
 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu  

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  

do studijního programu Čeština pro cizince  

pro akademický rok 2021/2022 

  

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 do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu 

Čeština pro cizince pro akademický rok 2021/2022: 

 

Článek 1 

Nabízené studijní programy 

1. Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí v rámci přijímacího řízení pro akademický 

rok 2021/2022 studijní programy určené cizincům: 

Typ studijního programu Název Forma studia Standardní doba studia 

bakalářský 
Čeština pro 

cizince 
prezenční 3 roky 

navazující magisterský 
Čeština pro 

cizince 
prezenční 2 roky 

2. Studium je realizováno v českém jazyce. U bakalářského studia je v prvním ročníku jako 

mediační jazyk používána angličtina. 

 

Článek 2 

Přihlášky ke studiu 

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

2. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 14. února 2021. 

3. 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). IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761, 

SWIFT: CNBACZPP. Doporučujeme platit platební kartou. 

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

Ostravské univerzity. E-přihlášku lze podat do termínu uvedeného v odst. 2. 

5. 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.  

6. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: 

a) přihláška se podává elektronicky na internetové adrese: 

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska?lang=en 

b) uchazeč zadá své osobní údaje a zvolí si studium, na které se chce přihlásit; 

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska?lang=en


 

 

c) uchazeč zaplatí v požadované výši a předepsaným způsobem poplatek ve výši 

560,--Kč; 

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

skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. 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 3 

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: 

a)  v bakalářském studijním programu dosažení středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, 

b) v navazujícím magisterském studijním programu řádné ukončení studia 

v alespoň bakalářském studijním programu, 

3. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se dokládá originálem nebo 

ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Dosažení řádného ukončení studia ve 

vysokoškolském studijním programu se dokládá originálem nebo ověřenou kopií 

vysokoškolského diplomu.  

4. Uchazeč je povinen originál nebo ověřenou kopii podle odst. 3 doložit na studijní 

oddělení fakulty  do 31. 3. 2021. Uchazeč má možnost zažádat o odklad termínu 

doložení dokladu o dosaženém vzdělání.  

5. Pokud uchazeč získal středoškolské nebo vysokoškolské 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, získaného 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, viz 

https://www.osu.eu/foreign-transcripts/). 

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 době vydání podmínek jsou to tyto země: Slovenská 

republika, Polská republika, Maďarsko, Slovinská republika a Spolková republika 

Německo). V těchto případech uchazeč předloží pouze originál nebo ověřenou kopii 

dokladu.  

 

https://www.osu.eu/foreign-transcripts/


 

 

Článek 4 

Další podmínky pro přijetí  

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

školách. 

2. Dalšími podmínkami pro přijetí do bakalářského studijního programu jsou: 

a) strukturovaný životopis (min. 500 znaků) v českém jazyce, který se nahrává 

ve formátu PDF jako příloha e-přihlášky.  

b) Ústní zkouška, která v odůvodněných případech může proběhnout on-line.  

Bližší informace o požadovaných dokumentech a zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 1.  
3. Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu 

jsou: 

a) strukturovaný životopis (1000–3 600 znaků) v českém jazyce, který se 

nahrává ve formátu PDF jako příloha e-přihlášky.  

b) Motivační dopis (2700–5400 znaků) v českém jazyce, který se nahrává ve 

formátu PDF jako příloha e-přihlášky. 

c) Ústní zkouška, která v odůvodněných případech může proběhnout on-line.  

Bližší informace o požadovaných dokumentech a zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 2.  
4. Hodnocení přijímacího řízení je důsledně založeno na bodovém principu. Maximální 

ohodnocení, které uchazeč může získat, je 100 bodů. 

5. Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 60 bodů. 

6. Nejvyšší počet přijímaných uchazečů, kteří splní podmínky pro přijetí, je: 

a) 15 u bakalářského studijního programu, 

b) 15 u navazujícího magisterského studijního programu, 

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

studijního programu, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. 

8. Podrobné podmínky pro jednotlivé studijní programy jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2. 

 

 

 

 

Schváleno Akademickým senátem FF OU dne 8. října 2020. 

 

 

V Ostravě dne 13. října 2020 

Č. j.: OU-80783/25-2020 

 

 

 

 

 

  doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

   děkan 

2 přílohy 

 



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 

Ústní přijímací zkouška. 

 

Jiné požadavky pro přijetí 

Uchazeč je povinen zúčastnit se v stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu pohovoru, kde 

uchazeč představí sebe, své zájmy a motivaci ke studiu češtiny. Během pohovoru, který lze v odůvodněných případech a 

po schválení garantem studijního programu konat online, bude ověřována úroveň češtiny uchazeče, jeho motivace ke 

studiu a také jeho znalost angličtiny. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, běžná 

konverzační témata (hobby, studium, jídlo apod.). 

 

Minimální vstupní úroveň češtiny je A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Část pohovoru bude 

vedena také v angličtině, neboť uchazeč o studium musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle 

Společného evropského referenčního rámce (SERR). Angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku. Ústní 

zkoušku lze v odůvodněných případech a po schválení garantem studijního programu uskutečnit online. 

 

Uchazeč je povinen nejpozději do data uzavření e-přihlášek vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky strukturovaný 

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

 

 

Kritéria pro vyhodnocení  

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

1. Schopnost aktivně komunikovat, reagovat na dotazy, klást otázky v češtině (0–40 bodů). 

2. Jazyková správnost mluveného projevu v češtině (0–20 bodů). 

3. Celkový zájem o obor, motivace ke studiu češtiny, předchozí pobyty v ČR, jazykové kurzy, kulturní aktivity 

apod. (0–30 bodů). 

4. Schopnost komunikovat v angličtině (0–10 bodů). 

 

Jazyková úroveň češtiny 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. Angličtina, která 

slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku, by měla odpovídat úrovni B1. 

 

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. 

Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz. 

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 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. 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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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) 
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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:  magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní přijímací zkouška. 

 

Jiné požadavky pro přijetí 

Uchazeč je povinen zúčastnit se v stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu pohovoru, který lze 

v odůvodněných případech a po schválení garantem studijního programu konat online. Témata pohovoru: představení se, 

zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, předchozí studium a předpokládané téma magisterské diplomové práce. 

 

Minimální vstupní úroveň češtiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).  

 

Uchazeč je povinen nejpozději do data uzavření přihlášek vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky tyto soubory:  

1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše: 

dosavadní vysokoškolské studium (včetně tématu bakalářské práce), motivaci ke studiu češtiny v navazujícím 

magisterském studiu (včetně zhodnocení své jazykové úrovně a očekávání), dále popíše své odborné zaměření, včetně 

předpokládaného tématu magisterské diplomové práce, a další plány po ukončení studia (zejména s ohledem na využití 

znalosti češtiny a studovaného oboru). 

2. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků). 

 

 

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 (0-30 bodů);  

2) schopnost aktivně komunikovat, reagovat na dotazy, klást otázky v češtině (0-40 bodů); 

3) celkový zájem o obor, např. jazykové pobyty v ČR, kulturní aktivity, překladatelská činnost, korespondence zaměření 

předchozího studia, tématu bakalářské práce a předpokládané magisterské práce se studijním programem Čeština pro 

cizince apod. (0-30 bodů). 

Jazyková úroveň uchazeče by měla být minimálně B1 (dle SERR, viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-

vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky). 

 

Případné podmínky pro prominutí  

Nejsou stanoveny. 

 

Doporučená literatura 
BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: 

Karolinum, 2011. 

CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015. 

ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001. 

HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, D. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Odry: Vade Mecum 

Bohemiae, 2010. 

Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz. 

JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008. 

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017. 

Dostupné on-line: https://www.czechency.org/slovnik. 

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. 

LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998. 

PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019. 

ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. 

 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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Další informace 
Program je určen pro nerodilé mluvčí (cizince).

 
 

 
 
 

 


