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Drazí prváci!

Vítejte na Ostravské univerzitě, která
se na několik následujících let stává
místem, kde budete trávit většinu
svého času, a jež je dobré poznat blí-
že.

Protože styl fungování na vysoké škole je naprosto odlišný od středoškol-
ského prostředí, je třeba se nejprve dobře připravit na to, co vás čeká.
Abyste se co nejrychleji zorientovali v univerzitním světě, připravili jsme pro
vás tuto příručku plnou užitečných odkazů a přehledných informací, týkají-
cích se vašeho studia, za něž nesete odpovědnost vy sami.

Proto buďte aktivní a zvídaví. Občas, prosím, odložte mobily, ptejte se,
zkoumejte a pátrejte, bádejte a piďte se a udržujte se v touze po poznání.
To následně podrobujte kritice a třibte je v systematické diskusi s akade-
miky. Buďte však zároveň pokorní, trpěliví a odvážní v překonávání veške-
rých nesnází, jež vás potkají. Buďte soustavní a vytrvalí a úspěch se
dostaví. Jistě vše postupně bez obav zvládnete.

Věřím, že se vám ve studiu na Ostravské univerzitě bude dařit, že pro vás
bude plné klíčových zkušeností a přinese vám do života mnoho dobrého,
zvláště nedocenitelná přátelství na celý život. Doufám, že díky němu po-
rostete a dosáhnete svých snů a cílů. Příručka vám v tom chce napomoci.

Jménem Ostravské univerzity vám přeji mnoho úspěchů!
Karel Kočner

studijní poradce
Poradenské centrum OU

P.S.: Pokud zde v příručce něco nenajdete nebo budete potřebovat pomoc
s řešením dalších záležitostí, jsme připraveni vám ji poskytnout v Poraden-
ském centru v budově G, Welcome Centre OU, Mlýnská 5 nebo na tomto
webu. Více se o nás dozvíte také na stranách 34 a 61 – 63.

Malý tip: stáhněte si příručku – čísla v obsahu vás odkážou na kapitoly, slo-
vo obsah v zápatí zpět na seznam kapitol. Klikejte také na loga a obrázky.

https://www.osu.cz/poradenske-centrum/
http://skas.osu.cz/
http://www.younie.cz/
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Přestože u státnic se tě na historii univerzity ptát asi nebudou, není od věci
vědět alespoň tolik, že datum, kdy vznikla Ostravská univerzita je 28. září 
1991. Základy pro její vznik ale můžeme najít už v 50. letech, neboť
navázala na původní Pedagogickou fakultu, která vznikla z Pedagogického
institutu v Opavě. Více o historii si můžeš přečíst zde.

Kdo je kdo a Co je co

Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než střední 
školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto by měl každý 
správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univer-
zity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání 
univerzity.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Adresa:
Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Kontakt
e-mail: info@osu.cz
tel.: 597 091 111, 553 461 111
web: https://www.osu.cz

Akademická obec
Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou obec.
Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické obce Ostrav-
ské univerzity stáváš i ty.

Vedení OU
Rektor

V čele univerzity stojí rektor, který je jmeno-
ván (na návrh Akademického senátu, kterému
se také zodpovídá) prezidentem republiky.
Rektor univerzitu navenek reprezentuje, před-
kládá např. rozpočet univerzity, jmenuje své
zástupce – prorektory, dále např. kvestora, na
návrhy fakultních senátů jmenuje také děkany.
Funkční období je na čtyři roky a tuto funkci
smí zastávat stejná osoba nejvýše dvakrát za
sebou.
Současným rektorem Ostravské univerzity je
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Prorektor
Osobou, která může v jistých záležitostech zastoupit rektora univerzity je
prorektor. Ty jmenuje i odvolává sám rektor po projednání v Akademickém
senátu. Obvykle má prorektor na starost konkrétní oblast. V současné do-
bě má OU čtyři prorektory: prorektora pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
(doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.), prorektorku pro studium a vzdělávání
(doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.), prorektora pro řízení meziná-
rodních vztahů (Mgr. Renáta Tomášková, Dr.) a prorektora pro strategii
a rozvoj (prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.). Celé vedení OU najdeš zde.

obsah

https://www.osu.cz/2/historie-ostravske-univerzity/
https://www.osu.cz/
https://www.osu.cz/
https://www.osu.cz/jan-lata/48589/
https://www.osu.cz/vedeni-univerzity/
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Kvestor
Kvestor je jmenován rektorem, řídí vnitřní správu univerzity a jejím jménem
vystupuje např. v oblasti obchodní či finančně-právní, zajišťuje hospodaření
s finančními prostředky školy. Tuto funkci nyní zastává Ing. Iveta
Nevludová.

Rektor
prof. MuDr. Jan Lata, CSc.   (jan.lata@osu.cz)

Prorektoři
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.  (pavel.drozd@osu.cz)
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.  (jelena.petrucijova@osu.cz)
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.	 	 (renata.tomaskova@osu.cz)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.  (roman.hajek@osu.cz)

Kvestor
Ing. Iveta Nevludová	 	  (iveta.nevludova@osu.cz)

Předseda Akademického Senátu
PhDr. Ilona Plevová, PhD.  (ilona.plevova@osu.cz)

Místopředseda Akademického Senátu
PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (radim.badosek@osu.cz)

Předseda Studentské Komory Akademického Senátu
Mgr. Stanislav Ožana	  (stanislav.ozana@osu.cz)

Akademický senát OU (AS OU)
AS schvaluje strategický záměr školy, rozpočet, vnitřní předpisy, kontroluje
hospodaření s finančními prostředky a volí rektora. To jsou některé z pravo-
mocí AS, důležitého samosprávného zastupitelského orgánu univerzity.
Tvoří jej dvě části – Studentská komora (dva zástupci z každé fakulty
a jeden s celkově nejvyšším počtem volebních hlasů, tj. 13 studentů) a Ko-
mora akademických pracovníků (tvořena čtyřmi zástupci z každé fakulty
plus jedním zástupcem za univerzitní součásti,  tj. 25). Funkční období je 
na tři roky a v čele AS stojí předseda (nyní PhDr. Ilona Plevová, PhD.).

Kompletní přehled zástupců AS, i z tvé fakulty, najdeš na tomto webu 
nebo na Portál > Orgány OU > Akademický senát, kde najdeš také 
veškeré dokumenty týkající se AS včetně zápisů z jednotlivých zasedání.

Zasedání AS jsou veřejná, na jednání se tedy můžeš přijít podívat i ty. Probí-
hají zpravidla v Aule OU, termíny konání najdeš na webové stránce.

Vědecká rada
Samosprávný orgán univerzity, který je zřizován jak na úrovni VŠ, tak 
jednotlivých fakult. Schvaluje zejména strategický záměr univerzity a má 
na starosti jmenovací řízení nových profesorů atp. Předsedou univerzitní 
Vědecké rady je rektor, fakultní pak děkan, a alespoň třetina členů musí 
být mimo akademickou obec OU. Členy Vědecké rady OU najdeš zde
nebo na Portál > Orgány OU > Vědecká rada.

Správní rada
Orgán, jehož hlavní působnost tvoří schvalování zásadních majetkoprávních
rozhodnutí a rozpočtu univerzity. 
Členy správní rady najdeš na stránkách OU.

Rada pro vnitřní hodnocení
RVH OU je samosprávným akademickým orgánem Ostravské univerzity, 
který dohlíží na systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity. Má 15 členů a předsedou je 
rektor. Více pod tímto odkazem.

Rektorát OU
Zajišťuje administrativní provozní chod OU a vytváří podporu jejímu vedení.

Fakulty
Ostravská univerzita má v současné době celkem šest fakult. Každou fa-
kultu dále tvoří katedry a další odborná pracoviště. Více o jednotlivých fa-
kultách se dočteš v části Fakulty OU této příručky, nebo se můžeš 
hned odtud podívat na web OU a podrobné informace včetně aktualit a 
dokumentů samozřejmě najdeš také na Portále v části Fakulty a ústavy.

Součásti univerzity

obsah

https://www.osu.cz/8/vedecka-rada-ostravske-univerzity/
https://www.osu.cz/9/spravni-rada-ostravske-univerzity/
https://www.osu.cz/7/slozeni-akademickeho-senatu-ostravske-univerzity/
https://www.osu.cz/21663/harmonogram-zasedani-as-ou/
https://www.osu.cz/fakulty-a-ustavy/
https://www.osu.cz/rada-pro-vnitrni-hodnoceni/
https://fss.osu.cz/
https://pdf.osu.cz/
https://fu.osu.cz/
https://ff.osu.cz/
https://lf.osu.cz/
https://prf.osu.cz/
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Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Ústav se zabývá odvětvím logiky (tzv. fuzzy logika) a jejím teoretickým pro-
hlubováním, ale také konkrétní aplikací, např. v sémantice přirozeného
jazyka. Více se o tomto ústavu dozvíš na tomto odkazu nebo na vlast-
ních stránkách ÚVAFM.

Evropský výzkumný institut sociální práce
ERIS (European Research Institute for Social Work) vznikl jako výsledek
snahy o prohloubení výzkumu v oblasti sociální práce. Založilo jej
celkem sedm evropských vysokých škol včetně OU, na které má také své
sídlo. Podrobné informace na webu univerzity.

Centrum informačních technologií
Tzv. „CIT“ zajišťuje veškerou správu informačních technologií na univer-
zitě. Informace o jeho službách ti byly zaslány na tvůj studentský e-mail.
Komunikace s CITem probíhá přes helpdesk, který najdeš v Portálu > Mo-
je stránka. Obracej se na ně v případě problému s IS OU (např. blbne ti e-
mail, Portál). Tady máš odkaz na web.

Menza
Ostravská univerzita již nějaký čas nemá vlastní menzu, ale spolupracuje s 
několika restauracemi, kde se můžeš najíst za studentské ceny. Více naj-
deš v části Kam na jídlo nebo na těchto stránkách.

Fakulta 

Fakulta sociálních studií (FSS)     

Fakulta umění (FU) 

Filozofická fakulta (FF)

Lékařská fakulta (LF)

Pedagogická fakulta (PdF)

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Děkan/ka

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

doc. MgA. František Kowolowski

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

bude zvolen v nových volbách

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

web

https://fss.osu.cz/

https://fu.osu.cz/

https://ff.osu.cz/

https://lf.osu.cz/

https://pdf.osu.cz/

https://prf.osu.cz/

Absolventi OU
Přestože na univerzitě teprve začínáš, na konci tvé studijní cesty tě čeká
nejen diplom a titul, ale také status absolventa Ostravské univerzity. A pro ty
je tady Portál Absolventů.

Univerzitní knihovna
UK OU je veřejnou knihovnou s množstvím služeb. Veškeré informace na-
jdeš na webu knihovny nebo v části Knihovny a studijní materiály této pří-
ručky.

Univerzitní knihkupectví
V univerzitním knihkupectví můžeš zakoupit tituly nejen vydané naší
univerzitou, ale i další odborné publikace. Na webu knihkupectví je k dis-
pozici on-line katalog nabízených titulů. Sídlí v přízemí budovy G v ulici
Mlýnská 5, což je zbrusu nové Welcome Centre Ostravské univerzity.

Vysokoškolské koleje Jana Opletala
Více v části Koleje Hladnov a na webu OU.

Důležité odkazy
Oficiální webová stránka OU:
https://www.osu.cz

Rozmístění a označení budov OU:
https://www.osu.cz/budovy/

Úřední deska OU:
https://www.osu.cz/uredni-deska/

Portál OU:
https://portal.osu.cz/wps/portal/

Poradenské centrum OU:
https://www.osu.cz/poradenske-centrum/

Univerzitní knihovna:
https://knihovna.osu.cz/

https://absolventi.osu.cz/
https://knihovna.osu.cz/
https://koleje.osu.cz/
https://ifm.osu.cz/
http://irafm.osu.cz/
https://cit.osu.cz/
https://evis.osu.cz/
https://knihkupectvi.osu.cz/
https://www.osu.cz/univerzitni-menzy/
http://blackkalebar.cz/
https://www.facebook.com/bistrobocca/
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Studentská komora
Akademického senátu OU

Každý akademický senát (AS), jak „malý“ fakultní, tak „velký“ univerzitní,
se skládá z komory akademických pracovníků a studentské komory (SK),
do které si volíme své zástupce my, studenti.

My studenti z „velkého“ senátu podobně jako studenti z „malého“ senátu:
snažíme se zlepšit podmínky studia na OU (např. počet termínů
na zkoušku, stravování)
pomáháme studentům řešit jejich studijní problémy (např. nečekané
změny ve studijním plánu),
vaše připomínky prezentujeme vedení OU,

pořádáme infoschůzky pro prváky, pravidelné setkávání s vámi se
studenty, setkání studentských organizací a setkání studentů s rektorem.
informujeme studenty o důležitých změnách na univerzitě
spolupracujeme s jinými SK v rámci OU i z jiných vysokých škol
zapojujeme se do celorepublikových aktivit

Členové SK AS OU
Z každé fakulty zastupují studenty v SK AS dva studentští zástupci a je-
den nejvýše preferovaný u voleb. Pokud budeš potřebovat či budeš mít ně-
jaký dobrý nápad, neváhej se na ně obrátit. Najdeš je zde nebo se můžeš 
podívat na jejich facebook.

Jména a kontakty na ně najdeš také na webu OU > Orgány a vedení
univerzity > Akademický senát, ale pro zjednodušení tady máš odkaz.

Volby do SK AS OU
Senát je volen na tři roky a průběžně probíhají doplňkové volby za studen-
ty, kteří již ukončili studium. V průběhu akademického roku na jednotlivých
fakultách mohou proběhnout i volby do „malých“ fakultních senátů, proto
doporučujeme sledovat e-mail a nástěnky. Bude-li příležitost, neváhejte
a přijďte kandidovat nebo dát hlas svému kandidátovi.

Rada vysokých škol (RVŠ)
Rada vysokých škol je oficiální reprezentací všech vysokých škol v České
republice. Jedná se tedy o něco jako „celorepublikový senát“, jehož členo-
vé jsou zástupci všech vysokých škol v Česku. Členové jsou delegováni
Akademickými senáty jednotlivých vysokých škol. RVŠ připomínkuje návrhy
ministerstva školství.
Více na stránkách RVŠ.

Studentská komora RVŠ (SK RVŠ)
Součástí RVŠ je také SK RVŠ, která reprezentuje studující, zastupuje je
a hájí zájmy nás studentů v celé ČR. V minulosti např. SK RVŠ pomoh-
la prosadit ubytovací stipendia, navýšení doktorských stipendií a dlouho-
době pracuje na vytváření moderního a efektivního školství. Je členem
ESU – Evropské studentské unie a spolupracuje se slovenskou národní
reprezentací (ŠRVŠ). Logo SK RVŠ mimo jiné najdete na kartičkách ISIC.
Více na webu SK RVŠ.

Za studenty naší univerzity je delegátem v SK RVŠ Mgr. Stanislav Ožana,
doktorand na Přírodovědecké fakultě (stanislav.ozana@osu.cz), kterého v
současnosti zastupuje Mgr. Jiří Skýpala (jiri.skypala@osu.cz).

Ministerstvo školství
Naše univerzita spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (MŠMT). Pamatovat by sis měl rozhodně jméno ministra
školství, kterým je již téměř rok jmenován Ing. Robert Plaga, Ph.D..
Více na stránkách MŠMT.

co dál vědět

obsah

http://skas.osu.cz/
https://www.facebook.com/studentskakomoraou/
https://www.osu.cz/akademicky-senat/
http://www.radavs.cz/
http://www.skrvs.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.skrvs.cz/
http://www.msmt.cz/
http://skas.osu.cz/
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OU na webu

OU@LIVE – živý online magazín univerzity

OUletník OU@LIVE

Listy FF Ostravské univerzity

Social Hub Ostravské univerzity – OU na sociálních sítích

Tituly a oslovování
K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci.
Např. je-li Mgr. Petr Novák, Ph.D., oslovíme ho „pane doktore“, vykonává-li
zároveň funkci proděkana, oslovíme jej „pane proděkane“. Obecně platí, že
od rektora přes prorektory, děkany až k proděkanům volíme u oslovování
akademickou funkci (pane rektore, paní děkanko...), od vedoucích kate-
der k asistentům volíme titul akademický (pane docente, paní doktorko).

Titul (před jménem)	 	 Oslovení (od nejnižšího po nejvyšší)
Bc./BcA.    Pane bakaláři, paní bakalářko
Mgr./ MgA.    Pane magistře, paní magistro
Ing.     Pane inženýre, paní inženýrko
RNDr./PhDr./MUDr./JUDr.  Pane doktore, paní doktorko
doc.     Pane docente, paní docentko
prof.     Pane profesore, paní profesorko

Titul (za jménem)	 	 Oslovení (od nejnižšího po nejvyšší)
Ph.D. Pane doktore, paní doktorko
CSc. Kandidát věd (při oslovení se nevyužívá, volí se
. nejvyšší titul před jménem)
DrSc. Doktor věd (při oslovení se nevyužívá, volí se
. nejvyšší titul před jménem)

RADA: Na významné univerzitní události, jako jsou imatrikula-
ce či promoce, je společenské oblečení nutností. Ani na zkoušky
však není vhodné přijít v pohorkách. Košile a dlouhé kalhoty u pánů
a nevyzývavý společenský oděv u dam je standardem.

Centrum Pyramida
Pyramida je centrum podpory studentům se specifickými potřebami, tedy
studentům se zdravotním postižením či znevýhodněním. Poskytuje rozsáhlé
služby včetně individuální výuky, zapisovatelské, tlumočnické a asistenční
služby, odborné konzultace a kurzy. Centrum Pyramida najdete v budově
Univerzitní knihovny na ulici Bráfova.
Více na stránkách Pyramidy.

Univerzitní média a periodika
Vedle oficiálního webu Ostravské univerzity je hlavním zdrojem infor-
mací stran toho, co se děje na univerzitě i na fakultách náš unikátní živý
on-line magazín OU@LIVE. Denně přináší pozvánky na zajímavé akce,
reportáže a fotoreportáže z nich, novinky z vědy a výzkumu i student-
ského dění a také informace o tom, co univerzita a její fakulty
plánují. Přispívat můžeš i ty, a to přímo jako redaktor, nebo
prostřednictvím vlastního blogu.

OU@LIVE od roku 2015 vychází také v podobě OUletníku, který shrnuje to
nejzajímavější dění na univerzitě za poslední období AR a je také pozván-
kou na nadcházející akce pro veřejnost. Aktuální číslo i archiv OUletníků
najdeš zde.

TIP: aktuální dění a zajímavosti z Ostravské univerzity můžeš
sledovat také na facebookovém profilu univerzity.
www.facebook.com/ostravska.univerzita

Své periodikum má také jedna z našich fakult, filozofická – Listy FF. Kromě
zajímavých rozhovorů v nich najdeš detailní informace z dění na této fakultě
nebo například pozvánky na blížící se akce. Všechna čísla na samotném
webu Listů FF nebo na Portálu pod Filozofickou fakultou.

https://pyramida.osu.cz/
https://www.osu.cz/13424/ouletnik/
https://ff.osu.cz/7244/listy-filozoficke-fakulty-ostravske-univerzity/
https://alive.osu.cz/
https://www.osu.cz/13424/ouletnik/
https://ff.osu.cz/7244/listy-filozoficke-fakulty-ostravske-univerzity/
https://www.osu.cz/univerzita-na-socialnich-sitich/
https://www.osu.cz/
https://alive.osu.cz/
https://alive.osu.cz/
http://www.facebook.com/ostravska.univerzita
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Akademický rok
Zatímco na středních školách se používá označení školní rok, na univerzi-
tách se jedná o rok akademický. Začíná 1. září 2018 a končí 31. srpna 2019.
Dělí se na zimní a letní semestr. Každý z nich má několik výukových týdnů,
kdy probíhají přednášky, semináře či cvičení. Po nich následuje zkouškové
období. Poslední den zkouškového období v zimním semestru také bývá
mezním termínem pro splnění studijních povinností pro daný semestr. U let-
ního je to pak poslední den akademického roku, tedy poslední srpnový den.

Pamatuj si
Mezní termín pro splnění studijních povinností v zimním semestru je po-
slední pracovní den zkouškového období v ZS (pátek 8. 2. 2019) a mez-
níkem pro završení letního semestru je poslední pracovní den akade-
mického roku (pátek 30. 8. 2019). Kompletní harmonogram AR na univerzi-
tě najdeš tady.

Každá fakulta si podle tohoto rámcového univerzitního harmonogramu dále
upravuje svůj fakultní harmonogram roku a pro tebe je závazná verze tvé 
fakulty. Harmonogramy jednotlivých fakult najdeš na každém fakultním 
webu pod záložkou Student > Harmonogram akademického roku.

harmonogram ar ou

Zápisy do studia

Zápis do studia v akademickém roce

Začátek výuky v ZS (Všeobecné lékařství, nelékařské SP LF)

Zápis předmětů na zimní semestr (1. ročníky LF, FSS a FF)

Začátek výuky v ZS (FSS - studijní program ZSP)

Zápis předmětů na ZS (1. ročníky FF, FU, PdF, PřF)

Začátek výuky v zimním semestru (ostatní studijní programy)

Eventuální korekce zápisu předmětů v rámci daných kapacit

Noc vědců - 100 let české vědy

Imatrikulace

Zápis předmětů na letní semestr - 1. krok (registrace)

Zápis předmětů na letní semestr - dodatečná registrace

za předměty zrušené z důvodu malého zájmu

Podání žádostí o sociální stipendia pro AR 2018/2019

Podání žádosti o ubytovací stipendium pro AR 2018/2019

Nejzazší možnost pro doložení potvrzení k podané žádosti

o sociální stipendium pro AR 2018/2019

Konec výuky v zimním semestru

Vánoční prázdniny

červenec - září 2018

3. 9. – 9. 9. 2018

10. 9. 2018

11. 9. – 14. 9. 2018

17. 9. 2018

18. 9. – 23. 9. 2018

24. 9. 2018

24. 9. – 30. 9. 2018 

5. 10. 2018

září – říjen 2018

30. 10. – 11. 11. 2018

14. 11. – 19. 11. 2018

do 30. 10. 2018

do 30.10. 2018

9. 11. 2018

21.12.  2018

22. 12. 2018 – 1.1. 2019

Zimní semestr
 Akademický rok 2018/2019 na Ostravské univerzitě trvá od 1. září 2018 do
31. srpna 2019. Posledním dnem ZS je pátek 8. 2. 2019.

Harmonogram AR na fakultách
Přece jen ti zde necháváme jeden z odkazů na harmonogram své fakulty.

Harmonogram AR pro Fakultu sociálních studií.

Harmonogram AR pro Pedagogickou fakultu.

Harmonogram AR pro Fakultu umění.

Harmonogram AR pro Filozofickou fakultu.

Harmonogram AR pro Lékařskou Fakultu.

Harmonogram AR pro Přírodovědeckou fakultu.

Přehled o akcích pořádaných univerzitou získáš na tomto odkaze.

Tady zmapuj možnosti, které nabízí studentský život.

obsah

https://dokumenty.osu.cz/fss/urednideska/harmonogram-as-fss-2018-19.pdf
https://dokumenty.osu.cz/pdf/urednideska/pdf-harmonogram-ar-2018-2019.pdf
https://dokumenty.osu.cz/fu/urednideska/fu-harmonogram-ar-2018-2019.pdf
https://dokumenty.osu.cz/ff/uredni-deska/ff-harmonogram-ar-2018-2019.pdf
https://dokumenty.osu.cz/lf/urednideska/lf-harmonogram-ar-2018-2019.pdf
https://dokumenty.osu.cz/prf/urednideska/prf-harmonogram-2018-2019.pdf
https://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/ou-harmonogram-akademickeho-roku-2018-2019.pdf
https://www.osu.cz/kalendar/
https://www.osu.cz/bohaty-studentsky-zivot/
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Zkouškové období ZS

Zápis předmětů na LS - 2. krok (volby rozvrhové akce)

Mezní termín pro splnění studijních povinností za ZS

                              2. 1. – 8. 2. 2019

5. 2. – 10. 2. 2019

8. 2. 2019

všechno o studiu na ou

První dny na univerzitě ti můžou zamotat hlavu. Je toho moc, co musíš po-
brat a všechno se děje docela rychle. Ještě než usedneš na první přednáš-
ku, měl by ses seznámit s několika věcmi.

1. Alespoň jednou proletět Studijní a zkušební řád. Pro většinu nuda,
        ale zodpoví řadu otázek a pomůže pochopit to nejdůležitější o studiu na OU.
    Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium.
2. Seznámit se s Portálem. Proklikej se tímto systémem, který budeš během

studia opravdu potřebovat. Zvláště důležitá je část Moje stránka.
3. Kontroluj svůj studentský e-mail, nebo si zprávy nech přeposílat na
    osobní e-mail.
4. Vyřídit si Studentskou kartu (nebo ISIC), dále doporučujeme vyřídit
    si účet v bance a číslo účtu vložit do Portálu.
5. Zapsat si předměty, které budeš v tomto semestru studovat.
6. Účastnit se imatrikulace, která je povinná, i když „docházku“ nikdo obvykle
    nekontroluje. Ale podobnou slávu zažiješ až při promocích.

Číslo účtu a specifický symbol
Na OU panuje bezhotovostní platební styk, vložení čísla účtu do systému
je tedy nezbytné. Pokud si účet do Portálu nevložíš, nebude ti možné vy-
platit případné stipendium. Portál > Moje stránka > Studium > Stipendia
studenta a tam vložit číslo účtu. Věříme, že to zvládneš. Na Portále 
zjistíš ještě jeden velmi důležitý údaj, a to specifický symbol pro platby. 
Při jakékoliv platbě jej VŽDY musíš uvést. Bez tohoto čísla nebude účtár-
na univerzity vědět, kdo platbu poslal. Portál > Moje stránka > Personální 
informace.

Elektronická peněženka
„Elektronickou peněženkou“, jinak také CUS (Centrální úhradový systém) se
platí služby poskytované menzou, poplatky za nadstandardní služby, poplatky
v Univerzitní knihovně,  Univerzitním knihkupectví atd. K placení ti slouží tvoje
identifikační karta.

První dny na univerzitě
Kompletní harmonogram pro celý akademický rok 2018/2019 je
také na Portál > Dokumenty > OU > Opatření rektora > 32/2017 K zápisu
předmětů, Příloha č.1: Harmonogram akademického roku 2018/2019.

obsah

https://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/ou-stud_zk_rad-20170901cs.pdf
http://www.majalesostrava.cz/
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Peníze do své elektronické peněženky můžeš vkládat přímo na účet univer-
zity: č. ú. 931761/0710, variabilní symbol 901088.

Specifický symbol pro platby je individuální, najdeš ho na Portál > Moje
stránka > Personální informace

Aktuální zůstatek tvé elektronické peněženky najdeš Portál > Moje stránka
> Personální informace, kde můžeš sledovat, kolik peněz máš k dispozici
pro další platby.

Studentská karta
Určitě budeš potřebovat kartu studenta. Ta je nezbytnou součástí student-
ského života. Slouží k otevírání dveří v některých budovách, jako průkaz
do studovny, knihovny, pro platby v rámci elektronické peněženky, v menze,
průkaz totožnosti aj. (Je tvou povinností se na vyzvání vyučujícího během
kontroly studia – zkoušky nebo zápočtu – touto kartou prokázat!). Na výběr
máš ze dvou karet. Jednak si můžeš vybrat kartu ISIC (pozor, karta ISIC
vydaná jinou společností nebude v rámci OU fungovat).
Lze na ní pobírat i různé slevy, stejně jako s klasickou ISIC kartou. Nevýho-
dou je, že se její prodlužování platí. Druhá možnost je klasická studentská
karta, „modrá karta“. Tato je prodlužována zdarma. V rámci OU má stejné
funkce jako karta ISIC, avšak většinou na ni nelze čerpat slevy v obchodech.
Zde najdeš, po přihlášení, potřebné kontakty a otevírací dobu pro zřízení 
karty studenta.

TIP: za prodloužení ISIC sice zaplatíš každý další rok studia, ale vět-
šina bank ti při vedení studentského účtu připíše za ISIC každý rok
200 Kč, pokud si tam tedy nezapomeneš zajít a prodlouženou ISIC
kartu ukázat.
Slevy ISIC: https://www.isic.cz/slevy/

Postup:
1. Zaplatit si dle tebe vybranou kartu, dle instrukcí níže – pouze bezhotovostně.
2. Trpělivě si počkat pár dní než se peníze převedou (1 – 3 dny).
3. Zajít na Kartové centrum spolu s občanským průkazem.
4. Zde tě vyfotí a kartu vyrobí na počkání. Karta bude plně funkční
    od následujícího dne.

Kartové centrum se nachází v budově CIT, hned vedle Univer-
zitní knihovny, na Bráfově ulici.
Více o Kartovém centru na webu OU.
Od 17. 9. do 11. 10. bude mít kartové centrum prodloužené úřední hodiny:
pondělí až pátek, vždy 8.00 – 11.00 a 12.00 – 15.00.

Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu se vydává na příslušném studijním oddělení. Jsou dvě 
možnosti, buďto si dopředu vytiskneš potvrzení a na studijním jej necháš 
potvrdit Portál > Moje stránka > Studium, anebo si příslušný formulář vy-
plníš přímo na studijním oddělení. Potvrzení je většinou vydávané při zápi-
su do studia, v dalších letech studia až po zápise do akademického roku.

POZOR: na studijním nelze koupit kartičku na MHD. Ta je k dostání u pro-
dejce MHD, až poté ji můžeš na studijním potvrdit. Již nějakou dobu
nelze zakoupit klasické papírové kupony na ostravskou MHD, musíš si vyří-
dit bezkontaktní čipovou kartu, tzv. ODISka. Další informace najdeš zde.

Platba Studentské identifikační
karty „Modrá karta“

Účet: 931761
Kód banky: 0710
Variabilní symbol: 901088
Specifický symbol (studenta dle
portálu)
Částka: 100 Kč

Platba studentské identifikační
karty ISIC:

Účet: 931761
Kód banky: 0710
Variabilní symbol: 901088
Specifický symbol (studenta dle
portálu)
Částka: 220 Kč
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http://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/odiska/3/proc-si-mam-odisku-poridit.html
https://portal.osu.cz/wps/myportal/cit/karty
https://cit.osu.cz/20446/kartove-centrum/
https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/
https://cit.osu.cz/20446/kartove-centrum/


Máme 3 druhy předmětů:
1. Povinný předmět (označován jako A) – absolvování je povinné, musíš
    si jej zapsat a následně splnit.

2. Povinně volitelný předmět (označován jako B) – obvykle v určitých blo-
cích, ty si musíš vybrat tolik předmětů z daného bloku, abys získal přede-
psaný minimální počet kreditů. Konkrétní volba předmětů je ale na tobě.

3. Výběrový předmět (označován jako C) – v Céčkách máš doporučené pře-
dměty, zároveň si můžeš zvolit jakýkoli předmět vyučovaný na OU, pokud
není nějak omezen (např. kapacitou nebo podmíněn jiným). Céčky si
doplňuješ potřebné množství kreditů, které musíš získat za studium

   (v Bc.programu 180). Za dobu studia nemusíš absolvovat žádné Céčko,
pokud si kredity doplníš v rámci Béček.

Posloupnost výběru předmětů je téměř výhradně na tobě. V prvním ročníku
bys ale měl absolvovat předepsaná Áčka. Celkově je doporučováno řídit
se u Áček a Béček doporučeným rokem studia a to především u návazných
předmětů, vyhneš se tak možným kolizím v rozvrhu. U Všeobecného lékař-
ství je student povinen splnit všechny povinné předměty stanové pro první
rok studia.

Na OU jsou 3 typy studijních programů:
1. Bakalářský
2. Magisterský (nenavazující nebo navazující na bakalářské studium)
3. Doktorský

Studium na OU může mít formu:
a) Prezenční – denní
b) Distanční – „dálkové“, student se povinně dostaví jen k zápisu a přezkoušení
c) Kombinovanou – kombinace a) a b), obvykle ve výukových blocích

Standardní doba studia (SDS, v letech):
a) bakalářský program – 3 (max. 5)
b) magisterský pětiletý – 5 (max. 7)
c) magisterský šestiletý – 6 (max. 8)
d) magisterský navazující – 2 (max. 4)
e) doktorský program – 3 nebo 4 (max. 6)

Studijní plán
Každý studijní program má určitý studijní plán. Na OU máš v některých
věcech relativní svobodu a vytváříš si svůj osobní studijní plán pro každý
semestr. Co musíš dodržet, je podmíněnost předmětů a podmínky zápisu 
– tedy registrace předmětů a následně jejich zápis na rozvrhové akce.

Přednáška
Obvykle mluví učitel a ty jen posloucháš. Je zpravidla nepovinná a je
na tobě, zda tam budeš nebo nebudeš chodit. Přesto platí, že na přednáš-
kách se toho můžeš hodně dovědět, minimálně na té první obvykle podmín-
ky udělení zápočtu či zkoušky daného předmětu. Děkan však může rozhod-
nout, že jsou povinné. Minimálně v prvním ročníku, doporučujeme kontrolu
opatření děkana dané fakulty na Portálu.

Cvičení či seminář
Tady už po tobě obvykle budou chtít aktivitu. Většinou ti vyučující na začátku
řekne, jakou procentní účast musíš ve cvičeních či na semináři splnit. Dozvíš
se to také v Popisu předmětu.

Konzultace
Vyučující mají své konzultační hodiny. Během nich můžeš individuálně pro-
brat, čemu v látce nerozumíš. Najdeš je na dveřích vyučujícího nebo Portál
> Fakulty a ústavy > tvá fakulta > Katedry > tvá katedra > Konzultační hodi-
ny. Někdy lze dohledat i v rozvrhu daného vyučujícího pod zkratkou
KONHO. Portál >  Moje stránka > Prohlížení > Učitelé (nutno zadat jméno
a správný semestr). E-mailem se můžeš domluvit i na jiném termínu.

RADA: Na Portálu najdeš u jednotlivých předmětů jejich charakteristiku.
Popis předmětu, tzv. sylabus, bys měl mít nastudován, jsou tam uvedeny
podmínky ukončení předmětu i další užitečné informace, například časová
náročnost či studijní literatura. Výuka na OU může také probíhat formou
exkurze, praxe, speciálních kurzů, tutoriálů (off-line a on-line) – eLearning.

eLearning
Někteří učitelé využívají k výuce tzv. Moodle, tedy interaktivní komu-
nikační rozhraní mezi vyučujícím a studentem, kde k danému předmětu
můžeš najít dílčí úkoly, testy, možnost diskuse aj. Zda s tímto systémem bu-
deš u daného předmětu pracovat, ti sdělí vyučující. https://moodle.osu.cz/

trocha nut(d)né teorie
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Kontrola studia
Kontrola studia je obvykle spojena s kontrolou studijních výsledků po 1. se-
mestru studia (student musí získat aspoň 20 kreditů) a po ukončení kaž-
dého akademického roku. Výsledky studia jsou zaznamenávány v tvém
elektronickém indexu. Ten najdeš na Portále a jsi POVINEN kontrolovat,
zda ti vyučující tvůj výsledek zapsal (měl by tak učinit do pěti dnů ode dne
vykonání). Předměty jsou ukončovány zpravidla zápočtem, nebo zkouškou.
Zápočet
Obvykle jednodušší než zkouška, někdy udělen za docházku, seminárku,
úspěšné zvládnutí testu. Přesné podmínky udělení najdeš v Popisu před-
mětu a na začátku kurzu ti je sdělí obvykle vyučující. Hodnotí se buďto
„splněno“, nebo „nesplněno“. Hodnocení může být také bodové a to na škále
0 - 100 bodů. Pokud máš 51 a víc, zápočet ti bude udělen, pokud 50 a méně,
budeš si to muset zopakovat.
Zkouška
Obvykle těžší, samotná zkouška může být podmíněna testem či splněním
dalších požadavků. Zkouška je písemná, ústní, praktická nebo kombinova-
ná. Vše najdeš opět v Popisu předmětu nebo ti to sdělí vyučující.
Hodnotí se známkou A, B, C, D, E, F. Pokud máš A–E, je to ještě dobré,
pokud dostaneš F, zkoušku jsi neudělal a musíš ji opakovat. Hodnocení si
lze představit i v bodech, ale již nějakou dobu se na OU body  nehodnotí,
viz tabulku níže.

slovní vyjádření: „výborně“, „velmi dobře plus“, „velmi dobře“, „dobře plus“,
„dobře“, „nevyhověl“

*čtyřbodová číselná stupnice platila do 31. 8. 2015, uvádíme pro snazší po-
chopení; také se vztahuje k váženému studijnímu průměru

   Body

91–100 
81–90
71–80 
61–70
51–60
  0–50 

Zkouška
(alfabetická stupnice)

A
B
C
D
E
F

Kolik máš pokusů?
Zkouška – máš 1 + 1 pokus, tedy jeden řádný pokus a jeden opravný v
rámci vypsaných termínů. Během studia můžeš mimořádně využít „děkan-
ský“ (třetí) termín, ale pouze u již podruhé zapsaných a stejně tak neú-
spěšných předmětů. O tento termín musíš písemně požádat prostřednic-
tvím studijního oddělení a vše musíš stihnout během zkouškového období. 
V rámci bakalářského studia můžeš požádat o "děkanský" termín maxi-
málně 3x a v rámci navazujícího magisterského studia nanejvýš 2x.
Zápočet – za splnění povinností je ti udělen zápočet. Pokud je nestihneš, mů-
žeš se s vyučujícím domluvit a může ti dát druhý pokus (ale to už je jen na něm).

Kromě toho, že nesmíš překročit hranici 3,40, pokud budeš mít naopak VSP
do 1,2 nebo 1,5, můžeš získat prospěchové stipendium. A je-li libo na kon-
ci červený diplom, musíš ukončit studium jednak ve standardní době, od-
státnicovat s celkovým prospěch „výborně“ a samozřejmě tvůj VSP nesmí
za celou dobu studia přesáhnout 1,5.

Ukončení studia
Cílem je ukončit studium státní závěrečnou zkouškou. Je ale několik 
dalších věcí, které jsou důvodem pro ukončení studia už během 
studia. Podrobně je najdeš ve Studijním a zkušebním řádu.
1. Nesplníš podmínky pro 1. semestr studia (min. 20 kreditů)
2. Nesplníš podmínky pro první rok studia (min. 40 kreditů)
3. Neprovedl jsi elektronický zápis do studia (do 2. a vyššího ročníku)
4. Neprovedl jsi zápis předmětů ve všech krocích (registrace a zápis)
5. Měl jsi na konci AR VSP horší než 3,40

Vážený studijní průměr
VSP je jedna z věcí, které by sis měl hlídat. Je vypočítáván ze známek z
předmětů ukončených zkouškou. Na začátku semestru máš automaticky
ze všech 4, tvůj VSP je tedy 4. Postupně, jak vykonáváš zkoušky, se sni-
žuje. Na konci roku, tedy k 30. srpnu, NESMÍ být vyšší než 3,40!!! Mů-
žeš si jej vypočítat sám podle vzorce nebo jej najdeš v horní liště tvého In-
dexu.

Kde k je počet kreditů za daný kurz
z je známka získaná při zkoušce daného kurzu
n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoce-
ném období, které jsou ukončeny zkouškou.

honba za studijními povinnostmi

Zkouška
(číselná stupnice)*

1
1,5
2

2,5
3
4

Zápočet   

započteno 

nezapočteno
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6. Překročil jsi počet nesplněných B a C předmětů (u Bc. stu-
dijních programů 6, u navazujícího dvouletého Mgr. 4)

7. Překročil jsi počet možností opravného termínu u A předmětů (v Bc.
můžeš max. 3x, v NMgr. max. 2x, což odpovídá tvé SDS; o děkanský
termín můžeš požádat pouze pokud sis předmět zapsal již podruhé)

8. Překročil jsi maximální možnou délku studia nebo jsi v ní nesplnil studijní
povinnosti

9. Nesplnil jsi počet požadovaných kreditů (min. 20 za 1. semestr studia,
min. 40 za první AR, min. 80 za 4 po sobě jdoucí semestry)

10. Přerušil jsi studium a včas se znovu nepřihlásil a do 5 dnů se řádně
neomluvil

Za celé studium si můžeš dovolit neudělat (tedy zapsat a nedokončit) určitý
počet B a C předmětů, který se rovná dvojnásobku standardní doby studia.
Např. u bakalářského studia to je celkem 6 předmětů B a C, u navazujícího
Mgr. 4, což je dvojnásobek dané SDS. Nesplněný předmět si můžeš za-
psat v dalším roce nejvýše jednou, pokud jej neuděláš ani tentokrát,
stále se to počítá jako jeden nesplněný. Naopak, pokud bys jej napodruhé
splnil, anuluje se ti předchozí nesplnění.

Nutné minimum aneb co musíš zvládnout
První semestr – musíš získat min. 20 kreditů
První rok studia – min. 40 kreditů, VSP nesmí být vyšší než 3,40, počet
zapsaných a neabsolvovaných B a C předmětů nesmí překročit stanovené
maximum
Další roky – na konci žádného AR nesmí být tvůj VSP vyšší než 3,40, ne-
smíš si zapsat a nesplnit vyšší počet B a C předmětů, musíš získat min.
80 kreditů ve 4 po sobě jdoucích semestrech, nesmíš si podruhé zapsat
A předmět a znovu jej nesplnit

Kreditní systém odráží evropský systém. Kredit je jednotka, která předsta-
vuje průměrnou studijní zátěž měřenou časem. Např. u 2kreditového před-
mětu se až tak moc nenadřeš, u předmětu, za který získáš třeba 5 kreditů, už
počítej s větší náročností. Kredity získáš, pokud splníš VŠECHNY pod-
mínky, které jsou u předmětu předepsány.
Minimální počet kreditů za celé studium je šedesátinásobek standardní doby
studia (např. u bakalářského studia 60 x 3 = 180).
Maximum kreditů za AR je 90. (Můžeš požádat o navýšení děkana, který
rozhodne, zda ti to povolí či ne).

Co vše tedy hlídat?
Kredity – kredity jsou základ, hlídej si všechna minima (za první semestr [20],
za AR [40], za celé studium [60xstandardní délka studia])
Dobu studia – nesmíš překročit max. dobu studia (nezapočítává se do ní
přerušení)
Áčka – všechny Ačkové předměty musíš splnit během celého studia
Béčka – v blocích musíš splnit předepsané minimum (např. 12 kreditů)
Nesplněná B + C – počet zapsaných a neukončených B a C předmětů ne-
smí překročit povolený limit (u Bc. 6)
VSP – nesmí být na konci AR vyšší než 3,40 a pokud chceš prospěchové
stípko, hlídej si, abys nepřekročil hranici 1,5
Zápis do studia – ve 2. a vyšším ročníku se budeš do AR zapiso-
vat pouze elektronicky – Portál > Moje stránka > Studium > Elektro-
nický zápis (objeví se to pouze v době stanoveném harmonogramem)
Registraci předmětů – v harmonogramem stanovaném období si musíš
na Portálu (Předzápis) registrovat předměty pro další semestr (pro LS v říjnu
a listopadu, pro ZS v květnu)
Zápis předmětů – musíš přes Portál (Předzápis) provést zápis předmětů
na konkrétní rozvrhové akce (pro LS v únoru, pro ZS v září).
Termíny zkoušek – vyučující na Portál > Moje stránka > Studium >
Přihlašování na zkoušky vypíše termíny zkoušek, ty si musíš hlídat, abys
je nepropásl a aby ses na termín přihlásil včas (mají omezenou kapaci-
tu); z přihlášené zkoušky se můžeš nejpozději 24 hodin před konáním
zkoušky odepsat a zapsat si jiný termín

Pamatuj si
V prvním ročníku studia probíhá zápis osobně, v okamžiku kdy předložíš
kopii maturitního vysvědčení a zapíšeš se, jsi studentem OU. V dalších roč-
nících už probíhá zápis POUZE elektronicky přes Portál, kdy se ti v záložce
Studium objeví Elektronický zápis. Nezapsání se do dalšího ročníku touto
cestou může být důvod pro ukončení tvého studia.

Na něco tě může e-mailem upozornit studijní oddělení (např. na zá-
pis do studia, registraci a zápis předmětů aj.). Nikdo to za tebe ale hlídat
nebude. Pokud něco řádně nesplníš, porušíš Studijní a zkušební řád, je
to důvod k ukončení studia. Např. u registrace předmětů, pokud přece jen
zapomeneš, můžeš za poplatek na studijním oddělení provést dodatečnou
registraci. Pokud ale nesplníš podruhé zapsané Áčko, máš smůlu.
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Portál je zřejmě nejdůležitější webovou aplikací, se kterou budeš během stu-
dia pracovat. Najdeš zde téměř vše. Od aktualit, přes možnosti stravování
a ubytování až po databázi vysokoškolských prací. Hned první rada tedy zní:
projdi si jej hned na začátku, ušetříš tím později mnoho času. Po přihlášení
do portálu najdeš v pravém sloupci užitečné odkazy na studentské informa-
ce.

Než se dostaneme k té nejdůležitější složce, proleťme v rychlosti
několik dalších zajímavých složek, které můžeš potřebovat.

Úvod – zajímat by tě mohly zvláště aktuality na Hlavní stránce.
Informační systémy – zde najdeš databázi Vysokoškolských prací.
Až budeš zadávat téma své bakalářky, bude to právě zde. Také zde najdeš
informace o všech VŠKP na naší univerzitě.
Dokumenty – v této složce by tě měla zajímat zvláště část Ostravská univer-
zita > Studium. Najdeš zde totiž nejdůležitější dokumenty týkající se tvého
studia, tedy Studijní a zkušební řád a také Stipendijní řád. Vedle toho v této
složce najdeš veškeré oficiální dokumenty vydávané univerzitou – nařízení,
vnitřní předpisy, normy, zápisy z jednání AS OU apod.
Fakulty a ústavy – tuto složku využiješ zvlášť pro získávání informací o tvé
fakultě. Pod tvou fakultou, a následně katedrou, najdeš například všech-
ny konzultační hodiny vyučujících, důležité formuláře, tematické okruhy
ke zkouškám i státnicím atd.
Moje stránka – slibovaná nejdůležitější složka.

Prohlížení – najdeš zde rozvrhy vyučujících i tvých studentských ko-
legů, dají se zde dohledat předměty i studijní programy na OU.
Personální informace – v nich je uvedeno číslo tvého účtu a specifický
symbol pro veškeré platby. Dále zůstatek konta Centrálního úhradového
systému tzv. „elektronické peněženky“. Po zaslání peněz na univerzitní
účet budeš moct platit ISIC kartou (na studijním, v menze, v knihovně).
Změna hesla – provádí se minimálně co půl roku. Na stu-
dijní e-mail dostaneš upozornění před vypršením doby,
poté si jej musíš změnit, jinak budeš mít zablokován přístup
na Portál, e-mail,… Pokud se ti přesto podaří zablokovat, na stránce
www.student.osu.cz/src/login.php najdeš Řešení potíží s heslem.

Helpdesk – můžeš zde napsat své technické problémy, případně své
podněty co se týká informačních technologií, CIT ti na tvůj dotaz co v nej-
kratší době odpoví.
Studium – můžeš zde požádat o ubytovací stipendium, nebo si
vytisknout předem vyplněné potvrzení o studiu
Elektronický index - nahrazuje starý papírový a má tu výhodu, že nemu-
síš nikde nahánět vyučující. Na konci semestru se zde objevují výsledky
zkoušek a zápočtů. Že jsou tyto výsledky v pořádku, jsi povinen kontrolo-
vat ty sám! V Indexu najdeš i VSP a rozvrh.
Stipendia studenta – zde najdeš přehled stipendií, která ti budou vyplá-
cena i to, co naopak ty máš zaplatit univerzitě.
Předzápis – nabízí kompletní přehled studijního plánu. V každém
SP/Aprobaci si volíš ze tří bloků. Povinné předměty (A) si musíš
zapsat a splnit. U Povinně volitelných (B) máš stanovené minimum,
musíš si během celé doby studia vybrat tolik předmětů z tohoto blo-
ku, abys toto minimum splnil. Ale můžeš jich mít pochopitelně splně-
ných víc. V tom případě doplňují Céčka. Výběrové předměty (C) jsou
nepovinné, slouží k doplnění kreditů (A + B) do minima, které mu-
síš splnit za celé studium. Pokud si nevybereš z nabízených Céček,
můžeš si zapsat i jiné (i z jiných SP či fakult). V tom případě se ti ob-
jeví v položce Předměty mimo studijní plán. C předměty můžeš vyhle-
dat v záložce Vyhledat předmět a pomocí vyhledání klíčového slova
předmětu. Jsi povinen udělat předzápis pro každý semestr!
Přihlašování na zkoušky – budeš využívat v době zkoušek, učitelé tam
vypíšou termíny a ty si některý z nich vybereš. Odhlásit se můžeš nejpoz-
ději 24 hodin před zkouškou. Pokud se neodhlásíš a na zkoušku nepři-
jdeš, a ve stanovené lhůtě se řádně neomluvíš, jsi klasifikován „nevyho-
věl“ a další pokus už bude brán jako opravný.
Studijní materiály – najdeš zde materiály, které k tvým zapsaným před-
mětům uložili tví vyučující. Někteří vyučující využívají i záložku Seminární
práce, kde můžeš vložit svou seminární práci pro vyučujícího.

Hodnocení kvality výuky – na konci každého semestru probíhá hod-
nocení kvality výuky, tzv. evaluace. K hodnocení budeš vyzván i Portá-
lem. Není povinné, ale svým hodnocením dáváš zpětnou vazbu svým 
vyučujícím i své škole. Hodnotíš vždy anonymně, pokud se pod svůj 
komentář nepodepíšeš. Zároveň se můžeš kdykoli podívat, jak daný 
předmět či pedagoga hodnotili kolegové z vyššího ročníku. Také tam 
můžeš najít vyjádření katedry k proběhlému hodnocení.

nezabloudit v portálu
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Na Portál je postupně přesouváno čím dál více věcí. Kdo správně hledá,
najde zde skoro vše potřebné – kontakty, dokumenty, materiály aj. Ty si v
něm především hlídej své studijní výsledky!

Adresy pro přihlášení:
Portál: https://portal.osu.cz/wps/portal/ nebo přes https://osu.cz/
Studentský e-mail: https://student.osu.cz/ nebo https://osu.cz/
Osobní číslo – tvé číslo, které je něco jako tvoje jméno a příjmení. Kaž-
dý student má specifické číslo, je tvořeno písmenem (F, D, R, S,…), dvěma
posledními čísly roku začátku studia (15) a třemi dalšími čísly (např.
F15123, S14321,...). Své osobní číslo si musíš pamatovat. Přihlásíš se
přes něj na Portál, do univerzitní knihovny, na e-mail, atd.
Studentský e-mail – ve tvaru tvého osobního čísla a @student.osu.cz
(např. F15123@student.osu.cz), na studentský e-mail ti budou chodit všech-
ny důležité informace a POUZE přes něj budeš komunikovat se svými vy-
učujícími, studijním apod. Na soukromé e-mailové adresy nejsou povinni
odpovídat. Také se stává, že soukromé adresy jsou označeny jako spam,
a tudíž nejsou vyučujícímu doručeny. Předejdeš tak zbytečným komplikacím.
Heslo - je přednastaveno na „x“ a celé rodné číslo bez lomítka, př.
x8912345670, heslo lze poté kdykoliv změnit a to na Portále. Přihlásíš se
přes něj na Portál, do univerzitní knihovny, na e-mail, atd.

Studium je náročné nejen na čas, ale i na peníze. S tím ti alespoň částečně
může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek lze studentovi na
OU přiznat různé druhy stipendií. Nezapomeň, nevyplníš-li na Portále číslo
účtu, nebude ti moct být stipendium vyplaceno a ztrácíš na něj nárok. Výše
stipendií je různá, dle druhu stipendia, a také se různí dle fakult. U sociálního
a ubytovacího stipendia je nezbytné si o něj přes Portál ve stanovený čas za-
žádat. Základním dokumentem týkajícím se stipendií je Stipendijní řád OU,
který nalezneš na Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium >
Stipendijní řád.

Jaké druhy stipendií se na OU vyplácí a za co?
a) Prospěchové stipendium – je vypláceno nejdříve od druhého roku 
studia, na základě studijních výsledků. Pro výplatu tohoto stipendia musí 
student získat alespoň 50 kreditů za předchozí akademický rok a mít vážený 

Stipendia a poplatky

studijní průměr (VSP) do 1,20 (první pásmo) a 1,5 (druhé pásmo). Výše to-
hoto stipendia je různá na jednotlivých fakultách, některé fakulty toto stipen-
dium sice přiznají, ale nevyplácí. O prospěchové stipendium student nemusí
žádat, je mu zasláno na účet. Toto stipendium je nenárokové, tedy, nemusí
být vyplaceno. Záleží na rozhodnutí fakulty.
b) Výzkumné stipendium – může studentovi přiznat děkan dané fakul-
ty, na které student studuje. Je určeno zejména studentům podílejícím
se na výzkumných aktivitách fakulty, zejména v rámci projektu SGS
(Studentská grantová soutěž).
c) Sociální stipendium ze stipendijního fondu – o toto stipendium může
ve zvláště odůvodněných případech požádat student, který se ocitl v tíživé
finanční situaci.Toto stipendium může být, ale také nemusí být přiznáno. O
jeho přiznání rozhoduje děkan, zpravidla po poradě se stipendijní komisí.
Většinou se jedná o jednorázové stipendium.
d) Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona – o toto stipendium
může požádat student na příslušném studijním oddělení. Spolu se žádosti
musí na studijní oddělení doložit potřebná potvrzení, zejména příjem rodi-
ny, zdravotní potvrzení aj. Přesné podmínky ti sdělí na studijním oddělení.
Stipendium je vypláceno zpětně co tři měsíce a nevyplácí se za měsíce
srpen a září. Žádost musí být podána do data uvedeného v harmo-
nogramu!
e) Mimořádné stipendium – toto jednorázové stipendium může být vypla-
ceno za mimořádné zásluhy studenta, obvykle na návrh vedoucího katedry.
f) Zvláštní stipendium – je vypláceno studentovi za jeho činnost nad rámec
studia (př. aktivní přístup  v různých studentských organizacích, práce pomocné
vědecké síly aj.).
g) Ubytovací stipendium – na toto stipendium mají nárok pouze prezenční
studenti, kteří splnili podmínky stanovené stipendijním řádem, a kteří nebyd-
lí, respektive nemají trvalý pobyt v Ostravě a vesnicích v okolí Ostravy, které
jsou vyjmenované v příloze stipendijního řádu. Student musí o toto stipendi-
um požádat prostřednictvím přístupu na Portál > Moje stránka > Studium.
Stejnou cestou si student může stáhnout rozhodnutí o přiznání či nepři-
znání stipendia. Toto stipendium se vyplácí zpětně za tři měsíce.
Žádost musíš podat do data uvedeném v harmonogramu!
h) Doktorské stipendium – může děkan přiznat studentům doktorského
studia.
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Poplatky za delší a další studium najdete v Příloze č. 3. Statutu OU.

Přehled stipendií, která ti univerzita vyplácí, a stejně tak všechny finanční po-
hledávky vůči univerzitě najdeš v přehledu na Portál > Moje stránka > Studi-
um > Stipendia studenta.

Během studia se můžeš setkat s řadou problémů. Ideální je se jim vyhýbat,
pokud přesto na nějaký narazíš, zde je přehled, co můžeš udělat:

1. Tímto akademickým rokem počínaje, otevírá pro tebe OU zbrusu nové
Poradenské centrum v budově G, Welcome Centre OU, o kterém se do-
zvíš více dále v příručce.

2. Poradit se s kolegy-studenty, vždy je možné, že budou znát řešení ne-
bo podobný problém sami řešili.

3. Většinu odpovědí na základní otázky spojené se studiem najdeš ve Stu-
dijním a zkušebním řádu (např. kreditní systém, podmínky ukončení studia
apod.). Projdi jej, nebo jiný dokument týkající se tvého problému, zda tam
nenajdeš odpověď. Dokumenty najdeš na Portál > Dokumenty

4. Převážná část důležitých informací, aktualizací apod. ti přijde na tvůj stu-
dentský e-mail. Kontroluj jej.

5. Pokud jsi stále nenašel odpověď,
kontaktuj kompetentní osobu pod-
le typu problému.

6. Poradit se můžeš se „studentskými“
senátory, a to jak „malého“ fakultního
senátu, tak „velkého“ celo-univerzitního.
Jména a kontakty najdeš na webu OU,
Portálu, nebo na tomto webu.

na koho se obrátit s problémem?

Problém se studiem
Pedagogický poradce – řeší problematiku týkající se studijního pro-
gramu, který má na starost; jména najdeš na webu.
Studijní referent/ka – na studijním ti pomohou vyřešit běžné problémy se
studiem – přerušení, ukončení, opomenutí registrace předmětů apod., vy-
dají ti potvrzení o studiu, případně ti poradí na koho se obrátit, pokud pro-
blém nespadá pod studijního referenta; úřední hodiny a kontakt  na studijní
oddělení jednotlivých fakult najdeš zde.
Sekretář/ka katedry – řeší především problémy špatného vložení známek
a zápočtů do systému. Také má kontakty na všechny externí vyučující.
Proděkan/ka pro studium – řeší komplikovanější studijní problémy, které
nespadají pod studijní referenta nebo pedagogického poradce, vyhledat bys
jej měl až tehdy, když je tvůj problém natolik specifický, že jej nelze řešit
předepsaným (obecným) postupem.
Tajemník/ce katedry – může ti pomoct při specifických problémech s
rozvrhem, registrací či zápisem předmětů na konkrétní rozvrh.
Poradenské centrum OU – od října tohoto roku univerzita nabízí studijní,
sociálně-právní, psychologické a kariérní poradenské služby a podporu stu-
dentům, uchazečům a absolventům. Více informací viz níže.
Centrum Pyramida – podporuje a zajišťuje dostupnou pomoc studentům
se specifickými potřebami. Veškeré potřebné kontakty nalezneš tady.

Technický problém
Helpdesk – nejjednodušší způsob řešení všech druhů technických potíží
(např. s Portálem, mailem apod.); najdeš jej na Portál > Moje stránka >
Helpdesk
CIT – Centrum informačních technologií zajišťuje správu informačních
a komunikačních technologií; na Portál > Součásti OU > Centrum infor-
mačních technologií > Služby najdeš nejčastější problémy a jejich řešení;
kontakty a pomoc najdeš také na webu CIT.
Ztráta/změna hesla – změnu provádíš přes Portál, pokud jsi jej zapomněl
nebo zablokoval, postup řešení najdeš zde.

a komunikačních technologií; na Portál > Součásti OU> Centrum informač-
ních technologií> Služby najdeš nejčastější problémy a jejich řešení; kontakty
a pomoc najdeš také na www.cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
Ztráta/změna hesla – změnu provádíš přes Portál, pokud jsi jej zapomněl,
zablokoval, postup řešení najdeš zde: www.student.osu.cz/src/login.php

CIT – Centrum informačních technologií zajišťuje správu informačních
a komunikačních technologií; na Portál > Součásti OU> Centrum informač-
ních technologií> Služby najdeš nejčastější problémy a jejich řešení; kontakty
a pomoc najdeš také na www.cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
Ztráta/změna hesla – změnu provádíš přes Portál, pokud jsi jej zapomněl,
zablokoval, postup řešení najdeš zde: www.student.osu.cz/src/login.php

CIT – Centrum informačních technologií zajišťuje správu informačních
a komunikačních technologií; na Portál > Součásti OU> Centrum informač-
ních technologií> Služby najdeš nejčastější problémy a jejich řešení; kontakty
a pomoc najdeš také na www.cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
Ztráta/změna hesla – změnu provádíš přes Portál, pokud jsi jej zapomněl,
zablokoval, postup řešení najdeš zde: www.student.osu.cz/src/login.php

a pomoc najdeš také na www.cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
Ztráta/změna hesla – změnu provádíš přes Portál, pokud jsi jej zapomněl,
zablokoval, postup řešení najdeš zde: www.student.osu.cz/src/login.php

Poplatky
Za nadstandardní úkony se platí. Např. když zapomeneš včas zaregistrovat
předmět nebo se přihlásit do AR. Stejně tak se platí, pokud přesáhneš stan-
dardní dobu studia.
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Koho mám kontaktovat v případě, že se mi kryjí dvě cvičení a na jiném
už je naplněna kapacita?
Tajemníka katedry můžeš požádat, aby navýšil kapacitu. Můžeš se také zku-
sit domluvit s některým ze spolužáků, pokud jsou cvičení ve dvou či více
termínech, aby si s tebou termín přehodil. Jedná-li se o B nebo C předmět,
můžeš si jej zapsat v následujícím semestru, resp. roce. Áčka by se ti krýt
neměla nikdy (viz Studijní a zkušební řád), pokud je máš zapsána poprvé
a v doporučeném roce studia. Pokud si nebudeš vědět rady, zkus se spojit
s tajemníkem katedry na které je předmět vyučovaný.

Co se stane, když neudělám povinný „A-čkový“ předmět?
Všechny „A“ předměty musí být za studium absolvovány, pokud se stane,
že daný předmět neuděláš, musíš si jej zapsat v následujícím ročníku a již
ho splnit. Pokud jsi nesplnil povinný předmět ze ZS, nemusíš čekat na další
ročník. Je-li vyučován v obou semestrech, můžeš si jej zapsat znovu ještě
v tom roce. Pokud se v následujícím semestru předmět nevyučuje, máš
možnost podat si žádost na studijním oddělení o znovu zapsání předmě-
tu za účelem vykonání zkoušky či za účelem ověření podmínek zápočtu.
Budeš ale potřebovat souhlas vyučujícího a pozor, i toto zapsání se počítá
jako druhý zápis daného předmětu.

Kdy se dělají zápočty?
Zpravidla jej vyučující zařadí do poslední výukové hodiny, tedy v posledním
výukovém týdnu před začátkem zkouškového období. Tomuto týdnu se
proto říká neoficiálně „zápočťák“, ale oficiálně je to standardní výukový tý-
den. Opravné termíny zápočtů (pokud jsou) bývají obvykle ve zkouškovém.

Kolik mám pokusů na udělání zkoušky a úspěšné splnění předmětu?
Na Ostravské univerzitě platí tzv. systém 1 + 1, tedy jeden řádný termín plus
jeden opravný termín. Existují však ještě mimořádné, tzv. děkanské termíny,
ale pouze při již podruhé zapsaném předmětu. Jsou tři za celé bakalářské a
dva za celé navazující Mgr. studium, k tomuto pokusu je však nutná žá-
dost adresovaná přímo děkanovi/děkance fakulty přes studijní oddělení.

Kolik kreditů musím v jednotlivých ročnících získat?
Za celou dobu studia min. šedesátinásobek standardní doby studia, tedy
u Bc. 180 kreditů. V první semestru studia musíš získat min. 20, na konci
prvního ročníku 40 kreditů. V dalších ročnících je to na tobě, ale musíš splnit

podmínku získání 80 kreditů během 4 po sobě jdoucích semestrů. Pokud si
tedy v prvním ročníku splníš 60, v druhém 90 (což je maximum), ve třetím
ročníku už musíš splnit pouze min. 30 kreditů. Doporučuje se ale si kredity
rozložit, optimální je okolo těch 30 za jeden semestr.

Můžu si vybírat předměty jen ze své fakulty?
Do „Céček“ si můžeš zapsat jakékoli předměty z kterékoli fakulty (až na vý-
jimky – některé náročné a specifické předměty). Předměty, které nemáš pří-
mo v doporučených Céčkách, se ti v elektronickém indexu objeví jako „C“
předměty mimo studijní plán, to však nic neznamená, mají stejnou váhu jako
„C“ předměty v rámci studijního plánu.

Jak se řeší, když za 5 minutovou pauzu mám přejet z jedné budovy
do druhé?
U sousedících budov se to za tuto kratinkou pauzu stihnout dá. Pokud
se stane, že potřebuješ přejet půlku města, nezbývá než se předem domluvit
s vyučujícími na dřívějších odchodech a opožděných příchodech. V drtivé
většině jsou pedagogové ochotni vyhovět.

Co znamená, když nemám u předmětu splněnu prerekvizitu?
Nesplnil jsi předmět, který zmiňovanému předchází. Předmět, který je pod-
míněn prerekvizitou si můžeš zapsat nejdříve ve stejném semestru jako
předmět podmiňující. Ideální je ale splnit takový předmět o rok dřív.

Můžu si požádat o ubytovací stipendium, i když do školy dojíždím
a nejsem ubytovaný v Ostravě?
Ano, o ubytovací stipendium si mohou zažádat všichni studenti, kteří nemají
trvalé bydliště v Ostravě a přilehlých oblastí s dobrou dopravní dostupnos-
tí. Seznam obcí, na které se ubytovací stipendium nevztahuje, je vypsán
ve Stipendijním řádu OU, který naleznete na Portál > Dokumenty > Ostrav-
ská univerzita > Studium. Elektronickou žádost musíš podat dle harmo-
nogramu, nalezneš ji na Portál > Moje stránka > Studium – hned na 
úvodní stránce, která se ti zobrazí. Pokud si požádáš v tomto termínu, te-
dy na začátku zimního semestru, žádost už nemusíš během celé doby
studia znovu podávat.

Kde se nabíjí ISIC?
ISIC si můžeš nabít bezhotovostně převodem peněz na účet univerzity
931761/0710 s variabilním symbolem 901088 a s tvým specifickým symbo-
lem pro platby, který najdeš na Portál > Moje stránka > Personální infor-
mace.

Otázky a odpovědi
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Naše škola má celkem šest fakult – Fakultu sociálních studií, Fakultu umě-
ní, Filozofickou, Lékařskou, Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultu. Je
dobré je alespoň umět vyjmenovat a vzhledem k tvému statusu vysokoško-
láka není zrovna vhodnou vizitkou nepamatovat si jména představitelů tvé
fakulty a nepoznat třeba děkana na chodbě.
Jinak bys měl mít alespoň základní představu, jak vypadá struktura tvé
fakulty. Podrobně ji najdeš na Portále nebo webu školy, obvykle stojí na vr-
cholu hierarchie děkan, vědecká (nebo umělecká) rada a akademický senát
fakulty. Všechna jména a členy najdeš na stránkách školy pod příslušnou
fakultou. V následujícím odkazu nalezneš seznam jednotlivých fakult.
(O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy)	 	 (odkaz)

Děkan
Stojí v čele fakulty, je volen fakultním akademickým senátem a jmenován 
rektorem univerzity. Sám jmenuje své proděkany a vymezí jim konkrétní 
oblasti, které mají na starost a ve kterých mohou děkana zastoupit.
Fakultní akademický senát
Je volen akademickou obcí dané fakulty, jeho členy tvoří z části (min. 1/3)
studenti, z části ak. pracovníci fakulty. Schvaluje například využití finančních
prostředků či vnitřní předpisy. Tzv. „malý“ senát je tedy důležitou složkou
fakulty, proto, až budou volby na tvé fakultě, nezapomeň jít volit!
Tajemník
Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.

Jak najít učebnu?
(O univerzitě > Budovy)	 	 	 	 		 (odkaz)
Učebny jsou značeny nejčastěji tímto způsobem např.: E304. První písmen-
ko značí budovu, ve které se učebna nachází. První číslo za písmenem ur-
čuje patro, ve kterém se učebna nachází a zbylé dvě čísla určují pořadové
číslo místnosti.

Studijní oddělení
Se svým studijním oddělením na fakultě řešíš veškerou administrativní stu-
dijní agendu týkající se tvého studia a můžeš se na ně tatkéž obracet s dota-
zy souvisejícími s rozvrhem, předměty či se záležitostmi stran Indexu.
(Student > Kontakty pro studenty)	 	 	 	 (odkaz)

PORADENSKÉ CENTRUM OU – od tohoto akademického roku začíná
na Ostravské univerzitě fungovat Poradenské centrum, které ti nabízí
pomoc a podporu v několika oblastech:
– studijní poradenství ti pomůže řešit studijní záležitosti neadministra-
tivního rázu např. budeš-li uvažovat o přestupu na jiný SP či školu nebo
budeš řešit naléhavý problém a budeš potřebovat se s ním popasovat;
– sociálně-právní záležitosti týkající se tvého studia na OU ti pomůže ře-
šit poradkyně určená speciálně pro tuto oblast např. budeš chtít požádat o
některé ze stipendií nebo budeš řešit situaci ohledně sociální podpory či
přídavků na dítě, mateřskou dovolenou ap;
– psychologické poradenství ti nabízí podporu v tíživých situacích, kte-
ré tě mohou během tvého studia potkat, ale zároveň prostor si přijít pro
povzbuzení nebo se zklidnit po náročné studijní zátěži např. bě-
hem zkouškového období;
– součástí Poradenského centra je také kariérní poradenství, jehož mů-
žeš využít pro svůj osobnostní růst a profesní rozvoj. Tato část pro te-
be připravuje širokou škálu aktivit a do budoucna i pestré workshopy, kte-
ré ti pomohou lépe se připravit na svoji profesní dráhu.

Více o Poradenském centru na tomto odkaze.

fakulty ostravské univerzity
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Co řeší studijní oddělení?
Provádí kontrolu tvého studia, poradí ti postup např. při přerušení studia,
uznání doby rodičovství, orazítkuje ti potvrzení o studiu, řeší zápis do studia
a může ti pomoct, pokud jsi při zápise předmětů udělal něco špatně.
Co studijní oddělení neřeší?
Technické problémy, koleje, ISIC, menzu, exkurze, přístup na portál nebo
do e-mailu.

Jak komunikovat?
Pokud zvolíš e-mailovou konverzaci, VŽDY používej svou oficiální student-
skou e-mailovou adresu, tedy např.: (F12345@student.osu.cz).
Tvar e-mailu všech pracovníků je stejný: jmeno.prijmeni@osu.cz.
Elektronická konverzace má výhody, že e-mail můžeš poslat kdykoli, nejen
v úřední hodiny a přijde ti písemná odpověď na e-mail. Pokud je tvůj pro-
blém akutní, můžeš zvolit telefon nebo samozřejmě osobní návštěvu. Tady
je ale nezbytné dodržovat úřední hodiny a u osobní návštěvy počítej časově
s možností fronty.

Studovny
Obvykle místo, kde najdeš několik počítačů, internet, odborné knihy a
klidné prostředí ke studiu. Literaturu si můžeš přes noc nebo víkend půjčit i
domů.
(O univerzitě > Univerzitní knihovna > Půjčovna a studovny)	 (odkaz)

fakulta sociálních studií (fSS)

Adresa:
Fakulta sociálních studií OU
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Kontakt:
web: https://fss.osu.cz/
e-mail: info.fss@osu.cz
tel.: 553 463 102

O fakultě:
Fakulta sociálních studií nově přesídlila do historické budovy v Českobratr-
ské ulici, která rovněž prošla celkovou rekonstrukcí a nabízí tak moderní
zázemí v honosném architektonickém skvostu v centru Ostravy. Cílem fa-
kulty je zprostředkovat studium společenskovědních, zejména soci-
álních věd a zároveň v této oblasti nabídnout příležitost k uplatnění mladým 
vědcům.

Rok vzniku: 2008
Počet kateder: 2

Kdo je kdo na Fakultě sociálních studií
https://fss.osu.cz/organy-a-vedeni-fakulty/

Děkanka
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Proděkanky
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
pro studium a celoživotní vzdělávání
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
pro vědu a výzkum
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doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
pro zahraniční a vnější vztahy
Tajemnice
Ing. Ladislava Petrů
Sekretariát děkanky FSS
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Katedra sociálních věd, vedoucí katedry
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. (iva.kuznikova@osu.cz)
Katedra sociální práce, vedoucí katedry
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D. (katerina.cileckova@osu.cz)
Referentka pro vědu a výzkum
Jana Kucharczyková (jana.kucharczykova@osu.cz)

Akademický senát Fakulty sociálních studií
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portál > Fakulty
a ústavy > Fakulta sociálních studií > Akademický senát.
Nebo také na tomto odkazu.

Studijní oddělení
Na studijním oddělení je velmi vhodné dodržovat úřední hodiny, jde-li však
o akutní problém, studijní referentka je po dohodě velmi ochotná řešit
problém i mimo úřední hodiny. Vše potřebné o studijním oddělení FSS zde.

Vedoucí: Scarlet Mánková
e-mail: scarlet.mankova@osu.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 9:00 – 11:00 13:00 – 14:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa 9:00 – 11:00 zavřeno
Čtvrtek zavřeno 13:00 – 14:00
Pátek zavřeno 14:00 – 15:00

Studovna Fakulty sociálních studií
Studovna Fakulty sociálních studií je společná se studovnou Pedagogické
fakulty. Nachází se v přízemí budovy SE, ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava-Mari-
ánské Hory. Literaturu si můžeš půjčit přes noc, na víkend či část fondu
i na měsíc domů. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických
služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu.
Je možné připojit vlastní notebook přes Wi-Fi Eduroam. Počítače ve studovně
lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-zdrojích).

https://fss.osu.cz/akademicky-senat/
https://fss.osu.cz/studijni-oddeleni/
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FAKULTA UMĚNÍ (FU)

Adresa:
Výtvarníci:
Fakulta umění OU
Podlahova 3
709 000 Ostrava – Mar. Hory
Kontakt:
web: https://fu.osu.cz
e-mail: info.fu@osu.cz
tel: 597 092 902

O fakultě:
Fakulta umění byla založena v roce 2007 a dělí se na tři části – hudební, 
teoretickou a výtvarnou. V současné době disponuje devíti katedrami. Za 
hudební část jsou to katedry dechových nástrojů, klávesových nástrojů, 
strunných nástrojů a sólového zpěvu. Samostatnou část tvoří katedra teo-
rie a dějin umění. Katedra grafiky a kresby, katedra intermédií, katedra 
malby a katedra sochařství pak reprezentují výtvarnou část fakulty.
Lze zde studovat umělecké studijní programy v bakalářském, magis-
terském i doktorském programu (BcA., MgA. a Ph.D.).

Rok vzniku: 2008
Počet kateder a ateliérů: 9

Hudebníci:
Fakulta umění OU
Sokolská tř. 17
702 00 Moravská Ostrava
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Kdo je kdo na FU
https://fu.osu.cz/organy-a-vedeni-fakulty/

Děkan
doc. MgA. František Kowolowski

Proděkan
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
pro vědu a rozvoj
Mgr. Martin Čurda, Ph.D.
pro studium
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
pro umění a vnější vztahy
Tajemnice
Ing. Jana Klimešová

Akademický senát Fakulty umění
Informace a zápisy ze zasedání:
Portál > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Akademický senát
Složení senátu najdeš na těchto stránkách.

Studijní oddělení najdeš zde.
Vedoucí: Mária Šolonková, e-mail: maria.solonkova@osu.cz
Sídlí v budově výtvarníků (Podlahova 3), a má tyto úřední hodiny:
Pondělí	 zavřeno	 	 zavřeno
Úterý	 	 	 	 	 13:00 – 15:00
Středa	 	 09:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek	 09:00 – 11:00
Pátek	 	 zavřeno zavřeno

Studovna Fakulty umění
Studovna se nachází ve druhém patře budovy P v ul. Podlahova 3. Stu-
dovna je vybavena technikou k zajištění reprografických služeb (skenování,
tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu. Je možné připojit
vlastní notebook přes Wi-Fi Eduroam. Počítače ve studovně lze využít k vy-
hledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-zdrojích).
Otevírací dobu studovny si pohlídej tady.
Poznámka: hudebniny včetně notových zápisů se nachází v Mediotéce v 
hlavní budově Univerzitní knihovny v ul. Bráfova 3.

Pro informace o aktuálních výstavách a koncertech kolegů sleduj fakultní
web, anebo FB skupinu „OSU Fakulta umění“.

Tipy pro studenty FU:
www.gvuo.cz
www.plato-ostrava.cz
www.jfo.cz
www.ndm.cz
www.sokolska26.cz
www.antikfiducia.com
www.chagall.cz
www.industrialgallery.cz
www.galeriebeseda.cz
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https://knihovna.osu.cz/studovna-fu/
https://fu.osu.cz/akademicky-senat/
https://fu.osu.cz/studijni-oddeleni/
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Filozofická fakulta (Ff)

Adresa:
Filozofická fakulta OU
Reální 5
701 03 Ostrava

Kontakt:
web: https://ff.osu.cz
e-mail: info.ff@osu.cz
tel.: 553 461 802

O fakultě:
Tato fakulta, která má nyní zhruba 2700 studentů, patřila po roce 1989 me-
zi první nově vzniklé filozofické fakulty u nás. Dá se říct, že se transfor-
movala z tehdejší Pedagogické fakulty, která stála na začátku celé naší uni-
verzity. Její první děkankou a jedním z hlavních iniciátorů vzniku FF byla 
docentka Eva Mrhačová. V současné době má dvanáct kateder a mimo ji-
né se může pochlubit např. Centrem regionálních studií, Centrem pro hos-
podářské a sociální dějiny, tlumočnickou laboratoří, fungováním Univerzity 
třetího věku, dále VIVARIEM, Centrem pro studium středověké společnosti 
a kultury a nejčerstvěji také Centrem výzkumu odborného jazyka.

Rok vzniku: 1989
Počet kateder: 12

Kdo je kdo na FF OU
https://ff.osu.cz/organy-a-vedeni-fakulty/
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Děkan
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Proděkani
Mgr. Richard Psík, Ph.D.
pro studium
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
pro vědu, výzkum a rozvoj
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
pro zahraniční a vnější vztahy

Tajemnice
Ing. Iveta Strungová
Kancelář děkana
Ing. Yvetta Jurová
Mgr. Jana Bolková – fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými po-
třebami

Akademický senát Filozofické fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portál > Fakulty
a ústavy > Filozofická fakulta > Akademický senát.
Veškeré potřebné informace o AS FF nalezneš tady.

Aktuality
Aktuality z dění na FF najdeš na Portál > Fakulty a ústavy > Filozofic-
ká fakulta > Aktuality a pokud opravdu nechceš, aby ti něco uniklo, každý
měsíc vychází Listy FF, které najdeš na webu univerzity i na Portále pod

Filozofickou fakultou.

Studijní oddělení hledej zde.
Studijní najdeš v 7. podlaží v budově D v ulici Reální 3.
Vedoucí: PhDr. Rostislav Černý, e-mail: rostislav.cerny@osu.cz

Úřední hodiny:
Pondělí	 08:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Středa	 	 08:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek	 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00

https://ff.osu.cz/akademicky-senat/
https://www.osu.cz/7244/listy-filozoficke-fakulty-ostravske-univerzity/
https://ff.osu.cz/studijni-oddeleni/
https://ff.osu.cz/robert-antonin/58189/
https://ff.osu.cz
https://www.osu.cz/7244/listy-filozoficke-fakulty-ostravske-univerzity/
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Provoz na Filozofické fakultě
V současné době působí Filozofická fakulta v několika budovách. Sídlem
FF je budova v Reální 3, kde najdeš např. děkanát, katedry nebo studijní
oddělení. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy E v ulici Čs. legií 9, je 
značná část výuky přesunuta do prostor budovy B v Českobratrské 16 a
budovy G – nově vzniklého Welcome Centre Ostravské univerzity v Mlýn-
ské 5.
Zde mají studenti možnost navštívit Poradenské centrum OU, Centrum
mezinárodní spolupráce nebo Centrum marketingu a komunikace. Působí
zde také spolek studentů prostřednictvím ESN International neboli Evrop-
ské sítě studentů, jejíž pobočku a to, co podniká lze prohlédnout zde. Stu-
denti mohou v budově G taktéž využít Eduroam Wi-Fi, vzhledem k do-
časnému pozastavení provozu počítačové učebny v budově E.

Studovna Filozofické fakulty se nachází v prostorách bývalé menzy v uli-
ci Reální 5. Pro svou výhodnou polohu v centru města a nejrozsáhlejší
prostory i fond patří mezi nejnavštěvovanější studovny. Pro vstup budeš po-
třebovat ISIC nebo studentskou kartu. K dispozici ti je především rozsáhlá
sbírka studijních materiálů (knih, skript, časopisů), které je možné si vypůj-
čit přes noc, víkend či část fondu i na měsíc domů. Studovna je rozdělena
podle zaměření, pokud se v ní nebudeš hned orientovat, neboj se zeptat
kolegů nebo některé z pracovnic, ochotně ti pomůžou najít přesně to, co 
potřebuješ. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických 
služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu. 
Je možné připojit vlastní notebook přes Wi-Fi Eduroam. Počítače ve stu-
dovně lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-
zdrojích). Najdeš zde také tzv. tichou studovnu, klidné místo na své stu-
dijní hloubání.

Otevírací dobu nalezneš pod tímto odkazem nebo na protější stránce.
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http://www.esn-ostravska.cz/
https://knihovna.osu.cz/studovna-ff/
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lékařská fakulta (lf)

Adresa:
Lékařská fakulta OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

Kontakt:
web: https://lf.osu.cz/
e-mail: info.lf@osu.cz
tel.: 553 461 702

O fakultě:
Lékařská fakulta je dynamickou a jednou z nejrychleji se rozvíjejících fa-
kult svého druhu v republice. Rok od roku roste zájem o studium na LF
OU také proto, že nabízí studium ve 27 akreditovaných studijních progra-
mech na 8 katedrách, vedle kterých ještě navíc disponuje 11 ústavy.

Rok vzniku: 2010
Počet kateder: 8

Kdo je kdo na LF
https://lf.osu.cz/organy-a-vedeni-fakulty/

Děkan
nový děkan bude zvolen v listopadu 2018

Proděkani
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
pro studium a celoživotní vzdělávání
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
pro specializační vzdělávání
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
pro pro zahraniční vztahy
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prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
pro pro vědu a výzkum

Mgr. Andrea Zábranská
referentka pro lékařské studijní programy

Sekretariát děkana
Helena Vávrová
sekretářka děkana

Akademický senát Lékařské fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portál > Fakulty
a ústavy > Lékařská fakulta > Akademický senát.
Složení AS LF najdeš pod tímto odkazem.

Studijní oddělení si můžeš prohlédnout zde.
Vedoucí: Bc. Lenka Kubinová, e-mail: lenka.kubinova@osu.cz

Úřední hodiny:
Pondělí	 08:00 – 11:30	 	 13:00 – 15:00
Středa	 	 08:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Pátek	 	 08:00 – 11:30

Studovna Lékařské fakulty
Studovna se nachází ve třetím patře budovy ZY, ul. Syllabova 19, Ostrava-
Zábřeh. Literaturu si můžeš půjčit přes noc, na víkend či část fondu i na měsíc
domů.  Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických služeb
(skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu. Počítače
ve studovně lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdro-
jích (e-zdrojích). Je možné připojit vlastní notebook přes Wi-Fi Eduroam.

Otevírací dobu studovny najdeš tady nebo níže v grafice.

https://lf.osu.cz/akademicky-senat/
https://lf.osu.cz/studijni-oddeleni/
https://knihovna.osu.cz/studovna-lf/
https://lf.osu.cz/
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NĚCO NAVÍC
Semestr na LF má 14 výukových týdnů u ne-lékařských studijních progra-
mů a 15 týdnů u lékařských SP, jiné fakulty mají jen 13 výukových týdnů.

V budově ZZ se nachází malý bufet.

Při psaní seminárních prací a závěrečných prací je doporučené držet se
manuálu vydaného LF.

Na Lékařské fakultě OU působí také mezinárodní studentská organizace
IFMSA, kterou můžeš navštívit zde, Československý spolek medik mů-
žeš najít tady a zajímat by tě mohla také Česká asociace studentů psy-
chologie, jejíž stránky lze prohlédnout zde.

Za zmínku také stojí projekt Čokoládové srdce, založený studenty LF OU, 
o kterém se dozvíš více tady.
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Adresa:
Pedagogická fakulta OU
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

Kontakt:
web: https://pdf.osu.cz/
e-mail: info.pdf@osu.cz
tel.: 553 462 500

O fakultě:
Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou OU. Kromě čtrnácti kateder jsou
její součástí také čtyři výzkumná centra – více informací zde. Celé záze-
mí fakulty najdeš nově v ulici Fr. Šrámka 3 (Budova SE). V budově G 
v ulici Mlýnská najdeš prodejnu skript. Další součástí PdF je Galerie Stu-
dent, kterou nalezneš pod tímto odkazem.

Rok vzniku: 1964
Počet kateder: 14

Kdo je kdo na PdF
https://pdf.osu.cz/organy-a-vedeni-fakulty/

Děkan
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Proděkan
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
pro studium
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https://pdf.osu.cz/soucasti-fakulty/
https://pdf.osu.cz/kvv/galerie-student/
https://ifmsa.cz/studenti/ostrava/
http://cssmou.cz/
https://caspos.cz/
https://ifmsa.cz/studenti/ostrava/projekty/cokoladove-srdce/
https://pdf.osu.cz/tomas-jarmara/14622/
https://pdf.osu.cz/
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doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
pro vnější vztahy a internacionalizaci

PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
pro vědu a výzkum

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
pro rozvoj a legislativu

Akademický senát Pedagogické fakulty najdeš tady.

Studijní oddělení
Studijní oddělení Pedagogické fakulty je v budově SE - Fr. Šrámka 3.
Vedoucí: Mgr. Aleš Valchař, e-mail: ales.valchar@osu.cz

Úřední hodiny:
Pondělí	 08:00 – 11:00 13:00 – 14:00
Úterý	 	 08:00 – 11:00 13:00 – 14:00
Středa	 	 08:00 – 11:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek	 zavřeno zavřeno
Pátek	 	 08:00 – 11:00 13:00 – 14:00

Studovna Pedagogické fakulty
Studovna Pedagogické fakulty je společná se studovnou Fakulty sociálních
studií. Nachází se v přízemí budovy SE, ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské
Hory. Literaturu si můžeš půjčit přes noc, na víkend či část fondu i na měsíc
domů. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických služeb
(skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu. Je mož-
né připojit vlastní notebook přes Wi-Fi Eduroam. Počítače ve studovně lze
využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-zdrojích).

Otevírací doba:	 Po – Pá 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Více o studovně najdeš tady.
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přírodovědecká fakulta (přf)

Adresa:
Přírodovědecká fakulta OU
30. dubna 22
701 03 Ostrava

Kontakt:
web: https://prf.osu.cz/
e-mail: info.prf@osu.cz
tel.: 597 092 100

O fakultě:
Přírodovědecká fakulta byla spolu s FF a PdF jednou z prvních fakult nově
vzniklé Ostravské univerzity. V současné době má sedm kateder, Envi-
ronmentální centrum a Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných
oborech a talentmanagement.

Rok vzniku: 1991
Počet kateder: 7

Kdo je kdo na PřF
https://prf.osu.cz/organy-a-vedeni-fakulty/

Děkan
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Proděkan
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.
pro vnitřní a vnější vztahy
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
pro studium a celoživotní vzdělávání
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https://pdf.osu.cz/akademicky-senat/
https://pdf.osu.cz/315/studijni-oddeleni-pedagogicke-fakulty-ou/
https://knihovna.osu.cz/54/studovna-pedagogicke-fakulty-a-fakulty-socialnich-studii/
https://prf.osu.cz/jan-hradecky/13319/
https://prf.osu.cz/
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doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
pro vědu a doktorské studium

Tajemník fakulty
Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D.
Sekretariát děkana
Bc. Lucie Žárníková

Akademický senát Přírodovědecké fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portál > Fakulty
a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Akademický senát.
Vše o AS PřF se dočteš na tomto odkazu.

Studijní oddělení si prohlédni zde.
Vedoucí: Mgr. David Kožušník, e-mail: david.kozusnik@osu.cz
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty je v budově A.

Úřední hodiny:
pondělí: 09:00 – 11:00	 	 13:00 – 15:00
středa: 09:00 – 11:00 13:00 – 15:00
čtvrtek:  09:00 – 11:00

Studovna Přírodovědecké fakulty
Studovna se nachází v přízemí budovy L, ul. Chittussiho 10, Slezská
Ostrava (Hladnov). Literaturu si můžeš půjčit přes noc či na víkend do-
mů. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických služeb
(ske-nování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu. Je
možné připojit vlastní notebook přes Wi-Fi Eduroam. Počítače ve stu-
dovně lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích
(e-zdrojích).

Pro více informací o studovně PřF navštiv tento web.
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Na Erasmu potkáš plno
zajímavých lidí z různých
koutů světa a získáš
přátelství na celý život!

Vytrhni se ze zaběhlého
všedního života a měj
skvělé zážitky!

Vydej se napříč neznámu
a poznej své možnosti!

Poznej kus světa
a rozšiř si obzory!

Chceš během svého studia

Odpovědí je výměnný studijní pobyt Erasmus!
Navštiv Centrum mezinárodní spolupráce OU a vyber si 

svou stáž.

Chceš okusit
Erasmus v Ostravě?
Přidej se k ESN Ostravská!

Jak získat stipendium a dostat se na Erasmus?
Pro více informací o podmínkách výběru uchazečů, kontaktuj referentku
pro zahraniční styky své fakulty. Referentky v době před výběrovým řízením
také obvykle rozesílají hromadný informační mail. Přehled univerzit, na které
můžeš v programu Erasmus vyjet, stejně jako kontakt na referentku, nalez-
neš na stránce své fakulty pod odkazem Mezinárodní spolupráce.
Přihlas se, získej stipendium a vyjeď i ty! Určitě nemáš co ztratit.

Jsme studentský klub mladých, nadšených lidí a naším cílem je zjednodu-
šit a zpříjemnit pobyt přijíždějícím zahraničním studentům a jejich integra-
ci do nového prostředí. Pořádáme spoustu zábavních, poznávacích, spor-
tovních a kulturních aktivit. Mezi akce, kterých se mohou zúčastnit všichni
studenti, patří Buddy program, tématické párty na Stodolní, národní
prezentace Nation 4 Nation, Erasmus Day, jazykové konverzační veče-
ry, sportovní turnaje a spousta dalších. Sleduj naše webové stránky a náš
facebook. Jestli tě zajímáme z té druhé stránky, neváhej a přidej se k
nám. Stačí vyplnit krátký dotazník.

Mlýnská 5 (Welcome Centre OU, budova G)
http://esn-ostravska.cz / info@esn-ostravska.cz / facebook: ESN Ostravská

http://www.esn-ostravska.cz/
https://www.osu.cz/international-office/
https://www.osu.cz/studium-a-staz-v-zahranici/
https://www.osu.cz/program-erasmus-plus/
https://www.osu.cz/staze-pres-studentske-organizace/
https://www.osu.cz/program-via/
https://www.osu.cz/dalsi-vymenne-programy/
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web: https://koleje.osu.cz/, Portál > Provoz a služby > Vysokoškolské koleje

Ceny kolejného a nocležného pro studenty do 26 let
Typ ubytování   Měsíční taxa (Kč/os.)         Denní taxa (Kč/os.)
4 lůžkový pokoj	 	 2000 100
3 lůžkový pokoj	 	 2250 100
2 lůžkový pokoj   2500          100
1 lůžkový pokoj 		 	 2800 100
Krátkodobé (max. 3 noci)                    400 Kč/os.

Portál > Dokumenty > Koleje > Řídící normy
https://koleje.osu.cz/zakladni-inormace/

Budova
Vstupní prostranství je vybaveno vrátnicí, kde nalezneš paní vrátnou 24 hod.
denně. Budova je dělena na pravé (značí se A) a levé křídlo (B).

KOLEJE HLADNOV

Adresa:
Vysokoškolské koleje J. Opletala 
Kranichova 1433/8
Ostrava 702 00

Kontakt:
Vedoucí provozu kolejí:
Mgr. Dana Mamicová
e-mail:dana.mamicova@osu.cz
tel.: 553 463 003
recepce: 597 093 000
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V suterénu křídla A naleznete ping-pongový stůl, klavíry, posilovnu, dvě
pračky, šňůry na sušení prádla. V přízemí jsou pokoje a ve vestibulu
kuřárna, v prvním patře pokoje a studovna, ve druhém patře vedle pokojů
také společenskou místnost s TV.
V suterénu křídla B se nachází A klub s kuřárnou (přístup pouze z venčí
od parkoviště, Facebook: ÁČKO Hladnov), prádelna (2x pračka) a místnost
sloužící k pravidelné výměně ložního prádla dle harmonogramu na vrátnici.
V přízemí je další kuřárna a pokoje.
V  prvním  patře  kromě  pokojů  počítačová  místnost  (vstup povolen pouze
s platnou ISIC nebo studentskou kartou), ve druhém patře pak společenská
místnost s TV.
Půjčování studovny nebo TV místnosti je oproti kolejnímu průkazu, který
se odevzdá na vrátnici.
Prádelny se půjčují za vratnou zálohu 50 Kč, která se odevzdá na vrátnici.
Klíč od prádelny je vypůjčen na dobu 12 hodin.
U vstupu se nachází stravovací zařízení Academic Food, kde se můžete
stravovat se studentskou slevou, jídla (kromě pizzy) je však nutno objednat
alespoň den předem. Více informací na tomto webu.
V prvním patře je kancelář pí. Mamicové (ubytování studentů a hostů) a kan-
celář Younie Ostrava.
Budovu obléhá zahrada, na které se nachází multifunkční sportovní hřiště.
Vchod na hřiště je v přízemí v chodbě do budovy A. Vstup na hřiště se řídí
provozním řádem hřiště, který je vyvěšen na dveřích u vchodu. Na vrátnici je
možnost zapůjčení sportovních potřeb i zapůjčení grilu.

Sociální zařízení
Kuchyňka, WC a sprchy se nachází cca uprostřed každé chodby. V někte-
rých kuchyňkách najdete pro každý pokoj jednu lednici s mrazákem, jinde
jsou lednice na pokojích studentů. Dále jsou v kuchyňkách k dispozici skřín-
ky na nádobí, potraviny, mycí prostředky apod. Tuto skříňku můžete využívat
po vyzvednutí klíčku (1 klíček/pokoj) v kanceláři kolejí.
V kuchyňkách se kromě plechů do trouby NEnachází žádné společ-
né nádobí, veškeré nádobí v kuchyňkách je soukromé. Je zapotřebí
si tedy pořídit vlastní nádobí dle uvážení.

Na kolejích jsou zakázána živá zvířata, kouřit kdekoliv kromě kuřáren
(zejména na pokoji) a nadměrným hlukem či hudbou obtěžovat ostatní.

https://www.lpcatering.cz/sluzby/academic-food-coffee
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Připojení k internetu
Na pokojích je pouze kabelové připojení k Internetu, proto si přivezte vlastní
síťový kabel. Po ubytování je potřeba provést registraci počítače na Portá-
le a nastavit jej dle návodu. Všechny potřebné informace o připojení k webu 
si předem pozorně přečtěte na tomto odkaze. U vstupu jsou k dispozici wi-fi 
síťě eduroam a osu-simple. Studenti z jiných škol se musí zaregistrovat v 
Centru informačních technologií, Bráfova 5, 701 03 Moravská Ostrava.
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https://koleje.osu.cz/69/internetove-pripojeni-na-kolejich-hladnov/
https://www.instagram.com/youniecz/?hl=cs
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https://www.osu.cz/poradenske-centrum/studijni-poradenstvi/
https://www.osu.cz/poradenske-centrum/karierni-poradenstvi/
https://www.osu.cz/poradenske-centrum/socialne-pravni-poradenstvi/
https://www.osu.cz/poradenske-centrum/psychologicke-poradenstvi/
https://www.osu.cz/poradenske-centrum/kontakty/
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Younie Ostrava
Největší studentská organizace
pořádající desítku akcí včetně Majá-
lesu Ostrava. http://www.younie.cz

ESN Ostravská
Nejlepší multikulturní akce
v Ově jsou s_ESNílky.
http://www.esn-ostravska.cz/

Spolek studentů geografie (SSG)
https://www.facebook.com/spolekstudentugeografie/

Česká asociace studentů
psychologie (ČASP)

https://caspos.cz/

studentské organizace na ostravské univerzitě

Přidej se!
Že škola není jen učení, ví každý. Získej zkušenosti ve studentských or-
ganizacích na pozicích jako je PR manager, viceprezident pro lidské
zdroje, redaktor v časopise, moderátor v rádiu nebo třeba objev své mar-
ketingové či vůdčí schopnosti. Ověř si v praxi, jak zvládneš náročné situa-
ce, zrealizovat projekt a dostaň ze sebe víc, než jen titul!

IFMSA
Studentská organizace

na Lékařské fakultě.
https://ifmsa.cz/studenti/ostrava/

Československý spolek mediků (ČSSM)
http://cssmou.cz/

Studenta.cz
Studenta je studentský web magazín, který vychází také v tištěné verzi. Naj-
deš v něm spousty zajímavých článků, rozhovorů, trendy témat, ale i pře-
hled důležitých informací nejen ze studentského světa. Pokud hledáš inspi-
raci, zaručeně ji zde najdeš. 

Studentská komora
Akademického senátu OU
Hájí zájmy studentů na OU.
http://skas.osu.cz/

SOVA
Studentská organizace vědeckých 
aktivit při Přírodovědecké fakultě OU.
https://www.facebook.com/SOVA.OU

Zebra
Studentský kolektiv při Fakultě soci-
álních studií OU.
https://www.facebook.com/zebra.fss

obsah
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Začátek na vysoké škole může vypadat jednoduše, nikdo po tobě nic
nechce, sem tam pár zápisků a je vystaráno. Na první pohled možná,
ale jakmile dorazíš k vyučujícímu na zápočet nebo zkoušku, zjistíš, že to
zdaleka není všechno. Jedním ze základů je totiž samostudium. A samos-
tudium nebude mít smysl, když si nebudeš umět vybrat kvalitní a správné
materiály k učení. Ale není kniha jako kniha a není skriptum jako skriptum...

Univerzitní knihovna OU
https://knihovna.osu.cz/

Univerzitní knihovnu OU najdeš na
ulici Bráfova 3, Moravská Ostrava,
přímo v centru města. Co se literatury
týče, najdeš v ní skoro vše, s čím
se  během studia setkáš. Je profilována
tak, aby vyhověla  studovaným
programům na naší univerzitě.
K registraci budeš potřebovat  pouze svůj ISIC nebo studentský průkaz.
Půjčování knih po celou dobu studia je zdarma. Tedy – pokud nebudeš
podporovat knihovnu ze svých prohřešků při pozdním vrácení knih. Výběr
knih probíhá výhradně on-line. V katalogu zadáš hledaný výraz a vybereš si
z nabízených titulů. Katalog si můžeš prohlédnout zde a lze jej stáhnout i
jako aplikaci pro android.

Doba vypůjčení je obvykle jeden měsíc. Pokud na to ale není rezervace, mů-
žeš si je prodloužit. Knihovna ti vždy před koncem výpůjční doby tvé knihy
(7 dní) pošle na studentský mail upozornění.

Otevírací dobu knihovny si hlídej tady.

  TIP: Pokud nestíháš vrátit knihy v provozní době, před vchodem
stojí Bibliobox. Stačí do něj vhodit knihy a nejpozději druhý
den ti budou odepsány z konta.

Nezapomeň, že v současné době máš k dispozici nejen tištěné materiály,
ale také e-zdroje, včetně českých a zahraničních e-knih. E-zdroje
ti umožní pohodlný on-line přístup k informacím: k zahraničním odborným ne-
bo vědeckým časopisům, článkům, abstraktům. Využiješ je při psaní semi-

Knihy a studijní materiály

https://aleph.osu.cz
https://knihovna.osu.cz/pujcovna/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lubomyl.knihovna
https://knihovna.osu.cz/
http://www.majalesostrava.cz/
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nárek a zejména při vypracování bakalářské nebo diplomové práce. 
Přístup k e-zdrojům je z PC na OU, ale také lze i z domova 
prostřednictvím vzdáleného přístupu. Přikládáme ti sem odkaz na službu 
EBSCO Discovery Service (EDS), multivyhledávač v e-zdrojích. Přihlásit se 
můžeš zadáním svého studentského kódu (F12345) a heslem do Portálu.

TIP: S EDS prohledáš z jednoho roz-
hraní všechny zdroje, které  má knihov-
na  předplacené, včetně volně dostup-
ných zdrojů a katalogu knihovny.
Díky knihovně můžeš také využít profe-
sionálního citačního nástroje "citace
PRO", na jehož stránkách se lze přihlá-
sit pod hlavičkou Ostravské univerzity. 

Vědecká knihovna
Pokud v některé z univerzitních knihoven nenajdeš to, cos hledal nebo
je to vypůjčeno, můžeš zkusit Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v
Ostravě. Množství titulů, které nabízí, ocení nejeden pohroužený stu-
dent. Vedle odborné literatury a beletrie tu najdeš i obrovské množství ča-
sopisů, protože MSVK patří mezi knihovny, kam se zasílají tzv. povinné vý-
tisky. Taky zde najdeš přehledný online Katalog on-line katalog. 
Při registraci nezapomeň ISIC, poslouží jako průkazka a poskytne ti 
slevu. Cena za jedno pololetí je 100 Kč, za rok pak 200 Kč. Kni-
hovnu najdeš na Prokešově náměstí u Nové radnice.

Městská knihovna
Zatímco univerzitní knihovny jsou profilovány potřebami studentů a vě-
decká plní svou funkci pro celý kraj, Knihovna města Ostravy je vyloženě
městská, se zaměřením na běžného čtenáře. A kdo ji zná, ví, že patří mezi
nejlepší městské knihovny u nás. Velký výběr nejen knih, ale i dalších slu-
žeb patří mezi její velké výhody. Najdeš ji u Sýkorova mostu kousek od Ma-
sarykova náměstí. On-line katalog ti umožní prohlédnout si knihy, které
KMO nabízí, kdykoli přes internet, ale pokud si je budeš chtít objednat, mů-
žeš to udělat až přímo v knihovně. Ale neboj, příliš mnoho času tím neztra-
tíš, knihy „zdola“ dorazí asi do deseti minut. Cena za rok je s ISICem
100Kč.
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Univerzitní knihkupectví
Nabídka knihoven je sice dostatečná, některé tituly a zejména pak skripta
se ale vyplatí mít po ruce. Cenově výhodné je odkoupit takové materiály
od starších spolužáků, pokud takovou možnost nemáš, je tady univerzit-
ní knihkupectví, které sídlí v Mlýnské 5 v přízemí budovy G, Welcome
Centru OU. Využít můžeš také e-shop na webu OU.

KNIHKUPECTVÍ
Další možností, jak si opatřit nejen knihy k tvému poctivému studiu jsou knih-
kupectví. V Ostravě jich najdeš celou řadu, vybrali jsme ty nejzajímavější,
které kromě literárních kořistí nabízejí časté kulturní akce či autogramiády
s autorským čtením.

– Academia
O zachování pobočky v centru města se vedl dlouhý boj, který naštěstí skon-
čil vítězstvím. Academia nabízí totiž řadu titulů, které stojí za to brát do rukou
a navíc je její součástí také Literární kavárna, která má sotva opakovatelné
kouzlo. A nezapomeň používat ISIC, dostaneš na něj slevu.

– Knihcentrum
Dalším místem, ze kterého vůně knih přímo sálá, je Knihcentrum. V Ostravě
najdeš několik poboček, ale největší Knihcentrum, se nachází vedle Dvo-
řákova divadla na Černé louce. Nelze je přehlédnout. Stejně tak je skoro
knižní hřích se tam občas nezastavit. Několika patrový dům je pro knihomo-
ly skutečným chrámem.

– Knihy Dobrovský
Při toulkách nákupními centry v Třebovické OC Galerii nebo Forem Nová
Karolina můžeš narazit na barvami hrající knihkupectví Dobrovský, které na-
bízí široké spektrum titulů pro milovníky všech žánrů. I tady se vyplatí nosit
u sebe kartu ISIC, která ti zajistí 10% slevu na všechno zboží.

– Oxford Bookshop
Little bit of English? Ja bitte …de nada. Jestli si rád počteš v jiném, než
mateřském jazyce, pak určitě neváhej zavítat na Kuří rynek do příjemného
Oxford Bookshop.

– Antikvariáty
Obvykle levnější alternativou ke knihkupectvím jsou antikvariáty. I těch
najdeš v Ově celou řadu. Minout bys ale neměl antikvariát Fiducia, který

www.studenta.cz

eds.osu.cz
http://eds.osu.cz
http://citacepro.com/
https://www.svkos.cz/
https://katalog.svkos.cz
http://www.kmo.cz/
https://tritius.kmo.cz/
https://knihkupectvi.osu.cz/
https://www.facebook.com/AcademiaKavarna/
https://www.facebook.com/klcAcademia/
https://www.knihcentrum-ostrava.cz/
https://www.knihydobrovsky.cz/prodejny?gps=1&lat=49.8209226&lon=18.2625243&gclid=CjwKCAjwo_HdBRBjEiwAiPPXpLBU7M713C4cXvcyQbJD7anY0mmlnrLrcFxp5_QeZpBNV2B_WgAf3hoCESUQAvD_BwE
http://www.knihyzezahranici.cz/pobocka/3034228/oxford-bookshop-ostrava/
http://antikfiducia.com/czech/
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se nachází v centru kousek od Stodolní. Kromě toho, že nabízí řadu knih
a občas objevíš i skutečné skvosty za „šílené“ ceny, je Fiducia také kultur-
ním centrem a v jejich prostorách se můžeš setkat se zajímavými akcemi
či výstavami skoro pořád.

Úložiště materiálů
Pokud nenajdeš potřebné materiály v knihovnách ani v knihkupectvích nebo
se ti prostě pro ně nikam nechce, máš naději, že je nalezneš jako e-knihy
nebo nějakou dobrou duší naskenované dokumenty někde na internetu.

Materiály v oblacích
Univerzita nabízí úložiště materiálů, někdy označováno jako T-Disk. Dřív byl
název v adrese „cumulus“, teď je to „cirrus“. Najdeš tam především mate-
riály, se kterými budou chtít pracovat tví vyučující, pokud ti tedy v hodině
řeknou, aby sis pročetl něco z T-Disku, je to právě tato stránka. Přístup máš
k materiálům z celé univerzity, a tak si můžeš stáhnout dokumenty nejen
ze své katedry, pokud tě samozřejmě zaujmou.

Systém Kramerius
Národní digitální knihovna Kramerius obsahuje více než 8 milionů na-
skenovaných stran plných textů periodik a monografií.

Informační portál Primát
Přidej se a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s
ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje právě tady.

Především klasickou literaturu v e-knihách nabízí také české knihov-
ny, např. pražská e-knihovna.

Během studia zjistíš, že každá oblast má své „kouzelné“ stránky, kde
najdeš mnoho materiálů a které ti ušetří spoustu času a nervů a
peněz.

www.studenta.cz obsah

http://kramerius.nkp.cz
https://www.primat.cz/
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Oficiální menzy OU
Nejlevnější variantou pro studenty je menza, kterou bývala současná stu-
dovna FF v ulici Reální. Tu nahradily hned dvě zdravé a kvalitu poskytující
restaurace – Black Kale bar a Bistro Bocca. Black Kale nabízí pestou raw
vegan stravu a širokou škálu ovocných šťáv. V Bistru Bocca si lze denně vy-
brat z pěti různých jídel, která zahrnují i vegetariánskou variantu. Obě re-
staurace najdete přímo v budově Kampus Palace naproti Národnímu diva-
dlu na Smetanově náměstí.
V obou můžete uplatnit sle-
vu studenta OU.
Jídlo si lze také objednat
zde na tomto webu, kde v
záložce Nápověda obdržíš
více informací. Doporučuje-
me ale mít nějakou finanční
zálohu nahranou taktéž na
své studentské kartě nebo
na ISICu. Více o menze zde.

Burfi a Nepálská Makalu
Burfi, vegetariánská restaurace s výborným menu (vždy jedna varianta 
po celý den) a velmi pohodovou atmosférou. Pokud si chceš odpoči-
nout a dát si něco zdravého, Burfi nebo Makalu jsou to pravé. Burfi 
je v bývalém mekáči směrem na Masarykovo náměstí od zastávky
tramvaje Výstaviště, Makalu najdeš na Sokolské třídě kousek od Eko-
nomické fakulty VŠB.

TIP: Menu v Burfi má jednotnou cenu 99 Kč a můžeš si přidávat,
dokud nejsi zcela zasycen.

Restaurace Rádiový klub
chutná menu za velmi dobré ceny, vždy možnost salátu jako hlavního jídla.

Buffet Nový Svět
Na Kuřím rynku v centru Ostravy je místo kde podlehnete kouzlu gastrono-
mických lahůdek - Buffet Nový Svět. Naleznete zde široký výběr z poctivé
české kuchyně za rozumné ceny. Buďte ale trpěliví, jídelna je velmi oblí-
bená, takže počítejte s občasnými frontami a stísněným prostorem.

kam na dobré jídlo? La Petite Conversation
vynikající belgická restaurace v ulici Chelčického poblíž Husova sadu, kde
při troše štěstí natrefíš přímo na majitele Davida Girtena a pokud chceš,
popovídáte si francouzsky. Zde si můžeš dát v poledním menu polévku
z čerstvé zeleniny a k tomu belgický sendvič, panini nebo zeleninový salát.
Nabízí také domácí bramborové hranolky nebo belgická piva.
Sendviče a Panini 69 – 109 Kč podle výběru.

TIPY: salát La Chévre, čokoládový dortík Moelleux au Chocolat

Sendvičárna Seval na rohu Poštovní ulice
prosklený obchůdek, kde seženeš výborné pečivo se šunkou či sýrem
a čerstvou zeleninou (ideální na svačinu, cena okolo 20 Kč), čerstvý džus
(ale dražší), výbornou kávu Tchibo s sebou. 

Lion Pizzerie/Restaurant
příjemná restaurace na Masarykově náměstí v centru Ostravy, kde na-
bízejí široký výběr poledního menu, které obvykle sestává ze čtyř druhů
hlavních jídel a čtyř druhů pizzy. Mezi 11:00 a 15:00 se tak výborně na-
jíš a vyjde těs to v cenovém rozpětí 99 – 149 Kč. Příjemným bonu-
sem k jídlu je džbánek citronády zdarma. Během teplých dní si své jídlo
můžeš vychutnat i venku.

Radegastovna
velká Radegastova svatyně na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Pes-
tré polední menu, když je zapiješ jedním "bohudíkem", tě rozhodně zasytí
a vejdeš se do dvou stovek. Život není zas tak hořký, nemyslíš?
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Forum Nová Karolina
fast foody a sendvičárny všeho druhu.

TIP: V Subway si nech připravit sendvič podle vlastní chuti
přímo na míru.

Mléčný bar Naproti
kouzelné místečko pro labužníky palačinek. Kvalitní a čerstvé suroviny,
domácí tvaroh, úžasná obsluha. Návštěvou též podpoříš projekt integrace
lidí se zdravotním znevýhodněním. Mléčňák najdeš hned vedle Minikina,
kousek od Masarykova náměstí.

Či ja vim
zbrusu nový coffeebar v ulici Čs. legií. Nabízí se nejen dobrá káva a široký
sortiment lákavých zákusků, ale i celé spektrum lahodných limonád. Z jí-
delního lístku můžeš ochutnat například výborné tousty se salátkem a
skvělým dresingem. Ceny všech jídel jsou velice příznivé a setkáš se 
s ochotnou obsluhou.

Sport na OU
Ostravská univerzita nabízí svým studentům pestré sportovní vyžití.
Ať už přes program TEP nebo prostřednictvím některého předmětu
na Katedře studií lidského pohybu. Ta  spadá pod Pedagogickou fakultu a
zajišťuje zejména podpůrný chod SP kinantropologie, tělesná výchova a
sport a rekreologie. Avšak i studenti jiných SP a fakult mohou využívat
služeb této fakulty resp. katedry.Více informací získáš na tomto odkazu.

kam za sportem?
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Předměty katedry studií lidského pohybu
Katedra nabízí nespočet sportovních předmětů i předmětů, které se sportem
nějak souvisí. Pokud tedy nemáš nějaký tělovýchovný studijní program, ne-
musíš vůbec smutnit. Jak je tomu u mnoha SP a předmětů, tak i zde je 
možné si tyto předměty vybrat jako Béčkové či Céčkové. Jejich volbu 
provedete tradičně ve STAGu, tedy přes Portál. A na výběr je obrovské 
množství předmětů od atletiky až po plavání či týmové sporty, více zde.

Zimní instruktorské kurzy
Je-li tvým koníčkem lyžování či snowboarding, pak můžeš využít nabídku in-
struktorských kurzů pod záštitou katedry tělesné výchovy. Informace o těch-
to kurzech nalezneš v sekci Celoživotní vzdělávání katedry studií lidského
pohybu tady na webu.

Sportovní reprezentace univerzity
Ostravská univerzita sice nemá vysokoškolský sportovní klub, jak je tomu
u Vysoké školy báňské, avšak v žádném případě to neznamená, že nemů-
žete OU reprezentovat. Studenti reprezentují univerzitu v mnoha sportech
na nejrůznějších sportovních přeborech a kláních. V sekci Student > Spor-
tovní reprezentace na webu OU naleznete veškeré potřebné informace k to-
mu, jakým způsobem můžete reprezentovat Ostravskou univerzitu.

 „Já jako student OSU mám k dispozici, kromě tělocviku, za který získám
kredity, i program TEP. Program je pro studenty výhodný, protože se cvičení
uskutečňuje v profi studiích a je pro ně o 40 až 50 % levnější. Nabízí širo-
kou škálu cvičení, jako například spinning, fitbox nebo port de bras.“

  Lucie Kramplová, studijní program Vychovatelství se 
zaměřením na výtvarnou výchovu, OU

TEP - Tělo - Energie - Pohyb
TEP je unikátní program pohybových aktivit Ostravské univerzity. Je čle-
něn na čtyři základní části, ve kterých lze sledovat jiné cíle. Na výběr je te-
dy z obrovského množství sportů v programech: Go, Effect, Funny a Hey.
TEP je určen studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity, nikoliv ve-
řejnosti. Na tobě je jen zaregistrovat se na stránkách TEPU, nastudovat
podmínky a pravidla využívání těchto sportovních aktivit a pak už jen hu-
rá cvičit. Podrobnější info zde.
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https://pdf.osu.cz/ktv/
https://pdf.osu.cz/ktv/predmety-kurzy-katedry/
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Sportovat se dá i mimo univerzitu
Kam za sportem v Ostravě? Otázku lze pochopit hned ze dvou hledisek.
Záleží jen na tobě, zda chceš někam na zápas nebo hledáš aktivní spor-
tovní vyžití. Ať už je odpovědí cokoli, Ostrava je pro tebe ideálním městem.
Ještě aby ne, když byla v roce 2014 zvolena Evropským městem sportu.

Aktivní vyžití
Široký výběr adrenalinových sportů, nové cyklotrasy v Ostravě, hned ně-
kolik koupališť. Vodní areály, relaxaci i velké množství sportů, ale také
například vánoční koupaliště nabízí SAREZA. A kdo chce vyrazit na in-line
bruslích, Komenského sady nebo některé z cyklotras jsou ideálním místem.
Pro lyžaře je kousek Vaňkův kopec nebo ski areál Skalka. Stačí si vybrat...

Několik tipů
SAREZA  www.sareza.cz
Adrenalinové sporty www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/adrenalin
Koupání  www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/koupani
Aktivní vyžití v Ostravě www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/ostatni
Fitness Nová Karolina pureczech.com/club/f/ostrava_forum_nova
Hot city yoga Ostrava http://hotcityyoga.cz/
Poledance Motýlek www.poledance-motylek.cz
Ski areál              www.skalkaostrava.com
Cykloturistika              www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika

Pasivní vyžití aneb Kam na zápas? 
V této oblasti budou zřejmě u všech převládat dva sporty, a to tradičně fotbal 
a hokej. Veškeré informace o zápasech Baníčku tedy najdeš na jejich webu, 
stejně tak je tomu u hokejových Vítkovic. Avšak po úspěších posledních let 
ostravských volejbalistů, florbalistů a jiných sportovních týmů zřejmě naroste 
i popularita těchto sportů. Proč tedy nevyrazit i tam. A jakožto správný spor-
tovní fanda nemůžeš minout ani celosvětové atletické klání na každoroční 
Zlaté tretře. 

Kde najít více informací?
FC Baník Ostrava   www.fcb.cz
HC Vítkovice STEEL   www.hc-vitkovice.cz
Volejbalový Klub Ostrava	 	 www.vkostrava.eu
1. SC WOOW Vítkovice Oxdog  www.fbcostrava.cz
FBC Ostrava    www.florbalvitkovice.cz
Zlatá tretra    www.zlatatretra.cz

Ostrava se během posledních let stala pestrým kulturním centrem s nepře-
bernými možnostmi zábavy i poučení, takže když už tě nebude bavit sedět
v knihách a pilně studovat, ani sedět u internetu, vyraž se ven trochu zkulturnit!

Kam na film?
Cine Star, Cinema City – pokud šílíš po nejčerstvějších filmových peckách
a vůni popcornu, jsou zde dvě multikina, jedno v OC Futurum, druhé ve 
Foru Nová Karolina, studentské lístky od 149 Kč.

Minikino, Kino Art, Studio Karel ve Staré Aréně – preferuješ-li spíše ko-
morní atmosféru menších kin, artové snímky a filmové festivaly, navštiv 
jedno z těchto příjemných kin v centru, vstupné okolo 90 Kč, u pana Karla za 
80 Kč.

Kino Luna – zrenovované staré kino v Ostravě-Zábřehu se špičkovou tech-
nikou, programově i cenově na úrovni multikin.

TIP: Užij si některý z bohatých
ostravských filmových festivalů,
např. Ostrava Kamera Oko,
Severskou  filmovou  zimu 
nebo Jeden svět!

kam za kulturou v ostravě
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https://www.cinestar.cz/cz/ostrava/domu
https://www.cinemacity.cz/Ostrava
http://www.minikino.cz/
https://www.staraarena.cz/studio-karel
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https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/


Co ostravská divadla?
Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče – komorní scény, můžeš
zde zhlédnout činohru českých i zahraničních tvůrců, klasiku i hry zcela
nové. Web Arény ti řekne víc, stejně jako stránky Bezručů.
Národní divadlo moravskoslezské (Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo 
Antonína Dvořáka) – činohry, výpravné opery, operety, muzikály i povzná-
šející balet na prknech NDM.
Divadlo loutek Ostrava – Ostrava jako jedno z mála českých měst má ta-
ké vlastní loutkovou scénu, návrat do dětství, ale třeba i zábava u předsta-
vení podle proslulého Deniku Ostravaka.

TIP: Využij výhodných studentských předplatných!
Např. s předplatným ABEND, více zde, můžeš navští-
vit rovnou všechna výše zmíněná divadla.

Je libo trochu hudby?

Klub Parník – nech se hýčkat příjemným jazzem.

BARRÁK Music Club – hudební klub se širokým výběrem koncertů a 
také studentských akcí.

Klub Hudební Bazar – pohodový klub, který ti představí místní hu-
debníky i každoroční soutěž mladých kapel Boom cup.

Fabric, Marley a kluby na Stodolní ulici – Djs, elektro, disco i oldies, tohle
všechno najdeš v těchto tanečních klubech. Fabric zde a tady klub Marley.

Garage – proslulý rockový klub v Ostravě-Martinově.

Gong – obří aula, bývalý plynojem bývalých vítkovických železáren, dnes 
DOV, nabízí koncerty všeho druhu, od rocku přes jazz až po klasiku.

Dům kultury města Ostravy – pravidelné koncerty vážné hudby nejen
v podání Janáčkovy filharmonie.

TIP: Nenech si ujít ostravské hudební festivaly! Colours of Os-
trava – multižánrový festival se skvělou dramaturgií patří mezi
přední středoevropské festivaly, Majáles Ostrava – studentská
nejen hudební oslava studentského života, více web Majálesu,

výborné jsou rovněž  festivaly vážné hudby: Janáčkův Máj, Os-
travské dny nové hudby, Svatováclavský hudební festival.

Kam za uměním?
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) + Nová síň (Poruba) – najdeš
zde vždy jednu aktuální výstavu věnovanou konkrétnímu autorovi/určité
epoše/motivu výtvarného umění, dále Kabinet architektury i Kabinet grafiky.
Odkaz na web.
Plato – platforma pro současné umění je ke zhlédnutí tady.
Výstavní síň Sokolská 26, Galerie Dole, Galerie Jáma 10, Galerie Jáma,
Industrial Gallery, ... – kurátoři se zde zaměřují na mladou českou vý-
tvarnou scénu.
Fotografická galerie Antikvariátu a klubu Fiducia, Galerie Opera (Diva-
dlo Jiřího Myrona), Galerie 7 – fotografické galerie prezentující zejména
současnou českou fotografii.
Galerie Beseda na ulici Jurečkova 18 – malá výtvarná galerie se skvě-
lou atmosférou.

Všehochuť v kulturních centrech
Cooltour – originální centrum na Výstavišti Černá louka zaměřené na
tanec, pohybové divadlo a koncerty, navíc s galerií a ShakespearOVOU
kavárnou.
Stará Aréna – večery s mladým divadlem, filmové Studio Karel, koncer-
ty i kavárna plná mladých lidí, to je Stařena na Masarykáči.
Atlantik – multifunkční prostor umožňující přednášky, divadlo, a to včetně
improvizačního, výstavy i kavárna hned vedle FF OU, koná se zde také
každoroční Měsíc autorského čtení!
Provoz Hlubina – stále vyzrávající centrum na Dole Hlubina, hostí diva-
delní festival Dream Factory i kemp pro mladé umělce.
Centrum Pant – veřejný prostor otevřený všem názorům a pohledům re-
spektujícím svobody a demokratické hodnoty, kde jsou vítány různé pohle-
dy na rozličná témata. Cílem není shoda, ale naslouchání, poznání, vní-
mání a porozumění. Univerzita zde čas od času pořádá přednášky a dis-
kuse na zajímavá témata. Součástí Centra je také knihkupectví, které se
specializuje na knihy o historii, především na 20. století a současnost,
a celoročně otevřená kavárna s širokou nabídkou nápojů i občerstvení.
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https://www.gvuo.cz/
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A když je chuť se trochu vzdělat?
Ostravské muzeum – kdo má zájem o historii města, měl by směřovat své
kroky právě sem.
Dolní oblast Vítkovic, Landek Park, Důl Michal – kde jinde poznat jednu z
typičností Ostravy?
Pivovarské muzeum pivovaru Ostravar – povinné nejen pro milovníky
tohoto lahodného moku!

TIP: Pro ty, co holdují verneovkám, je tady kavárna šitá
na míru – v DOV.

Další zajímavé tipy kam za kulturou najdete pod tímto odkazem.

Univerzitní akce

Noc vědců
Ostrava si svou každoroční dávku vědeckého poznávání dopřává už 
od roku 2013. Z původně relativně drobné akce při Přírodovědecké 
fakultě OU se vyklubala událost, která vědou proplétá doslova celou 
Ostravu. Díky spolupráci dvou ostravských univerzit (Ostravská 
univerzita i VŠB – TUO) jsou stanoviště Ostravské noci vědců ve 
všech městských částech a nabízejí až neuvěřitelně rozmanitá téma-
ta (od kouzel techniky až po přírodní zázraky). Letos se také připojil 
Svět techniky a ostravská Moravskoslezská vědecká knihovna.

JSME Ostravská!
Happening JSME Ostravská! je takřka celodenní událostí na širokém 
prostranství Masarykova náměstí v centru města pořádanou univerzi-
tou pro studenty a veřejnost. Program sestává z Bitvy o pohár OU, 
soutěžních disciplín pro studenty kvalifikovaných gymnázií a 
středních škol, a dalších hudebních a divadelních vystoupení. 
Happening je též oficiálním otvírákem Festivalu v ulicích.

kam po přednášce?
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http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/muzeum/
http://www.dolnivitkovice.cz/
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https://alive.osu.cz//jsme-ostravska/
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TIP: A klub – Studentský klub přímo na hladnovských kolejích
Jana Opletala. Potěší každoměsíční zajímavé akce, fotbálek
zdarma, studentské ceny a nově rekonstruovaný interiér.

obsah

Na pivo?
V okolí centra města se už tradičně pivnice hromadí okolo Stodolní uli-
ce, kde se na hospůdku, bar či putyku dá zakopnout doslova na každém 
rohu. Krom této hlavní tepny je ale i spousta dalších míst, kam stojí za to 
zaskočit (nejen) „na jedno“.

Bastila – oblíbený bar na Stodolní ulici nedaleko zastávky Stodolní nabízí 
posezení vevnitř i na zahrádce. Můžete si dát dobré pivo nebo i skleničku 
kvalitního vína. Ostatně svůj drink si zde vychutnal i prezident Václav 
Klaus.

Bernie’s Irish Pub – irská hospůdka, kde se hovoří anglicky, o víkendu
se dá posedět až do 4 ráno, čepuje se Guiness, cider Stowford, z českých
piv pak Plzeň a Radegast. 

E99 – zavedený klub na konci Stodolní ulice, kde se můžeš dobře najíst i 
napít. Čepují zde Radegast 12°, Plzeň 12° a Excelenta. Pořádají se zde i 
prima akce.

U Peciválů – jedna z nejstarších hospůdek na Stodolní žije stále svěžím 
životem a nabízí příjemné posezení v originálních prostorách a jedinečné 
pivečko z Městského pivovaru Polička.

Rock & Roll Garrage club – legendární hudební klub, pořádající řady kva-
litních koncertů a akcí s DJ's nebo indie kapelami, nabízí vlastní značku 
piva Garážmistr. Čepuje se také Plzeňský Prazdroj a Radegast, to vše za 
přívětivé ceny.
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Mapa: www.rave.cz/klub/bogota/
U Rady – Oblíbený bar na ulici Poštovní nedaleko Filozofické fakulty Ost-
ravské univerzity nabízí posezení vevnitř i na zahrádce. Čepuje se Plzeňský
Prazdroj 12° za 35 Kč nebo Velkopopovický Kozel 10° za 28 Kč.
www.find-restaurant.com/urady.htm
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www.studenta.cz

Reprezentační ples OU
Tradiční ples Ostravské univerzity, který se letos jako oslava 100.
výročí vzniku ČS republiky konal ve stylu Trikolóry s prvorepubli-
kovou atmosférou. Již tradičně byl rozmístěn na několika scénách s
různou hudbou. Šanci nudě nedalo a vzhůru až do ranních hodin
udržovalo pivo studentů Ostravské univerzity s kapkou ginko
biloby IQač. Nejen studenti si měli možnost zatančit se svým oblí-
beným akademikem. Už se nemůžeme dočkat příštího ročníku.
Ohlédnout se za minulým plesem můžeš na OU@LIVE.

Hobit – klubová hospůdka Pivovarského domu kousek od ulice Přívozské
známá svým domácím pivem.

Mirror – jeden z nejznámějších klubů mimo Stodolní ulici. Příjemné prostře-
dí, rychlá obsluha a specifický sklepní design přímo naproti Fakulty soci-
álních studií.

Spolek – známá bývalá hornická hospůdka, kde se můžeš i dobře najíst,
přímo mezi zastávkou Elektra a Stodolní.

U Zrzavé Mary – proslulá hospůdka s příjemnou atmosférou, rozsáhlou
sbírkou starých rádií a samozřejmě rozsáhlým nápojovým lístkem.

U Kocoura – vychlazený nefiltrovaný Pilsner Urquell si vychutnáš v dřevité
atmosféře útulné restaurace poblíž Domu Umění v ulici Umělecká.

Na kafe?

Ostravanka – klasická kavárna s velmi příjemným interiérem, v Ostravě mů-
žete nalézt hned tři.

Kavárna Daniel – příjemná kavárna v útulném interiérovém prostředí bytu v
centru Ostravy s velice nápaditým nápojovým lístkem.

TIP: Triga – káva s medovníkem nebo café au Lait s
medovníkem.

CrossCafe – franšíza známé značky CrossCafe konečně dorazila i do Ost-
ravy, konkrétně do ulice Zámecká v centru. Nabízí příjemné prostředí,
lahodnou kávu a opravdu vynikající dobroty k zakousnutí za příznivé ceny.

CØKAFE – originální koncept kavárny založený mladými lidmi z Ostravy,
který má pobočku na zastávce Stodolní a nahoře na Hlavní třídě v Porubě,
nabízí skvělou kávu a něco dobrého k zakousnutí, za bezva ceny. Příjemná
obsluha je samozřejmost.

https://alive.osu.cz/fotogalerie-reprezentacni-ples-ostravske-univerzity-2018/
https://www.bernies.cz/irish-pub
http://www.bastilapub.cz/
http://www.e99-stodolni.cz/
http://www.upecivalu.cz/
https://www.garageclub.cz/
http://www.hobitclub.net/
http://www.mirror-pub.eu/
http://www.spolek-ostrava.cz/
http://www.ukocouraostrava.cz/
http://www.zrzava-mary.eu/
https://www.facebook.com/ostravanka
https://www.facebook.com/KavarnaDaniel/
https://www.crosscafe.cz/kavarny/zamecka/
http://cokafe.com/
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Literární kavárna – kavárna na Masarykově náměstí přímo v knihkupectví
Academia. Výborná kavárna s pravou italskou kávou Vergnano a spoustou
dalších výborných specialit a nezaměnitelnou atmosférou.

Café 10 – kavárna s internetem, ve které mají výborné moučníky a samo-
zřejmě dobrou kávu. Najdete ji na Kuřím rynku v centru města.

Starbucks – proslulá kavárna pro náročné milovníky kávy v Nové Karolině.

Centrum Pant – mimo přednáškového sálu s knihkupectvím nabízí tento 
kulturní prostor na rohu ulic Čs. legií a Nádražní také příjemnou atmosféru 
zdejší stylové kavárny.

Do čajky?

Šambala – oblíbená čajovna kousek od Masarykáče.

Rashmi – výtečné maté s karamelem a k tomu kuskus v čajovně na Jirás-
kově náměstí poblíž Filozofické fakulty.

Dobrá čajovna Náročného pijáka – hned vedle Domu kultury s úžasnou
atmosférou, doporučujeme vyzkoušet Vzpomínku na Bombay – čaj mí-
chaný s čokoládou.

Čajovna u Sýkorova mostu – zkuste si „udeřit na gong“ v čajovém 
baru naproti Knihovny města Ostravy.

Čajovna Písečná oáza – příjemná atmosféra a velmi útulné prostředí, 
vlídná obsluha a opravdu široké exotické menu nejen z oblasti čaje.

www.studenta.cz

https://www.ostravainfo.cz/cz/jidlo-a-piti/kavarny-a-cajovny/420-knihkupectvi-a-literarni-kavarna-academia.html
https://www.cafe10.cz/
http://www.starbuckscoffee.cz/
https://www.facebook.com/centrumpant/
http://sambalabar.wixsite.com/home
https://www.vasecajovny.cz/
https://www.facebook.com/Dobr%C3%A1-%C4%8Dajovna-N%C3%A1ro%C4%8Dn%C3%A9ho-pij%C3%A1ka-Ostrava-708180905899171/
https://www.facebook.com/pages/category/Tea-Room/%C4%8Cajovna-U-S%C3%BDkorova-mostu-142153557818/
https://www.facebook.com/pisecnaoaza/
http://www.majalesostrava.cz/
https://www.woox.cz/
https://www.woox.cz/


Imatrikulace       září/říjen 2018

Registrace předmětů na LS    30. 10. – 11. 11. 2018

Podání žádosti o sociální stipendia   do 30. 10. 2018
Podání žádosti o ubytovací stipendia   do 30. 10. 2018
Kontrola studia za první semestr     6. 2. 2019
Mezní termín pro splnění studijních povinností za 1. semestr 8. 2. 2019

Zápis na rozvrhové akce     5. 2. – 10. 2. 2019

Registrace předmětů na ZS pro další AR   květen 2019
Mezní termín pro splněn povinností    30. 8. 2019

Infoschůzky pro prváky   	 	 	 3. 10. 2018
Bloody Halloween           konec října 2018
Studentský ples Younie	 	 	 	 	 únor 2019
Doprovodný program Majálesu	 	 	 	 celý duben 2019
Majáles Ostrava 2019	 	 	 	 	 kveten 2019

Sleduj http://www.younie.cz/

Užitečné aplikace pro vaše chytré telefony
Katalog Univerzitní knihovny: bude se hodit. (android)
Lovec vážek: amusthaveappka přírodovědců z Ostravské. (android)
Rekola: půjčte si růžové kolo a rozjeďte se městem. (android)

Ostrava jinak?
Zkus to s USE-IT map	 (android)

Užitečné odkazy
IDOS v mobilu ti zaručí včasný příjezd na přednášky   (android)
OSTRAVAINFO!!! je oficiální průvodce Ostravou a okolím.
Zde ještě Fakultní nemocnice v Porubě a Nemocnice Fifejdy.

chytrá stránka

nepropásni!

zajímavé akce
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https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lubomyl.knihovna
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nativescript.DragonflyRecognizer
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.rekola.app
https://www.facebook.com/useitostrava
https://play.google.com/store/apps/details?id=travel.use_it.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mafra.jizdnirady
https://www.ostravainfo.cz/
https://www.fno.cz/
http://www.mnof.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q
http://drebezgi.club/wp-content/uploads/2018/05/splash-paint-first-splash-paint-art-ever-loved-this-is-amazing-splash-paint-art-color-splash-paint-png.jpg
https://ru.kisspng.com/kisspng-jbcl2u/
https://www.youtube.com/watch?v=ft_DXwgUXB0
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