Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě

STATUT

Ostrava 2013

Část první
Úvodní ustanovení
Článek 1
Poslání Pedagogické fakulty
1. Pedagogická fakulta (dále jen „PdF“) je součástí Ostravské univerzity
v Ostravě (dále jen „OU“) jako veřejné vysoké školy ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Lze používat názvů „Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě“,
„Pedagogická fakulta OU“ nebo zkratky „PdF OU“. Pro styk se zahraničím také
názvů podle přílohy č.1 tohoto statutu.
3. Sídlem fakulty je Ostrava.
4. PdF je vrcholnou vzdělávací, vědeckou a uměleckou institucí.
5. Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
a v souvislosti s tím vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou
a další tvůrčí činnost.
6. Na PdF OU platí akademická práva a svobody v souladu s ustan. § 4 zákona.
7. Za akademickou půdu ve smyslu zákona se považují veškeré budovy, stavby,
prostory, místnosti a pozemky, na nichž se uskutečňuje činnost PdF OU.
Článek 2
Právní předchůdce
1. Právním předchůdcem PdF OU jako součásti veřejné vysoké školy byla
Pedagogická fakulta v Ostravě, která byla zákonem č. 314/1991 Sb. sloučena
s Ostravskou univerzitou.
Článek 3
Právní postavení PdF
1. PdF OU není právním subjektem, je součástí Ostravské univerzity v Ostravě
jakožto právnické osoby.
2. Práva fakulty jsou obsažena v ustan. § 24, odst. 1 a 2 zákona.
3. Orgány PdF OU mají právo rozhodovat nebo jednat jménem OU v těchto
věcech týkajících se fakulty:
a. tvorba a uskutečňování studijních programů;
b. zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti;
c. pracovněprávní vztahy;
d. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu
stanoveném zákonem;
e. zahraniční styky a aktivity;
f. ustavování samostatných akademických orgánů fakulty a vnitřní
organizace fakulty, pokud zákon nestanoví jinak;
g. nakládání s přidělenými finančními prostředky;
h. doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.

4. Orgány PdF OU rozhodují v dalších věcech OU, pokud jim rozhodování o nich
svěří Statut nebo řídící normy OU.
5. PdF OU používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a s textem
„Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta“.
Článek 4
Statut
1. Statut PdF OU je vnitřním předpisem PdF OU, vymezujícím systém řízení
a organizaci činností vyplývajících z poslání PdF OU. Je v souladu se
Statutem OU. Se statutem musí být v souladu ostatní organizační a řídící
normy, akty řízení, rozhodovací a řídící činnosti akademických orgánů
a akademických funkcionářů i ostatních zaměstnanců fakulty.
2. Statut schvaluje Akademický senát OU po schválení v akademickém senátu
fakulty.
3. V souladu se statutem mohou být vydány statuty nebo organizační nebo
provozní řády fakultních pracovišť.

Část druhá
Orgány fakulty
Článek 5
Akademická obec a orgány PdF OU
1. Akademická obec PdF OU (dále jen „akademická obec“) je tvořena:
a. akademickými pracovníky fakulty;
b. studenty zapsanými do studijních programů fakulty.
2. Samosprávnými akademickými orgány PdF OU jsou:
a. akademický senát;
b. vědecká rada;
c. děkan;
d. disciplinární komise.
Článek 6
Akademický senát PdF OU
1. Akademický senát PdF OU (dále jen „AS“) je jejím samosprávným
zastupitelským akademickým orgánem.
2. Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.
3. Pravomoci AS jsou dány ustan. § 27 zákona.
4. Způsob volby do AS a jednání AS upravuje Volební a jednací řád AS, který je
samostatným vnitřním předpisem fakulty.
Článek 7
Vědecká rada PdF OU
1. Právní postavení vědecké rady (dále jen VR) je upraveno ustan. § 29 a § 30
zákona.

2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení AS. Nejméně
jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické
obce OU. Vědecká rada PdF OU je tvořena zejména významnými představiteli
oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou a uměleckou činnost.
3. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.
4. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné.
5. Vědecká rada fakulty:
a. projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty;
b. schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě;
c. vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování
profesorem v rozsahu stanoveném zákonem;
d. vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.
6. Způsob svolávání, jednání a rozhodování vědecké rady upravuje Jednací řád
vědecké rady PdF, který je samostatným vnitřním předpisem fakulty.
Článek 8
Děkan a proděkani
1. V čele PdF je děkan fakulty (dále jen „děkan“); jedná a rozhoduje ve věcech
fakulty, pokud zákon nestanoví jinak.
2. Právní postavení děkana a délku funkčního období děkana stanoví zákon.
3. Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS PdF rektor.
4. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje
a odvolává děkan.
5. K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany se vyjadřuje AS.
Působnost proděkanů je vymezena v organizačních a řídících normách
fakulty.
Článek 9
Disciplinární komise PdF OU
1. Postavení a kompetence disciplinární komise vymezuje ustan. § 31 zákona.
2. Členy disciplinární komise PdF a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů
akademické obce fakulty po schválení AS. Polovinu členů disciplinární komise
tvoří studenti.
3. Funkční období členů disciplinární komise PdF OU je nejvýše dvouleté.
4. Disciplinární komise PdF OU projednává disciplinární přestupky studentů
zapsaných do studijních programů fakulty a předkládá návrh na rozhodnutí
děkanovi. Způsob projednávání disciplinárních přestupků určuje Disciplinární
řád pro studenty PdF, který je samostatným vnitřním předpisem fakulty.
Článek 10
Tajemník PdF OU
1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném
děkanem.
2. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

Článek 11
Poradní orgány PdF OU
1. Poradními orgány na PdF OU jsou akademické komise a kolegium děkana.
2. Akademické komise zřizuje buď AS, nebo děkan, nebo jsou zřizovány
společně.
3. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana; jeho členy jsou
proděkani, tajemník a případně další osoby jmenované děkanem z členů
akademické obce. Předseda AS má právo se účastnit zasedání kolegia
děkana.
Článek 12
Vnitřní předpisy PdF OU
1. Vnitřní předpisy PdF OU upravují záležitosti fakulty spadající do její
samosprávné působnosti a její vztah k OU, pokud nejsou upraveny zákonem.
2. Vnitřními předpisy PdF jsou:
a. Statut fakulty;
b. Volební a jednací řád AS PdF OU;
c. Jednací řád VR PdF OU;
d. Disciplinární řád pro studenty PdF OU.

Část třetí
Organizační struktura
Článek 13
Členění PdF OU
1. PdF se člení na fakultní pracoviště, jimiž jsou zejména:
a. děkanát;
b. katedry;
c. výzkumná centra;
d. kabinety, ústavy, centra.
2. Organizační strukturu PdF OU a vzájemné vztahy mezi jednotlivými fakultními
pracovišti upravují řídící a organizační normy.
Článek 14
Katedry
1. Katedra je základním fakultním pracovištěm pro vzdělávací a vědeckou,
výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Katedra zabezpečuje rozvoj
studijních a vědeckých oborů.
2. V čele katedry stojí vedoucí, který ji řídí a odpovídá za svou činnost děkanovi.
3. Katedra se může členit na menší útvary, o jejichž zřízení rozhoduje AS na
návrh děkana.
4. V čele útvaru stojí vedoucí, který jej řídí a odpovídá za svou činnost
příslušnému vedoucímu katedry.

Článek 15
Kabinety, ústavy, centra
1. Kabinety, ústavy a centra PdF OU jsou vědeckými a pedagogickými pracovišti
fakulty.
2. O zřízení kabinetů, ústavů a center rozhoduje AS PdF OU na návrh děkana.
3. V čele kabinetu, ústavu, centra stojí vedoucí.
4. Činnost, řízení a organizace kabinetu (ústavu, centra) jsou upraveny řídící
normou, která podléhá schválení AS PdF.
Článek 16
Děkanát
1. Děkanát je fakultním pracovištěm, které zajišťuje správní a administrativní
činnost fakulty. Jeho organizaci, řízení a činnost upravují řídící normy.
Článek 17
Výzkumná centra
1. Výzkumná centra jsou základním fakultním pracovištěm pro vědeckou,
výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, mohou se podílet na vzdělávací
činnosti.
2. V čele výzkumného centra stojí vedoucí, který jej řídí a odpovídá za činnost
centra děkanovi.
3. Právní postavení výzkumného centra, jeho činnost, řízení a organizaci
upravuje řídící norma, která podléhá schválení AS PdF.

Část čtvrtá
Činnost fakulty
Článek 18
Studijní a vzdělávací činnost
1. Vysokoškolské vzdělání se na PdF OU získává studiem v rámci
akreditovaného studijního programu.
2. Studijní program PdF OU se člení na studijní obory.
3. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na PdF OU je
zveřejněn na úřední desce OU v souladu s ustan. § 21 zákona.
4. Studijní činnost na PdF OU upravuje Studijní a zkušební řád OU.
5. Podmínky studia cizích státních příslušníků na PdF OU určuje Řád pro
studium cizinců na OU, který je přílohou č. 3 Statutu OU.
6. PdF OU realizuje také celoživotní vzdělávání mimo rámec studijních
programů. Náležitosti s tím spojené upravuje Řád celoživotního vzdělávání na
OU.
7. Přijímání studentů na PdF OU se řídí Řádem přijímacího řízení na OU, který je
přílohou č. 2 Statutu OU.

8. Poplatky spojené se studiem na PdF OU určuje vnitřní předpis Poplatky
spojené se studiem na OU, který je přílohou č. 4 Statutu OU.
9. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PdF OU se
uskutečňuje podle ustan. § 72 až 75 zákona. Obor, v němž získá PdF právo
konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn na
úřední desce OU dle ustan. § 21 zákona.
Článek 19
Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost na PdF OU
1. PdF OU uskutečňuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.
Hlavní směry vědecké a výzkumné činnosti PdF OU jsou zveřejněny
v Dlouhodobém záměru PdF OU.
2. Tvůrčí vědecká a umělecká činnost spolu s činností vzdělávací naplňuje hlavní
poslání PdF OU a je základním právem a povinností učitele a vědeckého nebo
uměleckého zaměstnance PdF OU.
3. Za prioritní a preferované směry tvůrčí vědecké a umělecké činnosti se
považují směry rozvíjející poznání v oblastech, které odpovídají studijním
oborům PdF OU.
4. Tvůrčí vědecká a umělecká činnost je soustředěna na jednotlivých katedrách,
kabinetech, ústavech a centrech PdF OU. Její skladbu projednává Vědecká
rada PdF OU.
Článek 20
Ostatní činnost
1. PdF OU vyvíjí také další činnosti:
a. vydavatelskou a nakladatelskou;
b. propagační;
c. kulturní;
d. sportovní.
2. Vydavatelská a nakladatelská činnost zahrnuje zejména vydávání spisů,
časopisů, sborníků prací, učebních textů a skript a příležitostných tisků.

Část pátá
Hospodaření fakulty
Článek 21
Rozpočet
1. PdF OU samostatně hospodaří s finančními prostředky při respektování jejich
účelového vymezení, sestavuje svůj interní rozpočet jako vyrovnaný
a hospodaří podle něj v souladu s ustan. §18 zákona a s obecně závaznými
právními předpisy.
2. Příjmy rozpočtu PdF OU jsou zejména:
a. dotace ze státního rozpočtu po přerozdělení na OU;
b. poplatky spojené se studiem;
c. jiné příjmy ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu obcí;

3.
4.
5.
6.

d. příjmy z projektů, grantových a jiných fondů;
e. výnosy z doplňkové činnosti.
Prostředky pro katedry a fakultní pracoviště jsou přidělovány po schválení AS
PdF OU.
Rozdělení prostředků PdF OU navrhuje akademickému senátu děkan,
přičemž se přihlíží k podílu jednotlivých pracovišť na tvorbě těchto prostředků.
PdF OU každoročně vypracovává výroční zprávu o hospodaření PdF OU
v termínu a formě stanovených rektorem OU.
Výroční zprávu o hospodaření předkládá děkan fakulty, schvaluje ji AS PdF
OU.
Článek 22
Majetek

1. PdF OU používá k činnostem, ke kterým byla zřízena, majetku OU, pokud
není smluvně s jinou institucí stanoveno jinak.

Část šestá
Hodnocení činnosti
Článek 23
Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení
1. Pravidelné hodnocení činnosti PdF OU je standardní metodou zajišťování její
kvality. Zahrnuje:
a. oblast vzdělávací činnosti;
b. oblast vědecko-výzkumné a umělecké činnosti;
c. oblast ekonomiky, organizace a řízení.
2. Hodnocení PdF OU zahrnuje následující typy:
a. operativní hodnocení;
b. interní evaluace;
c. hodnocení Akreditační komisí;
d. výroční zprávy (ve formě a termínu stanovených MŠMT).
3. Hodnocení činnosti se řídí předpisem Hodnocení činnosti OU, který je přílohou
č. 5 Statutu OU.

Část sedmá
Personální složení
Článek 24
Studenti
1. Uchazeč se stává studentem podle ustan. § 61 zákona dnem zápisu do
studia. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem
opětovného zápisu do studia.

2. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle ustan. § 55 odst.
1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušení studia podle ustan. § 54 zákona.
3. Přijímání studentů na PdF OU se řídí Řádem přijímacího řízení na OU, který je
přílohou č. 2 Statutu OU.
4. Student PdF OU je osoba zapsaná do studijního programu PdF OU.
5. Práva a povinnosti studentů PdF OU jsou vymezeny ustan. § 62 a § 63
zákona.
6. Studium v bakalářských a magisterských studijních programech na PdF OU
upravuje Studijní a zkušební řád OU.
7. Studium v doktorských studijních programech na PdF OU upravuje Studijní
a zkušební řád OU a Řád studia v doktorském studijním programu na PdF
OU.
8. Studentům PdF OU mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených
ve Stipendijním řádu OU, který je samostatným vnitřním předpisem OU.
9. Způsob projednávání disciplinárních přestupků studentů určuje Disciplinární
řád pro studenty PdF, který je samostatným vnitřním předpisem fakulty.
Článek 25
Zaměstnanci PdF OU
1. Na PdF OU působí akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci, kteří
zabezpečují provoz PdF OU a jejích pracovišť.
2. Akademickými pracovníky PdF OU jsou zaměstnanci fakulty, kteří vykonávají
jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí
činnost.
3. Na výuce, vědecké a umělecké činnosti se podílejí také další odborníci na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
4. Místa akademických pracovníků na PdF OU se obsazují na základě
výběrového řízení. Podrobnosti o výběrovém řízení stanoví Řád výběrového
řízení OU, který je samostatným vnitřním předpisem OU.
5. Na PdF OU mohou po určitou dobu působit hostující lektoři, docenti
a profesoři nebo jiní významní odborníci.
6. Udělování tvůrčího volna akademickým pracovníkům PdF OU se řídí ustan. §
76 zákona. Mzdové nároky akademického pracovníka, jemuž bylo poskytnuto
tvůrčí volno, vymezuje Vnitřní mzdový předpis OU, který je samostatným
vnitřním předpisem OU.

Část osmá
Akademické insignie, obřady
Článek 26
Akademické insignie PdF OU
1. Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů
fakulty a akademických tradic jsou akademické insignie PdF OU. Způsob
užívání insignií upravuje řídící norma.
2. Vysokoškolské taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat

a)
b)
c)
d)

děkan a proděkani;
členové vědecké rady;
předseda AS;
významní hosté a další členové akademické obce fakulty podle rozhodnutí
děkana.
Článek 27
Akademické obřady na PdF OU

1. Akademickými obřady jsou
a. imatrikulace;
b. promoce;
c. slavnostní zasedání vědecké rady.
2. Imatrikulace studentů studijních programů provádí fakulta za účasti rektora,
děkana a proděkanů. Změní imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze 2
statutu.
3. Promoce absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studijního
programu provádí fakulta za účasti rektora, děkana, proděkanů a promotora.
Znění absolventských slibů je uvedeno v příloze 2 statutu.

Část devátá
Závěrečná ustanovení
Článek 28
1. Zrušuje se Statut Pedagogické fakulty OU ze dne 8. listopadu 2004 včetně
všech příloh.
2. Tento statut byl schválen AS PdF dne 25.3.2013.
3. Tento statut byl schválen AS OU dne 27.5.2013 a tímto dnem nabývá platnosti
a účinnosti.

Příloha Statutu PdF OU č. 1
Cizojazyčné názvy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Anglicky:

Pedagogical Faculty of the University of Ostrava

Německy:

Pädagogische Fakultät der Universität in Ostrava

Francouzsky:

Faculté d' Pedagogie d'Université d'Ostrava

Španělsky:

Facultad de Pedagogia de la Universidad de Ostrava

Rusky:

Pedagogičeskij fakultět Ostravskogo Univerziteta

Latinsky:

Facultas Paedagogica Universitatis Ostraviensis

Příloha Statutu PdF OU č. 2
Imatrikulační slib, absolventské sliby
Imatrikulační slib
Při vstupu do akademické obce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity slibuji, že
vynaložím veškeré úsilí k dosažení vysokého stupně svého odborného vzdělání, že
budu svědomitě plnit povinnosti studenta, jak je určuje Statut fakulty a Studijní
a zkušební řád Ostravské univerzity, že svým jednáním a svou prací budu dělat čest
své univerzitě a nepoškodím její vážnost.
Slib absolventa (bakalářský, magisterský)
U příležitosti převzetí diplomu slibuji, že se ve svém povolání budu řídit úctou
k člověku, že budu poznávat a respektovat jednotlivé lidské bytosti a budu pomáhat
rozvíjet jejich duchovní, duševní a tělesné síly, budu usilovat o to, aby vzdělání bylo
hlubokým poznáním a osvojením lidské kultury, duchovních hodnot, vědy, umění,
techniky a práce, aby výchova byla cestou člověka ke svobodě, cestou k naplnění
humanitních ideálů lidstva. Slibuji, že budu dělat čest Pedagogické fakultě Ostravské
univerzity.
Slovo promotora, slib doktorský
Promotor:
Doctorande clarissime, examinibus, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores
consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis,
nos adiisti desiderans, ut te eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.
Prius autem fides est danda, te talem semper futurum, qualem te esse iubebit
dignitas, quam obtinueris, et nos te fore speramus.
Spondebis igitur.
Primum te huius Universitas, in qua doctoris philosophiae gradum ascenderis, piam
perpetum memoriam habiturum eiusque res ac rationes quoad poteris, adiuturum;
Dein honorem eum, quem in te collaturus sum, integrum incolumemque servaturum;
Postremo studia humanitatis impigro labore culturum et provecturum non sordidi lucri
causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua
salus humani generis continetur, clarius effulgeat.
Haec te ex animi tui sententia spondebis ac polliceberis?
Absolvent doktorand:
Spondeo ac polliceor.
Promotor:
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupis, tibi impertiamus.
Ergo ego promotor rite constitutus te ex decreto ordinis mei doctorem creo, creatum
renuntio omniaque doctoris iura ac privilegia in te confero. In cuius rei fidem haec
diplomata Universitatis Ostraviensis tibi in manus trado.

