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2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022  
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 

 

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v souladu s čl. 7 odst. 1 Podmínek 
pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický 
rok 2021/2022 vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 
2021/2022 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů. 

Základní pravidla pro 2. kolo: 

• způsob podávání přihlášek: elektronicky na adrese 
https://portal.osu.cz/eprihlaska; 

• lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 15. srpna 2021; 

• poplatek za podání přihlášky je 560,--Kč, splatnost do 15. srpna 2021; 

• přijímací zkouška, pokud je předepsána, proběhne v úterý 31. srpna 2021. 
Konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky budou zveřejněny v aplikaci 
e-přihlášky, nejpozději 24. srpna 2021. Upozorňujeme, že pozvánky 
k přijímací zkoušce nebudou zasílány! 

• náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován; 

• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky;  

• uchazeč do bakalářského studijního programu, který bude mít u výsledků 
uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií maturitního 
vysvědčení a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to ve středu 8. září 
2021 na učebnu E303 (vchod možný jen přes budovu D Ostravské 
univerzity, Reální 3, Moravská Ostrava); Upozorňujeme, že písemné 
sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno! 

• uchazeč do navazujícího magisterského studijního programu, který bude 
mít uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií 
vysokoškolského diplomu a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to ve 
čtvrtek 9. září 2021 na učebnu E303 (vchod viz výše). Upozorňujeme, že 
písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno! 

 

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno 
v Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro 
akademický rok 2021/2022 a Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity do studijního programu Čeština pro cizince pro akademický 
rok 2021/2022. 
 

Ostrava 8. července 2021 
   
  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 
            děkan 
1 příloha  

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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NABÍZENÁ STUDIA PRO 2. KOLO: 

Bakalářské studijní programy (standardní délka studia 3 roky) 

Název studijního 

programu 
Varianty Forma Způsob ověření Pozn. 

Min. 

body 

Filozofie 

completus  K na základě výsledků ze 

SŠ 

1 60 

maior P na základě výsledků ze 

SŠ 

1 A 60 

minor P na základě výsledků ze 

SŠ 

1 A 60 

Základy společenských 

věd 

ZSV se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška  50 

minor P písemná zkouška A 50 

Historie 

completus P písemná zkouška  50 
maior P písemná zkouška A 50 

minor P písemná zkouška A 50 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška B 50 

Český jazyk a literatura 

completus P písemná a ústní zkouška  50 
maior P písemná a ústní zkouška A 50 

minor P písemná a ústní zkouška A 50 

Český jazyk a literatura se zaměřením na 

vzdělávání 

P písemná a ústní zkouška B 50 

Čeština pro cizince completus P 
zhodnocení dokumentů + 

ústní zkouška 
 60 

Německá filologie 

completus P bez zkoušky   
specializace: NJ pro odbornou a profesní 

komunikaci komunikaci  

P + K bez zkoušky   

maior P bez zkoušky A  

minor P bez zkoušky A  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání P bez zkoušky B  

Latinský jazyk a kultura 
completus P ústní zkouška  50 
maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Polská filologie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: PJ pro odbornou a profesní 

komunikaci komunikaci  

K ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 
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Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška B 50 

Francouzská filologie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: FJ pro odbornou a profesní 

komunikaci komunikaci  

P + K ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška B 50 

Španělská filologie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: ŠJ pro odbornou a profesní 

komunikaci 

P + K ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška B 50 

Ruská filologie 

completus P písemná zkouška  50 
specializace: RJ pro odbornou a profesní 

komunikaci 

P + K písemná zkouška  50 

maior P písemná zkouška A 50 

minor P písemná zkouška A 50 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška B 50 

Dějiny umění 

completus P písemná zkouška  50 
specializace: Památková péče se zam. na tech. pam. 

památky  

P písemná zkouška  50 

maior P písemná zkouška A 50 

minor P písemná zkouška A 50 

Dějiny výtvarné kultury se zaměřením na 

vzdělávání 
P písemná zkouška B 50 

 



Příloha 

Navazující magisterské studijní programy (standardní délka studia 2 roky) 

Název studijního programu Varianty Forma Způsob ověření Pozn. 
Min. 

body 

Filozofie 
completus P ústní zkouška  50 
maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Filozofická studia1 completus P ústní zkouška  50 

Historie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: Hospodářské a sociální dějiny  P ústní zkouška  50 

specializace: Kulturní dějiny P ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor  P ústní zkouška A 50 

Středoevropská hist. studia se 

zaměřením na české, polské a slovenské 

dějiny1 

completus P ústní zkouška  50 

Český jazyk a literatura 

completus P písemná a ústní 

zkouška 

 50 
maior P písemná a ústní 

zkouška 

A 50 

minor P písemná a ústní  A 50 

Čeština pro cizince completus P 
zhodnocení dokumentů 

+ ústní zkouška 
C 60 

Německá filologie 

completus P + K ústní zkouška  60 
specializace: Němčina pro překlad P ústní zkouška  60 

maior P ústní zkouška A 60 

minor P ústní zkouška A 60 

Latinský jazyk a kultura středověku 
completus P ústní zkouška  50 
maior P ústní zkouška A 50 

minor  P ústní zkouška A 50 

completus P písemná zkouška  50 

                                                           
1 Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student 
stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku. 
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Polská filologie 
specializace: Polština pro překlad P písemná zkouška  50 

maior P písemná zkouška A 50 

minor P písemná zkouška A 50 

Francouzská filologie 

completus P bez zkoušky   
specializace: Francouzština pro překlad P bez zkoušky   

maior P bez zkoušky A  

minor P bez zkoušky A  

Španělská filologie 

completus P bez zkoušky   
specializace: Španělština pro překlad P bez zkoušky   

maior P bez zkoušky A  

minor P bez zkoušky A  

Ruská filologie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: Ruština pro překlad P ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Dějiny umění 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: Monumentika a publicita 

prům. dědictví dědictvídědictví  

P ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor  P ústní zkouška A 50 
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Vysvětlení k poznámkám a vysvětlivkám: 

 

P = prezenční forma studia 

K = kombinovaná forma studia 

 

A. V rámci sdruženého studia si studenti volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí variantu maior a u druhé minor (v programu maior 

píše bakalářskou práci). Např. Španělská filologie (maior) – Historie (minor), bakalářskou/diplomovou práci píše ze španělštiny; Historie (maior) – 

Španělská filologie (minor), bakalářskou/diplomovou práci píše z historie.  

B. V rámci sdruženého bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání si studenti volí kombinaci dvou programů. Program „se zaměřením na 

vzdělávání“ je vždy maior a druhý program je vždy minor. Např. Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání filologie (maior) – Historie (minor), 

bakalářskou práci píše ze španělštiny; Dějepis se zaměřením na vzdělávání na zaměření (maior) – Španělská filologie (minor), bakalářskou práci 

píše z historie. 

C. Uchazeč je povinen nejpozději do 15. srpna 2021 vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky strukturovaný životopis a u nmgr. studia ještě 

motivační dopis.  

1. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Uchazeči jsou povinni katalogový list, popř. vysvědčení z předposledního a 

posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát do aplikace e-přihlášky, a to do 15. srpna 2021. 

 

 


