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OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Pedagogická fakulta uskutečňuje programy:
Bakalářské – standardní doba studia 3 roky. Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem
prokazujícím splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit
ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu
nebudou do studia zapsáni. Na konci studia je přidělován titul Bc. – bakalář.
Navazující magisterské – standardní doba studia 2 roky. Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy
studijní program bakalářský, magisterský nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči
jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu
do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. Na konci studia je přidělován titul Mgr. – magistr.
Fakulta dále stanovuje podmínku pro předchozí vzdělání v programu, jak je uvedeno dále v tomto dokumentu v části Další podmínky přijetí
ke studiu.
Magisterské – standardní doba studia 5 let. Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem
prokazujícím splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit
ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu
nebudou do studia zapsáni. V rámci nabídky fakulty je realizován jediný studijní program – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Na konci studia je
přidělován titul Mgr. – magistr.
Doktorské – standardní doba studia 4 roky. Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program. Dokladem prokazujícím
splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého
diplomu. Tuto kopii dokladu předávají u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. Na konci studia je
přidělován titul Ph.D. – doktor.

2

Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku
Uchazeč, který studoval zahraniční střední školu, mezinárodní střední školu, evropskou školu, školu s povolením MŠMT pro plnění povinné
školní docházky, musí doložit rovnocennost tohoto vzdělání v České republice. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je rozhodnutí
krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo zahraniční doklad
o zahraničním středním vzdělání. Ostravská univerzita může ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely
přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou či kteroukoliv její fakultou. Postup ověřování splnění podmínky je
vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019.
Ověřenou kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.
Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku
Uchazeč, který studoval zahraniční vysokou školu, musí doložit doklad prokazující rovnocennost tohoto vzdělání v České republice.
Dokladem prokazujícím splnění podmínky je rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci) a zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání. Ostravská univerzita
může ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí
samotnou či kteroukoliv její fakultou. Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské
univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019.
Ověřenou kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.
Ustanovení pro nostrifikaci neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo v případě, pokud Česká republika podle svých
mezinárodních závazků považuje zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou za automaticky rovnocenný bez
dalšího úředního postupu. Ustanovení rovněž neplatí v případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje
zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání za rovnocenný bez dalšího úředního postupu. V těchto případech uchazeč
předloží pouze ověřenou kopii dokladu o vzdělání.
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PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Fakulta nabízí dvě formy studia:
Prezenční studium, PS, je forma, která je založena na pravidelné účasti studenta ve výuce – přednášky, semináře, cvičení a další aktivity.
Kombinované studium, KS, je forma, kdy studenti mají organizovanou výuku zpravidla jedno odpoledne za týden v průběhu konání
pravidelné výuky v semestru. Zbytek časové dotace činí samostudium.
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Jednoprogramové
STUDIJNÍ PROGRAM

FORMA

Andragogika
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Sociální pedagogika
Speciální pedagogika
Tělesná výchova a sport, specializace Pohybová aktivita, rekreace a zdraví

KS
KS
PS, KS
PS, KS
PS, KS

Tělesná výchova a sport, specializace Trenérství a sportovní výkonnost

PS, KS

Učitelství pro MŠ
Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ se zaměřením na vzdělávání

PS, KS
PS
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30
40
30, 30
45, 15
20, 15
20, 15

MINIMUM
BODŮ PRO
VYHOVĚNÍ
50
30
40
60
30, 30
30, 30

30, 30
20

60
50

ZPŮSOB MAX. POČET
OVĚŘENÍ PŘIJÍMANÝCH
PKS
PKS
PKS
PKS
TĚL, PKS
TĚL,
PKS, MD
PKS
MPV

Sdružené
STUDIJNÍ PROGRAM

FORMA

ZPŮSOB
OVĚŘENÍ

MAX. POČET
PŘIJÍMANÝCH

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (maior
i minor)
Matematika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Pedagogika (maior i minor)
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (maior)
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)
Biologie (minor)
Fyzika (minor)
Geografie (minor)
Chemie (minor)
Informatika (minor)
Matematika (minor)
Anglická filologie (minor)
Český jazyk a literatura (minor)
Dějiny umění (minor)
Francouzská filologie (minor)
Historie (minor)
Německá filologie (minor)
Polská filologie (minor)
Ruská filologie (minor)

PS
PS, KS
PS

ANG
PKS
PKS

50
60, 25
40

MINIMUM
BODŮ PRO
VYHOVĚNÍ
70
50
50

PS, KS

PKS

40, 20

50

PS
PS, KS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
TĚL
PKS
MPV
PŘF B
PŘF B
PŘF B
PŘF P CH
PŘF B
PŘF B
FF P AJ
FF PÚ ČJ
FF P DU
FF B
FF P HI
FF B
FF Ú PJ
FF P RJ

30
50, 25
25
30
10
20
70
30
35
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

50
60
60
70
50
50
50
60
50
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51

60
50
50
50
50
50

Španělská filologie (minor)
Základy společenských věd (minor)

FF Ú ŠJ
FF P ZSV

PS
PS

5
5

50
50

U bakalářských sdružených studií si uchazeči volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí studijní plán maior a u druhého minor
(v rámci studijního plánu maior píší bakalářskou práci). Například u kombinace Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior) –
Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor) je bakalářská práce realizována z českého jazyka, případně z pedagogickopsychologického bloku. Maior program je vždy uveden jako první. Nabízené kombinace programů nalezne uchazeč v e-přihlášce.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Jednoprogramové
STUDIJNÍ PROGRAM

FORMA

Behaviorální zdraví, sport a technologie

PS

Kinantropologie, specializace Behaviorální zdraví

PS

Kinantropologie, specializace Sportovní vědy

PS

Sociální pedagogika
Speciální pedagogika
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství odborných předmětů
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
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PS, KS
PS, KS
PS, KS
KS
PS

ZPŮSOB
OVĚŘENÍ
ZSV, AJB
MP
TĚLK, ZSV,
AJB, MP
TĚLK, ZSV,
AJB, MP
TZO
TZO
B (TZO)
TZO
B (MPV)

MAX. POČET
PŘIJÍMANÝCH

MINIMUM
BODŮ PRO
VYHOVĚNÍ

18

40

25
25
20, 20
15, 15
10, 10
25
10

16, 40
16, 40
40
40
40
40
50

Dvouaprobační
STUDIJNÍ PROGRAM

FORMA

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Anglický jazyk
Český jazyk
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika
Občanská výchova
Technická výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Výtvarná výchova
Učitelství pro střední školy
Hudební výchova
Pedagogika
Psychologie
Sbormistrovství
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Dějepis
Dějiny výtvarného umění
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Polský jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Základy společenských věd

PS, KS
PS
PS, KS
PS
PS, KS
PS
PS, KS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
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ZPŮSOB
OVĚŘENÍ
TPP
B (TZO)
TZO
B (TZO)
TZO
B (TZO)
TZO
B (TZO)
TZO
TZO
B (MPV)
TPP
B (TZO)
TZO, MPP
TZO
B (SBOR)
TZO
B (MPV)
FF PP AJ
FF PÚ ČJ
FF Ú D
FF Ú DV
FF B
FF B
FF Ú PJ
FF Ú RJ
FF B
FF Ú ZSV

MAX. POČET
PŘIJÍMANÝCH
20
30,20
20
10,10
10
30,20
10
40
20
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MINIMUM
BODŮ PRO
VYHOVĚNÍ
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
50
60
50
50
50

50
50
50

U navazujících magisterských dvouaprobačních studií si uchazeči volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Český jazyk –
Matematika). Studijní aprobace Pedagogické fakulty OU, Přírodovědecké fakulty OU a Filozofické fakulty OU programu Učitelství pro střední
školy lze vzájemně kombinovat. Nabízené kombinace nalezne uchazeč v e-přihlášce.
S Přírodovědeckou fakultou OU lze kombinovat aprobace: Biologie, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika.

MAGISTERSKÝ PROGRAM

STUDIJNÍ PROGRAM

FORMA

ZPŮSOB MAX. POČET
OVĚŘENÍ PŘIJÍMANÝCH

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

PS, KS

PKS

50, 25

MINIMUM
BODŮ PRO
VYHOVĚNÍ
50

DOKTORSKÉ PROGRAMY

STUDIJNÍ PROGRAM

STUDIJNÍ OBOR

Didaktika českého jazyka a literatury
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Kinantropologie
Pedagogika
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FORMA

ZPŮSOB MAX. POČET
OVĚŘENÍ PŘIJÍMANÝCH

PS, KS
PS, KS
PS
PS, KS

VŘ
VŘ
VŘ
VŘ

5, 5
5, 5
5
5, 5

MINIMUM
BODŮ PRO
VYHOVĚNÍ
50, 50
50, 50
50
50, 50

Vysvětlivky
PS
KS
ANG
AJB
B (SBOR)
B (TZO)
MD
MP
MPP
MPV
PKS
TĚL
TĚLK
TPP
TZO
VŘ
ZSV

prezenční studium
kombinované studium
test z anglického jazyka
test z anglického jazyka (u programů Behaviorální zdraví, sport a technologie a Kinantropologie)
bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou praktické zkoušky ze sbormistrovství
bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu ze znalostí z oboru
motivační dopis
motivační pohovor
motivační pohovor z pedagogiky
motivační pohovor z výtvarné výchovy
test předpokladů ke studiu, v režii PdF OU
praktická zkouška z tělesné výchovy
praktická zkouška z tělesné výchovy pro navazující magisterský program Kinantropologie
test z pedagogiky a psychologie
test ze znalostí z oboru
výběrové řízení
zhodnocení studijních výsledků

FF B
FF P AJ
FF PP AJ
FF PÚ ČJ
FF P DU
FF Ú DV
FF P HI
FF Ú D
FF Ú PJ
FF P RJ
FF Ú RJ
FF Ú ŠJ
FF P ZSV
FF Ú ZSV
PŘF P CH

bez přijímacích zkoušek
písemná zkouška z anglického jazyka
písemná zkouška a zhodnocení portfolia z anglického jazyka
písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury
písemná zkouška z dějin umění
ústní zkouška z dějin výtvarného umění
písemná zkouška z historie
ústní zkouška z historie
ústní zkouška k prokázání motivace, zájmu a znalostí z polského jazyka a kultury
písemná zkouška z ruského jazyka
ústní zkouška z ruského jazyka
ústní zkouška k prokázání motivace, zájmu a znalostí ze španělského jazyka na úrovni B1
písemná zkouška ze základů společenských věd
ústní zkouška ze základů společenských věd
písemná zkouška z chemie
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DALŠÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
Ke studiu programů Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Kinantropologie a Učitelství tělesné výchovy
je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen
potvrzení odevzdat při zápisu do studia.
Ke studiu programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení, že uchazeč může
absolvovat tělesnou výchovu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených
programech (specializacích):
Sociální pedagogika: Sociální pedagogika nebo jiný příbuzný studijní program.
Speciální pedagogika: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné programy Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PedagogikaPsychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ) nebo Psychologie-Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ).
Učitelství anglického jazyka pro základní školy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium.
Učitelství českého jazyka pro základní školy: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiná příbuzná specializace, jejíž náplní je
doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české
literatury, literární teorie).
Učitelství hudební výchovy pro základní školy: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na vzdělávání.
Učitelství hudební výchovy pro střední školy: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na vzdělávání.
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
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Učitelství matematiky pro základní školy: Matematika se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium matematiky
zaměřené na vzdělávání.
Učitelství občanské výchovy pro základní školy: Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na společenské vědy.
Učitelství odborných předmětů: Učitelství odborných předmětů nebo jiné specializačně příbuzné studium, jehož součástí byla jak
pedagogicko-psychologická složka, tak oborová složka předmětů (v souladu se zvolenou oborovou specializací), obsahově adekvátní
uvedeným složkám bakalářského studia.
Učitelství pedagogiky pro střední školy: Pedagogika nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
Učitelství psychologie pro střední školy: Psychologie se zaměřením na vzdělávání, jednooborová psychologie nebo jiné specializačně
příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
Učitelství sbormistrovství pro střední školy: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na vzdělávání.
Učitelství technické výchovy pro základní školy: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na vzdělávání.
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium
zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy: sociální, pedagogické a psychologické vědy, specializace zaměřené na organizaci volného
času s podporou zdraví, případně specializace lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost.
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné specializačně příbuzné studium.
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné specializačně příbuzné studium.
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné specializačně příbuzné studium.
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Pokud uchazeč řádně neukončil studium studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí,
nebo není v posledním roce studia tohoto studijního programu, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na
příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu, obdrží uchazeč 0 bodů.
U mezifakultních studií s Filozofickou fakultou OU nebo Přírodovědeckou fakultou OU, kdy část studia je uskutečňována těmito fakultami,
se uchazeči řídí v této části přijímacího řízení také podmínkami pro přijetí příslušné fakulty.
Pedagogická fakulta OU si vyhrazuje právo nepřijmout ke studiu žádného uchazeče, pokud v přijímacím řízení v programu či specializaci
vyhoví méně než 20 uchazečů. Případné neotevření bude oznámeno do 30. 4. 2022 prostřednictvím korespondence s uchazeči, kterým
pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši.
Uchazeči, kteří absolvovali na Ostravské univerzitě část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání, mohou
přijímací zkoušku vykonat standardní formou, nebo jim na základě úspěšného vykonání závěrečné zkoušky kurzu CŽV ve studijním
programu, ke kterému se uchazeči hlásí, budou přiděleny body. Součástí přijímací zkoušky absolventů daného akreditovaného studijního
programu v CŽV se stane i dosažený studijní průměr. Výsledky přijímací zkoušky budou v souladu s pravidly na OU ohodnoceny body,
které určí pořadí v přijímacím řízení do daného studijního programu.
Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v CŽV = 70 bodů.
Hodnota průměru prospěchu 1,00–1,49 = 30 bodů
Hodnota průměru prospěchu 1,50–2,49 = 20 bodů
Hodnota průměru prospěchu 2,50–3,00 = 10 bodů
Studenti fakulty, kteří měli přerušené studium a z důvodu změny studijního programu nemohou pokračovat ve studiu svého původního
programu, si mohou podat přihlášku ke studiu v odpovídajícím studijním programu. Tito uchazeči budou přijati v souladu s paragrafem 49
odstavce 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
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NEJVYŠŠÍ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU
V PŘÍSLUŠNÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu je uveden v tabulce programů výše. Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší
možný počet přijímaných uchazečů. Toto navýšení bude oznámeno prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. Důvodem
případného navýšení může být např. přiznání finanční podpory z veřejných zdrojů, která je určena speciálně pro navýšení počtu studentů.

POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením jednorázově celou částkou. Uchazeč je oprávněn zaplatit
poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu do dne 15. 3. 2022. Poplatek je
uhrazen dnem jeho připsání na bankovní účet Ostravské univerzity. Mezním termínem pro uhrazení poplatku je 17. 3. 2022. V případě
neuhrazení poplatku způsobem stanoveným podmínkami přijetí ke studiu do uvedeného mezního termínu nebude přihláška ke studiu
fakultou přijata.
U doktorských studijních programů je mezním termínem pro úhradu poplatku 15. květen 2022.
Platba za přihlášku pokrývá náklady celého přijímacího řízení, bez ohledu na počet částí přijímací zkoušky. Poplatek se nevrací, a to ani
v případech, kdy si uchazeč podání přihlášky rozmyslí, když se ke zkoušce nedostaví, když nebude přijat nebo když bude přijímací zkouška
prominuta.
Poplatek spojený s přijímacím řízením:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Název účtu adresáta:

600 Kč
931761/0710 (ČNB)
451011
vygenerován při podání e-přihlášky
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1
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Platbu za přihlášku je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní
a specifický symbol) a uhradit poplatek v předepsané výši. Pokud si uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický
symbol. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.
Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto případech účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Pozdě
uhrazená platba je taková, která byla připsána na účet Ostravské univerzity po 17. březnu 2022, u doktorských studijních programů po
17. květnu 2022.

TERMÍNY A ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
bakalářské a magisterské obory
leden 2022
dny otevřených dveří
15. 3. 2022
mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
21.– 23. 4. 2022
praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
23. 4. 2022
náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy
9.– 27. 5. 2022
přijímací zkoušky (praktické ostatní, teoretické) na Pedagogické fakultě OU
14. 5. 2022
náhradní termín přijímací zkoušky mimo praktickou zkoušku z tělesné výchovy
květen 2022
přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
červen 2022
náhradní termín přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
30. 5.– 3. 6. 2022 přijímací zkoušky na Filozofické fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
16. 6. 2022
náhradní termín přijímací zkoušky na Filozofické fakultě OU pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
17. 6. 2022
zasedání přijímací komise
30. 6. 2022
možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
1.–4. 7. 2022
zápis do studia
doktorské studijní obory
15. 5. 2022
mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
červen 2022
konání výběrových řízení
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OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Forma přijímací zkoušky je uvedena v tabulce studijních programů výše.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity uskutečňuje všechny své studijní programy v českém jazyce. Podmínkou přijetí ke studiu ve
studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému
a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat takto:
a. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
b. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
c. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
d. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) – Ústav jazykové a odborné
přípravy Univerzity Karlovy, nebo
e. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.
Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle
získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších.
Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. V testech, motivačních pohovorech a u praktických zkoušek je možné
získat maximálně 100 bodů. Hodnocení přijímací zkoušky, která se skládá z částí, je součtem bodů za všechny tyto části. V případě, že
uchazeč neuspěl u některé z částí přijímací zkoušky, neuspěl u přijímací zkoušky celkově.
U sdružených studijních programů rozhoduje o pořadí na dané kombinaci celkový počet bodů, avšak v počtu bodů nutných k přijetí se
mohou jednotlivé kombinace lišit. U kombinací s menším počtem uchazečů může stačit k přijetí nižší počet bodů u jednotlivých aprobací
než u kombinací s větším počtem uchazečů.
U Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ rozhoduje pořadí na dané specializaci, avšak v počtu bodů nutných k přijetí se mohou
jednotlivé kombinace specializací lišit. U kombinací s menším počtem uchazečů může stačit k přijetí nižší počet bodů u jednotlivých
specializací nebo pedagogicko-psychologické části než u kombinací s větším počtem uchazečů.
Podmínkou pro přijetí u sdruženého studia je úspěšné splnění podmínek stanovených fakultou z obou studijních programů.
Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ je splnění podmínek
pro přijetí z jednotlivých aprobací a také z pedagogiky a psychologie.
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V případě malého počtu přihlášených uchazečů v programu nebo aprobaci může děkan fakulty rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky.
V takovém případě všichni uchazeči obdrží maximální počet bodů.
Celkový výsledek přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, specializace Pohybová aktivita, rekreace
a zdraví, činí z 60 % test předpokladů ke studiu a ze 40 % praktická přijímací zkouška.
Celkový výsledek přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, specializace Trenérství a sportovní
výkonnost, činí z 60 % test předpokladů ke studiu, z 30 % praktická přijímací zkouška a z 10 % motivační dopis. Motivační dopis uchazeč
přikládá jako elektronickou přílohu k přihlášce ke studiu – návod a šablona pro vyplnění motivačního dopisu je k dispozici na webových
stránkách https://pdf.osu.cz/kslp/prijimaci-rizeni/.
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Behaviorální zdraví, sport a technologie bude probíhat ve
dvojstupňovém procesu. V prvním kroku budou ověřeny předpoklady ke studiu formou zhodnocení studijních výsledků předchozího
vysokoškolského studia a testem z anglického jazyka. Na základě hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů a nanejvýše 40
nejúspěšnějších uchazečů bude pozváno na osobní motivační pohovor. Podkladem pro pohovor bude motivační dopis, který uchazeč zasílá
předem s přihláškou ke studiu – návod a šablona pro vyplnění motivačního dopisu je k dispozici na webových stránkách
https://pdf.osu.cz/kslp/prijimaci-rizeni/.
Zhodnocení výsledků předchozího vysokoškolského studia – počítá se vážený průměr za prvních pět semestrů studia.
Hodnocení:
Hodnota průměru prospěchu 1,00–1,49 = 60 bodů
Hodnota průměru prospěchu 1,50–2,49 = 30 bodů
Hodnota průměru prospěchu 2,50–3,00 = 10 bodů
Celkový výsledek přijímacího řízení činí ze 70 % zhodnocení studijních výsledků a z 30 % test z anglického jazyka. V případě, že uchazeč
nebyl pozván k motivačnímu pohovoru, neuspěl celkově.
Motivační pohovor je hodnocen samostatně počtem 0–100 bodů a na základě výsledku z pohovoru je stanoveno pořadí, které rozhoduje
o návrhu na přijetí.
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Kinantropologie, v obou specializacích, bude probíhat ve
dvojstupňovém procesu. V prvním kroku budou ověřeny předpoklady ke studiu formou praktické zkoušky, zhodnocením studijních výsledků
předchozího vysokoškolského studia a testem z anglického jazyka. Na základě hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů a nanejvýše 40
nejúspěšnějších uchazečů z každé specializace bude pozváno na osobní motivační pohovor. Podkladem pro pohovor bude motivační dopis,
který uchazeč zasílá předem s přihláškou ke studiu – návod a šablona pro vyplnění motivačního dopisu je k dispozici na webových stránkách
https://pdf.osu.cz/kslp/prijimaci-rizeni/.
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Celkový výsledek přijímacího řízení činí z 50 % vážený průměr předchozího studia za prvních pět semestrů, z 30 % test z anglického jazyka
a z 20 % praktická zkouška. V případě, že uchazeč nebyl pozván k motivačnímu pohovoru, neuspěl celkově.
Hodnocení váženého průměru:
Hodnota průměru prospěchu 1,00–1,49 = 60 bodů
Hodnota průměru prospěchu 1,50–2,49 = 30 bodů
Hodnota průměru prospěchu 2,50–3,00 = 10 bodů
Motivační pohovor je hodnocen samostatně počtem 0–100 bodů a na základě výsledku pohovoru je stanoveno pořadí, které rozhoduje
o návrhu na přijetí.

Test z anglického jazyka
Písemná zkouška znalostí v rozsahu středoškolského učiva angličtiny – vědomosti na úrovni B1+, samostatný uživatel jazyka. Test je
zaměřen na ověření jazykové kompetence uchazeče a čtení textu s porozuměním.
Test z anglického jazyka nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.
Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry anglického jazyka s didaktikou – přijímací řízení
https://pdf.osu.cz/cjp/prijimaci-rizeni/

Praktická zkouška z tělesné výchovy
Je složena ze sedmi disciplín:
−
−
−
−
−
−
−

Vytrvalostní běh (běh na 1500 m), maximálně 10 bodů;
Cvičení na hrazdě (shyby na hrazdě doskočné u mužů a výdrž ve shybu na hrazdě dosažné u žen), maximálně 10 bodů;
Sprint, atletika (běh na 100 m), maximálně 10 bodů;
Akrobatická cvičení z gymnastiky (povinná akrobatická sestava), maximálně 20 bodů;
Plavání (vybraná plavecká disciplína na 100 m), maximálně 20 bodů;
Basketbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů;
Volejbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů.

V případě, kdy uchazeč neobdrží za disciplínu plavání žádný bodový zisk, bude jeho celkový výsledek praktické zkoušky z tělesné výchovy
hodnocen jako nevyhověl.
Praktickou zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.
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Detailnější informace ke zkoušce jsou umístěny na webových stránkách katedry studií lidského pohybu v sekci přijímací řízení
https://pdf.osu.cz/ktv/prijimaci-rizeni/

Test předpokladů ke studiu
− elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části (každá část v délce 15 minut): logické myšlení, verbální
myšlení, kulturně-společenský přehled;
− neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor;
− uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán
uchazečům do všech přihlášených programů;
− otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení.
Test předpokladů ke studiu nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.
Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách fakulty https://pdf.osu.cz/7678/test-obecnych-studijnich-predpokladu/

Motivační dopis
Motivační dopis přikládá uchazeč o studium při podání přihlášky ke studiu jako elektronickou přílohu. Příloha je požadována jako jeden
soubor ve formátu *.pdf s maximální možnou velikostí 250 MB. Formulář motivačního dopisu je v příloze č. 1 těchto podmínek k přijetí.
Návod pro vyplnění motivačního dopisu je umístěn na webových stránkách https://pdf.osu.cz/ktv/prijimaci-rizeni/

Motivační pohovor z výtvarné výchovy
Během pohovoru probíhá diskuse nad domácími pracemi uchazečů (soubor nejméně dvaceti a nejvíce dvaceti pěti prací by měl obsahovat
kresby, malby, popřípadě práce v jiných výtvarných médiích); pohovor rovněž zjišťuje znalost dějin výtvarné kultury a uchazečovu motivaci
ke studiu daného studijního programu.
Motivační pohovor nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.
Podrobnější informace k pohovoru jsou umístěny na webových stránkách katedry výtvarné výchovy v sekci přijímací řízení:
https://pdf.osu.cz/kvv/prijimaci-rizeni/
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Test z anglického jazyka (u programu Behaviorální zdraví, sport a technologie a Kinantropologie)
Písemný test na úrovni B2. Test lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazujícího úroveň anglického jazyka na úrovni
B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL. Žádost o prominutí testu
musí být podána nejpozději do 9. 5. 2022. Uchazeči, kterým byla přijímací zkouška prominuta, obdrží maximální počet bodů. Detailnější
informace k testům jsou umístěny na webových stránkách https://pdf.osu.cz/kslp/prijimaci-rizeni/.

Praktická zkouška z tělesné výchovy pro navazující magisterský program Kinantropologie
Je složena ze čtyř disciplín:
−
−
−
−

Vytrvalostní běh (běh na 1500 m), maximálně 10 bodů;
Akrobatická cvičení z gymnastiky (povinná akrobatická sestava), maximálně 20 bodů;
Plavání (vybraná plavecká disciplína na 100 m), maximálně 20 bodů;
Sportovní hra (uchazeč si volí basketbal nebo volejbal, zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů.

V případě, kdy uchazeč neobdrží za disciplínu plavání žádný bodový zisk, bude jeho celkový výsledek praktické zkoušky z tělesné výchovy
hodnocen jako nevyhověl.
Uchazeči, kteří absolvovali nebo studují bakalářské studium ve vzdělávací oblasti 28 – Tělesná výchova a sport; Kinantropologie nemusí
praktickou zkoušku vykonat, bude jim prominuta a uchazeči obdrží maximální počet bodů.
Uchazeči, kteří neabsolvovali a nestudují bakalářské studium ve vzdělávací oblasti 28 – Tělesná výchova a sport; Kinantropologie musí
praktickou zkoušku vykonat.
Detailnější informace ke zkoušce jsou umístěny na webových stránkách katedry studií lidského pohybu v sekci přijímací řízení
https://pdf.osu.cz/ktv/prijimaci-rizeni/

Test znalostí z oboru
Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity,
v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.
Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.
Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Ostravské univerzity v sekci přijímací řízení.
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Test z pedagogiky a psychologie
Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro
SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu
bakalářského studia.
Zkoušku lze uznat uchazečům o program Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní
závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově
adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Zkoušku lze uznat uchazečům,
u kterých ke dni doručení žádosti o prominutí přijímací zkoušky neuplynuly více než 2 měsíce od ukončení předchozího vysokoškolského
studia. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 31. května 2022.
Uchazečům o program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.
Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení
https://pdf.osu.cz/kpd/prijimaci-rizeni/

Motivační pohovor z pedagogiky
Uchazeč prezentuje vlastní motivaci k budoucímu výkonu profese (oboru, na který se hlásí) a ke studiu. S oporou o teoretické zázemí
v odborné literatuře prokazuje schopnost aplikovat své znalosti a zkušenosti v edukačním procesu (např. na modelové situaci, na odborném
tématu), své pedagogické zkušenosti. Reflektuje vlastní úspěchy, neúspěchy a proces vlastního rozvoje. Uchazeč předkládá seznam
prostudované literatury a odborných zdrojů, na které je v průběhu ústní rozpravy dotazován, a seznam dosud absolvované pedagogické
praxe (včetně potvrzení organizace, na kterou praxi vykonával). Může předložit také sebeprezentující portfolio, do něhož lze zahrnout např.
životopis, dosažené vzdělání a absolvované kurzy v rámci celoživotního či jiného vzdělávání apod.
Hodnotí se: způsob sebeprezentace, kultura projevu, motivace, schopnost vést odbornou diskusi, schopnost argumentovat, hloubka
přehledu v oboru, předpoklady pro edukaci jiných osob.

Bez přijímacích zkoušek
V případě velkého zájmu o studium aprobace se bude konat přijímací zkouška. U navazujících magisterských aprobací Hudební výchova,
Informační a komunikační technologie a Technická výchova bude realizována formou testu odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného
bakalářského programu. U navazující magisterské aprobace Sbormistrovství proběhne formou praktické zkoušky ze sbormistrovství.
U všech výtvarných aprobací se uskuteční formou motivačního pohovoru.
20

Výběrové řízení
Výběrové řízení proběhne formou pohovoru s uchazečem, ve kterém je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, znalost relevantní
odborné literatury (včetně zahraniční), předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a samostatné tvůrčí odborné činnosti.
V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost. Uchazeč předkládá návrh
tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je ověření znalosti cizího (nejčastěji anglického) jazyka.

Zhodnocení studijních výsledků
Bude vytvořeno pořadí uchazečů na základě váženého průměru předchozího studia a výsledku státní závěrečné zkoušky v příbuzné
specializaci.
Motivační pohovor
Proběhne strukturovaný osobní motivační pohovor, který hodnotí komise složená alespoň ze 3 akademických pracovníků a jednoho
studenta (zpravidla členů programové rady).
Uchazečům o studium budou na základě výsledku motivačního pohovoru přiděleny body (max. 100 bodů). Celkové pořadí uchazečů bude
stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších
na základě motivačního pohovoru a kapacity studijního programu.
Motivační dopis slouží jako podklad pro motivační pohovor. Formulář motivačního dopisu navazujícího magisterského programu
Kinantropologie je v příloze č. 2 těchto podmínek k přijetí. Formulář motivačního dopisu navazujícího magisterského programu Behaviorální
zdraví, sport a technologie je v příloze č. 3 těchto podmínek k přijetí.

Písemné a ústní zkoušky Filozofické fakulty OU a Přírodovědecké fakulty OU
U mezifakultních studií s Filozofickou fakultou OU nebo Přírodovědeckou fakultou OU, kdy část studia je uskutečňována těmito fakultami,
se uchazeči řídí v této části přijímacího řízení také podmínkami pro přijetí příslušné fakulty Ostravské univerzity. Detailnější informace
ke zkouškám jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Ostravské univerzity v sekci přijímací řízení.
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OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
Ke studiu všech programů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška. Žádné dokumenty se na
fakultu neposílají s výjimkou doktorských studijních programů, kde jsou materiály vyžadovány.
Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky fakulta zveřejní v informačním systému univerzity (v elektronické přihlášce ke studiu) termín
přijímací zkoušky s odkazem na detailní pokyny. Každý uchazeč bude o této skutečnosti informován prostřednictvím informačního e-mailu
na adresu, kterou fakultě pro tyto účely předal v elektronické přihlášce ke studiu.
Hlásí-li se uchazeč ke studiu více oborů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou
přihlášku zvlášť. Společná platba za více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou.
Uchazeči budou konat předepsanou přijímací zkoušku jen jednou, bez ohledu na počet podaných přihlášek do programů a specializací;
výsledek bude započítán do všech programů a specializací, se stejnou přijímací zkouškou, k jejichž studiu se uchazeč hlásí.
Uchazeči jsou povinni podepsat protokol o přijímací zkoušce. Na uchazeče, který protokol nepodepsal, je nahlíženo, jako by se zkoušky
nezúčastnil.
Převody přihlášek nejsou možné ani mezi jednotlivými studijními programy, ani mezi jejich formami.
Náhradní termín přijímacích zkoušek se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku.
Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 10 pracovních dnů před řádným termínem přijímací
zkoušky.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty http://pdf.osu.cz/prijimaci-rizeni/.
Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích
ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající se přístupnosti
jednotlivých studijních programů, může se obrátit na Centrum Pyramida OU: e-mail: referent.pyramida@osu.cz; telefon: +420 553 461 234,
mobil: +420 733 784 095. Uchazeč bez specifických potřeb kontaktuje se svým dotazem studijní oddělení fakulty.
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Adresa pro doručování písemností:
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
Adresa pro osobní návštěvu, sídlo fakulty:
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory; https://www.osu.cz/budovy/?budova=15
e-mail: studium.pdf@osu.cz; telefon: 597 092 525

Zveřejněno dne: 12. 11. 2021
Číslo jednací: OU-92932/45-2021
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Příloha č. 1
Motivační dopis k přijímacímu řízení bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport,
specializace Trenérství a sportovní výkonnost
Za motivační dopis může uchazeč/uchazečka získat maximálně 100 bodů
Jméno a příjmení uchazeče:
I.

Obecná část (max. 300 slov)

max. počet bodů: 10

Tato část musí obsahovat tyto body:
1. Zdůvodnění, proč chcete studovat tento obor a specializaci
2. Zdůvodnění, v jakém sportu se chcete v rámci studia specializovat

II.

Sekce sport

5 bodů
5 bodů

max. počet bodů: 40

Uchazeč/uchazečka vyplní pouze jednu část. Pokud je aktivní sportovec, vyplňuje část A, pokud již aktivní sportovec není, ale byl aktivním
sportovcem, vyplňuje část B.
A: Aktivní sportovec (vyplňujete, pokud sport aktivně realizujete)
Uveďte svou současnou nejvyšší dosaženou úroveň (platí pro úroveň dosaženou ve věku 16+ let), kterou jste schopen/schopna doložit
(potvrzení klubu, svazu apod. – razítko a podpis předsedy nebo prezidenta) – příloha.
Dosažená sportovní úroveň (vyberte jednu a zaškrtněte nejvyšší dosaženou úroveň):
☐ Státní sportovní reprezentace:
40 b.
☐ Republiková a mezinárodní (klubová) úroveň:
30 b.
☐ Oblastní úroveň (město, okres, kraj):
15 b.
Přílohu vložte zde:
B: Sportovní historie (vyplňujete, pokud již aktivně sport neprovádíte):
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Uveďte svou nejvyšší dosaženou sportovní úroveň (platí pro úroveň dosaženou ve věku 16+ let), kterou jste schopen/schopna doložit
(potvrzení klubu, svazu apod. – razítko a podpis předsedy nebo prezidenta) – příloha.
Dosažená sportovní úroveň (vyberte jednu a zaškrtněte nejvyšší dosaženou úroveň):
☐ Státní sportovní reprezentace:
40 b.
☐ Republiková a mezinárodní (klubová) úroveň:
30 b.
☐ Oblastní úroveň (město, okres, kraj):
15 b.
Přílohu vložte zde:
III.

Sekce aktivní trenér/trenérka

max. počet bodů: 50

1. Vlastním trenérskou licenci (uveďte přesný název licence, datum vydání a evidenční číslo):
……………………………………………………………
Je nutné dodat potvrzenou kopii trenérské licence (razítko a podpis mateřského klubu případně příslušného svazu) – příloha.
Přílohu vložte zde:
2. Trénuji tým, tréninkovou skupinu nebo jednotlivce v klubu (uveďte sport a název klubu, ve kterém trénujete):
………………………………………………………………
3. Souhrnná délka trenérské praxe (vyberte jednu položku – Vámi dosažený nejvyšší souhrn trenérské praxe):
☐ 11 a více let
30 b.
☐ 6–10 let
20 b.
☐ 1–5 let
10 b.
Je nutné dodat potvrzení podepsané předsedou (prezidentem) klubu – příloha.
Přílohu vložte zde:
Po dokončení vyplnění MD soubor převeďte do formátu pdf a vložte jako přílohu do elektronické přihlášky.
V případě nedodání požadovaných dokumentů (příloh) nebo jejich nečitelnosti u sekcí II a III nebudou body přiděleny.
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Příloha č. 2
Motivační dopis k přijímacímu řízení navazujícího magisterského studijního programu Kinantropologie
Motivační dopis slouží jako podklad pro motivační pohovor, za který uchazeč/uchazečka může získat maximálně 100 bodů.
Jméno a příjmení uchazeče:
Doporučená struktura motivačního dopisu
1. Zdůvodněte, proč chcete studovat tento studijní program a specializaci. (Hodnocení 0–25 bodů)
2. Stručně popište téma své bakalářské práce (závěrečné práce/projektu) a jakým způsobem souvisí se studijním programem, na který
se hlásíte. (Hodnocení 0–25 bodů)
3. Máte předchozí pracovní či dobrovolnickou zkušenost, která může pomoci při studiu tohoto studijního programu a/nebo při
vykonávání profese po absolvování tohoto studijního programu? Prosím popište. (Hodnocení 0–25 bodů)
4. Doplňte cokoliv dalšího, co považujete za relevantní zmínit v souvislosti se svou motivací pro studium tohoto studijního programu
(např. četba literatury související se studijním programem, účast na studentských konferencích či workshopech, inspirace zajímavou
osobností atd.). (Hodnocení 0–25 bodů)
Motivační pohovor bude hodnotit přijímací komise. Příjímací komise je tříčlenná, sestávající zpravidla ze členů Programové rady studijního
programu Kinantropologie. Komise přiřadí bodové hodnocení každému uchazeči na základě pohovoru, který probíhá nad tématy
motivačního dopisu. Výsledné bodové hodnocení vzniká průměrem přiřazených bodů každým členem přijímací komise v rozsahu 0–100
bodů. V případě stejného bodového výsledku po motivačním pohovoru rozhoduje o výsledném pořadí počet bodů získaný v prvním kole.
Uchazeč může přiložit další relevantní přílohy (např. jako doložení k sekci č. 3 motivačního dopisu).
Po dokončení vyplnění soubor s motivačním dopisem převeďte do formátu pdf a vložte jako přílohu do elektronické přihlášky.
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Příloha č. 3
Motivační dopis k přijímacímu řízení navazujícího magisterského studijního programu Behaviorální zdraví, sport a technologie
Motivační dopis slouží jako podklad pro motivační pohovor, za který uchazeč/uchazečka může získat maximálně 100 bodů.
Jméno a příjmení uchazeče:
Doporučená struktura motivačního dopisu
1. Zdůvodněte, proč chcete studovat tento studijní program a specializaci. (Hodnocení 0–25 bodů)
2. Stručně popište téma své bakalářské práce (závěrečné práce/projektu) a jakým způsobem souvisí se studijním programem, na který
se hlásíte. (Hodnocení 0–25 bodů)
3. Máte předchozí pracovní či dobrovolnickou zkušenost, která může pomoci při studiu tohoto studijního programu a/nebo při
vykonávání profese po absolvování tohoto studijního programu? Prosím popište. (Hodnocení 0–25 bodů)
4. Doplňte cokoliv dalšího, co považujete za relevantní zmínit v souvislosti se svou motivací pro studium tohoto studijního programu
(např. četba literatury související se studijním programem, účast na studentských konferencích či workshopech, inspirace zajímavou
osobností atd.). (Hodnocení 0–25 bodů)
Motivační pohovor bude hodnotit přijímací komise. Příjímací komise je tříčlenná, sestávající zpravidla ze členů Programové rady studijního
programu Behaviorální zdraví, sport a technologie. Komise přiřadí bodové hodnocení každému uchazeči na základě pohovoru, který probíhá
nad tématy motivačního dopisu. Výsledné bodové hodnocení vzniká průměrem přiřazených bodů každým členem přijímací komise
v rozsahu 0–100 bodů. V případě stejného bodového výsledku po motivačním pohovoru rozhoduje o výsledném pořadí počet bodů získaný
v prvním kole.
Uchazeč může přiložit další relevantní přílohy (např. jako doložení k sekci č. 3 motivačního dopisu).
Po dokončení vyplnění soubor s motivačním dopisem převeďte do formátu pdf a vložte jako přílohu do elektronické přihlášky.
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