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na Filozoficko–přírodovědecké
fakultě v Opavě

První promoce na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v roce 1993.

filozoficko-přírodovědecká
fakulta v opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně
i akademicky orientovaných studijních programů a realizuje
studium ve všech typech studia od bakalářského až po doktorské. Fakulta nabízí více než 30 studijních programů
v mnoha různých oblastech.
Neodmyslitelnou součástí studia je zapojení studentů do
vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové
národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou
nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích.
Na fakultě studuje téměř 1 300 studentů, buď i ty jedním
z nich!
Podej si přihlášku na is.slu.cz/prihlaska.

Studium u nás provází individuální přístup k potřebám
a možnostem studentů. Fakulta patří mězi ty s nižsím počtem
studentů, ale právě proto u nás můžeš využívat více možností, např. snáze dosáhneš na nejrůznější stipendia, zahraniční
výjezdy v rámci mezinárodních projektů, jako je ERASMUS+
apod. Pro studenty rovněž organizujeme zahraniční exkurze

proč
u nás studovat?

a setkávání se s odborníky.
Forma přijímací zkoušky závisí na vybraném studijním programu. Pro akademický rok 2023/2024 se u některých programů koná písemná zkouška, u některých zkouška ústní či
talentová. Přijímací zkoušky na studijní programy Audiovizuální tvorba a Tvůrčí fotografie obsahují více forem.

studijní možnosti

U některých studijních programů je naopak od přijímací
zkoušky upuštěno.

Fakulta nabízí široké možnosti studia uměleckých, humanitních, jazykovědných či informatických studijních programů.
Můžete si tak vybrat z mnoha oblastí:
• umění & média,
• historické vědy & archeologie,
• cizí jazyky,
• knihovnictví & český jazyk,
• informatika.

a jeden institut, z nichž sedm nabízí studijní programy pro
akademický rok 2023/2024. Pokud se nemůžeš rozhodnut,
můžeš některé studijní programy kombinovat. Vyber si
z oblasti cizích jazyků, českého jazyka a literatury a historie
jeden hlavní studijní program (maior) a k tomu přidej další
studijní program (minor).*
* studijní program, který si pak vyberte za hlavní (maior), je pro vás stěžejní,
z něj například budete psát i svou závěrečnou práci.

Kinosál na Hauerově 4 v roce 2019.

Výuku zajišťuje sedm fakultních vysokoškolských ústavů

život na fakultě

opava a okolí

O mimoškolní aktivity a akce u nás není nouze! Odborným

V Opavě, v samém srdci Českého Slezska, se rozhodně nudit

mimoškolním aktivitám se věnují například Historický klub

nebudeš. Vybrali jsme pro tebe jen pět tipů, ale věříme, že je

studentů Ústavu historických věd a Archeologický klub

rychle rozšíříš přesně podle svých představ.

studentů Slezské univerzity. Tyto studentské kluby pořádají workshopy, tematické hospodské kvízy, či přednášky pro
studenty i širokou veřejnost. Rozhodně nemůžeme opome-

1. kam jít za kulturou?

nout kulturní oblast: studenti Kulturní dramaturgie v divadel-

Kulturní nadšenci si v Opavě přijdou na své. Slezské divadlo

ní praxi se podílejí na organizaci multižánrového divadelního

Opava nabízí široký repertoár činoherních i operních před-

festivalu Na cestě, studenti Audiovizuální tvorby pak připra-

stavení. Opavská kulturní organizace připravuje mnoho udá-

vují se svými pedagogy mezinárodní festival studentských

lostí včetně výstav v Domě umění. Zajímavý program nabízí

filmů Opavský páv. Jako student se můžeš rovněž zapojit

rovněž kulturně-umělecký prostor KUPE, se kterým úzce

do činnosti Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity.

spolupracuje náš Institut tvůrčí fotografie. V Opavě se také

Mnoho akcí organizuje také Studentská unie Slezské univer-

nachází Slezské zemské muzeum, nejstarší veřejné muzeum

zity, která připravuje tradiční studentský Majáles, univerzitní

na území České republiky. Divadelní a filmová představení či

ples nebo koncerty.

koncerty pořádá kino Mír. A pokud dáváš přednost popcornu
Studentská uvítací párty pro prváky na Palhanci v roce 1991.

nebo nachoskám, tak jistě oceníš multkino CineStar v OC
Breda & Weinstein.

2. kam vyrazit ven?
I v tomto směru má Opava co nabídnout. Například Městské
sady představují ideální prostor pro bruslení. A pokud nejsi
příznivec sportu, tak proč si tam nezajít na piknik nebo na
rande? V letních měsících můžeš odpočívat na městském
koupališti, Stříbrném jezeře v Opavě nebo v břidlicovém
lomu v nedalekých Jakartovicích.

3. pro milovníky kávy
Před přednáškou se rychlý filtr nebo flat white vždycky hodí!
Skoč si pro ně do espresso baru Máma mele kafe v Hrnčířské
ulici. Za dobrého počasí přistaví svůj coffee bike pod Ptačím
vrchem a provoní kávou celé široké okolí.

4. výlety

třídě. Příjemné posezení u piva je v Kozlovně na Dolním ná-

Blízkost Jeseníků i Beskyd nabízí široké možnosti sportovní-

městí či v restauraci The Pub s pípou přímo na stole. Nače-

ho vyžití. Pro jasní a podzimní čas ti můžeme například do-

povat si tedy může každý dle svého gusta. Navíc si k tomu

poručit Arboretum Nový Dvůr, malé skanzeny v Holasovicích

můžeš objednat z široké nabídky hamburgerů. Pokud se ve-

a Bolaticích, aquapark a zámecký golfový areál v Kravařích.

čer protáhne, jistí to hospoda a club U Vočka.

V blízkém okolí Opavy se také nachází mnoho památek, které
stojí za navštívení. Můžeš zajet například na zámek v Raduni, do Hradce nad Moravicí nebo na zříceninu hradu Vikštejn
u Vítkova. Opavsko je rovněž známo hustou sítí bunkrů
a opevnění vystavěných v letech 1935 až 1938. Do Ostravy
tě může nalákat například známá Dolní oblast Vítkovice.

dopravní dostupnost
a obslužnost
Opava má skvělou dopravní dostupnost i pro ty, kteří nevlastní řidičský průkaz a auto. Velmi využívaná je především železniční doprava. Opava disponuje dvěma nádražími, Opava
východ a Opava západ, přičemž obě zajišťují dopravu
všemi směry, tedy na Ostravu, Bruntál, Krnov či Olomouc.
Vlaky ve všech směrech jezdí ve velmi častých a pravidelných
intervalech. Zároveň jezdí mezi Opavou a Prahou přímé spojení od společnosti RegioJet.
Také v rámci Opavy je zajištěna kvalitní dopravní obslužnost
pomocí autobusů a trolejbusů Městského dopravního podniku. Studenti ubytovaní na univerzitních kolejích v areálu na

Nedaleký zámek Raduň.

Hradecké ulici městskou hromadnou dopravu nemusí téměř
využít, koleje i univerzitní budovy jsou umístěny v centru

5. posezení s přáteli
Během studia si asi každý najde tu svou „domácí“ hospodu,
restauraci nebo bar. Mezi našimi studenty je velmi oblíbený
Evžen Jazz Café Club s častými koncerty a příjemným posezením uvnitř i venku. Mezi přednáškami i večer je hojně navštěvovaný bar Myslivna v blízkosti budovy na Masarykově

města. Koleje ve Vávrovicích se nacházejí přímo u zastávky
MHD Vávrovice, Cukrovar, kam zajíždí pravidelně linka 216.
Po Opavě je také možnost využít sdílená kola, která jsou
umístěna po celém městě. Stanice pro půjčování a vracení
kol se nacházejí v blízkosti všech univerzitních budov.

ubytování a stravování
Fakulta ti může nabídnout ubytování na kolejích v samém
centru Opavy i na předměstí, na Palhanci. Průměrná cena kolejného pro akademický rok 2022/2023 činí 3 735 Kč. Navíc
si můžeš požádat o ubytovací stipendium. Kapacita kolejí je
dostatečně velká i pro ty z vás, kteří jste přijati ke studiu
až v září. Řada ze studentů rovněž využívá nabídku ubytování v soukromí, která je v Opavě široká.
Stravování je zajištěno prostřednictvím stravenek nebo stra-

studium v zahraničí

vovací čipové karty. Nejste tak odkázáni na nabídku menzy,
jako na jiných univerzitách, ale můžete se stravovat u všech

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům celou řadu

smluvních partnerů stravenek Ticket Restaurant a využít tak

možností studia v zahraničí (výjezdy se stipendijními organi-

dotovaného stravování dle svého uvážení. Během akade-

zacemi, programy a nadacemi nebo jazykové a letní školy).

mického roku můžete odebírat dvě stravenky denně. Každá

Jednu z možností představují studijní pobyty a pracovní či

stravenka je v hodnotě 60 Kč a student uhradí pouze 43 Kč.

absolventské stáže v rámci programu ERASMUS+. Fakulta

Zbývajících 17 Kč je příspěvek fakulty.

má v současné době uzavřeno více než 55 smluv se zahraničními univerzitami po celé Evropě. Od nejsevernější

Pro více informací o ubytování či stravování
je možné se obrátit na Evu Gašpierikovou,
tel.: +420 553 684 517, e-mail: eva.gaspierikova@fpf.slu.cz.

Högskolan Kristianstad ve Švédsku, po nejjižnější Universidad de Sevilla ve Španělsku. Každý student fakulty, který má
o studium v zahraničí zájem, má velkou šanci této příležitosti
využít a splnit si jeden ze svých snů.
Pro více informací týkajících se možnosti studia v zahraniční
je možné se obrátit na Mgr. Kateřinu Knoppovou,
tel.: +420 553 684 255, e-mail: katerina.knoppova@fpf.slu.cz.

Děkanka fakulty na bakalářských promocích v roce 2019.

formy studia
prezenční studium
Dříve se mu říkalo také denní studium. Jedná se o typ studia,
kdy převážná část výuky je organizována formou přednášek,
cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších
forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem
a své poznatky získává přímo. Účast je kontrolována. Výuka
je pokrývá většinu týdne – stejně tak, jak jste byli zvyklí na své
střední škole. Tuto variantu volí většina studentů.

nabídka stipendií
Pokud budeš studovat na naší fakultě, máš šanci získat některé ze stipendií, ať už za vynikající studijní výsledky, za za-

kombinované studium

pojení do výzkumné a umělecké činnosti svého ústavu nebo
za zapojení do kulturních a prezentačních aktivit. Studenti ale

Dříve se používal i název dálkové. Tento typ výuky kombinuje

mohou také získat stipendia ze stipendijních programů rek-

prvky prezenčního studia a samostudia, které je koordinová-

tora, které jsou určeny:

no pedagogy naší fakulty. Výuka probíhá zpravidla 1× za 14

• pro bezplatné dárce krve, plazmy a kostní dřeně,

dnů. V ostatním čase máte možnost pracovat (ideálně v obo-

• na podporu publikační činnosti,

ru) a doplňovat tak své teoretické poznatky o praxi. Touto

• na podporu humanitárních aktivit studentů,

formou lze studovat programy z oblasti informatiky, cizích ja-

• na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů,

zyků, českého jazyka a literatury, knihovnictví, audiovizuální

• na

tvorby, kulturní dramaturgie nebo tvůrčí fotografie.

podporu

studentů

s

mimořádnou

sportovní

výkonností.
Stipendium je rovněž připraveno pro talentované
uchazeče o studium!
Možnosti stipendií jsou podrobněji rozvedeny zde.
Konkrétní možnosti stipendií ze stipendijních programů
rektora včetně podmínek uznání stipendia jsou uvedeny zde.

knihovna
a studovna
Studenti mají k dispozici univerzitní knihovnu včetně moderní studovny, ve které je více než 70 míst. V prostorách knihovny je rovněž umístěna prodejna publikací, multimediální koutek s 20 počítači, kopírkou, skenerem a tiskárnou. Knihovna
rovněž zprostředkovává přístup k prestižním elektronickým
informačním zdrojům (databáze, elektronické knihy a časopisy).
Bývalá knihovna na Masarykově ulici v roce 1993.

Milí a ochotní pracovníci knihovny zajišťují, kromě výpůjční
služby, také meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, informační a bibliografické služby

Studentská uvítací párty pro prváky na Palhanci v roce 1991.

či reprografické služby.

Hradecká 17
Areál má několik funkcí. Významnou roli má pro studenty
celé fakulty, jelikož se zde nacházejí jedny ze studentských
kolejí. Areál dále obsahuje výukové prostory pro studenty
lázeňství, gastronomie a turismu včetně moderně vybavené
kuchyně, prostory výzkumného centra pro zkoumání kulturního dědictví a návštěvnické centrum U Vavřince určené pro

prostory

gastronomické aktivity.

Bezručovo náměstí 13
Do budovy docházejí studenti tvůrčí fotografie a informatiky.
Právě pro studenty informatiky jsou zde připraveny například

Akademické ústavy a institut Filozoficko-přírodovědecké fa-

moderně vybavené laboratoře robotiky, aplikované informa-

kulty sídlí na několika místech přímo v centru Opavy. Všech-

tiky a designu, laboratoř experimentální informatiky, počíta-

ny budovy jsou blízko sebe a je možné mezi nimi přecházet

čové učebny a CISCO laboratoř.

Masarykova třída 37
Hlavním sídlem fakulty je budova zapsaná na seznamu kulturních památek České republiky, bývalý palác Slezské zemské
vlády. Nachází se zde děkanát, studijní oddělení nebo oddělení zahraničních styků. Zároveň tu sídlí ústavy bohemistiky
a knihovnictví, historických věd, cizích jazyků a archeologie.
Jejich studenti navštěvují výuku především v této budově.
Kromě učeben jsou zde umístěny také speciální laboratoře
pro výuku konzervace a archeologie.

Hauerova 4
Nedávno kompletně zrekonstruovaný objekt slouží především uměleckým oborům zaměřeným na filmovou, televizní
a rozhlasovou tvorbu, multimediální techniky a na tvorbu
divadelní. Studenti zde využívají velký ateliér, střižny či víceúčelový divadelní sál i velký kinosál, v němž se konají rovněž
pořady pro veřjnost. V areálu je umístěno návštěvnické centrum Rybí pavilon.

Komplex ateliéru, zkušeben a audiovizuálních odborných pracoven na Hauerově ulici.

pěšky.

institut tvůrčí
fotografie
Institut tvůrčí fotografie nabízí studium bakalářského i navazujícího magisterského programu Tvůrčí fotografie výhradně
v kombinované formě studia. Ta umožňuje studentům velkou
svobodu při plnění úkolů a samostatných nebo skupinových
projektů. Během akademického roku jsou organizována několikadenní setkání (přednášky, workshopy, ateliéry), během
nichž jsou zadávány úkoly, mezi pedagogy a studenty je konzultováno jejich plnění, ale především studenti během těchto
setkání navštěvují přednášky jednotlivých vyučovacích předmětů.

Přijímací řízení
Přijímací zkouška probíhá v případě bakalářského i navazujícího magisterského typu programu ve dvou kolech. Prvním
kolem je talentová zkouška, kdy zkušební komise z řad pedagogů institutu posoudí všechny došlé práce, tedy soubory
fotografií s požadovanou tematikou a ve stanoveném formátu. Zájemci, kteří se dobře umístili, budou pozváni k ústnímu
pohovoru. Na něm se kromě znalostí z dějin fotografie, výtvarného umění, technik fotografie a všeobecných znalostí
prověří orientace v oboru, motivace uchazeče a provede se
rozprava nad vlastní tvorbou.

Zaměření studentů
Studenti získávají přehled ve všech oblastech fotografie
a výtvarné zvládnutí prakticky všech fotografických žánrů.
Jsou jim ale předávány i podrobné informace z teorie a dějin
fotografie. Dalšími oblastmi vzdělávání jsou dějiny výtvarného umění, dějiny a teorie filmu, kurátorství či sbírkotvorná činnost ve fotografii. Hlavní a nejvýznamnější činností
studentů a pedagogů vedle vzdělávání je výstavní a publikační činnost. Během akademického roku uspořádá institut
desítky fotografických výstav svých pedagogů, studentů
i absolventů.

Profil absolventa
Řada uchazečů už nastupuje studium jako profesionál
v různých oblastech fotografie. Obecně platí, že většina
absolventů bakalářského nebo navazujícího magisterského
studia se pak fotografií úspěšně živí. Pracují na nejrůznějších pozicích, jako reklamní nebo módní fotografové, fotografové architektury apod. Díky teoretickým znalostem
získaným během studia jsou také úspěšnými fotoeditory,
pracují v marketingu, redakcích, ale i muzeích, jako kurátoři, mnozí z nich vyučují fotografii na střední nebo i vysoké
škole.
Představení Institutu tvůrčí fotografie je k dispozici rovněž
na YouTube.
Institut tvůrčí fotografie je také na FB a IG.

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

tvůrčí fotografie

bakalářský

BcA.

kombinovaná

talentová zkouška
a ústní pohovor

tvůrčí fotografie

navazující
magisterský

MgA.

kombinovaná

talentová zkouška
a ústní pohovor

ústav
archeologie

Zaměření studentů
Studium se soustředí na získání praktických znalostí a dovedností spojených s teoretickými základy a terénní praxí.
Studenty čeká celkem dvanáctitýdenní odborná praxe, vykonávaná na profesně respektovaných odborných pracovištích. Posluchači tak získají znalosti potřebné ke zvládnutí
metody a techniky práce archeologa v praktické rovině
(terénní, konzervační, depoziční, evidenční). Specializace
Archeologie středověku a novověku dále rozšiřuje studijní znalosti o novověkou archeologii v archeologické praxi.

Ústav archeologie nabízí studium ve studijním programu

Specializace Krajinná archeologie pak navazuje na hlavní

Archeologie, a to hned ve dvou specializacích. Zájemci

badatelské zaměření ústavu, tedy například na archeologii

o tento obor studia si mohou vybrat ze zaměření Archeologie

periferních sídelních oblastí či nerostné zdroje a studenti

středověku a novověku nebo Krajinná archeologie. V obou

se rovněž seznámí s geografickými informačními systémy.

případech se jedná o bakalářské studium v prezenční formě.

Již během studijních let využívají studenti možností mezi-

Kromě přípravy odborníků se ústav aktivně angažuje v řadě

národních kontaktů, hlavně v rámci výměnných programů

úspěšných výzkumů a programů, souvisejících hlavně s kra-

Erasmus.

jinnou archeologií, a to nejen v rámci regionu a naší republiky. Do těchto výzkumů jsou zapojování i studenti a získávají
tak během studia neocenitelnou praxi. Četné kontakty a úzká
spolupráce vyniká rovněž ve spolupráci s evropskými odbornými pracovišti.

Přijímací řízení
V případě obou specializací je upuštěno od přijímací zkoušky.
K přijetí tedy stačí podat v předepsaném termínu přihlášku
ke studiu a uhradit administrativní poplatek.

ústav
bohemistiky
a knihovnictví

Profil absolventa
Absolventi oboru získají možnosti organizovat a vést samostatné archeologické průzkumy a výzkumy, účastnit
se dynamických procesů otevírajících společné náměty
v mezioborové spolupráci např. s historií, dějinami umění či
etnologií. Uplatnění naleznou absolventi na polích odborné
muzejní práce, v činnostech archeologické památkové péče
nebo v neziskových organizacích zabývajících se odbornou
činností a také u institucí státní správy a samosprávy či na

Ústav bohemistiky a knihovnictví nabízí studium v bakalář-

polích organizací cestovního ruchu. Bakalářský stupeň zá-

ském i navazujícím magisterském stupni vzdělání. Některé

roveň otevírá možnosti dalšího navazujícího studia v obo-

programy jsou nabízeny rovněž v kombinované formě studia.

rech archeologických.

Zájemci si mohou vybrat ze tří oblastí, které ústav nabízí, a to
český jazyk a literatura, knihovnictví a kulturní dramaturgie
v divadelní praxi.
Všechny studijní programy jsou do jisté míry založeny na prá-

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

archeologie
specializace: archeologie středověku
a novověku

bakalářský

Bc.

prezenční

od přijímací zkoušky
upuštěno

archeologie
specializace: krajinná
archeologie

bakalářský

Bc.

prezenční

od přijímací
zkoušky upuštěno

ci s texty, sdílejí proto nejen řadu vyučujících, ale i některé
předměty.

Přijímací řízení
Forma přijímací zkoušky závisí na vybraném studijním programu. U většiny programů bude probíhat formou motivačního pohovoru. Zájemci o studium Kulturní dramaturgie
v divadelní praxi absolvují talentovou ústní zkoušku. U bakalářského studijního programu Knihovnictví je od přijímací
zkoušky upuštěno.

Profil absolventa
Absolventi programu Český jazyk a literatura ovládají český
jazyk na vysoké úrovni, jsou schopni odborné práce s českými texty různé funkce, umí vystupovat na veřejnosti, orientují
se v české literatuře a umí ji kriticky posoudit pro potřeby širší
veřejnosti. Uplatní se všude tam, kde je vyžadována především odborná znalost jazyka a literatury, např. jako redaktoři,
publicisté, literární kritici, jazykoví korektoři, ale také ve veřejné správě nebo PR.
Absolventi knihovnictví jsou především schopni pracovat ve
všech typech knihoven a všude tam, kde se pracuje s informacemi, např. jako pracovníci informačního centra ve veřejné
nebo komerční sféře.
Absolventi kulturní dramaturgie jsou připraveni pro organizačně-kreativní práci v široké kulturně dramaturgické oblasti
realizované v kulturních institucích, v uměleckých agenturách, kulturních projektech apod., a to zejména jako kulturní
animátor, lektor uměleckého vzdělávání, lektor dramatické
výchovy, dramaturg divadelního souboru, organizátor či manažer kulturních akcí a aktivit po stránce umělecké i technické, dále jako produkční či projektový manažer.

Zaměření studentů
Studenti se zaměřením na český jazyk a literaturu získávají

Představení Ústavu bohemistiky a knihovnictví i nabízených

především znalosti o různých aspektech mateřského jazy-

oborů je k dispozici rovněž na YouTube.

ka a o teorii a dějinách české literatury. Programy z oblasti

Ústav bohemistiky a knihovnictví je také na FB.

knihovnictví jsou profesní a jsou realizovány ve spolupráci

Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi má

s Ústavem informatiky. Studenti se kromě teoretického zá-

rovněž vlastní profil na FB. Stejně tak programy zaměřené na

kladu informační vědy zaměřují na získání prakticky orien-

knihovnictví, které jsou také na IG.

tovaných dovedností souvisejících nejen s knihovnictvím,
ale vůbec s prací s dokumenty. Program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi je profesní umělecký program, v němž
studenti získávají dovednosti v oblasti dramaturgie, animace, prezentace, organizace i fundraisingu v oblasti kultury
a umění.

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

český jazyk
a literatura

bakalářský

Bc.

prezenční
i kombinovaná

motivační pohovor

knihovnictví

bakalářský

Bc.

prezenční
i kombinovaná

od přijímací
zkoušky upuštěno

kulturní dramaturgie
v divadelní praxi

bakalářský

Bc.

prezenční
i kombinované

talentová ústní zkouška

knihovnictví
specializace:
veřejné knihovny
komunitního typu

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční
i kombinovaná

motivační pohovor

knihovnictví
specializace:
Informační studia

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční
i kombinovaná

motivační pohovor

ústav cizích
jazyků
Ústav cizích jazyků nabízí studium angličtiny, italštiny
a němčiny v bakalářské a v případě angličtiny a němčiny
i navazující magisterské úrovni, a to jak formou denního,
tak v některých případech i kombinovaného studia. Zájemci o studium si mohou vybrat studium pouze jednoho cizího
jazyka, nebo si mohou vybrat také kombinaci dvou jazyků.
Mohou tak studovat například němčinu spolu s angličtinou,
nebo třeba italštinu spolu s němčinou. Při Ústavu cizích jazyků působí jazykové, kulturní, odborné a metodické centrum
Pro Lingua. Hlavním posláním tohoto centra je posílení zájmu o studium jazyků, podpora pedagogů, žáků a studentů
formou pořádání přednášek a seminářů českých i zahraničních odborníků. Centrum Pro Lingua poskytuje rovněž jednorázové konzultace včetně diagnostiky talentů.

Přijímací řízení
U všech bakalářských studijních programů budou zájemci
přijati na základě výsledků písemné zkoušky. Zájemci o navazující magisterské studijní programy absolvují ústní motivační pohovor.

Zaměření studentů
Všechny studijní programy zahrnují praktický jazyk, lingvistiku, literaturu, historii, reálie a kulturu. Studijní programy
angličtina, němčina a italština pro odbornou praxi navíc
obsahují odborné předměty, které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru, např. tlumočnické a překladatelské semináře, prezentační a komunikační dovednosti, obchodní korespondence,
teorie státní a veřejné správy apod. Všichni studenti mohou
využít spolupráce se zahraničními institucemi, praxe ve firmách nebo mají možnost prožít semestr na zahraniční univerzitě.
Při studiu němčiny mají studenti možnost pracovat s německo-českým paralelním korpusem (tzv. DeuCze-Korpus),
který je vytvářen na Ústavu cizích jazyků ve spolupráci

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

angličtina
pro odbornou praxi

bakalářský

Bc.

prezenční
a kombinovaná

písemná zkouška

angličtina

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška

angličtina maior +
němčina minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z angličtiny

angličtina maior +
italština minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z angličtiny

italština
pro odbornou praxi

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška

italština

bakalářský

Bc.

prezenční
a kombinovaná

písemná zkouška

němčina
pro odbornou praxi

bakalářský

Bc.

prezenční
a kombinovaná

písemná zkouška

němčina maior +
italština minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z němčiny

němčina maior +
angličtina minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z němčiny

německý jazyk

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční
a kombinovaná

ústní motivační pohovor

italština maior +
angličtina minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z italštiny

italština maior +
němčina minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z italštiny

anglický jazyk

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

ústní motivační pohovor

s německými kolegy z Univerzity ve Würzburgu. Studenti,
kteří se zajímají o německy psanou literaturu, mohou dále
například spolupracovat na badatelském záměru v oblasti
literární vědy, kterým je především dokumentace a analýza
děl německojazyčné krásné literatury, v nichž se odráží složitý vývoj česko-německého sousedství.

Profil absolventa
Absolvent má spolehlivé znalosti odpovídajícího jazykového
systému, literatury, historie a kultury dané jazykové oblasti.
V oblasti komunikativní kompetence umožňuje studium dosáhnout odpovídající úrovni C1 – C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent získává ucelený soubor znalostí a dovede je také aplikovat v praxi, tj. ve
firmách a institucích, které požadují dobrou znalost daného
cizího jazyka (např. v oblasti kultury, cestovního ruchu, státní správy, různé asistentské pozice v zahraničních firmách
působících v ČR). V jazykových programech zaměřených na

ústav filmové,
televizní
a rozhlasové
tvorby

odbornou praxi student získá nejen výborné jazykové znalosti, ale také znalosti a dovednosti odborné, které aktuálně vyžaduje trh práce. Díky odborné části programu je absolvent
připraven mimo jiné pro práci v zahraničních firmách a podnicích se zastoupením v ČR, nebo v českých firmách a podnicích spolupracujících se zahraničím.
Představení Ústavu cizích jazyků i nabízených studijních programů je k dispozici rovněž na YouTube.
Oddělení anglistiky je také na FB a IG. Svůj profil na FB má
také centrum Pro Lingua.

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby nabízí studium
uměleckého oboru Audiovizuální tvorba, a to v bakalářském
i navazujícím magisterském programu. Navazující studium
není určeno jen pro absolventy audiovizuální tvorby, ale také
pro absolventy příbuzných oborů – multimediálních oborů,
literatury a dalších humanitních oborů nebo jiných uměleckých oborů. Ústav spolupracuje s velkými festivaly a kulturními institucemi, jako jsou Colours of Ostrava, Meltingpot či
Komorní scéna Aréna. Zároveň provozuje vlastní internetovou vzdělávací televizi Lucerna TV a organizuje mezinárodní
filmový festival Opavský páv.

Přijímací řízení
Každý z uchazečů zašle ve stanoveném termínu své portfolio, které musí splňovat stanovené požadavky na obsah
a formu. Přijímací zkouška spočívá v talentové ústní zkoušce, která probíhá formou rozpravy nad zaslaným portfoliem
a ověřuje studijní předpoklady, zjišťuje schopnosti uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového
díla a jeho motivaci ke studiu. S uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu bude navíc vedena rozprava nad jejich představou magisterského projektu.

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

audiovizuální tvorba

bakalářský

BcA.

prezenční
i kombinovaná

talentová ústní zkouška

audiovizuální tvorba

navazující
magisterský

MgA.

prezenční

talentová ústní zkouška

Zaměření studentů
Studium zahrnuje výuku rozhlasových a televizních žánrů,
scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové
tvorby či animované tvorby, dále také přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec. V navazujícím magisterském studiu

ústav historických
věd

si mohou studenti tyto znalosti ještě prohloubit, a navíc je
rozšířit o kulturní management a digitální restaurování kine-

Na Ústavu historických věd je možné studovat

matografických a televizních děl. Studenti jsou vedeni k sa-

celou řadu profesně i akademicky zaměřených

mostatným pokusům o žurnalistické útvary, dokumentární

studijních programů v bakalářském, navazují-

a hrané filmy i rozhlasové či televizní adaptace literárních

cím magisterském i doktorském stupni studia.

děl. Velký důraz je kladen na praktickou výuku pod vedením

Ústav nabízí příjemné tvůrčí prostředí, kde se

specialistů z praxe. Studenti mají možnost pracovat v profe-

klade důraz na individuální rozvoj každého stu-

sionálních podmínkách – k dispozici mají velký ateliér, střiž-

denta.

ny a další odborné učebny.

Profil absolventa

Přijímací řízení
Forma přijímací zkoušky závisí na vybraném

Absolventi se uplatňují jako dramaturgové, scenáristé,

studijním programu. Zájemci o bakalářský i na-

kameramani, střihači, produkční a další profesionálové

vazující magisterský studijní program Histo-

v audiovizi a kinematografii, kteří mají jak specializovanou

rie a navazující magisterský program Historie

průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie,

a kulturní dědictví v regionální praxi absolvují

masové komunikace a škále uměleckých a publicistických

motivační pohovor. Zájemci o studium pro-

žánrů. Absolventi navazujícího magisterského studia se

gramu Historická dokumentaristika a medi-

kromě toho mohou uplatnit také v oblastech digitálního re-

ální prezentace dějin zašlou motivační dopis

staurování audiovizuálních děl či managementu kultury.

a prostou kopii vysvědčení za poslední uzavřený ročník středoškolského studia. U bakalář-

Představení Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby

ských studijních programů Historie a kulturní

i studijních programů je k dispozici rovněž na YouTube.

dědictví v regionální praxi, Historie-muzeolo-

Ústav Filmové televizní a rozhlasové tvorby je také na FB

gie a Historie se specializací Památková péče

a IG.

je od přijímací zkoušky upuštěno. Uchazeči
o doktorský studijní program budou absolvovat přijímací pohovor, který prověří jejich
znalosti, všeobecný přehled, ale i motivaci ke
studiu.

Zaměření studentů
Studenti se zaměřují na přístupy nových kulturních dějin, tra-

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

historie a kulturní
dědictví v regionální
praxi

bakalářský

Bc.

prezenční

od přijímací
zkoušky upuštěno

historie-muzeologie

bakalářský

Bc.

prezenční

od přijímací
zkoušky upuštěno

historie

bakalářský

Bc.

prezenční

motivační pohovor

historie
specializace:
památková péče

bakalářský

Bc.

prezenční

od přijímací
zkoušky upuštěno

historická dokumentaristika a mediální
prezentace dějin

bakalářský

Bc.

prezenční

motivační dopis a vysvědčení za poslední uzavřený
ročník středoškolského
studia

historie

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

motivační pohovor

historie a kulturní
dědictví v regionální
praxi

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

motivační pohovor

diční politické dějiny nebo na metody pomocných věd historických. Zároveň se věnují regionálním dějinám, a to napříč
dějinnými obdobími od středověku do novověku. Studenti
profesně zaměřených oborů se realizují v oblasti památkové
péče, muzejnictví, ochrany kulturního dědictví, historické dokumentaristiky a mediální prezentace dějin nebo například v
oblasti kulturního rozvoje regionu a cestovního ruchu. V rámci
studia mají studenti možnost absolvovat stáže na vybraných
odborných pracovištích, jako jsou muzea a archivy. Vedle
vlastního studia se studenti věnují rovněž popularizaci historické vědy v rámci Historického klubu studentů ÚHV FPF SU,
kde připravují popularizační programy pro studenty středních
škol a akce pro zájemce o historii z řad široké veřejnosti.

ústní přijímací zkoušky
historie se
zaměřením na české
a československé
dějiny

(prokázání faktografických znalostí

doktorský

Ph.D.

prezenční
i kombinovaná

z oblasti historie se zaměřením
na české a československé
dějiny, včetně metodologických
a teoretických otázek historické
vědy, a představení kvalitního
projektu dizertační práce)

ústav informatiky

Profil absolventa
Absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě profesí, a to i takových, které třeba úplně nesouvisí s oborem studia, ale kde mohou využít to, co si při studiu
osvojili. Primárně se absolventi uplatní v archivech, muzeích, jako akademičtí pracovníci na univerzitách, ve školství obecně, v kulturních organizacích, ve státní správě, jako zaměstnanci Národního památkového ústavu
(např. jako kasteláni na zámcích a hradech), jako pracovníci v oblasti cestovního ruchu. Absolventi studijního programu Historická dokumentaristika
a mediální prezentace dějin jsou především způsobilí (re)prezentovat vědění
o historii primárně prostřednictvím tradičních i nových audiovizuálních médií, sekundárně pak v rámci prezentačních a interpretačních forem uplatňovaných paměťovými, kulturními a uměleckými institucemi. Mezi absolventy
Ústavu historických věd jsou rovněž novinář, rozhlasová a televizní moderátorka nebo egyptoložka. Studium historických oborů totiž umožňuje osvojit
si pro dnešní dobu téměř nezbytné dovednosti, těmi jsou schopnost práce
s informacemi a kritické myšlení.
Představení Ústavu historických věd i nabízených oborů je k dispozici rovněž na YouTube.
Ústav historických věd je také na FB.

Ústav informatiky nabízí několik studijních programů v bakalářském i navazujícím magisterském stupni vzdělávání. Ve
své nabídce se zaměřuje na tradiční akademické, ale rovněž
na profesně orientované programy, jako například Moderní
informatika se specializací Informační a komunikační technologie. Některé programy jsou nabízeny rovněž v kombinované formě studia. Jeden studijní program, a to Computer
Science, je navíc vyučován v angličtině. Ústav informatiky
zároveň spolupracuje s Ústavem bohemistiky a knihovnictví
na programech zaměřených na knihovnictví.

Přijímací řízení
U všech bakalářský studijních programů bylo od přijímací
zkoušky upuštěno. Zájemci o navazující magisterské studijní
programy absolvují motivační pohovor.

Zaměření studentů
Studenti se při studiu zaměřují na široký záběr informatických oblastí, jako jsou programování, sítě, kyberbezpečnost
či databáze. Studenti se rovněž věnují oblastem spojeným
s umělou inteligencí, robotikou, neuronovými sítěmi, bioinformatikou apod. Během studia je studentům umožněno

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

informatika

bakalářský

Bc.

prezenční
i kombinovaná

od přijímací
zkoušky upuštěno

informatika
a angličtina

bakalářský

Bc.

prezenční

od přijímací
zkoušky upuštěno

moderní informatika
specializace:
Informační
a komunikační
technologie

bakalářský

Bc.

prezenční
i kombinovaná

od přijímací
zkoušky upuštěno

informatika

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

motivační pohovor

Computer Science

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

motivační pohovor

absolvovat CISCO kurzy a získat tak CISCO certifikáty. Ústav
informatiky na financování těchto kurzů podílí a studenti
tak mohou ušetřit značnou částku. Ve všech programech
se ústav snaží přibližovat studenty praxi, a to například organizováním exkurzí do IT firem či uspořádáním přednášek
a workshopů odborníků z praxe.

sdružené (dvouoborové) studium
Jsme tu i pro ty, které baví více oblastí a nechtějí se některé
z nich vzdát.
Navzájem je možné kombinovat studijní programy:
angličtina,
český jazyk a literatura,
historie,
němčina.
Stačí, když si zvolíš hlavní program, tzv. „maior“ a k němu doplňkový, „tzv. „minor“. Přijímací zkoušku budeš skládat z oblasti
„maior“. Pokud si tedy na bakalářské úrovni zvolíš jako studijní program „maior“ Český jazyk a literaturu, budeš absolvovat motivační pohovor z českého jazyk a literatury. V případě,
že si v bakalářském typu studia vybereš jako „maior“ program
Angličtina nebo Němčina, budeš psát písemný test z angličti-

Profil absolventa

ny, resp. z němčiny. V rámci navazujícího magisterského typu

Absolventi studijních programů zaměřených na informa-

studia budeš vždy absolvovat ústní přijímací zkoušku z oblasti

tiku jsou na trhu práce velmi žádaní. Uplatnění nacházejí

„maior“.

jako správci, návrháři a analytici informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, návrháři a správci počítačové sítě, programátoři a vývojáři klasických, mobilních
a webových aplikací nebo jako odborníci v oblasti informační bezpečnosti. Absolventi programů spojených s angličtinou mají ještě širší možnosti uplatnění. Kombinace vyšších
informatických a jazykových kompetencí nabízí uplatnění
ve velkých mezinárodních technologických společnostech,
nebo na pracovních pozicích, kde jsou obvyklé zahraniční
pracovní cesty.
Představení Ústavu informatiky i nabízených oborů je k dispozici rovněž na YouTube.
Ústav informatiky je také na FB a IG.

Den otevřených dveří Filozoficko-přírodovědecké fakulty 2020.

odpovědi
na nejčastější
dotazy uchazečů

studijní
program/obor

typ
programu

titul

forma
studia

přijímací
zkoušky

český jazyk
a literatura maior +
historie minor

bakalářský

Bc.

prezenční

motivační pohovor z českého jazyka a literatury

český jazyk
a literatura maior +
angličtina minor

bakalářský

Bc.

prezenční

motivační pohovor z českého jazyka a literatury

český jazyk
a literatura maior +
němčina minor

bakalářský

Bc.

prezenční

motivační pohovor z českého jazyka a literatury

angličtina maior +
historie minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška z angličtiny

angličtina maior
+ český jazyk
a literatura minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška z angličtiny

němčina maior
+ český jazyk
a literatura minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška z němčiny

němčina maior +
historie minor

bakalářský

Bc

prezenční

písemná zkouška z němčiny

anglický jazyk maior +
historie minor

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

ústní zkouška z anglického
jazyka

historie maior +
anglický jazyk minor

navazující
magisterský

Mgr.

prezenční

ústní zkouška z historie

krétně se jedná o programy Informatika, Informatika a ana komunikační technologie, Historie a kulturní dědictví v re-

1. kdy se podává přihláška ke studiu?
Přihlášku můžeš podat v případě většiny studijních programů do 30. 4. 2023. Pouze na bakalářský program Tvůrčí
fotografie je nutné podat přihlášku již do 31. 3. 2023 a na
navazující program Tvůrčí fotografie až do 31. 7. 2023. Sleduj však naše webové stránky, kde pravidelně informujeme
o novinkách a podrobnostech.

2. které studijní programy/obory jsou bez přijímací zkoušky?
Pro akademický rok 2023/2024 bylo upuštěno od přijímací
zkoušky u několika bakalářských studijních programů. Kon-

český jazyk a
literatura maior +
italština minor

bakalářský

Bc.

prezenční

motivační pohovor
z českého jazyka
a literatury

italština maior +
český jazyk
a literatura minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z italštiny

italština maior +
historie minor

bakalářský

Bc.

prezenční

písemná zkouška
z italštiny

gličtina, Moderní informatika se specializací Informační
gionální praxi, Historie-muzeologie, Historie se specializací
Památková péče, Knihovnictví a obě specializace programu
Archeologie. U těchto studijních programů stačí podat v předepsaném termínu přihlášku ke studiu a uhradit administrativní poplatek.

3. pokud absolvuji přijímací zkoušky, kolik
potřebuji bodů k tomu, abych byl přijat?
Bodové hodnocení je uvedeno u každého studijního programu/oboru v uceleném materiálu Podmínky přijímacího řízení na webových stránkách.

4. jak mám postupovat v případě nemoci
v den přijímacích zkoušek?

8. kam a na jak dlouho můžu vycestovat
s Erasmem+?

V případě nemoci v den přijímacích zkoušek má uchazeč

Veškeré informace týkající se programu ERASMUS+ nalezne-

možnost písemně si požádat do pěti pracovních dnů ode

te na webových stránkách.

dne konání přijímací zkoušky o náhradní termín přijímacích
zkoušek. K této podepsané žádosti je nutné doložit relevantní doklady.

9. kolik stojí studium?
Slezská univerzita v Opavě je veřejnou vysokou školou, studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazy-

5. kdy mám doložit maturitní vysvědčení
(u bakalářského studia) / vysokoškolský
diplom (u navazujícího magisterského
studia)?

ce poskytuje na fakultě bezplatně.

Kopii maturitního vysvědčení (u bakalářského studia) /

vi, který studuje déle, než je standardní doba studia navýše-

kopii vysokoškolského diplomu (u navazujícího magister-

ná o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním

ského studia) úředně ověřenou vidimací odevzdají přijatí

programu. Výše poplatku se stanovuje pro každý akademic-

uchazeči při zápisu do studia.

ký rok Rozhodnutím rektora. Bližší informace naleznete na

Můžeš se však dostat do situace, kdy vám bude vyměřen
poplatek za tzv. „delší studium“. Ten se vyměřuje studento-

webových stránkách.

6. nabízí fakulta ubytování pro studenty?
kolik stojí?
Ano, seznam kolejí a ceníky kolejného naleznete na webových stránkách fakulty.

7. má fakulta vlastní menzu?
Fakulta nemá vlastní menzu. Studenti mají možnost čerpat
stravenky nebo si zřídit stravovací čipovou kartu Ticket Restaurant Card. Bližší informace naleznete na webových
stránkách fakulty.

Hranice 26 let není vázána na poplatkovou povinnost v rámci
studia, nicméně je student povinen platit zdravotní pojištění.
Do 26 let hradí za studenty toto pojištění stát.
Zpoplatněno není ani studium v kombinované formě, vyjma
výše uvedených poplatků za delší studium.

10. jaká stipendia nabízíte?
Slezská univerzita v Opavě nabízí stipendijní programy rektora – jejich nabídku naleznete na webových stránkách.
O dalších stipendijních možnostech v rámci fakultních aktivit
najdeš informace výše.

11. jak si můžu nechat uznat předměty
z předchozího studia?
O uznání předmětů z předchozího neúspěšného studia
může požádat nově přijatý student nejdříve v den zápisu do studia a nejpozději do 30 dnů od začátku příslušného semestru. K žádosti musí být doloženy doklady
o úspěšně absolvovaném předmětu s uvedením jeho
názvu, rozsahu, klasifikace a kreditního ohodnocení.
U předmětů úspěšně absolvovaných na jiné vysoké škole musí být doložen rovněž sylabus předmětu. Žádost
můžou studenti podat buď prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, osobně na studijním oddělení,
nebo prostřednictvím informačního systému univerzity.

12. neudělal/a jsem maturitu. jak mám
postupovat?
V případě, že se uchazeči nepovede složit maturitní
zkoušku v řádném termínu, má dle Studijního a zkušebního řádu SU v Opavě možnost podat si do pěti pracovních dnů ode dne plánovaného zápisu do studia písemnou žádost o náhradní termín zápisu. K této žádosti je
třeba doložit relevantní doklady prokazující okolnosti,

První studenti v roce 1990.

které brání účasti na zápisu.

13. jak probíhá výuka u kombinovaného studia? které dny a jak často za semestr? probíhá
výuka i o víkendu?
Výuka u kombinované formy studia probíhá zpravidla jednou za týden nebo za čtrnáct dní, vždy celý jeden pracovní
den, nejedná se tedy o víkendové studiu. Přesné dny výuky
naleznete na webových stánkách fakulty nebo jednotlivých
ústavů. Výuka na Institutu tvůrčí fotografie probíhá v rámci
speciálních konzultací, plenérů a workshopů.

14. kdy můžu žádat o individuální studijní
plán?

kontakty

O individuální studijní plán si může požádat nově zapsaný
student nejdříve v den zápisu, kdy se podle zákona o vysokých školách stává studentem. K písemné žádosti je nutné

Kompletní přehled studijních programů včetně podrobných

doložit relevantní doklady.

informací nalezneš na www.slu.cz/fpf/cz/obory.
Přihlášku ke studiu si podej na is.slu.cz/prihlaska.
Pokud máš jakékoliv dotazy, neváhej se na nás obrátit.
e-mail: prijimacky@fpf.slu.cz
telefon: +420 553 684 246
Facebook: @slufpf
Instagram: @fpf_slezskauniverzita
www.fpf.slu.cz

Pro vytvoření této publikace
jsme použili autentické materiály a historické fotografie zachycující život na naší fakultě v průběhu
času.
Pro Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě
vydalo a pravidelně aktualizuje Centrum mediální
komunikace v roce 2021, s pravidelnou aktualizací.

