
 

Ostravská univerzita v Ostravě 

 
Filozofická fakulta 

 

 

 

 
Nabídka programů celoživotního vzdělávání 

pro akademický rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ostrava 2015 

 



 



Obsah 
 

1 Úvod ................................................................................................................................... 2 
2 Rozšiřující studium ............................................................................................................ 3 
2.1 Rozšiřující studium o nový všeobecně vzdělávací předmět ....................................... 3 

2.1.1 Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy ................ 3 

2.1.2 Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ ................ 4 
2.1.3 Rozšiřující studium německého jazyka a literatury pro střední školy................ 5 
2.1.4 Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy .......... 6 
2.1.5 Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy .............. 7 

2.2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace: učitelství oboru pro SŠ ............................. 8 

2.2.1 Rozšiřující studium českého jazyka a literatury ze ZŠ na SŠ ............................ 8 
2.2.2 Rozšiřující studium německého jazyka ze ZŠ na SŠ ......................................... 9 
2.2.3 Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ ......................................................... 10 

3 Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů ......... 11 

3.1 Psychologie .............................................................................................................. 11 
4 Moduly ............................................................................................................................. 13 
4.1 Úvod do studia japonské filologie – japonský jazyk a kultura ................................ 13 

5 Krátkodobé programy ...................................................................................................... 14 
5.1 Čeština pro cizince ................................................................................................... 14 

5.2 Příprava k nostrifikační zkoušce .............................................................................. 15 
5.3 Čeština pro rusky mluvící cizince ............................................................................ 16 
5.4 Sociologie ve společenské praxi .............................................................................. 18 

5.5 Pracovník v neziskovém sektoru .............................................................................. 19 
5.6 Studium vybraného předmětu .................................................................................. 20 

6 Studium pro seniory ......................................................................................................... 21 
6.1 Univerzita třetího věku ............................................................................................. 21 
7 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro 

akademický rok 2015/2016 – krátkodobé kurzy ...................................................................... 22 

7.1 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z ruského jazyka (3měsíční) ............................ 22 
7.2 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie (1denní) ........................................... 22 
8 Přehled programů celoživotního vzdělávání na FF OU ................................................... 23 



 2 

1 Úvod 
 

 

Vážení zájemci o studium v rámci celoživotního vzdělávání, 

 

dovolujeme si Vám předložit nabídku programů celoživotního vzdělávání na Filozofické 

fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, které připravujeme pro akademický rok 2015/2016. 

 

Aktuální informace o nabídce a detaily o jednotlivých programech naleznete na 

internetových stránkách fakulty na adrese http://ff.osu.cz pod odkazem „Celoživotní 

vzdělávání“ (nebo přímo na adrese http://ff.osu.cz/czv ). 

 

Filozofická fakulta je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (na základě rozhodnutí MŠMT č. j. 19237/05-

25) a má většinu svých studií akreditovánu v oblasti DVPP (č. j. MSMT-37738/2014-1-991). 

Na základě této akreditace mohou ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na 

DVPP. Konkrétní informace o akreditaci v oblasti DVPP je uvedena u jednotlivých programů. 

 

Přihlášky se u vícesemestrálních programů podávají elektronicky prostřednictvím 

internetových stránek https://portal.osu.cz/eprihlaska; do krátkodobých programů je 

přihláška ke stažení na internetových stránkách http://ff.osu.cz/czv u jednotlivých programů. 

Každý program má uveden kromě své ceny také variabilní symbol pro platbu (celkový 

přehled cen jednotlivých programů a jim přidělených variabilních symbolů lze rovněž nalézt 

v závěru publikace v kapitole 7). Ceny jsou kalkulovány na podmínky roku 2015/2016. 

U víceletých programů může dojít k jejich změně. Jednotlivé programy budou realizovány 

v případě naplnění jejich kapacity. 

 

Platbu provádějte na účet vedený u ČNB Ostrava, číslo účtu: 931761/0710; název účtu 

adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03 s příslušným variabilním 

symbolem a specifickým symbolem (které jsou jednotlivým uchazečům fakultou sděleny). 

 

Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vzdělávacích programů vyberete a že případné 

absolvování některého z nich se pro Vás stane významným přínosem ve Vašem osobním i 

profesním životě. 

 

  

 prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 děkan 

 

Kontakt: 

studijní oddělení 

Reální 5 

701 03  Ostrava 

tel. 597 091 808 

E-mail: Richard.Psik@osu.cz 

http://ff.osu.cz/czv 

http://ff.osu.cz/
http://ff.osu.cz/czv
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
http://ff.osu.cz/czv
mailto:Richard.Psik@osu.cz
http://ff.osu.cz/czv
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2 Rozšiřující studium 
 

2.1 Rozšiřující studium o nový všeobecně vzdělávací předmět 
 

2.1.1 Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům 

středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat 

předmět anglický jazyk na střední škole. 

 

Délka studia: 3 roky. 

Organizace studia: celkem 420 hodin, 12 – 14 výukových týdnů v jednom semestru (výuka 1x 

týdně v pátek od 12.30 hod.).  

 

Garant: 

Mgr. Renata Tomášková, Dr., katedra anglistiky a amerikanistiky 

E-mail: renata.tomaskova@osu.cz 

 

Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Přijímací řízení: proběhne v červnu 2015 formou písemného testu. 

 

Cena: 20.000,- Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního 

počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku). 

Variabilní symbol: 257055. 

 

Kontakt: 

Bc. Petra Valošková 

sekretářka katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU 

Tel: 597 091 891 

E-mail: petra.valoskova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Termín podání přihlášek: od 15. března do 31. května 2015. Přihláška se podává 

elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

Filozofická fakulta OU 

katedra anglistiky a amerikanistiky 

Reální 5 

70103 Ostrava 

Další informace na http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=65&id=4298&idkurz=80. 

mailto:renata.tomaskova@osu.cz
mailto:petra.valoskova@osu.cz
https://portal.osu.cz/eprihlaska
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=65&id=4298&idkurz=80
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2.1.2 Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol, kteří mají 

zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět anglický jazyk na 

2. stupni základních škol. 

 

Délka studia: 3 roky. 

Organizace studia: celkem 420 hodin, 12 – 14 výukových týdnů v jednom semestru (výuka 1x 

týdně v pátek od 12.30 hod.).  

 

Garant: 

Mgr. Renata Tomášková, Dr. 

katedra anglistiky a amerikanistiky 

E-mail: renata.tomaskova@osu.cz 

 

Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Přijímací řízení: proběhne v červnu 2015 formou písemného testu. 

 

Cena: 20.000,- Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního 

počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku). 

Variabilní symbol: 257065. 

 

Kontakt: 

Bc. Petra Valošková 

sekretářka katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU 

Tel: 597 091 891 

E-mail: petra.valoskova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Termín podání přihlášek: od 15 března do 31. května 2015. Přihláška se podává 

elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra anglistiky a amerikanistiky 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

Další informace na http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=65&id=4298&idkurz=81. 

mailto:renata.tomaskova@osu.cz
mailto:petra.baresova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=65&id=4298&idkurz=81


 5 

2.1.3 Rozšiřující studium německého jazyka a literatury pro střední školy 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům 

středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat 

předmět německý jazyk na střední škole. 

 

Délka studia: 3 roky. 

Organizace studia: celkem 420 hodin: 150 hodin výuky ročně v 1. a 2. ročníku, 120 hodin 

výuky v 3. ročníku (12 výukových týdnů v jednom semestru, výuka 1x týdně v pátek od 

12.30 hod.). 

 

Garant: 

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 

vedoucí katedry germanistiky 

E-mail: lenka.vankova@osu.cz 

 

Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia. 

 

Cena: 17.500,- Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního 

počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku). 

Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek. 

 

Kontakt: 

Jana Kubíková 

sekretářka katedry germanistiky FF OU 

Tel: 597 091 931 

E-mail: jana.kubikova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra germanistiky 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

 

mailto:lenka.vankova@osu.cz
mailto:jana.kubikova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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2.1.4 Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům 

středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat 

předmět francouzský jazyk na střední škole. 

 

Délka studia: 3 roky. 

Organizace studia: celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od 

13.00 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2. 

ročníku. 

 

Garant: 

Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. 

odborná asistentka katedry romanistiky 

E-mail: mariana.kunesova@osu.cz 

 

Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia. 

 

Cena: 20.000,- Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního 

počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku). 

Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek. 

 

Kontakt: 

Dagmar Julínková 

sekretářka katedry romanistiky FF OU 

Tel.: 597 091 911 

E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra romanistiky 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

 

mailto:mariana.kunesova@osu.cz
mailto:dagmar.julinkova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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2.1.5 Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům 

středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat 

předmět španělský jazyk na střední škole. 

 

Délka studia: 3 roky. 

Organizace studia: celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od 

13.00 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2. 

ročníku. 

 

Garant: 

Mgr. Jana Veselá, Ph.D. 

oddělení španělštiny katedry romanistiky 

E-mail:  jana.vesela@osu.cz 

 

Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia. 

 

Cena: 20.000,- Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního 

počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku). 

Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek. 

 

Kontakt: 

Dagmar Julínková 

sekretářka katedry romanistiky FF OU 

Tel.: 597 091 911 

E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra romanistiky 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

 

mailto:jana.vesela@osu.cz
mailto:dagmar.julinkova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index


 8 

2.2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace: učitelství oboru pro SŠ 
 

2.2.1 Rozšiřující studium českého jazyka a literatury ze ZŠ na SŠ 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu Český jazyk a 

literatura na 2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci 

o způsobilost vyučovat předmět Český jazyk a literatura na střední škole. 

 

Délka studia: 2 roky. 

Organizace studia: přímá výuka bude probíhat v jeden zvolený den v odpoledních hodinách 

(bude upřesněno). 

 

Garant: 

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. 

katedra české literatury a literární vědy FF OU 

E-mail: iva.malkova@osu.cz 

 

Ukončení studia: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Předběžná cena: 23.398,- Kč za celé studium (při nižším počtu účastníků než 15 bude cena 

adekvátně navýšena). 

Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek. 

 

Kontakt: 

Bc. Romana Gračková 

sekretářka katedry české literatury a literární vědy FF OU 

Tel: 597 091 871 

E-mail: romana.grackova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

Filozofická fakulta OU 

katedra české literatury a literární vědy 

Reální 5 

70103 Ostrava 

mailto:irena.sebestova@osu.cz
mailto:stepanka.jaskulova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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2.2.2 Rozšiřující studium německého jazyka ze ZŠ na SŠ 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu německý jazyk 

na 2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost 

vyučovat předmět německý jazyk na střední škole. 

 

Délka studia: 2 roky. 

Organizace studia: přímá výuka bude probíhat v jeden zvolený den v odpoledních hodinách 

(bude upřesněno). 

 

Garant: 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. 

katedra germanistiky 

E-mail: irena.sebestova@osu.cz 

Ukončení studia: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách. 

 

Předběžná cena: 25.000,- Kč za celé studium (při nižším počtu účastníků než 12 bude cena 

adekvátně navýšena). 

Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek. 

 

Kontakt: 

Jana Kubíková 

sekretářka katedry germanistiky FF OU 

Tel: 597 091 931 

E-mail: jana.kubikova@osu.cz 

 

Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra germanistiky 

Reální 5 

70103 Ostrava 

mailto:irena.sebestova@osu.cz
mailto:stepanka.jaskulova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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2.2.3 Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ 

Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující 

studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina: Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu dějepis na 

2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost 

vyučovat předmět dějepis na střední škole. 

 

Délka studia: 2 roky. 

Organizace studia: individuální konzultace s vyučujícími. 

 

Garant: 

doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

katedra historie 

E-mail: pavel.kladiwa@osu.cz 

 

Ukončení studia: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce. 

 

Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.  

 

Předběžná cena: 18.000,- Kč za celé studium (při nižším počtu účastníků než 15 bude cena 

adekvátně navýšena). 

Variabilní symbol: 257075. 

 

Kontakt: 

Bc. Gabriela Martiníková 

sekretářka katedry historie FF OU 

Tel: 597 091 966 

E-mail: gabriela.martinikova@osu.cz 

 

Přihlášky  

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti 

pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra historie 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

mailto:pavel.kladiwa@osu.cz
mailto:gabriela.martinikova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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3 Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných 

studijních programů 
 

3.1 Psychologie 
 

Cílová skupina: zájemci o vysokoškolské studium psychologie, kteří mají maturitní zkoušku 

 

Délka studia: 1 rok. 

 

Forma studia:  prezenční. 

 

Garant: 

prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., katedra psychologie. 

 

Anotace 

Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu 

B7701 Psychologie, studijní obor Psychologie (jednooborové). Absolventům celoživotního 

vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty řádného 

studijního programu – uzná fakulta předměty/kredity absolvované v programu celoživotního 

vzdělávání (pak doba studia v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude 

ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./). 

 

Přijímací řízení do programu CŽV: bude realizováno jen v případě většího zájmu, než je 

kapacita studia (20 posluchačů), buď započtením bodů z přijímacího řízení do bakalářského 

studijního programu pro AR 2015/16, nebo vykonáním přijímací zkoušky. 

 

Ukončení studia: absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu. 

 

Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV. 

 

Cena: 30.000,- Kč. 

Variabilní symbol: 257085. 

 

Kontakt: 

Libuše Staníčková 

sekretářka katedry psychologie FF OU 

Tel: 597 091 951 

E-mail: libuse.stanickova@osu.cz 

 

Přihlášky  

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) 

na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, a 

vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra psychologie  

Reální 5 

70103 Ostrava 

mailto:libuse.stanickova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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Informace o otevření studia (příp. neotevření z kapacitních důvodů nebo o přijímacích 

zkouškách v případě zájmu většího počtu uchazečů) budou zájemcům sděleny do 

18. září 2015. Současně uchazeči obdrží všechny potřebné doklady pro zahájení studia. 
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4 Moduly 
 

 

4.1 Úvod do studia japonské filologie – japonský jazyk a kultura  
 

Cíl modulu: 

Rostoucí ekonomický a kulturní vliv Země vycházejícího slunce na dění v globalizovaném 

světě včetně cílené expanze japonských investorů na evropské trhy, se odráží ve zvyšujícím se 

zájmu studentů nejen o studium tohoto jazyka, ale také o poznání japonské společnosti jako 

celku. 

Cílem vzdělávacího modulu je rozšíření jazykového potenciálu na poli obchodní japonštiny, 

vhled do nejstarší i moderní japonské literatury, jakož i exkurz do poválečné i současné 

kinematografie včetně filmových projekcí. Tento modul je zároveň prvním z připravované 

série zaměřené na poznání japonské společnosti a kultury se všemi jejími komponenty 

(divadlo, estetika, náboženství, etiketa apod.). Kvalitní jazyková vybavenost spolu se znalostí 

specifik japonské společnosti jsou skvělým bonusem k uplatnění na trhu práce. 

 

Předpoklady: 

Absolvování předmětu Japonština 1 nebo zahájení studia předmětu Japonština 1 (KLA/JAP1) 

v zimním semestru AR 2015/2016.  

 

Délka studia: 1 rok (dva semestry). 

 

Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV. 

 

Seznam kurzů modulu: 

Obchodní japonština 1, Vybrané kapitoly z japonské literatury a kinematografie 1, Obchodní 

japonština 2, Vybrané kapitoly z japonské literatury a kinematografie 2, Ukončení modulu. 

 

Vyučující: 

Mgr. et. Mgr. Veronika Abbasová, Mgr. Martin Tirala, Ph.D. (FF UK v Praze) 

 

Kontakt: 

Mgr. Jana Bolková 

tel: 597 091 802 

e-mail: jana.bolkova@osu.cz 

 

Přihlášky: Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-

přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. 

mailto:jana.bolkova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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5 Krátkodobé programy 
 

5.1 Čeština pro cizince 
 

Celková hodinová dotace kurzu: 20 (resp. 40 či 60) vyučovacích hodin ve dvouhodinových 

blocích. 

Počet hodin týdně: 2 – 4 hodiny. 

Datum zahájení kurzu: dle domluvy – kurz probíhá v průběhu celého roku. 

 

Garant kurzu:  

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., katedra českého jazyka FF OU 

 

Anotace: 

Každá lekce obsahuje konverzaci, výcvik správné výslovnosti, základní informace 

z gramatiky i poučení o reáliích týkajících se jak České republiky, tak severomoravského 

regionu. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků, proto se také pracuje s průběžně 

upravovanými materiály. 

 

Výstupní doklad: 

Osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Předpokládaná cena: 

Individuálního 20 hodinového kurzu je 27 000 Kč, pro 2 osoby = 13 500 Kč;  

individuálního 40 hodinového kurzu je 53 000 Kč, pro 2 osoby = 26 500 Kč; 

individuálního 60 hodinového kurzu je 78 000 Kč, pro 2 osoby = 39 000 Kč; 

při vyšším počtu účastníků bude cena adekvátně snížena, avšak maximální počet účastníků  

je 8 osob v jedné studijní skupině. 

 

Variabilní symbol:  257095. 

 

Kontakt: 

Lenka Krahulcová 

sekretářka katedry českého jazyka FF OU 

tel: 597 091 861 

e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz 

 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Filozofická fakulta OU 

katedra českého jazyka 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

mailto:lenka.krahulcova@osu.cz
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5.2 Příprava k nostrifikační zkoušce 
 

Celková hodinová dotace kurzu: 10 hodin (případně podle individuální domluvy). 

Počet týdnů v semestru: 5. 

Počet hodin týdně: 2. 

Datum přepokládaného začátku kurzu: dle domluvy – kurz probíhá v průběhu celého roku. 

Garant kurzu: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., katedra českého jazyka FF OU 

 

Anotace 

S účastníky kurzu se probírají jednotlivé jazykové plány českého jazyka tak, aby byli 

připraveni k nostrifikační zkoušce. Přístup je individuální, podle dosavadních znalostí 

účastníků. 

 

Forma ukončení studia: nostrifikační zkouška (samotná zkouška je bezplatná), účastníci 

obdrží osvědčení o nostrifikační zkoušce. 

 

Výstupní doklad: osvědčení. 

 

Cena individuálního kurzu je 13.500,- Kč, při dvou účastnících 6.750,- Kč za jednoho. 

Variabilní symbol: 257105. 

 

Kontakt: 

E-mail:  Lenka Krahulcová 

sekretářka katedry českého jazyka FF OU 

tel: 597 091 861 

e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Filozofická fakulta OU 

katedra českého jazyka 

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

 

 

mailto:jaroslav.david@osu.cz
mailto:jaroslav.david@osu.cz
mailto:jaroslav.david@osu.cz
mailto:jaroslav.david@osu.cz
mailto:lenka.krahulcova@osu.cz
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5.3 Čeština pro rusky mluvící cizince  
(dlouhodobé prezenční kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé) 

 

Cílová skupina: studenti z rusky hovořících zemí – zájemci o studium na vysokých školách

 v ČR. 

 

Délka studia: dvousemestrální kurz od 7. 9. 2015 do 31. 5. 2016 

 (semestr zimní 15 týdnů/ letní 20 týdnů – 25 hodin týdně, celkem 850 hodin) 

 jednosemestrální kurz od 11. 1. 2016 do 31. 5. 2016 

 (semestr letní 20 týdnů – 25 hodin týdně, celkem 425 hodin). 

 

Forma studia:  prezenční. 

 

Garant: 

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., katedra slavistiky FF OU, 

PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D., katedra slavistiky FF OU. 

 

Anotace 

Kurz je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především 

na Ostravské univerzitě, podle potřeb frekventantů kurzu bude přihlíženo také k požadavkům 

přijímacího řízení na jiných veřejných vysokých školách v ČR. Výuka bude cíleně zaměřena 

na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky, slovní zásoby a 

mluvnice (fonetická cvičení – výslovnost specifických českých hlásek; gramatika 

v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní 

slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro 

komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a 

na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).  

Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní 

úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR). 

 

Předpoklady pro přijetí:  

Ukončené středoškolské vzdělání anebo je student v den podání přihlášky v posledním 

ročníku střední školy. Přijato bude max. 15 uchazečů. 

 

Plán studia:  

Sylaby kurzů budou vypracovány v souladu s normativy uvedenými ve Společném evropském 

referenčním rámci.  

Dvousemestrální kurz – výstupní znalost češtiny na úrovni B1/B2 SERR. 

Semestrální kurz – výstupní znalost češtiny na úrovní A2 SERR. 

 

Ukončení studia:  

absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu. 

 

Výstupní doklad:  

osvědčení o absolvování programu CŽV. 

Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu s hodnocením výsledku 

zkoušky podle Evropského referenčního rámce. Budou informováni o možnosti absolvování 

některé z certifikovaných zkoušek z češtiny (CCE) dle SERR, které jsou realizovány na ÚJOP 

UK v Praze (CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1). 
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Cena: 50.000,--Kč (dvousemestrální), 25.000,--Kč (jednosemestrální). 

 

Kontakt: 

PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D. 

katedra slavistiky FF OU 

Tel: 597 091 954 

E-mail: ljuba.mrovecova@osu.cz 

 

Přihlášky  

Uzávěrka přihlášek: pro dvousemestrální kurz dne 1. 6. 2015, pro jednosemestrální kurz dne 

1. 11. 2015. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese 

https://portal.osu.cz/eprihlaska. 
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, a 

vše zašlete na adresu: 

 

Filozofická fakulta OU 

katedra slavistiky  

Reální 5 

70103 Ostrava 

 

mailto:ljuba.mrovecova@osu.cz
https://stag.osu.cz/eprihlaska/index
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5.4 Sociologie ve společenské praxi 
 

Cílová skupina:  

Studium je určeno zejména pro pracovníky institucí a zařízení, které se zabývají resocializací, 

prevencí a odhalování sociálně patologických jevů, např. policie ČR, výchovné zařízení pro 

děti, mládež i dospělé, ale i pro zájemce z jiných oborů veřejného sektoru, státní správy, či 

soukromého sektoru.  

 

Anotace: 

Program celoživotního vzdělávání poskytuje posluchačům přehled o tom, jak fungují 

jednotlivé složky společnosti, jakým způsobem se dá provádět sociologický výzkum či proč 

se vyskytují patologické jevy a její případná prevence. 

 

Plán studia:  

Úvod do sociologie, Úvod do sociální a kulturní antropologie, Metodologie sociologického 

výzkumu, Sociální realita, Sociální patologie, Úvod do ekonomie, Sociologie byrokracie a 

instituce. 

 

Kontakt:  

Simona Ludwigová 

katedra sociologie 

Tel: 597 092 021 

E-mail: simona.ludwigova@osu.cz 

 

Poznámka: 

Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách http://ff.osu.cz/czv. 

 

 

 

 

mailto:simona.ludwigova@osu.cz
http://ff.osu.cz/czv
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5.5 Pracovník v neziskovém sektoru 
 

Cílová skupina:  

Studium je určeno zejména pro pracovníky nevládního, neziskového sektoru, kteří již mají 

v dané oblasti zkušenosti. Organizace mohou byt orientované na kulturu, pomáhající, 

charitativní služby, poradenské služby, enviromentální problematiku, atd. 

 

Anotace: 

Program celoživotního vzdělávání připravuje kvalitní, nezávisle a tvůrčím způsobem myslící 

profesionály a poradce pro práci v občanském, soukromém a veřejném sektoru a kontinuální 

profesionální vzdělávání pracovníků nevládních neziskových organizací. 

 

Plán studia:  

Úvod do problematiky občanské společnosti, Fundraising a projektový management, Řešení 

konfliktů mediace a negociace, Sociální ekonomika, PR v neziskové organizace, Právní rámec 

občanské společnosti. 

 

Kontakt:  

Simona Ludwigová 

katedra sociologie 

Tel: 597 092 021 

E-mail: simona.ludwigova@osu.cz 

 

Poznámka: 

Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách http://ff.osu.cz/czv. 

 

 

mailto:simona.ludwigova@osu.cz
http://ff.osu.cz/czv
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5.6 Studium vybraného předmětu 
 

Termín konání kurzu:  září 2015 – leden 2016 (zimní semestr),     

 únor – červen 2016 (letní semestr). 

Předpokládaný den v týdnu, doba konání (od – do): dle primární výuky. 

Forma výuky: prezenční. 

Celková hodinová dotace: 26 (za semestr). 

 

Anotace 

FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních předmětů. I mezi zájemci 

z řad široké veřejnosti se často objevuje zájem o studium vybraných předmětů (např. 

exotických jazyků). FF OU vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí 

studentů řádného studia možnost studovat vybraný předmět. Studium je možné pouze 

v případě, že nejsou naplněny kapacity studentů řádného studia.   

 

Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Předpokládaná cena: zpravidla 300,- Kč za kredit (např. 4 kreditní předmět = 1.200,- Kč). 

Variabilní symbol: 257115. 

 

Kontakt: 

Mgr. Jana Bolková 

asistentka děkana FF OU 

tel: 597 091 802 

e-mail: jana.bolkova@osu.cz 

 

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2015 (pro zimní semestr), 31. ledna 2016 (pro letní semestr) 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Filozofická fakulta OU 

děkanát 

Reální 5 

70103 Ostrava 

mailto:jana.bolkova@osu.cz
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6 Studium pro seniory 
 

6.1 Univerzita třetího věku 
 

Název studijních oborů: 

I. téma Člověk, kultura a umění v proměnách dějin regionu – (výuka v pondělí) 

II. téma Evropské královské rody (výuka v úterý) 

 

Cíle a záměry studia: Posláním Univerzity třetího věku (U3V) je vytvořit prostor pro 

sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové 

poznatky a vědomosti ve vědě a umění. U3V je vzdělávací alternativou netradičního typu 

určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým 

informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a 

zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska. 

 

Délka studia: 2 roky. 

Organizace studia: jednou za 14 dnů vždy v úterý, resp. v pondělí od 14:00 (24 hod. za 

semestr, tj. 6 setkání po 4 hod.). 

 

Organizační garant: 

Ing. Petr Brzezny 

Centrum CŽV FF OU 

 

Výstupní doklad: osvědčení o absolvování. 

 

Cena: 800,- Kč za akademický rok. 

Variabilní symbol:  257164 (pro téma I), 

 257174 (pro téma II). 

 

Kontakt – dodatečné přihlášky: 

Ing. Petr Brzezny 

Centrum CŽV FF OU  

Tel: 597 091 813 

E-mail: petr.brzezny@osu.cz 

 

 

U3V je koncipována jako dvouletý projekt. Jelikož tento běh U3V započal 

v akademickém roce 2014/2015, pro akademický rok 2015/2016 budou přijímáni 

uchazeči pouze v případě uvolnění kapacity. 

 

 

 

mailto:stepanka.jaskulova@osu.cz
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7 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských 

studijních programů 
 

Kurzy jsou primárně určeny uchazečům o studium na FF OU. Další informace o kurzech 

budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku daného kalendářního roku na http://ff.osu.cz. 

 

 

7.1 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z ruského jazyka (3měsíční) 
 

Kontakt: 

Iveta Štěpánková 

sekretářka katedry slavistiky FF OU 

Tel: 597 091 841 

E-mail: iveta.stepankova@osu.cz 

 

 

7.2 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie (1denní) 
 

Kontakt: 

Bc. Gabriela Martiníková 

sekretářka katedry historie FF OU 

Tel: 597 091 966 

E-mail: gabriela.martinikova@osu.cz 

 

 

Podmínky pro platby budou zveřejněny v prvním čtvrtletí daného kalendářního roku. 

http://ff.osu.cz/
mailto:iveta.stepankova@osu.cz
mailto:lydie.szlauerova@osu.cz
mailto:lydie.szlauerova@osu.cz
mailto:lydie.szlauerova@osu.cz
mailto:lydie.szlauerova@osu.cz
mailto:gabriela.martinikova@osu.cz
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8 Přehled programů celoživotního vzdělávání na FF OU 

Název programu celoživotního vzdělávání Variabilní 

symbol 

Předp. cena 

v Kč 
   

Programy CŽV – rozšiřující studium 

Rozš. studium anglického jazyka a lit. pro SŠ 257055 20.000,-  
1 

Rozš. studium angl. jazyka a didaktiky pro 2. st. ZŠ 257065  20.000,-  
1
 

Rozš. studium německého jazyka a lit. pro SŠ – 17.500,-  
1
 

Rozš. studium francouzského jazyka a lit. pro SŠ – 20.000,-  
1
 

Rozš. studium španělského jazyka a lit. pro SŠ – 20.000,-  
1
 

Rozš. studium českého jazyka a lit. ze ZŠ na SŠ – 23.398.-  
2
 

Rozšiřující studium německého jazyka ze ZŠ na SŠ – 25.000.-  
2
 

Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ 257075 18.000.-  
2
 

   

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů 

Psychologie 257085 30.000,-
 1
 

 

Moduly 

Úvod od studia japonské filologie – – 
 

 

Programy CŽV – krátkodobé programy 

Čeština pro cizince 257095 13.500 – 39.000,-  
2
 

Příprava k nostrifikační zkoušce 257105 6.750,-/13.500,-  
2
 

Čeština pro rusky mluvící cizince – 25.000,-/50.000,- 
2
 

Sociologie ve společenské praxi – – 

Pracovník v neziskovém sektoru – – 

Studium vybraného předmětu 257115 300,- / kredit 
   

Program CŽV – studium pro seniory 

Univerzita třetího věku – téma I 257164 800,-  
1
 

Univerzita třetího věku – téma II 257174 800,-  
1
 

Pozn.: 

1. cena za 1. ročník 

2. cena za celé studium 

 www – variabilní symbol, resp. cena bude uvedena na http://ff.osu.cz/czv 

http://ff.osu.cz/czv
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