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               Č.j.: OU-27236/50-2020 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 

V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH  

STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

 

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu 

 

Bakalářské studijní programy – každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v 

konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč je 

povinen před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu 

v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu 

zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek. Udělený titul BcA. – bakalář 

umění.  

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči nezasílají. 

 

Navazující magisterské studijní programy – každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program 

bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před 

vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O 

konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek. Udělený 

titul MgA. – magistr umění.  

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči nezasílají. 
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Dosažení středního vzdělání mimo Českou republiku  

Uchazeč, který studoval zahraniční střední školu, mezinárodní střední školu, evropskou školu, školu s povolením MŠMT pro plnění povinné školní 

docházky, musí doložit doklad o rovnocennosti tohoto vzdělání. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je rozhodnutí krajského úřadu o 

rovnocennosti zahraničního středního vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo zahraniční doklad o zahraničním středním 

vzdělání. Ostravská univerzita může ověřovat splnění této podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních 

programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) 

v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Ověřenou kopii dokladu předávají 

uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně 

po skončení přijímacích zkoušek. 

 

Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku  

Uchazeč, který studoval zahraniční vysokou školu, musí doložit doklad prokazující rovnocennost tohoto vzdělání. Dokladem prokazujícím splnění 

podmínky je rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí 

o nostrifikaci). Ostravská univerzita může ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních 

programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) 

v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Ověřenou kopii dokladu předávají 

uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně 

po skončení přijímacích zkoušek. 

 

Ustanovení pro nostrifikaci 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 rovněž 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 o vzdělání u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni 

písemně po skončení přijímacích zkoušek. 
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Další podmínky přijetí ke studiu podle studijních programů 

 

 

Bakalářský studijní program Sochařství – volná tvorba, nejvyšší možný počet přijímaných studentů: 3 

standardní doba studia 3 roky, forma studia – prezenční, jazyk – čeština, prominutí přijímací zkoušky – ne 

 

Přijímací zkouška - talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů. 

- Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou do 21. 8. 2020. Na práce zaslané po termínu nebude brán zřetel. 

- Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu - portfolio v rozsahu cca 25 prací, 

fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.), fotodokumentace vlastní tvůrčí práce 

- Soubory ve formátu JPEG nebo PDF zasílají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).  

- Formulář pro odeslání domácích prací pod názvem Zasílání domácích prací pro 1. kolo přijímací zkoušky Fakulty umění je na stránce e-

přihlášky https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska.  

- Soubor s domácími pracemi vloží uchazeči do systému po přihlášení svými iniciálami a číslem přihlášky = oborové číslo. 

- Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů. 

- Uchazeč, který získá méně než 75 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

- Zkušební komise vyhodnotí zaslaná portfolia dne 26. 8. 2020. 
- Od 28. 8. 2020 budou výsledky přijímací zkoušky zveřejněny na webových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky 

 

 

Navazující magisterské studijní programy  

standardní doba studia 2 roky, forma studia – prezenční, jazyk – čeština, prominutí přijímací zkoušky – ne 

 

Studijní program Grafika a kresba, nejvyšší možný počet přijímaných studentů: 3 

Studijní specializace: 

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky
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- Grafika 

- Kresba 

- Digitální grafika ve virtuálním prostředí – studium Double degree 

 

Uchazeč, který podal e-přihlášku ke studiu na Fakultu umění OU a bude přijat ke studiu studijního programu Digitální grafika ve virtuálním 

prostředí (studium Double degree) bude také přijat ke studiu na Slezské univerzitě v Katovicích, Polsko, ke studiu oboru Projektowanie gier a 

przestrzeni wirtualnej, specializace Grafika computerowa gier. Přijímací zkoušku vykonává pouze na Fakultě umění OU. 

Uchazeč, který podal přihlášku ke studiu na Slezské univerzitě v Katovicích, Polsko, ke studiu oboru Projektowanie gier a przestrzeni wirtualnej, 

specializace Grafika computerowa gier, bude také přijat na Fakultu umění OU ke studiu studijního programu Grafika a kresba, specializace 

Digitální grafika ve virtuálním prostředí. Přijímací zkoušku vykonává pouze na Slezské univerzitě v Katovicích. 

 

Studijní program Intermediální umění, nejvyšší možný počet přijímaných studentů: 5 

Studijní specializace: 

- Koncept-objekt-instalace 

- Video-multimédia-performance 

 

Studijní program Malba, nejvyšší možný počet přijímaných studentů: 5 

Studijní specializace: 

- Malba 2 

 

Studijní program Sochařství – volná tvorba, nejvyšší možný počet přijímaných studentů: 2 

 

Studijní program Výtvarná umění, nejvyšší možný počet přijímaných studentů: 2 

Studijní obor: 

- Grafika – ateliér grafického designu 
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Přijímací zkouška - talentová 

- V talentové přijímací zkoušce zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, které 

dokumentuje dosavadní tvůrčí činnost uchazeče. 

- Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 40 bodů. 

- Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

 

Uchazeči odevzdají portfolio svých prací prostřednictvím externího datového uložiště (např. uschovna, wetransfer, dropbox). Odkaz na zásilku 
uchazeči zašlou na adresu Imrich.Veber@osu.cz do 21.8.2020.  

Zkušební komise vyhodnotí zaslaná portfolia dne 26. 8. 2020. 

Od 28. 8. 2020 budou výsledky přijímací zkoušky zveřejněny na webových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky. 

 
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč za úkony spojené s přijímacím řízením jednorázově celou částkou. 

Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu do 

dne 16. 8. 2020. 

Každý uchazeč splatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením teprve dnem jeho připsání na bankovní účet Ostravské univerzity. Mezní 

termín pro připsání platby na bankovní účet OU je stanoven na 16. srpna 2020. V případě neuhrazení poplatku způsobem a v době stanovené 

těmito podmínkami přijetí ke studiu nebude přihláška ke studiu fakultou přijata. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pokrývá náklady celého přijímacího řízení bez ohledu na počet částí přijímací zkoušky. Poplatek 

se nevrací, a to ani v případech, když uchazeč vezme svou přihlášku zpět, když se k přijímací zkoušce nedostaví nebo nebude přijat  ke studiu. 

Poplatek je nutné provést přesně podle instrukcí v elektronické přihlášce zejména s přihlédnutím na všechny spojovací symboly (číslo účtu, 

variabilní a specifický symbol).  

Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.  

 

mailto:Imrich.Veber@osu.cz
https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky
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Termín podání přihlášky: do 16. 8. 2020 

Poplatek spojený s přijímacím řízením: 100,- Kč  

Číslo účtu: 931761/0710 (ČNB)  

IBAN: CZ6507100000000000931761 (pro platby za zahraničí) 

SWIFT: CNBACZPP 

Variabilní symbol: 501011  

Specifický symbol: vygenerován při podání e-přihlášky  

Název účtu adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1 

 

 

Organizačně administrativní opatření pro zajištění práva uchazeče o studium nahlédnout do materiálů, které mají význam pro 

rozhodování o přijetí ke studiu 

 

 Uchazeč má právo v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o vysokých školách) nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.  

Pod pojmem "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky a kopie, pod pojmem "materiály" se rozumí veškeré 

materiály, jež byly součástí přihlášky uchazeče, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné 

hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou zkušební komisí vedeny, včetně hodnocení všech forem 

zkoušky a zápisu o přijímací zkoušce.  

Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti referentky studijního oddělení.  

Pro nahlédnutí do materiálů musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být omezena na dobu kratší než 30 

minut.  

 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu  

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu je uveden výše u jednotlivých studijních programů. V případě programů se specializacemi se dílčí 

kapacity odvíjí od aktuálních možností příslušných pracovišť zajišťujících výuku v těchto specializacích. Faktory ovlivňujícími dílčí kapacity 
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studijního programu jsou zejména aktuální personální a finanční situace, aktuální složení uchazečů z hlediska příslušnosti k jednotlivým 

specializacím a počet studentů aktuálně studujících v dané specializaci napříč jednotlivými ročníky studia.  

Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. Toto navýšení bude oznámeno prostřednictvím veřejné 

části webových stránek fakulty. Důvodem případného navýšení je přiznání finanční podpory z veřejných zdrojů, která je určena speciálně pro 

navýšení počtu studentů. 

 

Informace pro osoby se specifickými potřebami 

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se specifickými potřebami, pokud v informacích ke 

konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých 

studijních programů, může se obrátit na Centrum Pyramida OU: e-mail: referent.pyramida@osu.cz; telefon: +420 553 461 234, mobil: +420 733 

784 095.  

 

Kontakty 

Fakulta umění 

Podlahova 3 

70900 Ostrava – Mariánské Hory 

Studijní oddělení: studium.fu@osu.cz 

 

 

 

Schváleno Akademickým senátem Fakulty umění Ostravské univerzity 

V Ostravě dne 19. 5. 2020 

mailto:studium.fu@osu.cz

