Podmínky pro přijetí ke studiu
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
do studijního programu English Philology
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, navazujícího magisterského a doktorského studijního
programu English Philology 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 akreditované v cizím (anglickém) jazyce:
Typ studijního programu
bakalářský
navazující magisterský

Název
English Philology
English Philology

doktorský

English Philology

Forma studia
prezenční
prezenční
prezenční,
kombinovaná

Standardní doba studia
3 roky
2 roky
4 roky

2. Studenti studující ve studijním programu v cizím jazyce hradí poplatek za studium ve
výši 2000,--EUR za jeden akademický rok.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Článek 2
Přihlášky ke studiu
Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 15. května 2021.
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.
Přijímací řízení se zahajuje doručením e-přihlášky ke studiu prostřednictvím Portálu
Ostravské univerzity. E-přihlášku lze podat do termínu uvedeného v odst. 2.
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 emailový 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.
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;

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!

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Článek 3
Podmínky pro přijetí – předcházející vzdělání
Podmínky pro přijetí týkající se předcházejícího vzdělávání stanovuje § 48 zákona
o vysokých školách.
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,
c) v doktorském studijním programu řádné ukončení studia v magisterském
studijním programu.
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.
Uchazeč je povinen originál nebo ověřenou kopii podle odst. 3 doložit na studijní
oddělení fakulty do 15. května 2021. Uchazeč má možnost zažádat o odklad
termínu doložení dokladu o dosaženém vzdělání.
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/).
Pokud OU nevyhoví žádosti o uznání zahraničního vzdělání podle odst. 5 písm. b),
musí uchazeč postupovat podle odst. 5 písm. a).
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.

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 je doložení
jazykového certifikátu IELTS Academic nebo ToEFL iBT ověřujícího angličtinu na
úrovni B2 s minimálním hodnocením uvedeným v tabulce:
Bodové hodnocení IELTS a ToEFL
SERR hodnocení IELTS Academic ToEFL iBT
celkem:
min. 6,0
min. 80
B2
každá část: min. 5,5
min. 18
3. Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je
doložení:
a) jazykového certifikátu IELTS Academic nebo ToEFL iBT ověřujícího angličtinu
na úrovni C1 s minimálním hodnocením uvedeným v tabulce:
Bodové hodnocení IELTS a ToEFL
SERR hodnocení IELTS Academic ToEFL iBT
celkem:
min. 6,5
min. 90
C1
každá část: min. 6,0
min. 20
b) strukturovaného motivačního dopisu podle Přílohy č. 2,
c) strukturovaného shrnutí bakalářské práce podle Přílohy č. 2.
4. Uchazeč je povinen zajistit zaslání jazykového certifikátu přímo testovacím centrem na
emailovou adresu englishphilology@osu.cz, nebo, pokud certifikát již obdržel, zaslat
jeho kopii na uvedenou adresu, a to nejpozději do 15. května 2021.
5. Datum vydání jazykového certifikátu nesmí být starší než 1. května 2020.
6. Dalšími podmínkami pro přijetí do doktorského studijního programu jsou:
a) doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
b) projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí
být k dispozici odpovídající školitel.
7. Počet přijímaných uchazečů je omezen počtem a volnou kapacitou jednotlivých
školitelů.
8. Uchazeč do doktorského studijního programu dále zasílá nebo přikládá k e-přihlášce:
a) životopis, včetně sdělení o úrovni znalostí cizích jazyků podle SERR,
b) přehled případných aktivit (publikační činnost, účast na konferencích,
zahraniční stáže),
c) případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého
pracovníka,
d) případně získaná jazyková osvědčení, resp. certifikáty.
Informace o požadovaných dokumentech a jejich struktuře jsou uvedeny v příloze č. 3.
9. Uchazeč je povinen doložit dokumenty podle odst. 2, 3, 4, 6 a 8 do 15. května 2021
na e–mailovou adresu englishphilology@osu.cz.
10. Hodnocení přijímacího řízení je důsledně založeno na bodovém principu. Maximální
ohodnocení, které uchazeč může získat, je 100 bodů.
11. Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 60 bodů.
12. Nejvyšší počet přijímaných uchazečů, kteří splní podmínky pro přijetí, je:
a) 20 u bakalářského studijního programu,

b) 20 u navazujícího magisterského studijního programu,
c) 6 u doktorského studijního programu.
13. Pokud podmínky stanovené fakultou splní větší počet uchazečů, než je kapacita
daného studijního programu, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších.
14. Podrobné podmínky pro jednotlivé studijní programy jsou uvedeny v Příloze č. 1 až 3.

Schváleno Akademickým senátem FF OU dne 8. října 2020.

V Ostravě dne 13. října 2020
Č. j.: OU-80786/25-2020

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan
3 přílohy

Příloha č. 1

Informace o podmínkách pro přijetí stanovených fakultou
bakalářský studijní program English Philology
Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou hodnoceni na základě doloženého
jazykového certifikátu. Uchazeči doloží jazykový certifikát IELTS Academic nebo ToEFL
iBT ověřující angličtinu na úrovni B2 (podle SERR – Společný evropský referenční rámec
pro jazyky).
Kritéria pro vyhodnocení:
Jazykový certifikát IELTS Academic nebo ToEFL iBT ověřující angličtinu na úrovni B2
musí obsahovat bodové ohodnocení stanovené tabulkou:

SERR
B2

Bodové hodnocení IELTS a ToEFL
IELTS Academic
ToEFL iBT
minimálně 6.0
minimálně 80
min. 5.5 v každé části
min. 18 v každé části

Certifikát o vykonání zkoušky IELTS (Test Report Form – TRF) nebo Zpráva o výsledku
zkoušky ToEFL musí být zaslány přímo testovacím centrem na emailovou adresu
englishphilology@osu.cz. V případě, že uchazeč zkoušku už vykonal dříve, musí na
englishphilology@osu.cz zaslat sken certifikátu.
Zkouška musí být vykonána v certifikovaném zkušebním středisku.
Platnost výsledků: výsledky zkoušky nesmí být staršího data než 1. 5. 2020.
Další informace:
• Termíny přihlášek: Přihlášky do akademického roku 2021/2022 bude možné
podávat do 15. 5. 2021.
• Uchazeč musí doručit jazykový certifikát do data uzavření e-přihlášky, tedy do 15. 5.
2021.
• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude uchazeči vystaveno do měsíce od dodání
kompletní dokumentace (jazykový certifikát a potvrzení o předchozím vzdělání
s uznáním v ČR).

Příloha č. 2

Informace o podmínkách pro přijetí stanovených fakultou
navazující magisterský studijní program English Philology
Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou hodnoceni na základě:
1. doloženého jazykového certifikátu. Uchazeči doloží jazykový certifikát IELTS
Academic nebo ToEFL iBT ověřující angličtinu na úrovni C1 (podle SERR –
Společný evropský referenční rámec pro jazyky);
2. doloženého portfolia, které bude obsahovat:
a. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků (včetně
mezer): uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo
Bc. studium,
b. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků
(včetně mezer). V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba
nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia,
musí uchazeč doložit esej („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z
předchozího studia.
Kritéria pro vyhodnocení:
1. Jazykový certifikát IELTS Academic nebo ToEFL iBT ověřující angličtinu na úrovni C1
musí obsahovat bodové ohodnocení v rozmezí stanoveném tabulkou. V této části
uchazeč získá automaticky 60 bodů:

SERR
C1

Bodové hodnocení IELTS a ToEFL
IELTS Academic
ToEFL iBT
Minimum 6.5
minimum 90
min. 6 v každé části
min. 20 v každé části

Certifikát o vykonání zkoušky IELTS (Test Report Form – TRF) nebo Zpráva o výsledku
zkoušky ToEFL musí být zaslány přímo testovacím centrem na emailovou adresu
englishphilology@osu.cz. V případě, že uchazeč zkoušku už vykonal dříve, musí na
englishphilology@osu.cz zaslat sken certifikátu.
Zkouška musí být vykonána v certifikovaném zkušebním středisku.
Platnost výsledků: výsledky zkoušky nesmí být staršího data než 1. 5. 2020.
2. Hodnocení portfolia – uchazeč může získat max. 40 bodů:
I.

Strukturovaný motivační dopis v angličtině: motivační dopis musí mít rozsah max.
2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude
do hodnocení započítán. Uchazeč může získat maximálně 20 bodů podle toho, jak
adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
a) Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0 – 5 bodů)
b) Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium
souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5
bodů)
c) Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší
budoucí profesí či kariérou. (0 – 5 bodů).
d) Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený
program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce
(0 – 5 bodů).
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II.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Shrnutí bakalářské práce v angličtině: text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků
(včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do
hodnocení započítán. Uchazeč může získat maximálně 20 bodů podle toho, jak
adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0 – 3 body);
cíle výzkumu (0 – 3 body);
výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 –
4 body);
zkoumaný korpus/materiál (0 – 3 body);
výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 – 4 body);
výhledy/doporučení pro další výzkum (0 – 3 body).

V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů
nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej („paper“)
v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia. Uchazeč
může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které
shrnutí musí obsahovat:
a) odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0 – 3 body);
b) cíle výzkumu (0 – 3 body);
c) výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 – 4
body);
d) zkoumaný korpus/materiál (0 – 3 body);
e) výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 – 4 body);
f) výhledy/doporučení pro další výzkum (0 – 3 body).
Další informace:
• Termíny přihlášek: Přihlášky do akademického roku 2021/2022 bude možné
podávat do 15. 5. 2021.
• Uchazeč je povinen dodat kompletní portfolio i jazykový certifikát do data uzavření
e-přihlášky, tedy do 15. 5. 2021.
• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude uchazeči vystaveno do měsíce od dodání
kompletní dokumentace (jazykový certifikát, portfolio a potvrzení o předchozím
vzdělání s uznáním v ČR).

Příloha č. 3

Informace o podmínkách pro přijetí stanovených fakultou
doktorský studijní program English Philology
Forma přijímací zkoušky: Ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací pohovor má formu diskuse nad záměrem/projektem
disertační práce, který uchazeč dodává jako přílohu své přihlášky ke studiu. Pohovor lze
v odůvodněných případech a po schválení garantem studijního programu konat online.
V záměru uchazeč vymezí téma a cíl práce a prokáže teoreticko-metodologickou
připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní
sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu
a jeho přínos a strukturu práce. Zároveň by projekt měl obsahovat bibliografii
prostudovaných zdrojů vztahujících se k předmětu navrhovaného projektu.
V průběhu zkoušky jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady pro vědeckou práci,
orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného
vědeckého myšlení.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky: Hodnocení přijímací zkoušky je založeno
na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 60.
Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku nelze prominout.
Doporučená literatura:
Literární zaměření:
Carter, Ronald a John McRae. The Penguin guide to literature in English: Britain and
Ireland. London: Penguin Books, 2016.
Penguin English guides.
Klages, Mary. Literary theory: the complete guide. London: Bloomsbury Academic,
Bloomsbury Publishing, 2017.
Poplawski, Paul, Valerie Allen, Andrew Hiscock, Lee Morrissey, Peter J Kitson, Maria H
Frawley a John Brannigan. English literature in context. Second edition. Cambridge:
Cambridge University Press, 2017.
Ruland, Richard a Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History
of American Literature. New York: Penguin Books, 1992.
Lingvistické zaměření:
Mair, Christian. English Linguistics. Tűbingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2015.
Svoboda, A. Hrehovčík, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská
univerzita, 2006.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.
Štekauer, P., Kavka, S. (eds.). Rudiments of English Linguistics II. Prešov: Prešovská
univerzita, 2003.
Timofeeva, Olga et al. New Approaches to English Linguistics. Amsterdam/Philadelphia:
John Benjamins, 2016.
Další informace:
• Termíny přihlášek: Přihlášky do akademického roku 2021/2022 bude možné
podávat do 15. 5. 2021.
• Uchazeč je povinen dodat projekt disertační práce do data uzavření e-přihlášky,
tedy do 15. 5. 2021.

Příloha č. 3

• Termín přijímací zkoušky bude stanoven garantem studijního programu.
• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude uchazeči vystaveno do měsíce od vykonání
zkoušky a dodání potvrzení o předchozím vzdělání s uznáním v ČR.
Informace o požadovaných dokumentech a jejich struktuře
Do projektu disertační práce je třeba zahrnout následující:
1. Výzkumné otázky
2. Výzkumný kontext
3. Výzkumné metody
4. Harmonogram výzkumu
5. Publikace a diseminace
Další dokumenty:
1. Akademický životopis, včetně seznamu publikací,
2. Motivační dopis,
3. Doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
4. Případně získaná jazyková osvědčení, resp. certifikáty.

