
Podmínky pro přijetí ke studiu  

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  

do nově akreditovaného bakalářského studijního programu  

Čeština pro cizince pro akademický rok 2020/2021 

 

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 a 5 Statutu 

Ostravské univerzity a čl. 26 odst. 2 Statutu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

podmínky pro přijímání ke studiu pro akademický rok 2020/2021 do bakalářského studijního 

programu Čeština pro cizince, který byl dne 15. května 2020 akreditován rektorem 

Ostravské univerzity na základě oprávnění vycházejícího z institucionální akreditace: 

 

 

Článek 1 

Přihlášky ke studiu 

 

1. Studijní program je určen pro studenty-nerodilé mluvčí (cizince). 

2. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 31. července 2020.  

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

4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 560,--Kč. Doporučujeme platit 

platební kartou. V případě bankovního převodu: číslo účtu 931761/0710, variabilní 

symbol 251011, specifický symbol = oborové číslo (toto číslo je uchazeči vygenerováno 

při podávání e-přihlášky). IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761, SWIFT: 

CNBACZPP. 

5. Přijímací řízení se zahajuje doručením e-přihlášky ke studiu prostřednictvím Portálu OU. 

E-přihlášku lze podat do termínů uvedených v odst. 2. 

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, na který se chce 

přihlásit; 

c) systém uchazeči přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu poplatku ve 

výši 560,--Kč; 

d) přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil 

požadovaným způsobem poplatek; 

e) uchazeč, který poplatek uhradil v zahraničí a neplatil prostřednictvím platební 

karty, je povinen zaslat na studijní oddělení fakulty doklad o platbě. 

http://www.osu.cz/


8. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky 

skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku 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 

sedmý pracovní den po mezním termínu pro podávání přihlášek. Na pozdější reklamace 

nebude brán zřetel! 

 

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 je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

3. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se dokládá ověřenou kopií 

maturitního vysvědčení.  

4. Uchazeč je povinen doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení 

fakulty dne 4. září 2020.  

5. Pokud uchazeč získal středoškolské vzdělání v zahraničí, je povinen předložit 

v termínu uvedeném v odst. 4: 

a) 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, nebo doklad o obecném uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělávání v České republice. 

b) žádost o uznání zahraničního vzdělání pro potřeby přijímacího řízení (podle 

opatření rektora č. 69/2019 o posuzování zahraničního středoškolského vzdělání 

a zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení). 

6. Pokud OU nevyhoví žádosti o uznání zahraničního vzdělání podle odst. 5 písm. b), musí 

uchazeč postupovat podle odst. 5 písm. a). 

7. Ustanovení odst. 5 neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo v případě, 

pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje zahraniční doklad 

o zahraničním středním nebo vysokoškolském vzdělání za automaticky rovnocenný bez 

dalšího úředního postupu. V těchto případech uchazeč předloží pouze originál nebo 

ověřenou kopii dokladu.  

 

Článek 4 

Další podmínky pro přijetí  

 

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

školách. 

2. Splnění dalších podmínek se ověřuje zhodnocením zaslaných dokumentů. 

3. Uchazeč je povinen do 31. července 2020 vložit do aplikace e-přihlášky dokumenty 

uvedené v příloze ve formátu pdf. 

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

5. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů.  

6. Minimální počet bodů, který uchazeč musí získat pro přijetí je 60. 

7. Kritéria hodnocení jsou uvedena v příloze. 



8. Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky, je 10 

zvětšený o koeficient průměrného nezapsání se přijatých uchazečů ve výši 1,3. 

9. Pokud podmínky stanovené fakultou splní větší počet uchazečů, než je kapacita daného 

studijního programu, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. 

 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FF OU dne 23. května 2020. 

 

V Ostravě dne 26. května 2020 

Č. j.: OU-34641/25-2020 

 

 

  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

   děkan 

 

 

1 příloha 
 

 

 

 



Příloha č. 1   

Příloha č. 1 

 

FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY,  

KRITÉRIA PRO JEJÍ VYHODNOCENÍ  

A POPIS JINÝCH PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ STANOVENÝCH FAKULTOU 

 
Studijní program:  Čeština pro cizince 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky. Zhodnocení zaslaných písemných materiálů. 

 

Jiné požadavky pro přijetí 

Uchazeč je povinen nejpozději do 31. 7. 2020 vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky dva níže uvedené texty 

v českém jazyce: 

1. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 500 znaků). 

2. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 900 znaků, max. rozsah 1800 znaků), v němž uchazeč 

stručně popíše: dosavadní studium, motivaci ke studiu češtiny v bakalářském programu, své zájmy apod. 

 

Kritéria pro vyhodnocení  

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů). Hodnotí se: 

1) jazyková správnost zaslaných písemných materiálů (0–70 bodů);  

2) celkový zájem o obor, motivace, předchozí pobyty v ČR, jazykové kurzy, kulturní aktivity apod. (0–30 bodů). 

Jazyková úroveň uchazeče by měla odpovídat úrovni A1 (dle SERR, viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-

vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky). Podrobněji popsáno v části Další informace. 

 

Případné podmínky pro prominutí  

Nejsou stanoveny. 

 

Doporučená literatura 
HOLÁ, L. – BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011. 
HOLÁ, L. – BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011. 
NAUGHTON, J. Czech. An Essential Grammar. Abingdon: Routledge, 2005. Dostupné on-line: 
http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/GGG/Czech_essent_grammar.pdf. 
NAUGHTON, J. Colloquial Czech: The Complete Course for Beginners. Abingdon: Routledge, 2015. 
PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 
2019. 
 
Další informace 
Program je určen pro studenty-nerodilé mluvčí (cizince). 
Přijetí do bakalářského studijního programu Čeština pro cizince je podmíněno znalostí českého jazyka 
na začátečnické úrovni odpovídající kategorii A1 dle Společného evropského referenčního rámce 
(SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle 
Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním 
ročníku. 
Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v češtině v jednoduchých, často se opakujících situacích 
s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat 
základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč 
musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro 
studium daného programu apod. 
Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako 
jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod. 
Jazyková kompetence uchazeče odpovídá například obsahu učiva učebnic: 

HOLÁ, L. – BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011. (úroveň A1) 
HOLÁ, L. – BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011. (úroveň A1) 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/GGG/Czech_essent_grammar.pdf

