- Tělesná výchova a sport: obor ve studijním programu Tělesná výchova a sport nebo obor se 

zaměřením na tělesnou výchovu v jiném studijním programu. 

- Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo 

jiný příbuzný obor, jehož náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a 

literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, 

literární teorie). 

- Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 

nebo jiný příbuzný obor. 

- Učitelství hudební výchovy pro SŠ: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiný 

příbuzný obor. 

- Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ: Informační a 

komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiný příbuzný obor. 

- Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ: Občanská výchova se zaměřením na 

vzdělávání, nebo jiný obor se zaměřením na společenské vědy. 

- Učitelství pedagogiky: obor ve studijním programu Specializace v pedagogice či 

Vychovatelství, obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, nebo jiný obor prioritně 

orientován na edukaci. 

- Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání nebo 

jiný příbuzný obor. 

- Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ: sociální, pedagogické a psychologické vědy, 

obory zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně obory lékařské 

fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost. 

 

 

 

 

MAGISTERSKÝ OBOR 

Test obecných studijních předpokladů 

 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

informace k testu viz bakalářské studijní obory 
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DOKTORSKÉ OBORY 

Výběrové řízení  

 Didaktika českého jazyka a literatury 

 Hudební teorie a pedagogika 

 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

 Kinantropologie 

Podrobné informace na internetových stránkách kateder – http://pdf.osu.cz/kcd; 

http://pdf.osu.cz/khv; http://pdf.osu.cz/kik; http://pdf.osu.cz/ktv. 

 

 

 

OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 

Test obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky a testy odborných znalostí jsou 

organizované Pedagogickou fakultou (Filozofickou fakultou u mezifakultního studia s Psychologií). 

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny. 

Náhradní termín přijímacích zkoušek (22. 4. 2017 pro praktickou zkoušku z tělesné výchovy, 

20. 5. 2017 pro všechny ostatní zkoušky) se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu 

konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně 

s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky. 

 

Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor 

neotevřít. Uchazečům pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši. 

 

 

Termíny a organizace přijímacího řízení  

bakalářské a magisterské obory 

13. a 14. 1. 2017  dny otevřených dveří 

28. 2. 2017  mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada 

20.– 22. 4. 2017 praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy 

22. 4. 2017 náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy 

15.– 27. 5. 2017  přijímací zkoušky (praktické ostatní, teoretické) 

20. 5. 2017  náhradní termín přijímací zkoušky mimo praktickou z tělesné výchovy 

30. 6. 2017 zasedání přijímací komise  

28.– 31. 8. 2017  zápis ke studiu 

doktorské studijní obory 

15. 5. 2017 mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada 

červen 2017 konání výběrových řízení  


