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Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/2020 
- bakalářské studijní obory a specializace 

 
Název studijního oboru Informatika 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 

 
Název studijního oboru Aplikovaná informatika 

Typ a forma studia bakalářský (kombinovaná a distanční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 

 
 
Název studijního oboru Chemie 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk PZ z oboru 

Podmínky prominutí PZk PZk bude prominuta uchazeči, jehož průměr 
známek z předmětu Chemie na vysvědčeních bude 
maximálně 1,3. Průměr se počítá z pololetního i 
závěrečného vysvědčení za poslední čtyři roky 
studia, konče pololetním vysvědčením v 
absolventském ročníku. V případě, že v 
absolventském ročníku student nemá předmět 
Chemie, ale předmět Seminář z chemie nebo 
ekvivalentní, počítá se tato známka do průměru. 
Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat 
nejpozději do 15. března 2019, a k žádosti musí 
přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie 
diplomu nebo všech vysvědčení ze střední školy 
(případně originál výpisu všech předmětů a 
známek z jednotlivých vysvědčení - správnost 
údajů potvrdí střední škola). 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 
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Název studijního oboru Politická a kulturní geografie 
Ekonomická geografie a regionální rozvoj 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Podmínky prominutí PZk PZk bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2018 nebo únoru 
2019. Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
společně s certifikátem (nebo jeho úředně 
ověřenou kopií) prokazující dosažení 
požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí 
uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty 
nejpozději do 15. března 2019. Pro určení data 
odeslání je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 

 
Název studijního oboru Ekonomická geografie a regionální rozvoj 

Typ a forma studia bakalářský (kombinovaná forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Podmínky prominutí PZk PZk bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2018 nebo únoru 
2019. Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
společně s certifikátem (nebo jeho úředně 
ověřenou kopií) prokazující dosažení 
požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí 
uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty 
nejpozději do 15. března 2019. Pro určení data 
odeslání je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 

 
Název studijního oboru Fyzická geografie a geoekologie 

Ochrana a tvorba krajiny  
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Kartografie a geoinformatika 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 
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Název specializace Matematika completus 

Matematika maior se zaměřením na vzdělávání 
Matematika maior 
Matematika minor 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 

 
 
Název specializace Geografie – maior se zaměřením na vzdělávání 

Geografie – maior 
Geografie – minor 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk PZ z oboru 

Podmínky prominutí PZk PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2018 nebo únoru 
2019. PZ bude prominuta uchazeči, který se 
zúčastnil krajského nebo celostátního kola 
zeměpisné olympiády.  Žádost o prominutí 
přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo 
jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení 
požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP), účast 
na ZO,  musí uchazeč zaslat na studijní oddělení 
fakulty nejpozději 15. března 2019. Pro určení data 
odeslání je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů 

 
Název specializace Experimentální biologie 

Systematická biologie a ekologie 
Biologie maior se zaměřením na vzdělávání 
Biologie maior 
Biologie minor 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Podmínky prominutí PZk a  Pokud bude uchazeč povinen zúčastnit se 
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možné bonifikace PZk z biologie (tedy např. nebude-li mu 
prominuta PZk – viz níže), může požádat o 
přidělení bonifikačních bodů, pokud předloží 
doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. místě v 
minimálně okresním kole biologické 
olympiády nebo středoškolské odborné 
činnosti v kategorii Biologie, po němž 
uplynuly do doby podání přihlášky ke studiu 
maximálně 3 roky. Za účelem přidělení 
bonifikačních bodů nebudou akceptovány 
výsledky např. z pěstitelských, 
chovatelských nebo zdravotnických 
olympiád či podobných soutěží. V tomto 
případě musí uchazeč doložit úředně nebo 
svou střední školou doložené potvrzení o 
splnění daných podmínek, a to nejpozději 
týden před datem konání PZk. 

 PZk bude prominuta uchazeči, který: 
i) Předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 

3. místě v minimálně krajském kole 
biologické olympiády nebo středoškolské 
odborné činnosti v kategorii Biologie, po 
němž uplynuly do doby podání přihlášky 
ke studiu maximálně 3 roky. Za účelem 
prominutí PZ nebudou akceptovány 
výsledky např. z pěstitelských, 
chovatelských nebo zdravotnických 
olympiád či podobných soutěží, 

nebo 

ii) je absolventem gymnázia (oboru 
„Gymnázium“), a průměr jeho známek z 
předmětů Biologie a Biologický seminář 
(absolvoval-li ho uchazeč, popř. místo 
něho velmi podobně nazvaného 
předmětu s totožným obsahem) na 
vysvědčeních dosahuje maximálně 1,0. 
Do toho průměru se bude započítávat 
pololetní a výroční vysvědčení za 
poslední 4 roky studia, konče pololetním 
vysvědčením v absolventském ročníku.  

V obou výše uvedených případech musí 
uchazeč o prominutí zkoušky požádat 
nejpozději do 10. dubna 2019, a k žádosti 
musí přiložit úředně nebo střední školou 
potvrzené kopie diplomu nebo všech 
vysvědčení z gymnázia (případně originál 
výpisu všech předmětů a známek z 
jednotlivých vysvědčení - správnost údajů 
potvrdí střední škola). 
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 PZk bude prominuta uchazeči, který 
absolvuje test Obecných studijních 
předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi 
test Všeobecných študijných predpokladov 
(VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou 
termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2018 
nebo únoru 2019. Žádost o prominutí 
přijímací zkoušky společně s certifikátem 
(nebo jeho úředně ověřenou kopií) 
prokazující dosažení požadovaného 
výsledku OSP (resp. VŠP) musí uchazeč 
zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději 
do 10. dubna 2019. Pro určení data 
odeslání je rozhodující razítko pošty. 

 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů 
100 bodů v případě prominutí PZk 
20 bodů v případě účasti uchazeče na PZk  

 
Název specializace Biofyzika 

Fyzika nanostruktur 
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání 
Fyzika maior 
Fyzika minor 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z fyziky v rozsahu gymnaziálního učiva. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 

 
Název specializace Aplikovaná informatika 

Softwarové systémy 

Typ a forma studia bakalářský (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZk 
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Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/2020 
- navazující magisterské studijní obory a specializace 

 
Název studijního oboru Biofyzika 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk PZ z biofyziky 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

PZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen 
v dílčích částech SZZ včetně obhajoby VŠKP 
„výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“ v 
bakalářském studijním oboru Biofyzika nebo oboru 
příbuzného zaměření. O prominutí PZk je nutno 
požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního 
oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející 
dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně 
ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma 
supplement) nebo originál výpisu absolvovaných 
předmětů včetně hodnocení všech částí státních 
závěrečných zkoušek bakalářského studia (= 
„Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů   

 
Název studijního oboru Politická a kulturní geografie 

Ekonomická geografie a regionální rozvoj 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk PZ v rozsahu bakalářského studia příslušného 
oboru a ústní přijímací pohovor 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

PZk bude prominuta uchazeči, který ukončil do 
data konání PZ bakalářské studium ve studijních 
oborech Politická a kulturní geografie, Sociální 
geografie a regionální rozvoj, Geografie a 
regionální rozvoj, Ekonomická geografie a 
regionální rozvoj nebo který ukončil bakalářské 
dvouoborové studium v kombinaci s geografií, a to 
se studijním průměrem do 1,30 včetně (do průměru 
se nezahrnují výsledky státní zkoušky). O 
prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty 
(prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v 
pracovní den předcházející dni konání PZk.  
Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie 
přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo 
originál výpisu absolvovaných předmětů včetně 
hodnocení všech částí státních závěrečných 
zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) 
potvrzený studijním oddělením. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 50 bodů 
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Písemný test v rozsahu znalostí bakalářské 
zkoušky příslušného oboru. 

ústní pohovor maximum 50 bodů 
Ústní pohovor před přijímací komisí daného oboru. 
U ústního pohovoru se mimo jiné hodnotí: 
dosavadní průběh a výsledky bakalářského studia 
(student je povinen doložit výpisem z indexu v den 
konání ústní části přijímací zkoušky), krátká 
prezentace představy o dalším konkrétním 
zaměření studenta (např. téma diplomové práce, 
specializace), „motivace ke studiu“ a znalost 
základní literatury oboru. Dále se hodnotí 
absolvování studia v zahraničí, účast na 
studentských konferencích a účast a umístění ve 
SVOČ, jazykové znalosti (státní zkouška, 
popřípadě srovnatelná zkouška zahraniční) – vše 
nutno doložit písemným dokladem v den konání 
písemné části přijímací zkoušky). 

 
Název studijního oboru Analytická chemie pevné fáze 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk PZ a ÚZ z chemie 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

- 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška Test obsahující teoretické a výpočetní úlohy 
související s analytickou chemií v rozsahu znalostí 
bakalářského studia - maximum 50 bodů. 

ústní pohovor Ústní pohovor před přijímací komisí daného oboru. 
U ústního pohovoru budou hlouběji ověřeny 
uchazečovy znalosti z oblasti klasické a 
instrumentální analytické chemie - maximum 50 
bodů. 

 
Název studijního oboru Informační systémy 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční a 
kombinovaná forma) 

Forma PZk PZ z informatiky 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

PZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen 
v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské 
práce „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi 
dobře“, a to v bakalářském programu Informatika, 
Aplikovaná informatika nebo programu příbuzného 
zaměření. O prominutí PZk je nutno požádat 
děkana fakulty (prostřednictvím studijního 
oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející 
dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně 
ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma 
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supplement) nebo originál výpisu absolvovaných 
předmětů včetně hodnocení všech částí státních 
závěrečných zkoušek bakalářského studia (= 
„Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů   

 
Název studijního oboru Fyzická geografie a geoekologie 

Ochrana a tvorba krajiny 
Modelování v environmentální geografii 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících 
kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

- 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
Název specializace Matematika 

Fuzzy matematika 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk PZ z matematiky 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

PZk bude prominuta uchazeči, který je 
absolventem nebo studentem závěrečného ročníku 
bakalářského studijního programu Aplikovaná 
matematika, Matematika nebo programu 
příbuzného. Uchazeč musí o prominutí PZk 
požádat písemně děkana fakulty (prostřednictví 
studijního oddělení) do 15. března 2019. Součástí 
žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy 
diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu 
absolvovaných  předmětů včetně zapsaných 
předmětů v posledním ročníku bakalářského studia 
(= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů   

 
Název specializace Biologie se zaměřením na ekologii a 

biodiverzitu 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk PZ a ÚZ v  rozsahu bakalářského studia 
příslušného oboru 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

PZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen 
v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské 



 10 

práce "výborně", a to v bakalářském studijním 
oboru Systematická biologie a ekologie nebo v 
oboru příbuzného zaměření. O prominutí PZk je 
nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím 
studijního oddělení) nejpozději v pracovní den 
předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti 
musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu 
(Diploma supplement) nebo originál výpisu 
absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech 
částí státních závěrečných zkoušek bakalářského 
studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním 
oddělením. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 70 bodů 

ústní přijímací pohovor maximum 30 bodů 
Ústní pohovor se bude konat před přijímací komisí 
daného oboru. Hodnotit se bude úroveň studenta 
dosažená v následujících parametrech: 
• průběh a výsledky bakalářského studia 
(hodnocení bakalářské práce a státní závěrečné 
zkoušky) 
• dosavadní odborné aktivity studenta v 
daném oboru (zapojení do vědeckých výzkumů, 
aktivní zapojení do projektů, aktivní účast na 
odborných a studentských konferencích, 
spoluautorství vědeckých článků atd.) 
• absolvování alespoň části předchozího 
studia v zahraničí 
• představa studenta o odborné práci v 
navazujícím magisterském studiu (zaměření 
diplomové práce, zvolený školitel, přehled o 
odborné literatuře a dalších odborných zdrojích ve 
vztahu ke specializaci studenta atd.) 
Písemné podklady ohledně výsledků bakalářského 
studia, odborných aktivit a studia v zahraničí je 
nutno doložit v den konání ústní zkoušky. 

 
Název specializace Experimentální biologie 

Typ a forma studia magisterský navazující (prezenční forma) 

Forma PZk PZ a ÚZ v  rozsahu bakalářského studia 
příslušného oboru 

Podmínky prominutí přijímací 
zkoušky 

PZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen 
v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské 
práce "výborně", a to v bakalářském studijním 
oboru Experimentální biologie nebo v oboru 
příbuzného zaměření. O prominutí PZk je nutno 
požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního 
oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející 
dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně 
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ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma 
supplement) nebo originál výpisu absolvovaných 
předmětů včetně hodnocení všech částí státních 
závěrečných zkoušek bakalářského studia (= 
„Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 80 bodů 

ústní přijímací pohovor maximum 20 bodů 
Ústní pohovor se bude konat před přijímací komisí 
daného oboru. Hodnotit se bude úroveň studenta 
dosažená v následujících parametrech: 
• průběh a výsledky bakalářského studia 
(hodnocení bakalářské práce a státní závěrečné 
zkoušky) 
• dosavadní odborné aktivity studenta v 
daném oboru (zapojení do vědeckých výzkumů, 
aktivní zapojení do projektů, aktivní účast na 
odborných a studentských konferencích, 
spoluautorství vědeckých článků atd.) 
• absolvování alespoň části předchozího 
studia v zahraničí 
• představa studenta o odborné práci v 
navazujícím magisterském studiu (zaměření 
diplomové práce, zvolený školitel, přehled o 
odborné literatuře a dalších odborných zdrojích ve 
vztahu ke specializaci studenta atd.) 
Písemné podklady ohledně výsledků bakalářského 
studia, odborných aktivit a studia v zahraničí je 
nutno doložit v den konání ústní zkoušky. 

 
Vysvětlivky:   

PZk – přijímací zkouška; PZ  - písemná zkouška; ÚZ – ústní zkouška; SZZ – státní 
závěrečná zkouška 

 
 
Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/2020 - 
navazující magisterský studijní program Učitelství pro SŠ v 
prezenční formě studia 

 
Studijní plán (aprobace) Biologie 

Forma PZk PZ z biologie. 
PZ z pedagogiky a psychologie. 

Podmínka příbuznosti 
absolvovaných bakalářských 
studijních programů a podmínky 
pro prominutí 

Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského 
studijního programu Biologie nebo programu 
příbuzného.  
PZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen 
v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské 
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práce "výborně", a to v bakalářském studijním 
programu Biologie nebo v programu příbuzného 
zaměření.  
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta 
uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který 
absolvoval v rámci bakalářského studia předměty 
pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a 
obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-
psychologické složky v bakalářském studiu na 
Ostravské univerzitě. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
 
 
bonifikace 

maximum 200 bodů 
PZ z biologie – max. 100 bodů 
PZ z pedagogiky a psychologie – max. 100 bodů 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk z biologie 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z pedagogiky a psychologie 

 

Studijní plán (aprobace) Fyzika 

Forma PZk Bez PZk z příslušné aprobace. 
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní 
možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z 
fyziky. 
PZ z pedagogiky a psychologie. 

Podmínka příbuznosti 
absolvovaných bakalářských 
studijních programů a podmínky 
pro prominutí 

Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského 
studijního programu Fyzika nebo programu 
příbuzného.  
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta 
uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který 
absolvoval v rámci bakalářského studia předměty 
pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a 
obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-
psychologické složky v bakalářském studiu na 
Ostravské univerzitě. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
 
 
bonifikace 

maximum 200 bodů 
PZ z pedagogiky a psychologie – max. 100 bodů 
 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk z fyziky 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z pedagogiky a psychologie 

 

Studijní plán (aprobace) Geografie 

Forma PZk PZ z geografie. 
PZ z pedagogiky a psychologie. 
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Podmínka příbuznosti 
absolvovaných bakalářských 
studijních programů a podmínky 
pro prominutí 

Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského 
studijního programu Geografie nebo programu 
příbuzného.  
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta 
uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který 
absolvoval v rámci bakalářského studia předměty 
pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a 
obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-
psychologické složky v bakalářském studiu na 
Ostravské univerzitě. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
 
 
bonifikace 

maximum 200 bodů 
PZ z geografie – max. 100 bodů 
PZ z pedagogiky a psychologie – max. 100 bodů 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z pedagogiky a psychologie 

 

Studijní plán (aprobace) Chemie 

Forma PZk Bez PZk z příslušné aprobace. 
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní 
možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z 
chemie. 
PZ z pedagogiky a psychologie. 

Podmínka příbuznosti 
absolvovaných bakalářských 
studijních programů a podmínky 
pro prominutí 

Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského 
studijního programu Chemie nebo programu 
příbuzného.  
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta 
uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který 
absolvoval v rámci bakalářského studia předměty 
pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a 
obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-
psychologické složky v bakalářském studiu na 
Ostravské univerzitě. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
 
 
bonifikace 

maximum 200 bodů 
PZ z pedagogiky a psychologie – max. 100 bodů 
 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk z chemie 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z pedagogiky a psychologie 

 

Studijní plán (aprobace) Informatika 

Forma PZk PZ z informatiky. 
PZ z pedagogiky a psychologie. 

Podmínka příbuznosti Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského 
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absolvovaných bakalářských 
studijních programů a podmínky 
pro prominutí 

studijního programu Informatika nebo programu 
příbuzného.  
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta 
uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který 
absolvoval v rámci bakalářského studia předměty 
pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a 
obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-
psychologické složky v bakalářském studiu na 
Ostravské univerzitě. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
 
 
bonifikace 

maximum 200 bodů 
PZ z informatiky – max. 100 bodů 
PZ z pedagogiky a psychologie – max. 100 bodů 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z pedagogiky a psychologie 

 

Studijní plán (aprobace) Matematika 

Forma PZk Bez PZk z příslušné aprobace. 
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní 
možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z 
matematiky. 
PZ z pedagogiky a psychologie. 

Podmínka příbuznosti 
absolvovaných bakalářských 
studijních programů a podmínky 
pro prominutí 

Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského 
studijního programu Matematika nebo programu 
příbuzného.  
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta 
uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který 
absolvoval v rámci bakalářského studia předměty 
pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a 
obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-
psychologické složky v bakalářském studiu na 
Ostravské univerzitě. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
 
 
bonifikace 

maximum 200 bodů 
PZ z pedagogiky a psychologie – max. 100 bodů 
 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z matematiky 
Max. 100 bodů v případě prominutí PZk 
z pedagogiky a psychologie 

 

Vysvětlivky:   

PZk – přijímací zkouška; PZ  - písemná zkouška; ÚZ – ústní zkouška; SZZ – státní 
závěrečná zkouška 


