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Přidej se k nám a buď IN-formatik! 



Proč studovat informatiku 

 Pochopení problematiky moderního a stále se 
rozvíjejícího oboru. 

 Široké uplatnění v rámci informatických oborů. 
 Odborné vzdělání pro budoucí učitele 

Informačních a komunikačních technologií na 
základních a středních školách. 

 Chcete být uživatel počítače nebo počítačový 
odborník? 
 



Uplatnění absolventa 

 Operátor výpočetní techniky, technik, počítačový 
specialista 

 Programátor (Java, .NET, C++) 
 Správce aplikací, databází, operačních systémů 

a počítačových sítí (Cisco) 
 Tvůrce webových aplikací, webdesigner 
 Grafický specialista (Maya, 3D Max) 
 Pedagogická činnost, školicí střediska 

 



Co nabízíme studentům 
Moderně vybavené počítačové učebny, 
mobilní a multimediální učebny 



Co nabízíme studentům 

Konferenční místnost 



Využití Mediasite ve výuce 
 Mediasite Catalog 

http://mediasite.prf.osu.cz/Mediasite/Catalog/Full/bb5d2df0722e491cb988a50622cbd79e21


Co nabízíme studentům 
Specializovanou učebnu počítačové grafiky,  
3D projekci, grafický software a hardware 



Co nabízíme studentům 
Studium oblastí: inteligentní systémy, fuzzy, 
řízení, chytré bydlení, počítačová grafika, 
neuronové sítě. 



Cisco Networking Academy  

 Kurzy pro studenty formou volitelného 
předmětu. 

 Praktická výuka ve cvičení předmětů 
Počítačové sítě 1 a 2. 

 Samostatná práce diplomantů v oblasti 
počítačových sítí. 

 Speciálně upravená učebna CISCO. 



ECDL - European Computer 
Driving Licence  

 Mezinárodně uznávaná objektivní 
standardizovaná metoda pro ověření počítačové 
gramotnosti. 

 Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad 
mezinárodně uznávaný – ECDL Certifikát. 

 Přípravné kurzy pro studenty celé univerzity 
formou volitelného předmětu. 



Erasmus – studijní pobyty 

 Instituto Politecnico de Portalegre, Portugalsko 
jazyky: portugalština, omezeně angličtina, studium: 
bakalářské 

 Dublin City University, School of Computing, 
Irsko 
jazyk: angličtina, studium: magisterské,  

 Freie Universität Berlin, Dept. of Mathematics 
and Computer Science, Berlin, Německo 
jazyk: němčina, studium: bakalářské, magisterské 
 

http://www.ipportalegre.pt/html1/Home.aspx
http://www.computing.dcu.ie/
http://www.mi.fu-berlin.de/en/inf/index.html


Služby CIT  

 Správa a bezpečnost informačních systémů, 
 správa sítí, Novell, e-mail, 
 internet, web OU, e-learning,  
 studijní agenda, identifikační karty, 
 studentské a knihovní systémy, 
 telefonie, videocentrum OU. 
 cit.osu.cz 

http://cit.osu.cz/


WiFi připojení k internetu 

 Pro studenty a učitele Ostravské 
univerzity zdarma, 

 pokrytí na budovách OU, 
 nastavení jména, hesla a instalace 

certifikátu. 



Portál OU 

 Informace o studiu, 
 personální informace, změna hesla, 
 studijní agenda, elektronický index, 
 přihlašování na zkoušky, zápis předmětů. 

 



e-Learning OU 

 moodle.osu.cz 
 Kurzy Katedry informatiky a počítačů 
 Podpora kombinovaných a distančních 

forem vzdělávání 
 Využití při prezenčním studiu 

 

http://moodle.osu.cz/
http://moodle.osu.cz/course/category.php?id=22


Univerzitní knihovna 

 On-line katalog univerzitní knihovny 
 Služby: výpůjční, rešeršní, meziknihovní, 

reprografické 
 E-zdroje 

http://aleph.osu.cz/F?RN=853512442?func=find-b
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=208


TEP – program pohybových aktivit 
 badminton 
 posilování 
 břišní pekáč 
 spinning 
 squash 
 fitball 
 indoor cycling 
 master jump 
 zumba 



Pyramida 

 Podpora studentům se speciálními 
potřebami 

 pyramida.osu.cz 
 Kurzy pro uchazeče se speciálními 

potřebami 
 Individuální konzultace zájemcům 

o studium na OU 
 

http://pyramida.osu.cz/


Struktura akreditovaných oborů 

Studijní programy a obory Standardní délka 
studia  

Bakalářské 
jednooborové 
dvouoborové  

3 roky 

Navazující magisterské 
jednooborové 
dvouoborové 

2 roky 

Doktorské  4 roky 



Bakalářské studium 

Studijní obor  Forma studia  

Informatika  prezenční  

Informatika a výpočetní technika – aplikovaná 
informatika  prezenční  

Aplikovaná informatika  kombinované  
a distanční 

Informatika – dvouoborová prezenční 



Individuální tvorba rozvrhu 

 Výběr ze tří skupin předmětů podle 
náročnosti a zaměření oboru 

 Předměty A – povinné 
 Předměty B – povinně volitelné 
 Předměty C – rozšiřující 
 Sestavení vlastního rozvrhu 



Přijímací řízení 

 E-přihláška do 28. 2. 2017, 24.00 hod. 
 Úhrada administrativního poplatku 560 Kč 

nejpozději 28. 2. 2017 
 Vykonání maturitní zkoušky 
 Přijímací řízení na Přírodovědeckou fakultu OU  
 Organizace přijímacího řízení 

https://portal.osu.cz/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0Nzc3MjYyNjPTj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdLR2DXDy9TA0tzDxMDTx9jQM9g8xDjdzdjPRzoxwVAaEk8e8!/
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=115
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=130


Přijímací zkoušky 

Pro všechny bakalářské obory: 
 bez přijímacích zkoušek, 
 v případě počtu uchazečů přesahující kapacitní 

možnosti pracoviště, budou uchazeči konat 
přijímací zkoušku z příslušného oboru. 



Den otevřených dveří 

 Pátek 13. ledna 2017 
Katedra informatiky a počítačů 

Přírodovědecká fakulta 

30. dubna 22, Moravská Ostrava   



Den otevřených dveří 
30. dubna 22, Moravská Ostrava   
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