
 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských 
studijních programech pro akademický rok 2018/2019 

 
 Č. j. OU-xxxxx/25-2017 

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu s § 48 a 49 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 31 odst. 4 Statutu Ostravské 
univerzity a čl. 26 odst. 2 Statutu Filozofické fakulty Ostravské univerzity podmínky pro 
přijímání ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický 
rok 2018/2019: 

 
 

Článek 1 
Přihlášky ke studiu 

 

1. Seznam všech nabízených studijních programů a jejich oborů, včetně formy studia, 
způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí a uvedením minima bodů, je uveden 
v příloze. 

 

2. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 28. února 2018. 
 

3. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). 
 

4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 560,--Kč. Číslo účtu 
931761/0710, variabilní symbol 251011, specifický symbol = oborové číslo (toto číslo 
je uchazeči vygenerováno při podávání e-přihlášky).  

 

5. Přijímací řízení se zahajuje doručením elektronické přihlášky ke studiu prostřednictvím 
Portálu OU. Elektronickou přihlášku lze podat od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018. 
 

6. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou 
přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který 
neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené 
s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho 
úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč 
tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.  

 

7. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: 
a) odkaz „E-přihláška ke studiu na OU“ je k dispozici na hlavní stránce Ostravské 

univerzity http://www.osu.cz/; 
b) uchazeč zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program se studijním oborem 

(resp. kombinací studijních oborů), včetně formy studia (prezenční, nebo 
kombinované), na kterou se chce přihlásit; 

c) systém uchazeči přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu poplatku ve výši    
560,--Kč, splatnost poplatku je do 28. února 2018; 

d) přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil 
poplatek a uvedl při platbě – kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu – 
svůj specifický symbol; 

e) uchazeč, který správně podal e-přihlášku, nemusí zasílat poštou žádné 
materiály; neplatí pro uchazeče: 
i. do bakalářského studijního programu Filologie se studijním oborem Český 

jazyk a literatura, kde se vyžaduje zaslání ověřených kopií vysvědčení 
z jednotlivých ročníků střední školy, resp. výpisu z pololetí posledního ročníku 
střední školy (viz příloha, vysvětlivka k pozn. č. 1), uchazeč zašle požadované 

http://www.osu.cz/


 

 

materiály spolu s podepsanou vytištěnou zkrácenou podobou přihlášky do 
28. února 2018; 

ii. do bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny mění a kultury se 
studijním oborem Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické 
památky a bakalářského studijního programu Filozofie se studijním oborem 
Filozofie, kde se vyžaduje zaslání ověřených kopií vysvědčení 
z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí 
posledního ročníku střední školy (viz příloha, vysvětlivka k pozn. č. 2), uchazeč 
zašle požadované materiály spolu s podepsanou vytištěnou zkrácenou 
podobou přihlášky do 28. února 2018; 

f) uchazeč, který poplatek uhradí v zahraničí, je povinen zaslat na studijní oddělení 
fakulty doklad o platbě. 

 

8. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky 
skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. V případě 
chybné platby je uchazeč povinen poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby nejpozději do 
26. března 2018 byl připsán na účet univerzity. Požádá-li uchazeč o vrácení chybné 
platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Veškeré případné 
nesrovnalosti v podávání přihlášek lze řešit nejpozději do 26. března 2018. Na 
pozdější reklamace nebude brán zřetel! 

 

9. Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen, je uchazeč 
písemně pozván k přijímací zkoušce, pokud je u zvoleného oboru přijímací zkouška 
vypsána. 

 

10. Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů/oborů (resp. kombinací studijních 
oborů), musí pro každý z nich vyplnit samostatnou e-přihlášku, doplnit ji všemi 
náležitostmi a zaplatit poplatek (zdůrazňujeme, že poplatek se platí za každou 
přihlášku zvlášť, tj. za každý studijní obor, resp. kombinaci studijních oborů). Pokud se 
uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen. Podáním více 
přihlášek bere na sebe uchazeč riziko termínové kolize jednotlivých přijímacích 
zkoušek. 

 

11. Důrazně upozorňujeme, že jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními 
programy/obory nebo jejich formami (prezenční v. kombinovaná) není možný. 

 
Článek 2 

Podmínky pro přijetí – předcházející vzdělání 
 

1. Podmínky pro přijetí týkající se předcházejícího vzdělávání stanovuje § 48 zákona 
o vysokých školách. 
 

2. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

3. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se dokládá ověřenou kopií 
maturitního vysvědčení. Uchazeč je povinen tuto kopii doložit na studijní oddělení 
fakulty v období od 19. do 22. června 2018. O konkrétním termínu pro jednotlivé 
studijní programy/obory budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni 
poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek.  
 

4. Pokud uchazeč vykonal maturitní zkoušku v zahraničí, je povinen předložit v termínu 
uvedeném v odst. 3 doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti 
zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným 
podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů.   

 

5. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je 
řádné ukončení studia v alespoň bakalářském studijním programu. 



 

 

 

6. Dosažení řádného ukončení studia v alespoň bakalářském studijním programu se 
dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen tuto kopii 
doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v měsíci září 2018. 
Uchazeči navrženi na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia poštou po 
termínu skončení přijímacích zkoušek. 

 

7. Pokud uchazeč absolvoval alespoň bakalářský studijní program v zahraničí, je povinen 
předložit v termínu uvedeném v odst. 6 doklad o obecném uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání v České republice. 

 

8. Ustanovení odst. 4 neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo 
v případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje 
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou za 
automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu. Ustanovení odst. 7 neplatí 
v případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje 
zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání za rovnocenný bez dalšího 
úředního postupu. V těchto případech uchazeč předloží pouze ověřenou kopii 
dokladu.    

 
Článek 3 

Další podmínky pro přijetí 
 

1. Další podmínky pro přijetí stanovuje fakulta podle ustanovení § 49 zákona o vysokých 
školách. 
 

2. Splnění dalších podmínek se ověřuje: 
a. v případě, že u zvoleného studijního programu/oboru je předepsána přijímací 

zkouška, úspěšným vykonáním této přijímací zkoušky, 
b. dosažením požadovaného prospěchu ze střední školy, a to pouze 

u bakalářského studijního programu Filologie se studijním oborem Český 
jazyk a literatura, u bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury se studijním oborem Dějiny umění se zaměřením na 
památkovou péči a technické památky a u bakalářského studijního programu 
Filozofie se studijním oborem Filozofie, 

c. zhodnocením zaslaných dokumentů, a to pouze u navazujícího 
magisterského programu Filologie se studijním oborem Čeština pro cizince. 

 

3. Konkrétní způsob ověření splnění dalších podmínek je uveden v příloze. 
 

4. U navazujícího magisterského studijního programu/oboru, kde se nekoná přijímací 
zkouška nebo se nehodnotí zaslané dokumenty, je stanovena též podmínka týkající se 
příbuznosti studijního programu/oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není 
v posledním roce studia studijního programu/oboru, který je příbuzný navazujícímu 
magisterskému programu/oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. 
(Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře.) 
 

5. Hodnocení přijímacího řízení je důsledně založeno na bodovém principu.  
 

6. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů na jeden studijní obor 
(pokud se uchazeč hlásí na kombinaci dvou oborů, pak je maximum 200 bodů). 

 

7. Pokud se u bakalářských oborů přijímací zkouška nekoná a není stanoveno 
hodnocení výsledků ze střední školy, obdrží uchazeč 100 bodů za studijní obor.  

 

8. Pokud se nekoná u navazujících magisterských programů/oborů přijímací zkouška a je 
splněna podmínka příbuznosti programu/oboru (odst. 4), získává uchazeč 100 bodů. 
Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů. 

 



 

 

9. Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky nebo dosažení 
požadovaného prospěchu ze střední školy. 

 

10. Podmínkou pro přijetí u dvouoborového studia je úspěšné složení přijímací zkoušky 
(nebo dosažení požadovaného prospěchu ze střední školy) z obou studijních oborů.  
 

11. Pokud větší počet uchazečů uspěje u přijímací zkoušky nebo dosáhne požadovaný 
prospěch ze střední školy nebo uspěje u zhodnocení zaslaných materiálů, než je 
kapacita daného studijního oboru, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. 

 
Článek 4 

Přijímací zkoušky 
 

1. Termín přijímacích zkoušek: 28. května – 1. června 2018. 
 

2. Důrazně upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze 
jeden den, a to 13. června 2018, bude poskytnut jen v případě termínové kolize 
s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo 
bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských 
studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 
19. května 2017 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze 
střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den 
přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel. 

 

3. Úplné informace o studijních programech/oborech, vč. obsahu přijímacích zkoušek a 
kritérií pro jejich vyhodnocení, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek, jsou 
zveřejněny na internetové adrese: http://ff.osu.cz, odkaz „Uchazeč – Vyber si studijní 
obor“. 

 
Článek 5 

Zvláštní ustanovení o přijetí do studijního programu Učitelství pro střední školy 
 

1. Maximální ohodnocení, které může uchazeč hlásící na kombinaci dvou oborů v rámci 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy získat, je 
300 bodů. 
 

2. Podmínkou pro přijetí do dvouoborového studia navazujícího magisterského studijního 
programu Učitelství pro střední školy je kromě splnění podmínek pro přijetí u obou 
studijních oborů též úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie. 

 

3. Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 
střední školy nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie (bude mu 
započteno z této zkoušky 100 bodů), pokud doloží, že: 

a. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou 
zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo  

b. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu 
(tj. disciplíny ze základů pedagogiky a psychologie) a získal minimálně 
8 kreditů.  

Doložit výše uvedené skutečnosti lze pouze ve dvou termínech: do 28. února 2017, 
nebo v den konání přijímací zkoušky.  

 

http://ff.osu.cz/


 

 

Článek 6 
Další ustanovení o přijímacím řízení 

 

1. Standardní kombinace studijních oborů u dvouoborových studií (tj. takové, které mají 
zajištěny rozvrh povinných předmětů podle standardního studijního plánu) jsou tyto 
bakalářské kombinace: Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura, Anglický 
jazyk a literatura – Historie, Anglický jazyk a literatura – Psychologie, Anglický jazyk a 
literatura – Základy společenských věd, Český jazyk a literatura – Historie, Český 
jazyk a literatura – Psychologie, Český jazyk a literatura – Základy společenských věd, 
Historie – Psychologie, Historie – Základy společenských věd, Psychologie – Základy 
společenských věd. 

 

2. Pro akademický rok 2018/2019 plánuje fakulta přijetí tolika uchazečů, aby nejvyšší 
počet zapsaných studentů činil 590 posluchačů v bakalářských studijních programech 
a 190 v navazujících magisterských programech, přičemž platí, že v závislosti na 
reálném přidělení počtu financovaných studentů ze strany MŠMT pro Ostravskou 
univerzitu na rok 2018 se výše uvedený počet může změnit.  

 

3. V případě, že Filozofická fakulta Ostravské univerzity získá v průběhu přijímacího 
řízení akreditace pro studijní programy akreditované ve znění zákona 137/2016 Sb. 
(novela zákona o vysokých školách), budou uchazeči o studium vyzváni k zápisu do 
těchto nových studijních programů. 

 
 

Schváleno Akademickým senátem FF OU dne xx. října 2017. 
 

V Ostravě dne 31. října 2017 
 
 
 
 
 
  prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
   děkan 
1 příloha 
 
 



Příloha 

 

 

Seznam studijních programů a jejich oborů nabízených pro akademický rok 2018/2019  
s uvedením způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí a uvedením minima bodů 

 
Bakalářské studijní programy (standardní délka studia 3 roky) 

Název oboru Forma 
studia 

Studijní program Způsob 
ověření 

Pozn. Min. body 

JEDNOOBOROVÁ STUDIA  

Anglický jazyk a literatura PS Filologie P  60 

Angličtina ve sféře podnikání PS, KS Filologie P  60 

Český jazyk a literatura PS Filologie 1  60 

Francouzština ve sféře podnikání PS, KS Filologie bez PZ  – 

Němčina ve sféře podnikání PS, KS Filologie bez PZ  – 

Polský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ  – 

Polština ve sféře podnikání KS Filologie bez PZ   – 

Ruština ve sféře podnikání PS, KS Filologie P  30 

Španělština ve sféře podnikání PS, KS Filologie bez PZ  – 

Filozofie PS, KS Filozofie 2  60 

Historie PS Historické vědy P  40 

Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické 
památky 

PS Obecná teorie a dějiny umění a 
kultury 

2  60 

Psychologie PS Psychologie P PC  50 

Sociologie PS Sociologie P PC  30 

English Language and Literature PS Philology P  60 
 
 
 

Název oboru Forma 
studia 

Studijní program Způsob 
ověření 

Pozn. Min. body 

DVOUOBOROVÁ STUDIA  

Anglický jazyk a literatura PS Filologie P a 60 

Český jazyk a literatura PS Filologie 1 a 60 

Francouzský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ a – 

Německý jazyk a literatura PS Filologie bez PZ a – 

Polský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ a – 

Ruský jazyk a literatura PS Filologie P a 30 

Španělský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ a – 
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Dějiny umění a památková péče PS Humanitní studia bez PZ a – 

Historie PS Humanitní studia P a 40 

Latinský jazyk a kultura PS Humanitní studia bez PZ a – 

Základy společenských věd PS Humanitní studia P a 25 
 

Navazující magisterské studijní programy (standardní délka studia 2 roky) 

Název oboru Forma 
studia 

Studijní program Způsob 
ověření 

Pozn. Min. body 

JEDNOOBOROVÁ STUDIA  

Anglický jazyk a literatura PS Filologie P  60 

Český jazyk a literatura PS Filologie P/Ú e 40 

Čeština pro cizince PS Filologie 3  50 

Německý jazyk a literatura PS, KS Filologie bez PZ  – 

Polský jazyk a literatura PS Filologie P  40 

Španělský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ  – 

Filozofie PS Filozofie Ú  40 

Historie PS Historické vědy Ú  50 

Historie a ochrana průmyslového dědictví PS Historické vědy Ú  50 

Hospodářské a sociální dějiny novověku PS Historické vědy Ú  50 

Kulturní dějiny PS Historické vědy Ú  50 

Středoevropská historická studia se zaměřením na české, 
polské a slovenské dějiny 

PS Historické vědy Ú f 50 

Angličtina pro překladatelskou praxi PS Překladatelství a tlumočnictví P  60 

Francouzština pro překladatelskou praxi PS Překladatelství a tlumočnictví P  50 

Němčina pro překladatelskou praxi PS Překladatelství a tlumočnictví Ú  50 

Polština pro překladatelskou praxi PS Překladatelství a tlumočnictví P  40 

Ruština pro překladatelskou praxi PS Překladatelství a tlumočnictví Ú  30 

Španělština pro překladatelskou praxi PS Překladatelství a tlumočnictví P  50 

English Language and Literature PS Philology P  60 
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Název oboru Forma 
studia 

Studijní program Způsob 
ověření 

Pozn. Min. body 

DVOUOBOROVÁ STUDIA  

Anglický jazyk a literatura PS Filologie P d 60 

Český jazyk a literatura PS Filologie P/Ú d, e 40 

Německý jazyk a literatura PS Filologie bez PZ d – 

Polský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ d – 

Španělský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ d – 

Ruský jazyk a literatura PS Filologie bez PZ d – 

Historie PS Historické vědy Ú d 50 

  

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ P b 50 

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ P/Ú b, e 40 

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ bez PZ b – 

Učitelství historie pro SŠ PS Učitelství pro SŠ Ú b 50 

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ bez PZ b – 

Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ bez PZ b – 

Učitelství psychologie pro SŠ PS Učitelství pro SŠ P PC b 40 

Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ bez PZ b – 

Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ PS Učitelství pro SŠ bez PZ b – 

Učitelství základů společenských věd pro SŠ PS Učitelství pro SŠ Ú b 40 

PZ z pedagogiky a psychologie PS Učitelství pro SŠ P c 40 
 
 

Vysvětlení k poznámkám a vysvětlivkám: 
 

PS = prezenční forma studia 
KS = kombinovaná forma studia 
P = písemná přijímací zkouška 
P PC = písemná přijímací zkouška realizovaná na počítačích 
Ú = ústní přijímací zkouška 
bez PZ = přijímací zkouška se nekoná 
1 – na základě výsledků ze SŠ, známky z ČJL 
2 – na základě výsledků ze SŠ, známky z 3. a 4. ročníku 
3 – na základě zaslaných dokumentů 
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1. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Převod průměru 

známek získaných v předmětu český jazyk a literatura (konec 1., 2., 3. ročníku, pololetí 
4. ročníku; resp. poslední čtyři roky studia na SŠ s tím, že z posledního ročníku se uvádí 
známka z pololetí) bude proveden následovně: 

  průměr 1,00 – 1,24 = 100 bodů 

  průměr 1,25 – 1,49 = 90 bodů 

  průměr 1,50 – 1,74 = 85 bodů 

  průměr 1,75 – 1,99 = 80 bodů 

  průměr 2,00 – 2,24 = 75 bodů 

  průměr 2,25 – 2,49 = 70 bodů 

  průměr 2,50 – 2,74 = 60 bodů 

  průměr 2,75 – 2,99 = 55 bodů 

  průměr 3,00 = 50 bodů 

  průměr 3,01 a výše = 40 bodů 
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení, resp. výpis z pololetí 
posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 
28. února 2018. 
Minimální požadovaný prospěch: 60 bodů. 

 
2. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr 

známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední 
školy. Průměr se počítá ze všech povinných předmětů (mimo známky z chování). Tyto 
dva průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně: 

  průměr 1,00 – 1,24 = 100 bodů 

  průměr 1,25 – 1,49 = 90 bodů 

  průměr 1,50 – 1,74 = 85 bodů 

  průměr 1,75 – 1,99 = 80 bodů 

  průměr 2,00 – 2,24 = 75 bodů 

  průměr 2,25 – 2,49 = 70 bodů 

  průměr 2,50 – 2,74 = 60 bodů 

  průměr 2,75 – 2,99 = 55 bodů 

  průměr 3,00 = 50 bodů 

  průměr 3,01 a výše = 40 bodů 
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a 
posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy 
zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 28. února 2018. 
Minimální požadovaný prospěch: 60 bodů. 
 

3. Uchazeči budou hodnoceni podle zaslaných dokumentů. 
 
 
a) V rámci bakalářského studijního programu dvouoborových studií si studenti volí 

kombinaci libovolných dvou oborů z výše uvedené nabídky (např. Anglický jazyk a 
literatura – Český jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura – Historie). Jednotlivé 
kombinace oborů jsou zařazeny pod studijní program Filologie nebo Humanitní studia.  

b) V rámci navazujícího magisterského studijního programu učitelských dvouoborových 
studií si studenti volí kombinaci libovolných dvou oborů z nabídky studijního programu 
Učitelství pro střední školy (např. Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – 
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury 
pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ).  

c) Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky do 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy. Obsahem 
přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-
psychologického základu. Maximum bodů, které může uchazeč získat u přijímací 
zkoušky z pedagogiky a psychologie, je 100.  
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d) V rámci navazujícího magisterského studijního programu odborných dvouoborových 
studií si studenti volí kombinaci libovolných dvou oborů z výše uvedené nabídky (např. 
Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura – 
Historie). Jednotlivé kombinace oborů jsou zařazeny pod studijní program Filologie. 

e) Přijímací zkouška je kombinovaná: písemná se koná z jazyka, ústní z literatury. Uchazeč 
úspěšně vykoná přijímací zkoušku, když celkově získá 40 bodů. 

f) 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. 
Upozornění: studium je úspěšně akreditováno podle české a polské legislativy, 
akreditační řízení podle slovenské legislativy ještě probíhá. 

 
Pozn.: Studijní obory Filozofické fakulty, které se realizují jako kombinace dvouoborových 
studií (v bakalářském studijním programu nebo v navazujícím magisterském programu 
Učitelství pro střední školy), lze studovat i s vybranými obory Přírodovědecké fakulty (např. 
Anglický jazyk a literatura – Informatika). Tyto kombinace má ve své nabídce 
Přírodovědecká fakulta. S Pedagogickou fakultou je nabízena jediná kombinace 
v navazujícím magisterském programu Učitelství pedagogiky – Učitelství psychologie pro 
SŠ. Tuto kombinaci má ve své nabídce Pedagogická fakulta. 


