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STUDIJNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE 
(DOKTORSKÝ, PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ 

FORMA STUDIA)  
 
 
Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2023/2024  
 

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií 
OU 

Způsob podání přihlášky 

1. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. 
2. Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.  
3. Uchazeči/uchazečce doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění přihlášky. 
4. Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů, musí si podat příslušný počet přihlášek 

včetně platby. Jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními programy nebo 
jejich formami není možný.  

5. Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program, včetně formy studia, 
na kterou se chce přihlásit (prezenční forma studia = dříve denní studium, 
kombinovaná forma studia = dříve dálkové studium). 

6. Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu 
administrativního poplatku v příslušné výši a do stanoveného data. Administrativní 
poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením.  

7. Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a 
administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě - kromě správného čísla účtu 
a variabilního symbolu - svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude 
uveden nebo bude uveden nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako 
nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé 
se vztahuje jiný specifický symbol.  

8. Uchazeč/ka, který/á podává přihlášku do doktorských studijních programů,  
je povinen/povinna zaslat kopii dokladu o bezhotovostní úhradě jako povinnou přílohu 
přihlášky ke studiu.  

9. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu,  
a to tak, aby platební transakci provedl nejpozději do 16. června 2023. Uchazeč/ka  
si může požádat o vrácení chybné platby, žádost o vrácení platby je nutné podat 
písemně nejpozději do 16. července 2023, přílohou této žádosti je doklad o provedené 
platbě. Při vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,- Kč.  

10. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky 
zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet 
univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do 16. července 2023 včetně. 
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

11. Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen, je uchazeč/ka 
pozván/a k přijímací zkoušce, a to elektronicky v informačním systému Ostravské 
univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeč 
v elektronické přihlášce uvedl.  

12. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v době 
před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí zaplacený poplatek 

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z částky je odečten storno poplatek 
ve výši 100,- Kč. 

13. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá o zpětvzetí 
přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta zaplacený poplatek za úkony 
spojené s přijímacím řízením nevrací. 

 
 

Poplatek za přijímací řízení do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních 
studií OU 

1. Výše poplatku pro přijímací řízení činí 600,- Kč, poplatek nelze platit v hotovosti. 
2. Poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením.  
3. Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním 

a specifickým symbolem platby je 16. června 2023 včetně (datum provedení platební 
transakce uchazečem).  

4. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky 
zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet 
univerzity.  

5. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu,  
a to tak, aby byla platba uhrazena nejpozději do 16. června 2023 včetně. Uchazeč/ka 
může požádat o vrácení chybné platby formou písemné žádosti o vrácení platby 
nejpozději do 16. července 2023, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě. 
Při vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,- Kč.  

6. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v době 
před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí zaplacený poplatek 
za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z částky je odečten storno poplatek 
ve výši 100,- Kč.  

7. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá o zpětvzetí 
přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta zaplacený poplatek za úkony 
spojené s přijímacím řízením nevrací.  

 

Administrativní poplatek 

Všechny obory: 600,- Kč 

Číslo účtu: 931761  

Kód banky: ČNB Ostrava 0710 

Variabilní symbol: 201011 

Specifický symbol 
(důležité!): 

specifický symbol je uchazečům vygenerován při podání e-
přihlášky - pro každou přihlášku zvlášť  

Informace pro platbu ze zahraničí: 

SWIFT kód banky: CNBACZPP 

Mezinárodní číslo účtu 
(IBAN): 

CZ65 0710 0000 0000 0093 1761  
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Přílohy k přihlášce ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních 
studií OU 

Povinnými přílohami k přihlášce jsou: 

1. Projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat:  
o pracovní název disertační práce,  
o stručná teoretická východiska,  
o hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu, 
o úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru 

a organizaci výzkumu, 
o přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu 

cizojazyčnou. 

Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OU Skupiny 

obyvatel ohrožené sociálním vyloučením  

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

 Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi. 
3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia. 
4. Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům 

o studium vygenerována ihned po jejím podání.  
5. Kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 600,- Kč. 

Adresa pro zaslání povinných příloh 

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity  
Oddělení pro vědu a výzkum  
Českobratrská 16  
702 00 Ostrava 

Obálku viditelně označte textem: Přijímací řízení – DS. 

 

https://fss.osu.cz/veda-a-vyzkum/
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Termíny přijímacích zkoušek do doktorských studijních programů na Fakultě 
sociálních studií OU 

Řádný termín přijímací zkoušky: 29. června 2023 
Náhradní termín zkoušky: 10. července 2023 

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního 
oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě 
náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného 
termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. 
O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.  

Harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů na Fakultě 

sociálních studií OU 

Den otevřených dveří bude upřesněno   

Termín pro podání 

přihlášek ke studiu 
31.05.2023   

Termín pro zaplacení 

administrativního 

poplatku 

do 16.06.2023 
nejzazší termín provedení platební transakce 

uchazečem 

Řádný termín 

přijímacích zkoušek 
29.06.2023   

Náhradní termín 

přijímacích zkoušek 
10.07.2023   

Termín zaslání příloh 

k přihlášce 
do 16.06.2023   

Termín zveřejnění 

pozvánek k přijímací 

zkoušce 

21.- 22.06.2023 

pozvánky budou zveřejněny elektronicky 

v informačním systému Ostravské univerzity, 

pozvánka může být zaslána také na e-mailovou 

adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce 

uvedli 

Zveřejnění 

neoficiálních výsledků 

(bodů) na webových 

stránkách 

od 17.07.2023   
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Zveřejnění informace 

uchazečům, kteří jsou 

navrženi na přijetí 

od 17.07.2023 

Informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, 

a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu 

do studia, budou zveřejněny elektronicky 

v informačním systému Ostravské univerzity, 

informace mohou být zaslány také na e-mailovou 

adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce 

uvedli 

Doručování rozhodnutí 

o přijetí/nepřijetí 

ke studiu 

od 17.07.2023   

Zápisy do 1. roku 

studia 

srpen - září 

2022 
  

Nahlížení do materiálů 

o přijímacím řízení 
bude upřesněno   

Odvolací řízení 
červenec - říjen 

2023 
 

  
Nejvyšší počet přijímaných studentů: 

prezenční forma studia: 10  
kombinovaná forma studia: 7  
 

Podmínky k přijetí  

1. Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru 
sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu 
praxí v oboru. 

2. Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu.  
Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 31. května 2023 včetně. 

3. Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu 
do stanoveného termínu. Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU 
je 16. června 2023 včetně. (V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku 
v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. – ověřenou kopii dokladu o řádném 
ukončení magisterského studia – odevzdat po domluvě s referentkou oddělení 
pro vědu a výzkum dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku 
studia.)  
 
Povinnými přílohami k přihlášce jsou:  
3.1. Projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat:  

o pracovní název disertační práce, 
o stručná teoretická východiska,  
o hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu, 
o úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru 

a organizaci výzkumu, 
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o přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu 
cizojazyčnou. 

Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OU Skupiny 

obyvatel ohrožené sociálním vyloučením  

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

 
3.2. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.  
3.3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.  
3.4. Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům o studium 
vygenerována ihned po jejím podání.  
3.5. Kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 600,- Kč. 

4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě.  
 
I. Ústní zkouška  
Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který 
uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU.  
 
Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd, 
zejména v rámci předepsané literatury:  

o Baum, D., Gojová, A., eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: 
Ostravská univerzita.  

o    Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON. 
o Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 
o Gojová, A. 2006. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Zdravotně sociální 

fakulta Ostravské univerzity. 
o Gojová, A., Glumbíková, K. 2015. (Bezmocná) sociální práce jako zdroj 

zplnomocnění? Sociální práce/Sociálna práca. 5: 52-63.  
o Chytil, O., Kowaliková, I. 2018. Může být česká a slovenská sociální práce 

nástrojem podpory sociální změny?  Sociální práce/Sociálna práca. 3:11 –125. 

https://fss.osu.cz/veda-a-vyzkum/
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o Janebová, R. 2018. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly 
nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 3:5-21. 

o Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON. 
o Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON. 
o Keller, J. 2009. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON. 
o Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti.   

Praha: SLON 
o Keller, J. 2013. Posvícení bezdomovců. Praha: SLON.  
o Laan, G. Van der. 1998. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: Albert. 
o Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál. 
o Matoušek, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.  
o Matoušek, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. (část teorie 

a přístupy) 

 

II. Písemná zkouška  
V písemné zkoušce jsou prověřovány: 

o znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních 
věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu 
obsahujícího soubor uzavřených otázek); 

o porozumění odbornému cizojazyčnému textu v anglickém jazyce.  

5. Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle 
pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.  
 
 

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky: 
 
V přijímací zkoušce lze získat nejvýše 100 bodů, přičemž nejnižší požadovaný počet 
bodů nutný pro to, aby uchazeč/ka vyhověl/a, je 75. Jednotlivé části přijímací zkoušky 
jsou bodově ohodnoceny takto: 

o projekt disertační práce (prezentace, obhajoba): max. 60 bodů; 
o orientace v oboru – znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních 

věd na úrovni předepsané literatury (písemný test): max. 30 bodů;  
o jazykové kompetence (písemná zkouška): max. 10 bodů.  

 

Způsob ověření splnění podmínek pro přijetí 

o Ukončení magisterského stupně VŠ vzdělání je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum 
formou evidence ověřené kopie diplomu uchazeče navrženého k přijetí.  

o Podání e-přihlášky ve stanoveném termínu je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum 
v IS STAG. 

o Doložení povinných příloh ve stanoveném termínu a obsahová relevance příloh  
je ověřena oddělením pro vědu a výzkum formou evidence příloh v kartě uchazeče.  

o Vykonání přijímací zkoušky je ověřeno formou Protokolu o přijímací zkoušce, který 
na místě konání zkoušky vyhotovuje komise pro přijímací řízení. 
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o Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů podle 
pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno podle tabulky, 
kde jsou uchazeči seřazeni podle počtu dosažených bodů. 

 

Možnost prominutí přijímací zkoušky  

Přijímací zkouška nemůže být prominuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

P ř i j ímací  ř ízení  pro akademický rok 2023/2024   

STUDIJNÍ PROGRAM SOCIAL WORK 
(DOKTORSKÝ, KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA)  

 

Expected number of candidates admitted this year: 8 

 

Conditions for admission  

1. The applicant has completed a Master’s degree university programme of studies 
in the field of Social Work; as the case may be, also a different field of study  
is admissible if the applicant manages to justify his/her choice by practice in the field; 

2. The applicant has submitted his/her e-application for study within the stipulated 
deadline and paid the administrative fee for participation in the admission process. The 
deadline for submission of the e-application is June 16, 2023; 

3. Together with the application, the applicant has provided all of the required compulsory 
attachments within the stipulated deadline (The deadline for submission 
of the attachments to the Faculty of Social Studies of the University of Ostrava 
(FSS OU) is June 16, 2023) the required attachments being: 

A. Project of the Doctoral Dissertation structured in the required manner and containing:  
o preliminary title of the Doctoral Dissertation, 
o brief description of the theoretical starting points, 
o description of the main research question or questions, the goals 

of the research, 
o a reflection on the possible approaches to the research, the research method 

and the research population and on the organisation of the research, 
o an overview of the basic literature which will provide starting points for 

the Doctoral Dissertation with emphasis placed on foreign language literature, 

The topic of the Doctoral Dissertation must correspond with the main research 
orientation of FSS OU, or as the case may be with the European Research Institute for 
Social Work of the University of Ostrava (ERIS) and with the now ongoing research 
projects of FSS OU within the thematic framework of “Social work in between 
Privatisation and Public Responsibility”. 

Preference will be given to project focusing on: 

o modernisation theories, the societies of education, modernisation at the level 
of a region or a city/town/municipality; 

o social aspects of sustainable development of cities and regions or the socio-
spatial aspects of social exclusion (families with multiple problems, senior 
citizens, people with disabilities, and the like); 

o social gerontological aspects of modernisation; 
o the repercussions of modernisation for social work (including 

the consequences of social services privatisation and the like) 
B. Structured Curriculum Vitae with data about previous studies and practical 

professional experience 
C. Authenticated copy of a document confirming successful and due completion 

of Master’s Degree studies 

https://fss.osu.eu/research/
https://fss.osu.eu/research/
https://www.osu.eu/20960/projects-and-grants/
https://www.osu.eu/20960/projects-and-grants/
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D. Authenticated copy of the Decision of Recognition of Previous Education - as 
stipulated in Foreign Transcripts in the section “Applicants to the University 
of Ostrava”. This service is provided by the Rectorate of the University of Ostrava. 
Any questions regarding the recognition process are to be submitted to 
recognition@helpdesk.osu.cz . 

 

Criteria for evaluation of the entrance examination 

The maximum score attainable by an applicant for a dissertation project presented 
at the entrance examination is 100 points. The minimum number of points required for 
passing the examination is 75.  

 

The application and the obligatory attachments are to be sent no later than by June 16, 2023 
to the following address: 

• Mgr. Bc. Mirka Šnejdar Matochová  
Assistant for Science and Research  
Faculty of Social Studies  
University of Ostrava  
Českobratrská 16  
702 00 Ostrava  
Czech Republic  
E-mail: mirka.snejdar@osu.cz  
Telephone: +420 553 46 3207  

 

The administrative fee for submission of an application amounts to 600 CZK.  

The annual fee for the studies amounts to 40 000 CZK every academic year of study (in 
compliance with the Statute of the University of Ostrava, Appendix no. 3 Fees Connected with 
Studies at the University of Ostrava, Article 4). 

 

 
 
Schváleno Akademickým senátem Fakulty sociálních studií OU dne 17.10.2022 
V Ostravě 31.10.2022 

za správnost: Scarlet Mánková, vedoucí studijního oddělení FSS 

 

 

https://www.osu.eu/20953/foreign-transcripts/
mailto:recognition@helpdesk.osu.cz
https://www.osu.eu/tereza-janeckova/97830/
mailto:mirka.snejdar@osu.cz
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