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1 Úvod
Vážení zájemci o studium v rámci celoživotního vzdělávání,
dovolujeme si Vám předložit nabídku programů celoživotního vzdělávání na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity, které připravujeme pro akademický rok 2019/2020.
Aktuální informace o nabídce a detaily o jednotlivých programech naleznete na
internetových stránkách fakulty na adrese http://ff.osu.cz v sekci „Uchazeč“ pod
odkazem „Celoživotní vzdělávání“ (nebo přímo na adrese http://ff.osu.cz/celozivotnivzdelavani).
Filozofická fakulta je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (na základě rozhodnutí MŠMT č. j. 19237/0525) a má většinu svých studií akreditovánu v oblasti DVPP (č. j. MSMT-298/2018-1-121). Na
základě této akreditace mohou ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na DVPP.
Konkrétní informace o akreditaci v oblasti DVPP je uvedena u jednotlivých programů.
Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím internetových stránek
https://portal.osu.cz/eprihlaska. Každý program má uveden kromě své ceny také variabilní
symbol pro platbu (celkový přehled cen jednotlivých programů a jim přidělených variabilních
symbolů lze rovněž nalézt v závěru publikace v kapitole 7). Ceny jsou kalkulovány na celé
studium. Jednotlivé programy budou realizovány v případě naplnění jejich kapacity.
Úplatu provádějte na účet vedený u ČNB Ostrava, číslo účtu: 931761/0710; název účtu
adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03 s příslušným variabilním
symbolem a specifickým symbolem (které jsou jednotlivým uchazečům fakultou sděleny).
U každého programu CŽV je uveden minimální počet přihlášených nezbytný pro jeho
otevření. Program může být otevřen i při menším počtu zájemců, přičemž je cena
odpovídajícím způsobem navýšena.
Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vzdělávacích programů vyberete a že případné
absolvování některého z nich se pro Vás stane významným přínosem ve Vašem osobním i
profesním životě.

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan
Kontakt:
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení
Reální 5
701 03 Ostrava
tel. 597 091 808
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz
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2 Rozšiřující studium
2.1 Rozšiřující studium o nový všeobecně vzdělávací předmět
2.1.1 Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-298/2018-1-121. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům
středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat
předmět francouzský jazyk na střední škole.
Délka studia: 3 roky.
Organizace studia: celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od
13.00 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2.
ročníku.
Garant:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.; odborná asistentka katedry romanistiky
E-mail: mariana.kunesova@osu.cz
Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia.
Cena: 20.000,--Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního
počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku).
Minimální počet účastníků: 10
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Dagmar Julínková, sekretářka katedry romanistiky FF OU, tel.: 553 46 1911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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2.1.2 Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-298/2018-1-121. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům
středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat
předmět španělský jazyk na střední škole.
Délka studia: 3 roky.
Organizace studia: celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od
13.00 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2.
ročníku.
Garant:
Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
oddělení španělštiny katedry romanistiky
E-mail: jana.vesela@osu.cz
Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia.
Cena: 60.000,--Kč za celé studium (uchazeč může polovinu ceny zaplatit na začátku studia a
druhou polovinu na začátku 2. ročníku).
Minimální počet účastníků: 10
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 553 46 1911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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2.2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace: učitelství oboru pro SŠ
2.2.1 Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-298/2018-1-121. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu dějepis na
2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost
vyučovat předmět dějepis na střední škole.
Délka studia: 2 roky.
Garant:
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
katedra historie
E-mail: pavel.kladiwa@osu.cz
Ukončení studia: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Předběžná cena: 18.000,--Kč za celé studium
Minimální počet účastníků: 15
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Mgr. Vendula Reichová
sekretářka katedry historie FF OU
Tel: 597 091 966
E-mail: vendula.reichova@osu.cz
Přihlášky
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra historie
Reální 5
70103 Ostrava
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3 Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných
studijních programů
3.1 Psychologie
Cílová skupina: zájemci o vysokoškolské studium psychologie, kteří mají maturitní zkoušku
Délka studia: 1 rok.
Forma studia: prezenční.
Garant:
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., katedra psychologie.
Anotace
Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu
Psychologie. Absolventům celoživotního vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu
přijímacího řízení stanou studenty řádného studijního programu – uzná fakulta
předměty/kredity absolvované v programu celoživotního vzdělávání (pak doba studia
v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude ukončeno státní závěrečnou
zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./).
Přijímací zkouška do programu CŽV: bude realizována jen v případě většího zájmu, než je
kapacita studia (20 posluchačů), buď započtením bodů z přijímacího řízení do bakalářského
studijního programu pro AR 2019/2020, nebo vykonáním přijímací zkoušky.
Ukončení studia: absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Cena: 30.000,--Kč za celé studium (uchazeč může polovinu ceny zaplatit na začátku zimního
semestru a druhou polovinu na začátku letního semestru).
Minimální počet účastníků: 10
Variabilní symbol: 257299.
Kontakt:
Libuše Staníčková
sekretářka katedry psychologie FF OU
Tel: 597 091 951
E-mail: libuse.stanickova@osu.cz
Přihlášky
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, a
vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra psychologie
Reální 5
70103 Ostrava
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Informace o otevření studia (příp. neotevření z kapacitních důvodů nebo o přijímacích
zkouškách v případě zájmu většího počtu uchazečů) budou zájemcům sděleny na přelomu
měsíce srpna/září 2019. Současně uchazeči obdrží všechny potřebné doklady pro zahájení
studia.
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4 Moduly
4.1 HR – personální konzultant
Organizace studia:

dvousemestrální kurz (září 2019 – srpen 2020)
celkem 400 hodin, z toho 260 přímé výuky

Cíl modulu:
Cílem programu je seznámení se základy HR v návaznosti na strategie a řízení organizace.
Program probíhá ve dvou semestrech a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů
(Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení
pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a
sebeprezentace), Praxe HR a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících podnikatelský
záměr či výběrový pohovor na pracovní pozici či výběrový pohovor na pracovní pozici. Výuka
probíhá kombinovanou formou, tj. část výuky je realizována distančně – samostudiem
z připravených studijních materiálů a videosekvencí, část výuky probíhá prezenčně formou
společné blokové výuky v prostorách FF OU; vybrané bloky se konají přímo u zaměstnavatelů.
Praxe je realizována individuálně od konce prvního semestru. Závěrečné prezentace se uskuteční
před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů firem a institucí působících
nejen v Moravskoslezském kraji. Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent
profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.
Předpoklady: ukončené úplné středoškolské vzdělání. Kurz bude realizován při minimálním
počtu 12 studentů (max. počet přijatých 18; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje
datum podání přihlášky).
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Způsob ukončení: program je zakončen závěrečnou zkouškou, která sestává ze závěrečné
skupinové prezentace a obhajoby projektu.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Zimní semestr: Organizační kultura, Personální procesy související se strategií a řízením
organizace, Praxe HR (možno i v letním semestru),
Letní semestr: Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry, Trendy rozvoje technik
lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace, Ukončení modulu.
Výuka: bloková 2krát měsíčně (zpravidla v pátek od 12 hodin)
Cena (minimální počet zájemců pro otevření programu): 28.000,--Kč
Variabilní symbol: 257309.
Garant:
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. MBA. katedra sociologie FF OU
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Kontakt:
Simona Ludwigová
sekretářka katedry sociologie FF OU
Tel.: 597 09 2021
E-mail:
simona.ludwigova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra sociologie
Reální 5
70103 Ostrava
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4.2 Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1
Cíl modulu:
Cílem programu je získání solidního jazykového potenciálu v portugalském jazyce (úroveň
A2), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. Účastníci se rovněž seznámí s
reáliemi, historií, tradicemi, kulturou (gastronomie, hudba, film, výtvarné umění a
architektura) a literaturou Portugalska a dalších portugalsky mluvících zemí (Jižní Amerika,
Afrika, Asie). Studenti se budou moci zúčastnit exkurze do Portugalska, která se v případě
dostatečného zájmu bude realizovat na jaře 2019.
Předpoklady:
Program je přístupný zájemcům bez jazykových znalostí portugalštiny.
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Portugalština, praktický jazyk 1 (A1) Portugalština, konverzační cvičení 1 (A1); Reálie,
dějiny a kultura Portugalska; Portugalština, praktický jazyk (A2); Portugalština, konverzační
cvičení 2 (A2); Reálie, dějiny a kultura Brazílie, lusofonní Afriky a Asie; Ukončení modulu.
Výuka:
Od počátku výuky v zimním semestru jeden den v týdnu (bude upřesněno) od 14 do 19 hod.
Cena (minimální počet zájemců pro otevření programu): 6.000,--Kč (10 včetně studentů OU).
Variabilní symbol: 257319.
Garant:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D., katedra romanistiky FF OU
Vyučující:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.; lektor rodilý mluvčí; externista
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 597 091 911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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4.3 Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Cíl modulu:
Cílem programu je prohloubení jazykového potenciálu v portugalském jazyce (získání úrovně
B1), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. V předmětu zaměřeném na
konverzaci se účastníci rovněž hlouběji seznámí s reáliemi, historií, tradicemi a kulturou
Portugalska a dalších portugalsky mluvících zemí. Studenti se budou moci zúčastnit exkurze
do Portugalska, která se v případě dostatečného zájmu bude realizovat na jaře 2019.
Předpoklady:
Program je přístupný zájemcům se znalostmi portugalštiny na úrovni A2.
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Portugalština, praktický jazyk 3 (A2) Portugalština, konverzační cvičení 3 (A2);
Portugalština, praktický jazyk 4 (B1); Portugalština, konverzační cvičení 4 (B1); Ukončení
modulu.
Výuka:
Od počátku výuky v zimním semestru jeden den v týdnu (bude upřesněno) od 14 do 19 hod.
Cena (minimální počet zájemců pro otevření programu): 6.000,--Kč (10 včetně studentů OU).
Variabilní symbol: 257329.
Garant:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D., katedra romanistiky FF OU
Vyučující:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.; lektor – rodilý mluvčí; externista
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 597 091 911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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5 Další programy
5.1 Čeština pro cizince (26 hodin)
Celková hodinová dotace kurzu: 26 vyučovacích hodin v dvouhodinových blocích.
Počet hodin týdně: 2 hodiny (1 vyučovací hodina = 45 minut).
Datum zahájení kurzu: druhá polovina září (pro zimní semestr září – prosinec) nebo druhá
polovina února (pro letní semestr únor – květen).
Garant programu: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., vedoucí katedry českého jazyka FF OU
Anotace:
Účastníci programu jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny
se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován
požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/0CEC1), (KCJ/0CEC2) je
zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům.
V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/0CECT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším
textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby. Celková hodinová dotace
26 vyučovacích hodin ve dvouhodinových blocích.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu/předmětu.
Předpokládaná cena: 2.400,--Kč/semestr.
Variabilní symbol: 257339.
Kontakt:
Bc. Lenka Krahulcová
sekretářka katedry českého jazyka FF OU
tel: 597 091 861
e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019 pro zimní semestr, 31. ledna 2020 pro letní
semestr. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese
https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Vytištěnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava

13

5.2 Čeština pro cizince (260 hodin)
Celková hodinová dotace kurzu: 260 vyučovacích hodin.
Počet hodin týdně:

4 hodiny / denně (20 hodin / týdně), semestrální kurz (září 2019 – leden
2020)

Datum zahájení kurzu: datum zahájení výuky: 16. 9. 2019
Anotace:
Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách,
především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o češtinu jako cizí jazyk.
Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvuková a
grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; fonetická cvičení - výslovnost specifických
českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a
rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a
produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí
(poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními,
společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní
úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání nebo zájemce je v den podání přihlášky
v posledním ročníku střední školy.
Kurz bude realizován při minimálním počtu 8 studentů (max. počet přijatých 12; v případě
vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Výstupní doklad: po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu
s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpokládaná cena: 33.000,--Kč/1 osoba.
Variabilní symbol: 257349.
Garant programu: Mgr. Zdeňka Suchá, katedra českého jazyka FF OU
Kontakt:
Bc. Lenka Krahulcová
sekretářka katedry českého jazyka FF OU
tel: 597 091 861
e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek: 21. 6. 2019. Přihláška se podává elektronickou formou
(e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Vytištěnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
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5.3 Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin)
Cílová skupina:

studenti z rusky hovořících zemí – zájemci o studium na vysokých
školách v ČR.

Délka studia:

dvousemestrální kurz (září 2019 – červen 2020),
4 hodiny / denně (20 hodin / týdně)
datum zahájení výuky: 9. 9. 2019 (celkem 640 hodin)

Forma studia:

prezenční.

Garant:
PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D., katedra slavistiky FF OU.
Anotace
Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách,
především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o výuku češtiny. Výuka
bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvukové a grafické
stránky, slovní zásoby a mluvnice (fonetická cvičení - výslovnost specifických českých
hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování
aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních
řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení,
ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými
reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní
úrovně B1/B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Předpoklady pro přijetí:
Ukončené středoškolské vzdělání anebo je student v den podání přihlášky v posledním
ročníku střední školy.
Kurz bude realizován při minimálním počtu 8 studentů (max. počet přijatých 12; v případě
vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Plán studia:
Sylaby kurzů jsou vypracovány v souladu s normativy uvedenými ve Společném evropském
referenčním rámci (SERR).
Ukončení studia:
absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu.
Po prvním semestru písemná a ústní zkouška: úroveň A2,
po druhém semestru písemná a ústní zkouška: úroveň B1/B2 (dle SERR).
Výstupní doklad:
Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením
výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.

Cena: 65.000,--Kč
Variabilní symbol: 257359.
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Kontakt:
PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
katedra slavistiky FF OU
Tel: 597 091 954
E-mail: ljuba.mrovecova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: pro dvousemestrální kurz dne 20. srpna 2019. Přihláška se podává
elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, a
vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra slavistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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5.4 Ostrava Czech Language Summer School (letní škola českého jazyka
pro začátečníky, popř. mírně pokročilé)
Celková hodinová dotace kurzu: 80 vyučovacích hodin.
Organizace studia:

srpen – září 2019,
4 hodiny / denně (20 hodin / týdně) + přednášky, filmové projekce,
datum zahájení výuky: 26. 8. 2019

Anotace:
Letní škola češtiny v Ostravě nabídne ve 21 dnech dopolední výuku českého jazyka pro
cizince. Lekce se zaměřují na praktický jazyk a rozvíjení komunikačních dovedností studentů.
Odpoledne jsou vyhrazena přednáškám o češtině, českých reáliích, české kultuře a historii a
rovněž filmovým projekcím
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní
úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Ukončení studia: písemná a ústní zkouška: úroveň A2 (dle SERR).
Výstupní doklad: po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s
hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpokládaná cena: 27.000,--Kč/1 osoba.
Variabilní symbol: 259167.
Garant programu: Mgr. Zdeňka Suchá, katedra českého jazyka FF OU
Kontakt:
Bc. Lenka Krahulcová
sekretářka katedry českého jazyka FF OU
tel: 597 091 861
e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2019. Registrace se provádí elektronickou formou na
internetové adrese https://kcj.osu.cz/en/summer-school/.
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5.5 Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro
učitele německého jazyka I
Cílová skupina:
Délka programu:
Garant:

učitelé německého jazyka.
8 hodin (cyklus 4 seminářů)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU.

Anotace:
Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého
jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího
programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí
se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na vývojové
tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve
výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky
mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž
nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.
Plán studia:
Mluvená němčina, Kreativní práce s literárními texty ve výuce NJ, Nová média ve výuce NJ,
Vývojové tendence v současné němčině.
Cena: 12 účastníků 2 800,--Kč
10 účastníků 3 300,--Kč
8 účastníků
4 200,--Kč
6 účastníků
5 500,--Kč
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Stanislava Majcherová
katedra germanistiky
Tel: 553 46 1931
E-mail: stanislava.majcherova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra germanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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5.6 Studium vybraného předmětu
Termín konání kurzu: září – leden (zimní semestr), únor – červen (letní semestr).
Předpokládaný den v týdnu, doba konání (od – do): dle primární výuky.
Forma výuky: prezenční.
Celková hodinová dotace: 26 (za semestr).
Anotace
FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních předmětů. I mezi zájemci
z řad široké veřejnosti se často objevuje zájem o studium vybraných předmětů (např. jazyků).
FF OU vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí studentů řádného
studia možnost studovat vybraný předmět. Studium je možné pouze v případě, že nejsou
naplněny kapacity studentů řádného studia.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Předpokládaná cena: 2.400,--Kč za jeden předmět na jeden semestr.
Variabilní symbol: 257379.
Kontakt:
Hana Greplová
referentka studijního oddělení FF OU
tel: 597 091 811
e-mail: hana.greplova@osu.cz
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2019 (pro zimní semestr), 31. ledna 2020 (pro letní semestr)
Přihlášky zasílejte na adresu:
Filozofická fakulta OU
děkanát
Reální 5
70103 Ostrava
Odkaz na nabídku studia cizích jazyků:
http://ff.osu.cz/14139/vyuka-cizich-jazyku-na-ff-ou/.
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6 Studium pro seniory
6.1 Univerzita třetího věku
Název studijních oborů:
I. téma Evropské královské rody III
II. téma Milovníci umění – sběratelé – mecenáši
III. téma Společnost v českých zemích v proměnách času
IV. téma Vybrané kapitoly z dějin a kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí
Cíle a záměry studia: Posláním Univerzity třetího věku (U3V) je vytvořit prostor pro
sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové
poznatky a vědomosti ve vědě a umění. U3V je vzdělávací alternativou netradičního typu
určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým
informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a
zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska.
Délka studia: 2 roky.
Organizace studia: jednou za 14 dnů vždy v pondělí (téma II), v úterý (téma I) nebo ve středu
(téma III a IV) od 14:00 hod. (celkově 24 hod. za semestr, tj. 6 setkání po 4 hod.).
Organizační garant:
Ing. Petr Brzezny
studijní oddělení FF OU
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování.
Cena: 800,--Kč za akademický rok.
Variabilní symbol: 257438 (pro téma I),
257448 (pro téma II),
257458 (pro téma III).
257468 (pro téma IV).
Kontakt – dodatečné přihlášky:
Ing. Petr Brzezny
studijní oddělení FF OU
Tel: 597 091 813
E-mail: petr.brzezny@osu.cz
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7 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských
studijních programů
Kurzy jsou primárně určeny uchazečům o studium na FF OU. Další informace o kurzech
budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku daného kalendářního roku na http://ff.osu.cz.

7.1 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie (1denní)
Cena: 800,--Kč za kurz.
minimální počet účastníků: 30

Kontakt:
Mgr. Vendula Reichová
sekretářka katedry historie FF OU
Tel: 597 091 966
E-mail: vendula.reichova@osu.cz
Podmínky pro platby budou zveřejněny v prvním čtvrtletí daného kalendářního roku.
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8 Přehled programů celoživotního vzdělávání na FF OU
Název programu celoživotního vzdělávání

Variabilní
symbol

Programy CŽV – rozšiřující studium
Rozš. studium francouzského jazyka a lit. pro SŠ
–
Rozš. studium španělského jazyka a lit. pro SŠ
–
Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ
–

Předp. cena
v Kč
60.000,--1
60.000,--1
18.000,--1

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů
Psychologie
257299
30.000,--2
Moduly
HR – personální konzultant
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Další programy
Čeština pro cizince (26 hodin)
Čeština pro cizince (260 hodin)
Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin)
Letní škola českého jazyka
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových
kompetencí pro učitele německého jazyka I
Studium vybraného předmětu

257309
257319
257329

28.000,--2
6.000,--2
6.000,--2

257339
257349
257359
259167
–

2.400,--2
33.000,--2
65.000,--2
27.000,--2
viz program

257379

2.400,--2

Program CŽV – studium pro seniory
Univerzita třetího věku – téma I
257438
Univerzita třetího věku – téma II
257448
Univerzita třetího věku – téma III
257458
Univerzita třetího věku – téma IV
257468

800,--3
800,--3
800,--3
800,--3

Pozn.:
1. Cena za celé studium, platbu je možno rozdělit na dvě splátky, přičemž účastník je povinen uhradit
celou částku nejpozději na začátku 3. semestru.
2. Cena za celé studium.
3. Cena za jeden akademický rok.
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