Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2022/2023
Masarykova třída 343/37, Opava, 74601
tel.: 553 684 111, e-mail: dekan@fpf.slu.cz, WWW stránka: www.fpf.slu.cz
OBECNÉ INFORMACE O FAKULTĚ
Filozofická fakulta v Opavě s humanitními a přírodovědeckými obory byla zřízena na základě
rozhodnutí akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně, jakožto právního nositele přípravy
Slezské univerzity, dne 17. září 1990 spolu s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné. Výuka
byla zahájena dne 8. října 1990. Zákonem České národní rady ze dne 9. července 1991, jenž nabyl
účinnosti dnem 28. září 1991, byla následně zřízena Slezská univerzita se sídlem v Opavě.
Dne 30. června 1992 byl změněn název Filozofická fakulta na Filozoficko-přírodovědecká fakulta, od
roku 1999 je oficiální název této fakulty Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě.
S účinností od 1. 10. 2008 se z Filozoficko-přírodovědecké fakulty vydělila Fakulta veřejných politik
jako samostatná součást Slezské univerzity v Opavě. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je
uskutečňována řada oborů všech typů studijních programů, které zasahují do oblasti přírodních,
společenských, humanitních, pedagogických i uměleckých věd.
OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou
verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněna přihláška s uhrazeným
poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až
v okamžiku připsání platby na účet Filozoficko-přírodovědecké fakulty). Pokyny k provedení platby
jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku
za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože
v případě problémů s identifikací platby nebo při připsání platby na účet Filozoficko-přírodovědecké
fakulty po stanoveném termínu může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen
si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet
Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky
nenajde potvrzení platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (prijimacky@fpf.slu.cz).
Pokud je platba připsána na účet Filozoficko-přírodovědecké fakulty po stanoveném termínu úhrady
administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, bude uchazeč vyzván
k dodatečnému předložení dokladu v náhradním termínu. Teprve na základě předloženého dokladu
bude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.
Kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací odevzdají přijatí uchazeči
do bakalářského studia při zápisu do studia.
Kopii bakalářského diplomu úředně ověřenou vidimací
do navazujícího magisterského studia při zápisu do studia.

odevzdají

přijatí

uchazeči

Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě (http://www.fpf.slu.cz).
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U všech studijních programů, kde je konána přijímací zkouška talentová a písemná nebo ústní,
skládají písemnou nebo ústní část pouze ti uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky. U studijních
programů, kde je konána přijímací zkouška písemná, která předchází ústní zkoušce, musí uchazeč
splnit minimum za písemnou část, aby mohl přistoupit k ústní části zkoušky.
V případě, že nebude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení možno doručit uchazeči do vlastních
rukou, bude zveřejněno na elektronické úřední desce Slezské univerzity v Opavě:
https://www.slu.cz/slu/cz/udpisemnostidorucovaneverejne
Informace pro uchazeče o studium ze zahraničí
Zkouška z češtiny: Na základě čl. 28 odst. 3 Statutu Slezské univerzity v Opavě jednou z podmínek
pro přijetí cizinců ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě ve studijních programech v českém jazyce
za stejných podmínek jako občané České republiky je prokázání jazykových znalostí z českého
jazyka. Cizinec tyto znalosti prokazuje úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném
pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku
českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého
jazyka. O vykonání této zkoušky je nutno dodat příslušné osvědčení.
Upozorňujeme, že uchazeči o studium ze zahraničí jsou povinni sledovat a řídit se opatřeními
vydanými na národní, regionální nebo univerzitní úrovni. Bližší informace viz http://www.fpf.slu.cz
Zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb u přijímací zkoušky
Přijímací zkouška, organizovaná Slezskou univerzitou, může být modifikována individuálním
způsobem pro uchazeče se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo
smyslovým postižením, závažným chronickým onemocněním, s psychologickými a psychiatrickými
poruchami, se specifickými poruchami učení) na základě písemně podané žádosti, jejíž součástí je
potvrzení ošetřujícího lékaře, a to nejpozději do 31. 3. 2022. Individuální úpravy musí vyplývat
z handicapu uchazeče, stanovení jejich rozsahu a obsahu je plně v pravomoci děkanky.
Upuštění od přijímací zkoušky
Fakulta u některých studijních programů upouští od přijímací zkoušky, aniž k tomu stanovuje další
podmínky. Uchazeči o studium budou ke studiu ve studijním programu, studijním oboru přijati,
jestliže podají v předepsaném termínu přihlášku ke studiu a uhradí administrativní poplatek za úkony
spojené s přijímacím řízením.
Další informace o přijímacím řízení
V případě, že v 1. kole přijímacího řízení pro akad. rok 2022/2023 nebude naplněna kapacita
1. ročníku (viz tabulka výše, sloupec KSP – Kapacita studijního programu) můžou být děkankou FPF
SU v Opavě nejpozději do 31. 7. 2022 vyhlášena další kola přijímacího řízení s termínem podání
přihlášek nejpozději do 31. 8. 2022. Podmínky dalších kol přijímacího řízení pro AR 2022/2023
budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí
nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních programů, studijních oborů. Termín dalších
kol přijímací zkoušky: červenec – říjen 2022.
Pokud se do studia nezapíše předpokládaný počet upřednostněných uchazečů, kteří vyhověli
podmínkám přijímacího řízení, může děkanka dodatečně rozhodnout o přijetí ke studiu v příslušném
studijním programu, studijním oboru. Nové rozhodnutí o dodatečném přijetí dalších uchazečů
v pořadí není podmíněno podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě si vyhrazuje právo užívat v kontaktu s uchazeči
elektronickou komunikaci, nebude-li stanoveno jinak.
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POPLATKY ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
Pro jaký typ
studia
Bakalářské
studium
Bakalářské
studium
Navazující
magisterské
studium
Navazující
magisterské
studium

Výše
poplatku
500,- Kč
500,- Kč

Poznámka
- za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají
přijímací zkoušky
- za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém bylo od
přijímací zkoušky upuštěno

500,- Kč

- za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají
přijímací zkoušky

500,- Kč

- za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém bylo od
přijímací zkoušky upuštěno

Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-Kč. Platba administrativního
poplatku za elektronickou přihlášku ve výši 500,- Kč musí být provedena podle instrukcí uvedených
v Informačním systému SU, musí obsahovat vygenerovaný variabilní symbol. Bližší informace
naleznete v Informačním systému SU při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu.
Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak,
aby výsledná částka po odečtení všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou
(tj. 500,-Kč). Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. 2022.
Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní,
se nevrací!
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Status

Kód programu

Název
programu

Typ
programu

Otev.

B0613A140017

Informatika

Bakalářské
studium

Otev.

B0688P140001

Otev.

B0613P140004

Otev.

B0311P140001

Otev.

B0215P310001

Otev.

B0232A090016

Otev.
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Informatika a Bakalářské
angličtina
studium

Titul Forma Délka

Bc. PS, KS
Bc.

PS

Vyuč.
jazyk

KSP* U/P*

3,3

Čeština

80

52/18
24/9

3

Čeština

30

29/15

Čeština

60

45/18
32/19

Čeština

40

78/39
82/51

Čeština

15

Moderní
informatika,
specializace: Bakalářské
Bc. PS, KS 3, 3
Informační a
studium
komunikační
technologie
Bakalářské
Knihovnictví
Bc. PS, KS 3, 3
studium
Kulturní
dramaturgie Bakalářské
BcA.
PS
3
v divadelní
studium
praxi
Český jazyk a Bakalářské
Bc. PS, KS 3, 3
literatura
studium
Český jazyk a Bakalářské Bc.
PS
3

Čeština
Čeština

15/
20
10

51/43

58/22
75/36
9/2

literatura
studium
maior +
Historie minor
Český jazyk a
literatura
Bakalářské
maior +
studium
Angličtina
minor
Český jazyk a
literatura
Bakalářské
maior +
studium
Němčina
minor

Otev.

Otev.

Otev.

B0222P120001

Otev.

B0222P120003

Otev.

B0222P120002

Otev.

B0222A120001

Otev.

Otev.

Otev.

Otev.

B0231P090008

Otev.

B0231A090087

Otev.

Otev.
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Historie a
kulturní
dědictví
v regionální
praxi
Historiemuzeologie
Historie,
specializace:
Památková
péče
Historie
Historie maior
+ Český jazyk
a literatura
minor
Historie maior
+ Angličtina
minor
Historie maior
+ Němčina
minor
Angličtina pro
odbornou
praxi
Angličtina

Bc.

PS

3

Čeština

15

15/6

Bc.

PS

3

Čeština

5

1/0

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

10

6/1

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

25

46/21

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

20

27/10

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

15

31/11

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

10

12/6

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

25

18/10

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

10

1/0

Bakalářské
studium

Bc. PS, KS

3

Čeština

15/
30

84/48

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

Bc.

PS

3

Čeština

Bc.

PS

3

Angličtina
maior + Český
Bakalářské
jazyk a
studium
literatura
minor
Angličtina
Bakalářské
maior +
studium

Čeština

15

111/58

15

41/23

15

27/20

Otev.

Otev.

Otev.

B0231P090009

Otev.

B0231A090073

Otev.

B0231P090007

Otev.

Otev.

Otev.
Otev.

B0211A310004

Otev.

B0211P310003

Otev.

B0211P310007

Otev.

N0613A140030

Otev.

N0613A140031

Otev.

N0311P140001
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Bc.

PS

3

Čeština

5

9/6

Bc.

PS

3

Čeština

5

18/10

Bc.

PS

3

Čeština

15

1/0

Bc. PS, KS

3,3

Čeština

15

6/5
32/19

Bc. PS, KS

3

Čeština

15

4/2
7/4

Bc.

PS

3

Čeština

5

2/0

Bc.

PS

3

Čeština

5

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

15

4/1

Bakalářské
studium

Bc.

PS

3

Čeština

5

1/0

BcA.

KS

3

Čeština

25

134/30

Bc.

PS

3

Čeština

20

28/10

BcA.

PS

3

Čeština

25

36/14

Mgr.

PS

2

Čeština

20

10/5

Mgr.

PS

2

Angličtina

10

7/0

Mgr.

PS

2

Čeština

20

Němčina maior
Bakalářské
+ Historie
studium
minor

Otev.

Otev.

Historie minor
Angličtina
Bakalářské
maior +
studium
Němčina minor
Angličtina
Bakalářské
maior +
studium
Italština minor
Italština pro
Bakalářské
odbornou
studium
praxi
Bakalářské
Italština
studium
Němčina pro
Bakalářské
odbornou
studium
praxi
Němčina maior
+ Český jazyk Bakalářské
a literatura
studium
minor

Němčina maior
+ Angličtina
minor
Němčina maior
+ Italština
minor
Tvůrčí
fotografie
Multimediální
techniky
Audiovizuální
tvorba

Bakalářské
studium
Bakalářské
studium
Bakalářské
studium
Navazující
Informatika magisterské
studium
Navazující
Computer
magisterské
Science
studium
Navazující
Knihovnictví magisterské
studium
Knihovnictví,
Navazující
specializace:
magisterské
Veřejné
studium
knihovny

Mgr. PS, KS

2

Čeština

0/0

11/6
18/7

Otev.

Otev.

N0232A090015

Otev.

N0231A090074

Otev.

N0231A090056

Otev.

N0211P310003

Otev.

N0222A120032

Otev.

N0222P120001

komunitního
typu
Knihovnictví,
Navazující
specializace:
magisterské Mgr. PS, KS 2
Informační
studium
studia
Navazující
Český jazyk a
magisterské Mgr.
PS
2
literatura
studium
Navazující
Anglický jazyk magisterské Mgr.
PS
2
studium
Navazující
Německý
magisterské Mgr. PS, KS 2,2
jazyk
studium
Navazující
Audiovizuální
magisterské MgA. PS
2
tvorba
studium
Navazující
Historie
magisterské Mgr.
PS
2
studium
Historie a
kulturní
Navazující
dědictví
magisterské Mgr.
PS
2
v regionální
studium
praxi

3/2
8/6

Čeština

Čeština

20

15/6

Čeština

15

21/19

Čeština

15

3/3
9/5

Čeština

25

15/7

Čeština

20

11/3

Čeština

10

15/8

Vyuč.
jazyk

KSP*

U/P*
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INFORMACE O STUDIJNÍCH OBORECH
Status

Otev.

Otev.

Kód programu

Název
programu/obor
u

N8204

Filmové,
televizní a
fotografické
umění a nová
média

Navazující
magisterské MgA.
studium

KS

2

Čeština

Tvůrčí
fotografie

Navazující
magisterské MgA.
studium

KS

2

Čeština

Typ
programu

Titul Forma Délka

27/19

*U/P – počet přihlášených uchazečů/Počet zapsaných uchazečů do 1. ročníku v akad. roce 2020/2021
*KSP – Kapacita studijního programu (maximální počet přijímaných uchazečů do studijního
programu)
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Základní statistické informace
Celkový počet studentů: 1431 (počet k 13. 10. 2021)
Přepočtený počet učitelů: 78,342
Celkový počet absolventů: 241
Celkový počet přihlášených uchazečů: 1480
- z toho na bakalářské programy: 1293
- z toho na magisterské programy: 187
TERMÍNY
Druh termínu
Konzultace pro uchazeče o studium
oboru Tvůrčí fotografie
Konzultace pro uchazeče o studium
programu Audiovizuální tvorba
Den otevřených dveří

Bakalářské studium

Den otevřených dveří
Termín podání přihlášky
Termín podání přihlášky
Termín přijímací zkoušky
Termín přijímací zkoušky
Náhradní termín přijímací zkoušky
Náhradní termín přijímací zkoušky

Pro jaký typ studia

Datum

Bakalářské studium

leden 2022

Bakalářské, Navazující
magisterské studium

leden 2022

Navazující magisterské
studium
Bakalářské studium
Navazující magisterské
studium
Bakalářské studium
Navazující magisterské
studium
Bakalářské studium
Navazující magisterské
studium

Poznámka

25. 01. 2022
05. 03. 2022
25. 01. 2022
05. 03. 2022
31. 3. 2022
31. 3. 2022
červen 2022

18. - 25. 06. 2022

červen 2022

18. - 25. 06. 2022

dle potřeby
dle potřeby

FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Bakalářské studijní programy a studijní obory:
Studijní program:

INFORMATIKA (B0613A140017)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
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Uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu Informatika jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit
například v následujících profesích:
 programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik,
tester,
 správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, správce
specializovaných softwarových produktů, aplikační administrátor,
 programátor autonomních systémů, UAV a aplikací pro IoT/IoE,
 návrhář a správce počítačové sítě, správce informační techniky, správce serverů, správce
datového centra, operátor ICT dohledu,
 pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích,
bezpečnostní konzultant, risk specialista,
 pracovník systémové a aplikační podpory v oblasti ICT, datový analytik, pracovník prodeje
výpočetní a komunikační techniky,
návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu, atd.
Studijní program:

INFORMATIKA A ANGLIČTINA (B0688P140001)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
Uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu Informatika a angličtina jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se
uplatnit například v následujících profesích:
 programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik,
tester,
 správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, správce
specializovaných softwarových produktů, aplikační administrátor,
 návrhář a správce počítačové sítě, správce informační techniky, správce serverů, správce
datového centra, operátor ICT dohledu,
 pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích,
 pracovník systémové a aplikační podpory v oblasti ICT, datový analytik, pracovník prodeje
výpočetní a komunikační techniky,
 návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu,
 překlady, tlumočení, redakce, korektury, zejména v oblasti informačních technologií,
 pracovní pozice vyžadující interkulturní komunikaci.
Možnosti uplatnění absolventů ve výše zmíněných profesích jsou široké také díky interdisciplinaritě
takového studia. Kombinace vyšších informatických a jazykových kompetencí se uplatní například
tehdy, když zaměstnavatelem je velká mezinárodní technologická společnost, nebo na pracovních
pozicích, kde jsou obvyklé pracovní cesty do zahraničí, a na technických pracovních pozicích
s vyššími požadavky na komunikaci se zákazníky.

Studijní program:

8

MODERNÍ INFORMATIKA (B0613P140004)
specializace: Informační a komunikační
technologie

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
Uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu Moderní informatika (resp. jeho předchůdce Aplikovaná informatika)
jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit například v následujících profesích:
 správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, správce
specializovaných softwarových produktů, aplikační administrátor,
 návrhář a správce počítačové sítě, správce informační techniky, správce serverů, správce
datového centra, operátor ICT dohledu, pracovník systémové a aplikační podpory v oblasti
ICT, datový́ analytik, pracovník prodeje výpočetní a komunikační techniky,
 pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích,
bezpečnostní konzultant, risk specialista,
 programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik,
tester, programátor autonomních systémů, UAV a aplikací pro IoT/IoE,
 informační specialista, návrhář a správce specializovaných databází a jejich rozhraní,
 návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu, atd.
Studijní program:

KNIHOVNICTVÍ (B0311P140001)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
Uplatnění absolventů
Zejména v knihovnicko-informační sféře jako progresivní oblasti s velmi dobrou perspektivou
zaměstnanosti a bezproblémovým uplatněním na pracovním trhu nejen v oblasti knihoven
a informačních institucí veřejného nebo specializovaného typu na různých úrovních (např. krajské
studijní a vědecké knihovny, vysokoškolské knihovny, veřejné knihovny měst a obcí, jakož i odborné
knihovny), ale i v informačních agendách státní správy, soukromého sektoru i neziskové oblasti.
Absolventi s bakalářským stupněm oborového vzdělání jsou žádáni jako knihovníci nejen obecných
služeb, ale rovněž se specializacemi, např. v pozici dětského knihovníka, knihovníka hudebního
oddělení nebo školního knihovníka.
Studijní program:

HISTORIE A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
V REGIONÁLNÍ PRAXI (B0222P120001)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční
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Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
Uplatnění absolventů
Absolvent profesního studijního programu disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi pro
uplatnění na trhu práce v oblasti historie, kultury a služeb se zaměřením na historii, kulturní dědictví
a jeho zpřístupnění, na realizaci aktivit odborného, vzdělávacího a volnočasového charakteru.
Konkrétně se absolvent uplatní v paměťových a kulturně historických institucích (muzea, instalované
objekty, galerie), v kulturním turismu a cestovním ruchu (cestovní kanceláře a agentury), zejména na
postech zajišťujících lektorskou, konzultační a prezentační činnost, jako produkční a programový
pracovník, lektor animačních a doprovodných programů, dále v institucích státní správy
a samosprávy, v regionálních informačních centrech, v lázeňských a rekreačních zařízeních
s edukačními programy, ve vzdělávacích institucích. Je připraven pracovat pod odborným vedením
i řešit samostatné úkoly, v profilových oborových oblastech může organizovat činnost menšího
pracovního kolektivu jako člen nižšího stupně řízení. Pokračovat může ve studiu navazujícího
magisterského stupně, zejména v oblasti historických věd a příbuzných disciplín, společenských věd
ad.
Studijní program:

HISTORIE-MUZEOLOGIE (B0222P120003)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
Uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu nacházejí uplatnění v odborných vědeckých a kulturních institucích
(muzea, galerie, kulturní organizace, archivy, ústavy památkové péče), dále v orgánech státní správy
a místní samosprávy – odbory kultury a památkové péče ad., v mediální sféře, v neziskové
i soukromém sektoru. Typické pracovní pozice, na nichž se absolventi studijního programu nohou
uplatnit, jsou: veškeré pozice v muzeích a galeriích, instalovaných památkových objektech, archivech,
ústavech památkové péče, pozice v odborech kultury a památkové péče v orgánech státní správy
a samosprávy, ale i v dalších odborných vědeckých a kulturních institucích. Příklady pracovních
pozic absolventa SP jsou: kurátor muzejních sbírek či mobiliárních fondů, výstavář, dokumentátor,
konzervátor, pracovník vztahů k veřejnosti, správce památkového objektu – kastelán, kulturní
a programový pracovník, muzejní pedagog, archivář, referent v odborech kultury a památkové péče
v orgánech státní správy a místní samosprávy ad.

Studijní program:

HISTORIE (B0222A120001)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor

10

Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu mohou najít uplatnění v ústavech památkové péče, orgánech státní
správy a samosprávy – odborech památkové péče, archivech, muzeích, galeriích, kulturních
organizacích, dále v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru.
Typické pracovní pozice, na nichž se absolventi studijního programu mohou uplatnit, jsou: veškeré
pozice v ústavech památkové péče, pozice na odborech památkové péče v orgánech samosprávy,
v muzeích, archivech a dalších odborných vědeckých a kulturních institucích. Příklady pracovních
pozic absolventa SP jsou: památkář – odborný pracovník památkové péče, vedoucí správy
památkového objektu – kastelán, výkonný orgán státní památkové péče, diecézní konzervátor,
konzervátor, dokumentátor, kurátor mobiliárních fondů, archivář.

Studijní program:

HISTORIE maior +
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor z historie
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

HISTORIE maior + ANGLIČTINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor z historie
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

HISTORIE maior + NĚMČINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor z historie
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Studijní program:

HISTORIE (B0222P120002)
specializace: Památková péče

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Od přijímací zkoušky upuštěno
Uplatnění absolventů
V rámci své specializace jsou absolventi připraveni se uplatnit v oblasti vzdělávání Historické vědy,
především v oblasti památkové péče, a to jak v Národním památkovém ústavu, tak ve státní správě
a samosprávě. Díky společnému historickému základu studijního plánu jsou připraveni na širší
adaptabilitu ve výběru praktických činností se zaměřením na péči o kulturní dědictví. Absolvent je
schopen prakticky uplatňovat zásady památkové péče v rámci správy památkově chráněných objektů
v majetku státu, samosprávy a soukromých subjektů, v aktivitách nestátních organizací, občanských
sdružení a iniciativ, dále při ochraně památek v terénu, při jejich prezentaci a popularizaci v muzejní
a galerijní praxi a v médiích, případně v rámci cestovního ruchu.
Studijní program:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (B0232A090016)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční, kombinovaná
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Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Studijní program Český jazyk a literatura poskytuje absolventům všestrannou odbornou průpravu pro
práci s různými typy textu. Absolvent se tedy uplatní všude tam, kde je vyžadována především
odborná znalost jazyka a literatury, např. jako
 asistent či programový pracovník v kulturních zařízeních,
 redaktor v nakladatelstvích,
 redaktor všeobecných i specializovaných periodik, zejména v kulturní rubrice,
 publicista, literární kritik,
 jazykový redaktor či korektor,
 jazykový poradce,
 pracovník pro komunikaci a styk s veřejností ve veřejných institucích i soukromých firmách,
 pracovník v médiích či reklamě, copywriter,
 literární historik – dokumentátor, případně kurátor v muzeích, archivech, specializovaných
knihovnách a podobných institucích,
 absolvent studijního programu Český jazyk a literatura sdruženého s filologickým studijním
programem zaměřeným na cizí jazyk je všestranně připraven pro profesi překladatele
a tlumočníka.
Absolvent je způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu podobného zaměření.
Studijní program:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA maior +
HISTORIE minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor z českého jazyka a literatury
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
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Studijní program:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA maior +
ANGLIČTINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor z českého jazyka a literatury
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Studijní program:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA maior +
NĚMČINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor z českého jazyka a literatury
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

ANGLIČTINA PRO ODBORNOU PRAXI (B0231P090008)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška
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Forma přijímací zkoušky
Test anglických jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Test se skládá z několika částí. Testována je znalost gramatiky a
slovní zásoby, porozumění psanému textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Studijní program Angličtina pro odbornou praxi je koncipován tak, aby absolventa vybavil nejen
znalostmi a dovednostmi jazykovými, ale také znalostmi odbornými, které aktuálně vyžaduje trh
práce. V souvislosti se svými jazykovými a odbornými kompetencemi má absolvent možnost
širokého uplatnění v řadě profesí, kde je vyžadována dobrá znalost anglického jazyka a spolu se
znalostí širokého kulturního pozadí anglicky mluvících zemí.
Díky odborné části programu je absolvent připraven pro práci v zahraničních firmách a podnicích se
zastoupením v ČR nebo v českých firmách a podnicích spolupracujících se zahraničím, dále může
vykonávat práci v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti regionálního a celostátního rozvoje,
v informačních centrech, cestovních kancelářích a agenturách, v agenturách zaměřených na
organizování kongresů, výstav a veletrhů.
Absolvent může pracovat jako překladatel nebo redaktor, lektor angličtiny, specialista na vnitřní či
vnější komunikaci i na komunikaci se zákazníky, organizátor, koordinátor a průvodce v cestovních
kancelářích, organizátor kulturních festivalů, sportovních setkání, nebo konferencí a workshopů se
zahraniční účastí, zaměstnanec či vedoucí turistického centra, pracovník oddělení zahraničních styků
ve státních i soukromých institucích.
Absolvent ovládá odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu,
e-commerce, základních smluv a dokumentů EU, strukturálních fondů, operačních programů,
evropského a národního práva, a vzdělávacích a informačních technologií. Absolvent umí vyhledávat
a analyzovat odborné cizojazyčné informace, je schopen pracovat s odbornou terminologií a využívat
ji v praxi pro potřeby různých oblastí státní a veřejné správy, ve sféře obchodu, průmyslu a podnikání,
stejně jako pro potřeby nadnárodních institucí a organizací.
Studijní program:

ANGLIČTINA (B0231A090087)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Test anglických jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Test se skládá z několika částí: testována je znalost gramatiky a slovní
zásoby, porozumění psanému textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
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Uplatnění absolventů
Potenciální zaměstnavateli jsou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti,
marketingové firmy a další. Obecně se absolventi mohou uplatňovat zejména na pracovních pozicích
vyžadujících zejména komunikační kompetence. Součástí studijního programu je také výuka druhého
cizího jazyka (němčina, italština), která dále rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů.
Absolventi odcházející do praxe se mohou uplatnit například v následujících profesích:
 překladatel
 tlumočník
 lektor
 korektor
 jazykový poradce
 mluvčí
 administrativní pracovník
 copywriter
 service manager, projektový manažer

Studijní program:

ANGLIČTINA maior + NĚMČINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z angličtiny
Obsah přijímací zkoušky
Test anglických jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Test se skládá z několika částí: testována je znalost gramatiky a slovní
zásoby, porozumění psanému textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

ANGLIČTINA maior + HISTORIE minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z angličtiny
Obsah přijímací zkoušky
Test anglických jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Test se skládá z několika částí: testována je znalost gramatiky a slovní
zásoby, porozumění psanému textu a písemnému projevu.
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Studijní program:

ANGLIČTINA maior + ITALŠTINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z angličtiny
Obsah přijímací zkoušky
Test anglických jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Test se skládá z několika částí: testována je znalost gramatiky a slovní
zásoby, porozumění psanému textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

ANGLIČTINA maior +
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z angličtiny
Obsah přijímací zkoušky
Test anglických jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Test se skládá z několika částí: testována je znalost gramatiky a slovní
zásoby, porozumění psanému textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
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Studijní program:

ITALŠTINA PRO ODBORNOU PRAXI (B0231P090009)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Písemná zkouška z italštiny, která prokazuje vstupní úroveň jazykových kompetencí odpovídající A1
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zároveň testuje základní znalost reálií Itálie.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Uplatnění absolventů
Absolvent získává ucelený soubor znalostí a dovede je také aplikovat v praxi, tj. ve firmách
a institucích, které požadují dobrou znalost italštiny. Absolvent najde uplatnění v zahraničních
firmách a podnicích se zastoupením v ČR, nebo v českých firmách a podnicích spolupracujících se
zahraničím. Kromě toho může vykonávat práci v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti
regionálního a celostátního rozvoje, v kulturních a vzdělávacích institucích, v informačních centrech,
cestovních kancelářích a agenturách, či agenturách zaměřených na organizování kongresů, výstav
a veletrhů.
Absolvent se uplatní v profesích jako překladatel nebo redaktor, lektor italštiny, specialista na vnitřní
či vnější komunikaci i na komunikaci se zákazníky, organizátor, koordinátor a průvodce v cestovních
kancelářích, organizátor kulturních festivalů, sportovních setkání, nebo konferencí a workshopů se
zahraniční účastí, zaměstnanec či vedoucí turistického centra, pracovník oddělení zahraničních styků
ve státních i soukromých institucích.

Studijní program:
Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

ITALŠTINA (B0231A090073)
bakalářský
akademicky
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Písemná zkouška z italštiny, která prokazuje vstupní úroveň jazykových kompetencí odpovídající A1
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zároveň testuje základní znalost reálií Itálie.
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Počítá se s tím, že absolventi tohoto studijního programu budou jazykovými odborníky s nejširší
možnou uplatnitelností. Při praktickém zaměření se absolvent může uplatnit v menších, středně
velkých i velkých firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost, a v jiných institucích,
které požadují dobrou znalost italštiny (např. v oblasti kultury, cestovního ruchu, různé asistentské
pozice v italských firmách působících v ČR). Široké uplatnění může případně najít také ve státní
správě, ve sdělovacích prostředcích nebo v oblasti mezinárodních styků.

Studijní program:

NĚMČINA PRO ODBORNOU PRAXI (B0231P090007)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Test německých jazykových kompetencí odpovídajících úrovni A2-B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Testována je znalost gramatiky a slovní zásoby, porozumění psanému
textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 40 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
V souvislosti se svými jazykovými kompetencemi má absolvent možnost širokého uplatnění v celé
řadě profesí, kde je vyžadována dobrá znalost německého jazyka, ale také znalost širokého kulturního
pozadí (historie, umění, literatura, geografie) s důrazem na kulturní zvyklosti a odlišnosti německy
mluvících zemí. Součástí povinně volitelné části programu je také výuka dalšího cizího jazyka
(angličtina, italština), absolvent tak má širší možnosti uplatnění. Díky odborné části programu je
absolvent připraven pro práci v zahraničních firmách a podnicích se zastoupením v ČR, nebo
v českých firmách a podnicích spolupracujících se zahraničím. Kromě toho může vykonávat práci
v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti regionálního a celostátního rozvoje, v kulturních
a vzdělávacích institucích, v informačních centrech, cestovních kancelářích a agenturách či
agenturách zaměřených na organizování kongresů, výstav a veletrhů.
Absolvent se uplatní v profesích jako překladatel nebo redaktor, lektor němčiny, specialista na vnitřní
či vnější komunikaci i na komunikaci se zákazníky, organizátor, koordinátor a průvodce v cestovních
kancelářích, organizátor kulturních festivalů, sportovních setkání, nebo konferencí a workshopů se
zahraniční účastí, zaměstnanec či vedoucí turistického centra, pracovník oddělení zahraničních styků
ve státních i soukromých institucích.
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Studijní program:

NĚMČINA maior + ITALŠTINA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z němčiny
Obsah přijímací zkoušky
Test německých jazykových kompetencí odpovídajících úrovni A2-B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Testována je znalost gramatiky a slovní zásoby, porozumění psanému
textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 40 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

NĚMČINA maior + Angličtina minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z němčiny
Obsah přijímací zkoušky
Test německých jazykových kompetencí odpovídajících úrovni A2-B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Testována je znalost gramatiky a slovní zásoby, porozumění psanému
textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 40 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

NĚMČINA maior +
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z němčiny
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Obsah přijímací zkoušky
Test německých jazykových kompetencí odpovídajících úrovni A2-B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Testována je znalost gramatiky a slovní zásoby, porozumění psanému
textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 40 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů

Studijní program:

NĚMČINA maior + HISTORIE minor

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Písemná zkouška z němčiny
Obsah přijímací zkoušky
Test německých jazykových kompetencí odpovídajících úrovni A2-B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Testována je znalost gramatiky a slovní zásoby, porozumění psanému
textu a písemnému projevu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 40 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Studijní program:

MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY (B0211P310003)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Je ověřován všeobecný přehled v přírodních vědách, technice a audiovizi. Student prezentuje své
tvůrčí schopnosti, například obhajobou svého dosavadního portfolia.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent bude schopen působit jako samostatný autor, člen filmového týmu. Rovněž bude mít
schopnosti zprostředkovat komunikaci mezi větší filmovou produkcí, grantovou agenturou nebo
sponzory a vědecko-výzkumnou institucí (vysoké školy, science centra, hvězdárny, planetária,
výzkumné organizace, technologické firmy apod.). Absolventi mohou pracovat samostatně nebo jako
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zaměstnanci ve větším technickém tvůrčím týmu firem, které se věnují multimédiím či audiovizi. To
jsou dnes mimo jiné také televizní, tisková, audiovizuální, komunikační centra, často zřizovaná
velkými nadnárodními firmami.
Studijní program:

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA (B0211P310007)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Talentová ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Talentová zkouška je rozpravou nad zaslaným portfoliem a ověřením studijních předpokladů, zjišťuje
schopnosti uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového díla a jeho motivaci ke
studiu.
Uchazeči o studium bakalářského programu Audiovizuální tvorba dodají – zašlou do 15. 4. 2022
poštou na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Hauerova 4, 746 01 Opava:
1. Talentovou práci a portfolio – na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem
uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4,
mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem.
a) Filmovou interpretaci/vizualizaci libovolné básně (nebo scénář či fotografický scénář k ní) – do
délky 5 minut
b) Portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění, fotografie,
literatura, publicistika).
2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě:
a) motivační dopis (1–2 normostrany);
b) analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (3–5
normostran);
c) seznam přečtených literárních děl (beletrie);
d) seznam odborných publikací vztahujících se k oboru;
e) seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl.
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí
přiloženým podepsaným prohlášením.
Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-BcA. Předložené talentové práce a média se po
skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na
oddělení Audiovizuální tvorby nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího
řízení.
Více k portfoliu na: http://www.audiovizualnitvorba.cz/bakalarske-studium
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Studium tříletého uměleckého oboru Audiovizuální tvorba otevírá studentům cestu k prohloubení
znalostí v oblasti filmové a televizní tvorby, médií, jazyka, literatury. Studijní program zahrnuje
kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby,
zvukové tvorby či animované tvorby i přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext,
masovou komunikaci a kulturu vůbec. Velký důraz klademe na praktickou část výuky. Studenty
vedeme k samostatným pokusům o žurnalistické útvary, dokumentární a hrané filmy i rozhlasové či
televizní adaptace literárních děl. Cílem výuky je výchova dramaturgů, scenáristů, kameramanů,
střihačů, produkčních a dalších profesionálů v audiovizi a kinematografii, kteří mají jak
specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a
škále uměleckých a publicistických žánrů.
Absolvent bude schopen:
- orientovat se v široké oblasti spojené s audiovizuálním průmyslem: základech produkční práce,
základech kamery a střihové skladby, zvukové práce a tvorby, režie, scenáristiky, dramaturgie;
- přicházet s vlastními tvůrčími nápady, tyto ideje rozvíjet do vlastní umělecké tvorby, volit a obhájit
vlastní postupy řešení;
- založit a řídit vlastní kreativní společnost či projekt;
- navrhnout plán distribuce a propagace kreativního projektu;
- orientovat se v kánonu světové a české kinematografie a literatury, kriticky uvažovat nad
uměleckým dílem a analyzovat jej;
- kriticky přistupovat k mediím, analyzovat mediální výstupy a pojmenovat současné problémy
spojené s mediálním prostorem;
- analyzovat text z hlediska jeho stylistické stavby i komunikační funkce, kriticky číst odborné i
profesní texty v oboru.
Své znalosti a dovednosti bude schopen uplatnit:
- při realizaci audiovizuálního díla ve fázi natáčení i obrazové či zvukové postprodukce (jako
střihač, kameraman, zvukař, color gradista, koordinátor);
- v redakční práci ve zpravodajství nebo publicistice nebo jako erudovaný expert pro komunikaci
v některé ze státních institucí či komerčních společností;
- díky znalostem základů produkční práce bude schopen sám zorganizovat potřebné záležitosti
související s natáčením audiovizuálního díla;
- své tvůrčí schopnosti, znalost literární a filmové historie a kulturní povědomí bude schopen
uplatnit coby dramaturg či autor rozhlasových a televizních adaptací nebo scenárista původních
rozhlasových, televizních nebo filmových děl.
- jako kulturní animátor, lektor uměleckého vzdělávání, lektor filmové výchovy, organizátor
kulturních akcí po stránce umělecké, technické i produkční, projektový manažer.

Studijní program:

KULTURNÍ DRAMATURGIE V DIVADELNÍ
PRAXI (B0215P310001)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
profesní
prezenční
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Forma přijímací zkoušky
Talentová ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Zkouška prověřuje předpoklady uchazeče pro budoucí působení na pozici kulturního dramaturga nebo
pozici podobné, a to z hlediska vzdělání, kreativity a organizačního citu, stejně jako z hlediska
motivace ke studiu, potažmo k působení v oblasti kultury.
Přijímací zkouška je zahájena rozpravou nad kulturními či tvůrčími materiály (seznam zhlédnutých
inscenací, přečtených dramatických textů, navštívených kulturních akcí apod., ukázky vlastní
literární, hudební, výtvarné, dramatické či jiné umělecké tvorby či činnosti, publicistické činnosti,
organizátorské práce či spolupráce apod.), které uchazeč doručí nejpozději týden předem na adresu
sekretariátu Ústavu bohemistiky a knihovnictví (Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída
343/37, 746 01 Opava, popř. elektronicky na mail: petra.kuklova@fpf.slu.cz – obálka či předmět
mailu prosím označte „Přijímací zkouška KDDP“).
Přijímací zkouška dále zkoumá vybavenost uchazeče v následujících oblastech:
- kulturní přehled a orientace v oblasti umění i společenského dění, a to s důrazem na oblast
divadla, resp. scénického umění, a se zřetelem k úrovni uchazečova jazykového vyjadřování (z
hlediska gramatiky, stylistiky, logiky)
- základní orientace ve fungování kulturních institucí, v kulturním a společenském systému ČR,
fundraisingu,
- kreativita při řešení problému, řídící a rozhodovací schopnosti, systematičnost a schopnost
manažerského myšlení, komunikační schopnosti s důrazem na pohotové a věcné vyjadřování.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) připravuje pro praxi kulturní
dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory
kulturních aktivit – a to po stránce umělecké i technické. Vzdělává produkční a manažery pro střední
řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích
i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů. Nabyté znalosti, dovednosti
a kompetence uplatní absolventi KDDP rovněž při praxi v profesionálním divadle (lektor
dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných
či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura). Dále je absolvent schopen
uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších
oblastech, které pracují s textem, jeho tvorbou a prezentací: např. na postu tiskového mluvčího
divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

Studijní program:

TVŮRČÍ FOTOFRAFIE (B0211A310004)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

bakalářský
akademicky
kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Talentová zkouška
Ústní zkouška
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Obsah přijímací zkoušky
Talentová zkouška: soubor fotografií ve formátu maximálně 30 x 40 cm (15 fotografií jako volný
výstavní soubor, 3-5 ks fotografických ilustrací a 1 ks stylizovaný autoportrét) dle specifikace na
webových stránkách Institutu tvůrčí fotografie (http://www.itf.cz), reprodukce všech fotografií ve
velikosti pro projekci i pro tisk (cca 300 dpi, 10x15 cm) na DVD, index všech fotografií (tisk A3)
Ústní zkouška: z dějiny fotografie, technika fotografie, dějiny výtvarného umění a všeobecné znalosti,
orientace v oboru, motivace, rozprava nad vlastní tvorbou.
Uchazeči o studium bakalářského studijního programu Tvůrčí fotografie zašlou poštou požadované
přílohy k talentové zkoušce do 31. 3. 2022 na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37,
746 01 Opava.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Talentová zkouška:
Min. počet bodů – 30 bodů
Max. počet bodů – 50 bodů
Ústní zkouška:
Min. počet bodů – 30 bodů
Max. počet bodů – 50 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent nalezne uplatnění především jako profesionální fotograf ve svobodném povolání, který je
kvalitně připraven na zvládnutí úkolů ze všech hlavních oblastí fotografie. Absolvent, který dá
přednost zaměstnaneckému poměru, najde řadu možností, například v rozličných fotografických
studiích a agenturách, reklamních a propagačních odděleních různých firem nebo ve fotografických
odděleních větších muzeí, galerií, výzkumných ústavů, vysokých škol, nakladatelství atd. Pro
absolventa dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících
a časopisech, ale i v televizi apod. Další možnosti jsou v odborné práci v galeriích, muzeích a školách
a v dosud velmi málo obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazového redaktora,
kurátora fotografických sbírek, galerijního a muzejního pracovníka nebo pedagoga různých typů
fotografických škol, včetně soukromých, na nichž dosud nezřídka vyučují lidé bez odpovídající
kvalifikace. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventa studia na Institutu tvůrčí fotografie svědčí
o tom, že kvalifikovaných fotografů, teoretiků, historiků, kurátorů fotografie je stále ještě v mnoha
oblastech nedostatek a je o ně velký zájem.

Navazující magisterské studijní programy a studijní obory:
Studijní program:

INFORMATIKA (N0613A140030)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu Informatika jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit
například v následujících profesích:
 programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik,
 správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů,
systémový analytik,
 programátor a správce v oblasti strojového učení, programátor v herním průmyslu,
programátor medicínských aplikací,
 programátor autonomních systémů, UAV a aplikací pro IoT/IoE,
 pracovník návrhu a správy kybernetických systémů včetně počítačových sítí, infrastructure
architect,
 pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích,
bezpečnostní konzultant, risk specialista, analytik kybernetické bezpečnosti,
 návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), atd.
Absolventi s praxí mohou brzy aspirovat i na seniorské a manažerské pozice v uvedených profesích.

Study program:

COMPUTER SCIENCE (N0316A140031)

Type of study program:
Study program profile:
Form of study:

Master
academic
full-time

Form of entrance exam
Motivational interview
Criteria for the evaluation of the entrance examination
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Employment of graduates
Graduates of the Computer Science study program find opportunities, for example, in the following
professions:
 programmer, application developer – desktop, mobile and web, programmer-analyst,
 administrator, designer and analyst of information, database and other computer systems,
system analyst,
 programmer and administrator in the field of machine learning, programmer in the gaming
industry, programmer of medical applications,
 programmer of autonomous systems, UAVs and applications for IoT / IoE,
 designer and administrator of cybernetic systems including computer networks, infrastructure
architect,
 information security officer in public and private organizations, security consultant, risk
specialist, cyber security analyst,
 designer of data warehouses and web interfaces (web developer), etc.
Graduates with experience can soon aspire to senior and managerial positions in these professions.
Graduates of this study program can assume more advanced communication skills in English, so they
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are more attractive to international companies or companies with foreign business or working
partners.
Studijní program:

KNIHOVNICTVÍ (N0311P140001)
specializace: Veřejné knihovny komunitního typu

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
profesní
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující orientaci v oboru na bakalářské úrovni a odborné směřování uchazeče
(záměr diplomové práce).
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent má dlouhodobě bezproblémové a velmi žádané uplatnění na pracovním trhu, a to v širším
záběru informačního sektoru, nejen v knihovnické oblasti. Absolventi magisterského studia jsou po
získání praxe připraveni zabezpečovat knihovnicko-informační agendy a služby nejen ve veřejných
knihovnách, ale být i vysoce specializovanými informačními specialisty v oblasti informační podpory
výzkumu a vývoje, a to např. při vysokoškolských knihovnách, odděleních vědy a výzkumu
akademických institucí, být pokročilými rešeršéry v knihovnicko-informačních institucích, ale i ve
státní správě nebo v soukromém sektoru, a tyto procesy a instituce po získání praxe i řídit. Jde také
o pozice informačních specialistů, informačních manažerů, také pracovníků studijně-rozborové
činnosti, specialistů na automatizaci a digitalizaci knihoven, specialistů na oblast metadat a digitálních
knihovníků, také knihovníků ve vzdělávání různých uživatelských skupin, konceptorů informační
a digitální gramotnosti, samostatné správce databází a automatizovaných katalogů a fondů.

Studijní program:

KNIHOVNICTVÍ (N0311P140001)
specializace: Informační studia

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
profesní
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující orientaci v oboru na bakalářské úrovni a odborné směřování uchazeče
(záměr diplomové práce).
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent má dlouhodobě bezproblémové a velmi žádané uplatnění na pracovním trhu, a to v širším
záběru informačního sektoru, nejen v knihovnické oblasti. Absolventi magisterského studia jsou po
získání praxe připraveni zabezpečovat knihovnicko-informační agendy a služby nejen ve veřejných
knihovnách, ale být i vysoce specializovanými informačními specialisty v oblasti informační podpory
výzkumu a vývoje, a to např. při vysokoškolských knihovnách, odděleních vědy a výzkumu
akademických institucí, být pokročilými rešeršéry v knihovnicko-informačních institucích, ale i ve
státní správě nebo v soukromém sektoru, a tyto procesy a instituce po získání praxe i řídit. Jde také
o pozice informačních specialistů, informačních manažerů, také pracovníků studijně-rozborové
činnosti, specialistů na automatizaci a digitalizaci knihoven, specialistů na oblast metadat a digitálních
knihovníků, také knihovníků ve vzdělávání různých uživatelských skupin, konceptorů informační
a digitální gramotnosti, samostatné správce databází a automatizovaných katalogů a fondů.
Studijní program:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (N0232A090015)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Přijímací zkouška ověřuje u uchazečů znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné
bohemistiky odpovídající úrovni absolventa bakalářského studia.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Studijní program Český jazyk a literatura poskytuje absolventům průpravu pro vysoce odbornou práci
s různými typy textu. Absolvent se uplatní všude tam, kde je vyžadována především takováto znalost
českého jazyka a/nebo literatury, např. jako:
 programový nebo vedoucí pracovník v kulturních zařízení,
 redaktor v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
 redaktor všeobecných i specializovaných periodik, zejména v kulturní rubrice,
 publicista, literární kritik,
 odborný jazykový redaktor,
 odborný pracovník pro komunikaci a styk s veřejností ve veřejných institucích i soukromých
firmách,
 odborný pracovník v médiích či reklamě,
 literární historik, kurátor v muzeích, archivech, specializovaných knihovnách a podobných
institucích,
 odborný pracovník v akademické sféře (jazykovědec, literární vědec, odborný bibliograf
apod.).
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Studijní program:

HISTORIE (N0222A120032)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
akademicky
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent může působit jako samostatný odborný či vědecký pracovník ve vědeckých, paměťových
a kulturních institucích, zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi, a to od odborných
historických a specializovaných ústavů až po archivy, muzea, galerie, ústavy památkové péče, včetně
orgánů státní správy a samosprávy působící v oblasti památkové péče a obecně péče a ochrany
kulturního dědictví, zahrnujíc v to státní, veřejnoprávní i soukromý sektor. Rovněž mohou nalézt
uplatnění na poli cestovního ruchu a v oblasti regionálních vlastivědných a kulturních zařízení
a organizací včetně mediální sféry. Absolvent je připraven pokračovat v doktorském studiu
historických věd nebo příbuzného zaměření.
Studijní program:

HISTORIE A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
V REGIONÁLNÍ PRAXI (N0222P120001)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Motivační pohovor prokazující zájem o studium, a to nad seznamem přečtené literatury s tematikou
historie a kulturního dědictví, který uchazeč/ka přinese s sebou a který bude čítat minimálně 5
položek.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent profesního studijního programu disponuje prohloubenými znalostmi z českých a obecných
kulturních dějin, kulturního dědictví v kontextu současné regionální praxe se zaměřením na kulturní
turismus, volnočasové a vzdělávací aktivity. Je vybaven schopnostmi a dovednostmi zpřístupnit
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historii a kulturní dědictví formou prezentačních, animačních a poznávacích produktů veřejnosti,
popularizovat je a vyzdvihnout jejich význam. Je připraven pracovat s klienty různého věku, sociální
skladby a požadavků, včetně osob se specifickými zájmy a potřebami. Absolvent dokáže reagovat na
požadavky trhu práce, být flexibilní a přizpůsobit se specifickým potřebám institucí v regionech. Díky
jazykovým znalostem je připraven komunikovat v rámci zahraniční, zvl. příhraniční spolupráce.
Absolvent se uplatní v historických a paměťových institucích (muzea, instalované objekty), ve
firmách a agenturách působících v kulturním turismus (cestovní kanceláře a agentury, informační
centra, na postech řídících pracovníků a samostatných specialistů s vyššími kompetencemi v oblasti
historie, kulturního dědictví a práce s klienty, jako vedoucí programů a návštěvnického provozu;
působit může ve státní správě a samosprávě se zaměřením na kulturní dědictví, v institucích z oblasti
volnočasových aktivit (regionální informační centra, cestovní agentury), v lázeňských a rekreačních
zařízeních s edukačními programy. Vynikající absolvent může pokračovat ve studiu doktorského
studijního programu, zejména v historických a příbuzných vědách.
Studijní program:

NĚMECKÝ JAZYK (N0231A090056)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
akademicky
prezenční, kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Ústní motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Ústní motivační pohovor, který ověřuje znalosti jazyka, literatury a reálií německy mluvících zemí a
praktické jazykové dovednosti na úrovni B2/2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent umí plynule ústně i písemně komunikovat v německém jazyce, diskutovat a argumentovat.
Umí provádět analýzu textu, a to z hlediska všech jazykových plánů, analyzovat literární text,
posuzovat jazykové a literární informace v kulturních a mediálních kontextech. Uplatní se např.
v oblasti poskytování služeb v oblasti státní správy, je schopen navazovat kontakty a rozvíjet
spolupráci s firmami a organizacemi německy mluvících zemí, pracovat s příslušnými cizojazyčnými
texty, vypracovat odborné analýzy informací, realizovat překlady. Absolvent dokonale ovládá
mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1/2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
má kvalitní znalosti literatury a lingvoreálií německy mluvících zemí, s důrazem na společenské,
kulturní a historické znalosti. Disponuje znalostmi stěžejních disciplín, zejména fonetiky a fonologie,
morfologie, syntaxe, teorie textu a lexikologie. Má kvalitní a ucelený přehled o německy psané
literatuře a kulturním pozadí německy mluvících zemí. Má základní vědomosti o zákonitostech
uměleckého a odborného překladu a vybraných překladatelských technikách. V případě zájmu také
základní znalosti z oblasti didaktiky a metodiky němčiny jako cizího jazyka.
Studijní program:

ANGLICKÝ JAZYK

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:

navazující magisterský
akademický
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Forma studia:

prezenční

Forma přijímací zkoušky
Ústní motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky
Ústní motivační pohovor, který ověřuje znalosti jazyka, literatury a reálií anglicky mluvících zemí a
praktické jazykové dovednosti v rozsahu bakalářských zkoušek v příslušné oblasti vzdělávání.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolventi tohoto studijního programu mohou pokračovat ve studiu v odpovídajícím doktorském
studijním programu. Potenciální zaměstnavateli jsou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní
společnosti, marketingové firmy a další. Obecně se absolventi mohou uplatňovat zejména na
pracovních pozicích vyžadujících zejména komunikační kompetence.
Absolventi odcházející do praxe se mohou uplatnit například v následujících profesích:
• Překladatel
• Tlumočník
• Lektor
• Korektor
• Jazykový poradce
• Mluvčí
• Administrativní pracovník
• Copywriter
• Service manager, projektový manažer

Studijní program:

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA (N0211P310003)

Typ studijního programu:
Profil studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
profesní
prezenční

Forma přijímací zkoušky
Talentová ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Talentová ústní zkouška je rozpravou nad zaslaným portfoliem a představou uchazeče magisterského
projektu a prověřuje jeho obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize na úrovni absolventa obdobně
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zaměřeného bakalářského studia, schopnost pracovat s uměleckým textem a dovednosti uchazeče
v oblasti interpretace a analýzy uměleckého textu nebo filmového díla.
Uchazeči o studium navazujícího magisterského programu Audiovizuální tvorba dodají – zašlou do
15. 4. 2022 poštou na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Hauerova 4, 746 01
Opava:
1. Talentovou práci a portfolio – na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem
uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4,
mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem.
a) jedno dílo v médiu dle volby uchazeče (film, video, rozhlasová tvorba, dílo z oblasti nových
médií) – do 30 min. Absolventi AVT či jiných příbuzných oborů předkládají svůj bakalářský
absolventský film.
b) portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění,
fotografie, literatura, publicistika).
2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě:
a) idea magisterského projektu (2 normostrany) sumarizující představu uchazeče o
zamýšlených tématech pro teoretickou diplomovou práci, námětu absolventského praktického
projektu;
b) výčet vlastní tvůrčí a publikační činnosti;
c) analýza audiovizuálního díla nebo obecnější esej související s problematikou audiovize
(20 normostran) – absolventi AVT nebo jiných příbuzných oborů předkládají bakalářskou
práci (v elektronické formě – doc, pdf – na přiloženém médiu);
d) seznam přečtených literárních děl (beletrie);
e) seznam odborných publikací vztahujících se k oboru;
f) seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl.
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí
přiloženým podepsaným prohlášením.
Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-MgA. Předložené talentové práce a média se po
skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na
oddělení Audiovizuální tvorby nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího
řízení.
Více k portfoliu na: https://www.audiovizualnitvorba.cz/magisterske-studium/
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Min. počet bodů – 50 bodů
Max. počet bodů – 100 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent dosáhne vysoké míry připravenosti na praktické působení ve všech oblastech
audiovizuální, zejména rozhlasové a televizní tvorby, nebo na práci v jiných kulturních
a společenských institucích. Jde o tvůrce, který má jak specializovanou průpravu, tak širší přehled
v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů
a může se uplatnit v dramaturgické, scenáristické, režijní a technické či produkční oblasti. Získá
odborné znalosti v oblasti estetiky, komunikace, historie a současnosti audiovize a kinematografie,
nových médií, marketingu, autorského práva a práce s digitalizovanými kinematografickými,
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televizními a rozhlasovými díly. Osvojí si dovednosti v oblasti scenáristiky, dramaturgie, analýzy
a interpretace uměleckého díla, tvůrčí psaní, dokumentaristické tvorby, animace, tvorby speciálních
efektů či digitálního restaurování filmového díla. Orientovat se bude také v možnostech a typech
kulturního fundraisingu, ve struktuře a kompletní produkci kulturního projektu. A to s ohledem na
společenský a kulturní kontext.

Studijní program:

Filmové, televizní a fotografické umění a
nová média (N8204)

Studijní obor:

TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Typ studijního programu:
Forma studia:

navazující magisterský
kombinovaná

Forma přijímací zkoušky
Talentová zkouška
Ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky
Talentová zkouška: Uchazeč předkládá výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické
publikace, DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin
a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě.
Ústní zkouška: Dějiny fotografie, všeobecný rozhled, orientace v oboru, motivace, rozprava nad
vlastní tvorbou. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz., www.itf.cz.
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského fotografického studia studijního programu B8204
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média nebo příbuzného zaměření.
Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního oboru Tvůrčí fotografie zašlou do
31. 7. 2022 na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:
- výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, index všech fotografií (tisk A3),
DVD s jejich reprodukcemi a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských
prací na Institutu tvůrčí fotografie, tedy nejméně 15 stran vlastního textu (absolventi bakalářského
studia oboru Tvůrčí fotografie na ITF FPF SU v Opavě mohou písemně požádat o předložení těchto
prací z archivu ITF), profesní životopis (školy, výstavy, publikační činnost).
Vyžádané přílohy ani zaslané nevyžádané materiály (včetně maturitních vysvědčení a nevyžádaných
fotografií) se nevracejí, dále se s nimi nakládá dle platných předpisů pro spisovou a archivní službu.
Fotografie do formátu 30 x 40 cm, zaslané do talentových zkoušek na obor Tvůrčí fotografie, se
vracejí poštou na písemné vyžádání, adresované studijnímu oddělení FPF SU v Opavě, po skončení
přijímacího řízení, nejpozději však do 31. 1. 2022. Fotografie větších rozměrů je možno vyzvednout
výhradně osobně nebo prostřednictvím písemně pověřené osoby na studijním oddělení FPF SU
v Opavě do stejného termínu.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Talentová zkouška
Min. počet bodů – 30 bodů
Max. počet bodů – 50 bodů
Ústní zkouška
Min. počet bodů – 30 bodů
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Max. počet bodů – 50 bodů
Uplatnění absolventů
Absolvent se uplatní ve všech oborech, kde se pracuje s fotografií – jako fotoreportér, obrazový
redaktor, reklamní fotograf, pracovník grafického studia, odborný publicista apod. Další možnosti
jsou v dosud velmi málo obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazového redaktora,
kurátora fotografických sbírek, galerijního a muzejního pracovníka nebo pedagoga různých typů
fotografických škol, včetně soukromých, na nichž dosud nezřídka vyučují lidé bez odpovídající
kvalifikace. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventů navazujícího magisterského studia na
Institutu tvůrčí fotografie svědčí o tom, že kvalifikovaných fotografů, historiků, teoretiků a kurátorů
fotografe je stále ještě v mnoha oblastech nedostatek a je o ně velký zájem.

Schválila dne:
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