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bankoVní spojEní

ČSOB Ostrava
číslo účtu (IBAN) 

CZ5103000080100309706853
SWIFT kód CEKOCZPP

Konstantní symbol: 558 - platba převodem, 
179 - poštovní poukázkou

Variabilní symbol: 0175000112
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče 

(bez lomítka)

s l e z s k á  u n i v e r z i t a  v  o p a v ě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širo-
kou nabídkou profesně i akademicky zaměřených studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí 
magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých 
aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům nabízíme absolvování 
části studia v zahraničí. Vědecky aktivním studentům poskytujeme stipendijní podporu.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přírodní vědy

Studijní program Fyzika je zamě-
řen na astrofyziku kosmických 
objektů v podmínkách extrémní 
gravitace nebo kvantovou fyziku. 
Bakalářské, magisterské i doktor-
ské studium je úzce provázáno 
s výzkumnými aktivitami v oblas-
ti teorie gravitace, teorie elemen-
tárních částic, kvantové teorie 
pole a kvantové fyziky molekul. 
Důraz je kladen na astrofyzikální 
aplikace těchto fundamentálních 
teorií, inflační kosmologii, chová-
ní částic a polí v okolí černých děr 
a neutronových hvězd a na teorii 
akrečních disků. Ústav fyziky je 
zapojen do rozsáhlé mezinárodní 
sítě prestižních institucí věnují-
cích se relativistické astrofyzice, 
analýze observačních dat a přípra-
vě misí kosmických satelitních 
observatoří pro rentgenové záření 
kosmických objektů s extrémní 
gravitací. V letech 2010 a 2011 ob-
drželi talentovaní studenti oboru 
Fyzika zapojení do řešení projek-
tů studentské grantové soutěže 
SGS přes 1,25 milionu Kč ve for-
mě stipendií při průměru okolo  
50 000 Kč na studenta ročně. 
Bakalářské, magisterské i dok-
torské studium programu Infor-
matika se zaměřuje na oblast 
teoretické informatiky, umělé in-
teligence a umělého života (včet-
ně neuronových sítí, genetických 
algoritmů, fuzzy přístupů a umělé 
evoluce). Aplikace jsou zaměřeny 
na tvorbu znalostních systémů 
programování robotů a jejich 
společenstev, emergentní a mole-
kulární výpočty i na oblast infor-
mační vědy (včetně počítačového 
zpracování přirozeného jazyka). 
Pro studenty je k dispozici unikátní labo-
ratoř pro robotické experimenty s něko-
lika robotickými platformami a přísluš-
ným emulačním softwarem.

Humanitní vědy
Fakulta nabízí studium pestrého spekt-
ra humanitních disciplín v řadě studij-
ních oborů, které zahrnují kompletní 
schéma bakalářských, magisterských 
navazujících a doktorských studijních 

tencí je jim nabízena možnost 
studijních pobytů v zahraničí. 
Tyto zásady jsou naplňovány i 
na dalších pracovištích fakulty. 
Úzké vazby k zahraničním aka-
demickým institucím si udržuje 
zejména Ústav cizích jazyků na-
bízející rozvíjení znalostí anglic-
kého a německého jazyka, ale i 
studium italštiny. Ústav bohe-
mistiky a knihovnictví nabízí i 
studium exkluzivních studijních 
oborů, jakým je kulturní drama-
turgie, které mají blízko k umě-
leckým oborům a jejich studenti 
se s velkým úspěchem účastní 
divadelních festivalů. Na utvá-
ření prestiže fakulty se podílejí i 
studenti Ústavu archeologie spo-
lupracující na archeologických 
výzkumech v rámci České repub-
liky i za jejími hranicemi.

Umělecké obory
Studium programu Tvůrčí foto-
grafie je realizováno výhradně 
externí formou studia. Proto mo-
hou vysokoškolskou kvalifikaci 
získat i zavedení profesionální 
fotografové, kteří by si z různých 
časových nebo rodinných důvo-
dů nemohli dovolit prezenční 
studium. Prestižní uměleckope-
dagogické personální obsazení 
zaručuje unikátní úroveň oboru i 
v mezinárodním měřítku. Absol-
venti bakalářského, magisterské-
ho i doktorského studia by měli 
v praxi dobře zvládnout všechny 
hlavní oblasti fotografie, dobře se 
orientovat ve fotografické a po-
čítačové technice, dějinách foto-
grafie a výtvarného umění a také 
byi měli být schopni o fotografii 
fundovaně mluvit a psát. Ve vyš-
ších ročnících se studenti mohou 

postupně specializovat na výtvarnou 
fotografii, reportážní a dokumentární 
fotografii či na široké spektrum užité a 
reklamní fotografie. Výuka probíhá jen 
v češtině, mezi posluchači ITF bychom 
však kromě početných skupin studen-
tů ze Slovenska a z Polska našli i menší 
skupiny a jednotlivce z Německa, Itálie, 
Irska, Francie, Švýcarska, USA, Ruska, 
Běloruska, Ukrajiny, Chorvatska a Srb-
ska.

 studijní program/obor(y) forma studia přijímací zkoušky
Fyzika/Astrofyzika P Bez
Aplikovaná fyzika/3 P Bez/Ústní
Informatika/Informatika a výpočetní technika P SCIO
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika P/K Bez
Humanitní studia/5 P SCIO/Písemné
Gastronomie, hotelnictví a turismus/Lázeňství a turismus P SCIO
Historické vědy/8 P SCIO
Informační studia a knihovnictví/2 P/K SCIO
Filologie/10 P/K Písemné
Dramatická umění/2 P Písemné/Ústní
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Tvůrčí fotografie K Talentové

Bakalářské studium

 studijní program/obor(y) forma studia přijímací zkoušky
Fyzika/Teoretická fyzika P Bez
Informatika/Informatika a výpočetní technika P Ústní
Historické vědy/5 P Ústní
Informační studia a knihovnictví/2 P/K Ústní
Filologie/3 P/K Ústní
Účitelství pro střední školy/3 P Ústní
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Tvůrčí fotografie K Talentové

Magisterské studium

 studijní program/obor(y) forma studia přijímací zkoušky
Fyzika/Teoretická fyzika P/K Pohovor
Informatika/Autonomní systémy P/K Pohovor
Historické vědy/2 P/K Pohovor
Filologie/Korpusová lingvistika P/K Pohovor
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Tvůrčí fotografie K Talentové

Doktorské studium

programů. Ústav historických věd se 
řadí k předním odborným pracovištím 
v České republice a nabízí vedle studia 
historických disciplín i řadu speciali-
zovaných studijních programů jako je 
například muzeologie nebo památková 
péče, které připravují odborníky pro 
práci ve sféře ochrany kulturního dě-
dictví. Studenti jsou cíleně zapojováni 
do vědeckovýzkumných aktivit ústavu 
a na základě jejich jazykových kompe-


