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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název, sídlo a postavení fakulty
1.
2.
3.
4.

5.

Název fakulty je Filozofická fakulta Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“).
Názvy fakulty pro komunikaci v jiném než v českém jazyce a varianty názvů fakulty jsou
uvedené v Příloze č. l tohoto Statutu.
Sídlem FF OU je Ostrava.
Podle § 22 a 23 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“) je FF OU
součástí Ostravské univerzity (dále jen „OU“). OU je veřejná vysoká škola univerzitního
typu.
FF OU je součástí OU s vlastní akademickou obcí a samosprávnou působností danou
zákonem a Statutem OU.

Článek 2
Historie FF OU
1.

2.
3.

4.

FF OU je součástí OU, která byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb.,
o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity, ze dne 9. července 1991, s účinností
od 28. září 1991.
FF OU byla jednou ze tří zakládajících fakult OU.
Při vzniku FF OU se její součástí stala pracoviště, která předtím působila na
Pedagogické fakultě v Ostravě (1964–1991), Pedagogickém institutu v Ostravě (1959–
1964) a Vyšší pedagogické škole v Opavě (1953–1959).
Od 1. září 2016 je oficiální název Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

Článek 3
Poslání FF OU
1.
2.

3.

4.
5.

FF OU je vrcholnou vzdělávací, vědeckou a výzkumnou institucí.
FF OU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a
v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí
činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). Uskutečňuje rovněž programy celoživotního
vzdělávání.
FF OU uskutečňuje a rozvíjí činnost:
a) vzdělávací,
b) tvůrčí a
c) doplňkovou.
Vzdělávací a tvůrčí činnost naplňuje hlavní poslání FF OU a je základním právem a
povinností akademického pracovníka FF OU.
Vzdělávací činnost je založena na výsledcích pedagogické a tvůrčí činnosti
akademických a vědeckých pracovníků a na výsledcích vědy a umění ve světě.
Vzdělávací a tvůrčí činnost se uskutečňuje v rámci akademické svobody.
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Článek 4
Právní postavení FF OU
1.
2.

Práva fakulty jsou obsažena v § 24 zákona a ve Statutu OU.
Statut FF OU je základním vnitřním předpisem FF OU ve smyslu § 33 zákona,
vymezujícím systém řízení a organizaci veškeré činnosti vyplývající z poslání FF OU.

Článek 5
Akademická obec
1.
2.
3.
4.

Akademickou obec FF OU tvoří akademičtí pracovníci FF OU a její studenti.
Členem akademické obce FF OU se stává akademický pracovník dnem sjednaným jako
den nástupu do práce po uzavření pracovního poměru s FF OU.
Členem akademické obce FF OU se stává student dnem zápisu do studia na FF OU.
Členství v akademické obci FF OU končí:
a) u akademických pracovníků dnem ukončení pracovního poměru na FF OU,
b) u studentů dnem ukončení jejich studia na FF OU.

Článek 6
Akademické svobody a akademická práva
1.
2.

Na FF OU platí akademická práva a akademické svobody v souladu s § 4 zákona.
Za akademickou půdu se považují veškeré budovy, stavby, prostory, místnosti a
pozemky ve správě a vlastnictví OU, na nichž se uskutečňuje činnost FF OU.

ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY FF OU
Článek 7
Orgány FF OU
1.

2.

Samosprávnými akademickými orgány FF OU jsou:
a) Akademický senát FF OU,
b) děkan,
c) Vědecká rada FF OU,
d) Disciplinární komise FF OU.
Dalším orgánem FF OU je tajemník.

Článek 8
Akademický senát FF OU
1.
2.
3.

4.

Akademický senát FF OU (dále jen „AS FF OU“) je samosprávným zastupitelským
akademickým orgánem FF OU.
Jeho pravomoci jsou dány § 27 zákona.
Členství v AS FF OU a činnost člena v AS FF OU jsou nezastupitelné. Počet členů AS
FF OU, způsob voleb a volby jejich náhradníků, způsob ustanovení předsednictva,
popřípadě dalších orgánů AS FF OU upravuje Volební řád AS FF OU.
Pravidla pro zasedání, jednání a rozhodování stanoví Jednací řád AS FF OU.
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Článek 9
Děkan
1.
2.
3.

V čele FF OU je děkan.
Postavení děkana je vymezeno § 28 zákona, Statutem OU a vnitřními předpisy OU.
Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba na FF OU
vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Článek 10
Vědecká rada FF OU
1.

2.
3.
4.
5.

Vědecká rada FF OU (dále jen „VR FF OU“) je tvořena významnými představiteli oborů,
v nichž FF OU uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou
jiné osoby než členové akademické obce OU.
Předsedou VR FF OU je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy VR FF OU.
AS FF OU dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů VR FF OU.
Členství ve VR FF OU je čestné a nezastupitelné. Funkční období je čtyřleté.
Právní postavení a kompetence VR FF OU jsou vymezeny § 29 a 30 zákona.
Způsob svolávání, jednání a rozhodování a funkční období členů VR FF OU upravuje
Jednací řád VR FF OU.

Článek 11
Disciplinární komise FF OU
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Disciplinární komise FF OU je šestičlenná.
Členy Disciplinární komise FF OU jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické
obce FF OU. AS FF OU dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání
členů Disciplinární komise FF OU.
Polovinu členů Disciplinární komise FF OU tvoří studenti.
Disciplinární komise FF OU si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
Funkční období členů Disciplinární komise FF OU je dvouleté.
Členství v Disciplinární komisi FF OU v průběhu funkčního období zaniká dnem:
a) odvolání,
b) zániku členství v akademické obci FF OU,
c) doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce děkanovi,
d) úmrtí.
Zanikne-li funkce člena Disciplinární komise FF OU v průběhu funkčního období,
jmenuje děkan nového člena pouze na zbytek funkčního období.
Fungování a činnost Disciplinární komise FF OU, průběh disciplinárního řízení upravuje
Disciplinární řád pro studenty FF OU a Disciplinární řád pro studenty OU.

Článek 12
Tajemník
1.
2.

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením
děkana.
Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
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ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ A ŘÍDICÍ STRUKTURA FF OU
Článek 13
Členění FF OU
1.
2.

3.
4.
5.

FF OU se člení na fakultní pracoviště.
Fakultními pracovišti jsou:
a) katedry,
b) vědecko-výzkumná centra,
c) děkanát.
O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť rozhoduje
AS FF OU na návrh děkana.
Organizační strukturu a vztahy mezi jednotlivými fakultními pracovišti stanovuje
Organizační řád FF OU.
AS FF OU se vyjadřuje k návrhu Organizačního řádu FF OU. Organizační řád FF OU
vydává děkan formou opatření.

Článek 14
Katedry
1.
2.
3.
4.

Katedra je základním fakultním pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost.
V čele katedry stojí vedoucí, který ji řídí a odpovídá za její činnost děkanovi.
Vedoucího katedry ustavuje a odvolává děkan v souladu se zákoníkem práce.
Postavení a strukturu katedry stanovuje Organizační řád FF OU.

Článek 15
Vědecko-výzkumná centra
1.
2.
3.
4.

Vědecko-výzkumné centrum je odborným vědeckým fakultním pracovištěm.
V čele vědecko-výzkumného centra stojí ředitel, který jej řídí a odpovídá za jeho činnost
děkanovi.
Ředitele vědecko-výzkumného centra ustavuje a odvolává děkan v souladu se
zákoníkem práce.
Postavení a strukturu vědecko-výzkumného centra stanovuje Organizační řád FF OU.

Článek 16
Děkanát
1.
2.
3.

Děkanát slouží k zajištění provozu a vybraných činností FF OU.
V čele děkanátu stojí děkan.
Organizaci, řízení a činnost děkanátu stanovuje Organizační řád FF OU.
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Článek 17
Poradní sbory a komise FF OU
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Poradními sbory FF OU jsou kolegium děkana a kolegium vedoucích kateder a ředitelů
vědecko-výzkumných center.
Stálým poradním sborem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou děkan,
proděkani, tajemník. Předseda AS FF OU se může účastnit kolegia děkana. Jednání
kolegia děkana se mohou zúčastnit případně další osoby pozvané děkanem.
Kolegium vedoucích kateder a ředitelů vědecko-výzkumných center je poradním sborem
děkana, který toto kolegium svolává a řídí jeho jednání. Jeho členy jsou vedoucí kateder
a ředitelé vědecko-výzkumných center a případně další osoby pozvané děkanem.
Stanoviska poradních sborů mají pouze doporučující charakter a nejsou pro děkana
závazná.
Komise FF OU ustanovuje děkan na podporu vybraných činností FF OU.
Komise FF OU jsou s dlouhodobou a krátkodobou působností.
Komise s dlouhodobou působností, jejich složení a činnost stanovuje Organizační řád
FF OU a případná další opatření děkana.

Článek 18
Proděkani
1.
2.
3.
4.

Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává
děkan po vyjádření AS FF OU.
Působnost a povinnosti proděkanů stanovuje Organizační řád FF OU.
V nepřítomnosti děkana jej zastupuje v rozsahu jím pověřený proděkan.
Proděkani jsou přímo podřízeni a odpovídají za svou činnost pouze děkanovi.

Článek 19
Neslučitelnost funkcí
1.
2.

Funkce rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka, ředitele
vysokoškolského ústavu a ředitele jiné součásti jsou vzájemně neslučitelné.
Členství v AS FF OU je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana,
proděkana, tajemníka, ředitele vysokoškolského ústavu a ředitele jiné součásti.

ČÁST ČTVRTÁ
VNITŘNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ
Článek 20
Vnitřní předpisy FF OU
1.

Vnitřními předpisy FF OU jsou:
a) Statut FF OU,
b) Volební řád AS FF OU,
c) Jednací řád AS FF OU,
d) Jednací řád VR FF OU,
e) Disciplinární řád pro studenty FF OU.
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2.

3.
4.

5.

Návrhy vnitřních předpisů FF OU a jejich změny schvaluje AS FF OU, a to na návrh
děkana nebo v případě Jednacího řádu AS FF OU na návrh člena AS FF OU, k němuž
si AS FF OU vyžádal stanovisko děkana.
Schválený návrh vnitřních předpisů FF OU postupuje předseda AS FF OU ke schválení
Akademickému senátu OU.
Vnitřní předpis FF OU nabývá platnosti dnem schválení v Akademickém senátu OU a
účinnosti nejdříve dnem nabytí platnosti, pokud není ve vnitřním předpise FF OU
stanoven den pozdější.
Vnitřní předpisy FF OU se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek OU včetně
údajů o době jejich platnosti a účinnosti.

Článek 21
Opatření děkana
1.
2.

Opatření děkana jsou závazné interní řídicí akty.
Opatření děkana vydává děkan.

ČÁST PÁTÁ
TVŮRČÍ ČINNOST,
STRATEGICKÉ DOKUMENTY A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Článek 22
Tvůrčí činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tvůrčí činnost spolu s činností vzdělávací naplňuje hlavní poslání FF OU a je základním
právem a povinností akademického a vědeckého pracovníka FF OU.
Prioritní směry vědecké činnosti jsou stanoveny ve Strategickém záměru FF OU pro
příslušné období.
Tvůrčí činnost je soustředěna na jednotlivých katedrách a vědecko-výzkumných
centrech FF OU.
Tvůrčí činnost FF OU je koordinována oddělením pro vědu a výzkum. Za koordinaci
odpovídá příslušný proděkan.
Nositeli všech odpovědností a pravomocí v konkrétních otázkách řešení vědeckovýzkumných úkolů jsou jejich odpovědní řešitelé.
FF OU může s jinými právními subjekty domácími i zahraničními uzavírat smlouvy
o vzájemné spolupráci ve vědecké činnosti a v zájmu využití jejích výsledků.
Vědecká činnost podléhá pravidelnému hodnocení.

Článek 23
Strategický záměr FF OU
1.
2.
3.

Strategický záměr FF OU se vypracovává v termínu a formou určenou opatřením
rektora.
Za přípravu Strategického záměru FF OU odpovídá děkan.
Strategický záměr FF OU na návrh děkana schvaluje AS FF OU po projednání ve
VR FF OU.
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Článek 24
Výroční zprávy FF OU
1.
2.
3.
4.

Výroční zpráva FF OU o činnosti a o hospodaření se vypracovává v termínu a formou
určenou opatřením rektora.
Výroční zpráva se zpracovává za uplynulý kalendářní rok.
Za přípravu Výroční zprávy FF OU odpovídá děkan.
Výroční zprávu FF OU o činnosti a o hospodaření schvaluje AS FF OU.

Článek 25
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti
1.

2.

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících
činností na FF OU stanovuje vnitřní předpis OU Pravidla systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU.
Děkan FF OU může formou opatření specifikovat zajištění a vnitřní hodnocení kvality na
FF OU, avšak v souladu s vnitřními předpisy OU.

ČÁST ŠESTÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Článek 26
Přijímaní ke studiu
1.
2.
3.

Na FF OU jsou do studijních programů přijímáni uchazeči podle § 48 až 50 zákona a
části šesté Statutu OU.
Děkan FF OU každoročně stanovuje – po schválení AS FF OU – podmínky pro přijetí
pro následující akademický rok.
Podmínky pro přijetí mohou být rozlišeny podle typu studijních programů a obsahují
zejména:
a) lhůtu a způsob podávání přihlášek v listinné nebo elektronické podobě,
b) výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
c) povinné přílohy k přihlášce,
d) podmínky pro přijetí týkající se předchozího vzdělání,
e) další podmínky pro přijetí podle § 49 zákona,
f) informace o přijímacích zkouškách.
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ČÁST SEDMÁ
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Článek 27
Podmínky vzdělávací činnosti
1.

2.

3.

Na FF OU se uskutečňuje vzdělávací činnost v akreditovaných bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programech a také v programech celoživotního
vzdělávání.
Podmínky studia ve studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání
uskutečňovaných FF OU, jakož i pravidla konání státních rigorózních zkoušek a
udělování akademického titulu „doktor filosofie“ (PhDr.) na FF OU stanovuje Studijní a
zkušební řád OU.
Další podmínky a pravidla uskutečňování vzdělávací činnosti na FF OU jsou dány
zákonem a částí sedmou Statutu OU.

Článek 28
Garant studijního programu a programová rada
1.
2.
3.
4.

Pro každý studijní program jmenuje a odvolává děkan garanta studijního programu.
Každý studijní program má též stanovenou programovou radu.
Jedna programová rada může být ustanovena i pro více příbuzných studijních programů.
Povinnost a činnost garanta studijního programu stanovují Pravidla systému zajišťování
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU.

ČÁST OSMÁ
POPLATKY A ÚHRADY
Článek 29
Poplatky spojené se studiem
1.

2.
3.

Poplatky spojenými se studiem se rozumí poplatky podle § 58 zákona, kterými jsou:
a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením,
b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studia studijního programu
uskutečňovaného v cizím jazyce,
c) poplatek za studium za delší dobu studia,
d) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce.
Výši poplatku podle odstavce 1 písm. a), b) a d) stanovuje děkan FF OU zpravidla
společně s vyhlášením podmínek pro přijetí podle článku 26.
Výši poplatku podle odstavce 1 písm. c) a další pravidla týkající se poplatků spojených
se studiem stanovuje Příloha č. 3 Statutu OU.
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Článek 30
Poplatek za státní rigorózní zkoušku
1.
2.

Výši poplatku za státní rigorózní zkoušku stanovuje příslušné ustanovení části osmé
Statutu OU.
Aktuální výše poplatku, jeho splatnost a forma placení je uchazeči sdělena v rozhodnutí
o právu konat státní rigorózní zkoušku.

Článek 31
Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem
1.
2.

Výši poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování
profesorem stanovuje Článek 43 Statutu OU.
Aktuální výše poplatku, jeho splatnost a forma placení jsou stanoveny opatřením
rektora.

Článek 32
Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony
1.
2.

Výši úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony a způsob jejich úhrady stanovuje
rektor opatřením.
Děkan může v souladu s opatřením podle odstavce 1 vydat opatření stanovující
podmínky na FF OU.

ČÁST DEVÁTÁ
STUDENTI
Článek 33
Studium
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Uchazeč o studium na FF OU se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápis do
studia je uchazeč povinen provést osobně, v zastoupení na základě úředně ověřené
plné moci, a to ve lhůtě stanovené FF OU.
Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a
2 zákona.
Student může přerušit své studium za podmínek stanovených Studijním a zkušebním
řádem OU. V době přerušení studia není osoba studentem. Osoba, které bylo studium
přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia podle § 54 zákona.
Práva a povinnosti studentů a rozhodování o nich jsou vymezena § 62 a 63 zákona a
částí devátou Statutu OU a Studijním a zkušebním řádem OU.
Ukládání sankcí za zaviněné porušení povinností upravuje Disciplinární řád pro studenty
FF OU a Disciplinární řád pro studenty OU.
Studentům mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených Stipendijním řádem
OU.
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ČÁST DESÁTÁ
ZAMĚSTANCI FF OU
Článek 34
Akademičtí pracovníci
1.

2.
3.
4.

Akademickými pracovníky FF OU jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní
asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou
zaměstnanci FF OU vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce
jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého
jména FF OU.
Skutečnost, že je zaměstnanec v daném pracovním poměru považován za
akademického pracovníka, musí být uvedena v jeho pracovní smlouvě.
Na výuce se mohou podílet také další odborníci na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr.
Odměňování akademických pracovníků upravuje Vnitřní mzdový předpis OU.

Článek 35
Tvůrčí volno
1.

2.

3.
4.
5.

Akademickému pracovníkovi fakulty může děkan na jeho žádost poskytnout tvůrčí volno
v délce šesti měsíců, maximálně jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné
okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů FF OU.
Akademický pracovník žádá o poskytnutí tvůrčího volna písemně děkana; žádost
obsahuje stručnou charakteristiku předpokládané tvůrčí činnosti akademického
pracovníka během tvůrčího volna a vyjádření příslušného vedoucího pracoviště.
Pokud tomu nebrání závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů FF OU,
děkan žádosti vyhoví.
Akademický pracovník předloží po ukončení tvůrčího volna písemné zhodnocení své
tvůrčí činnosti během tvůrčího volna, které se zakládá do osobního spisu zaměstnance.
Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda, již upravuje Vnitřní
mzdový předpis OU.

Článek 36
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
1.
2.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem probíhá na FF OU v souladu
s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity.
Děkan FF OU může specifikovat oborové požadavky k zahájení habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem na FF OU.

Článek 37
Hostující a emeritní profesoři OU
1.
2.

Postavení hostujících a emeritních profesorů stanovuje část desátá Statutu OU.
Podnět k návrhu na jmenování hostujícího a emeritního profesora předkládá děkanovi
vedoucí fakultního pracoviště.

11

Vnitřní předpisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Statut FF OU

Článek 38
Neakademičtí zaměstnanci
1.
2.

3.

Neakademickými zaměstnanci jsou ti vědečtí pracovníci, kteří vykonávají jen tvůrčí
činnost.
Neakademickými zaměstnanci jsou dále zaměstnanci s pracovním poměrem sjednaným
na FF OU, kteří zajišťují odborné, administrativní, správní, ekonomické a technické
činnosti FF OU.
Odměňování neakademických zaměstnanců upravuje Vnitřní mzdový předpis OU.

Článek 39
Výběrová řízení
1.
2.
3.

Místa akademických pracovníků na FF OU se obsazují ve smyslu § 77 zákona na
základě výběrového řízení.
Obsazování míst akademických pracovníků a některých neakademických zaměstnanců
FF OU upravuje Řád výběrového řízení OU, který je vnitřním předpisem OU.
Děkan ustavuje na základě výběrového řízení a odvolává v souladu se zákoníkem práce
další vedoucí zaměstnance působící na součásti FF OU nejvýše na dobu tří let.
Zaměstnanec může být ustanoven vedoucím zaměstnancem v souladu se zákoníkem
práce opakovaně.

ČÁST JEDENÁCTÁ
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ FF OU
Článek 40
Hospodaření OU
1.
2.

FF OU hospodaří s finančními prostředky přidělenými na základě schváleného rozpočtu
OU, jejichž následné rozdělení schvaluje AS FF OU a kontroluje jejich využívání.
Metodika rozdělování finančních prostředků je po předchozím projednání AS FF OU
upravena formou opatření děkana.

ČÁST DVANÁCTÁ
AKADEMICKÉ TRADICE
Článek 41
Akademické insignie
1.
2.
3.

4.

Symbolickým vyjádřením akademických svobod a akademických práv jsou akademické
tradice – akademické insignie, akademické obřady a udělování čestných ocenění.
Akademickými insigniemi FF OU jsou akademické žezlo, řetězy a taláry.
Akademické insignie jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat:
a) akademičtí funkcionáři FF OU (děkan, proděkani, promotor),
b) členové VR FF OU,
c) další zaměstnanci podle rozhodnutí děkana,
d) významní hosté podle rozhodnutí děkana.
Způsob užívání akademických insignií FF OU stanoví děkan.
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Článek 42
Akademické obřady
1.

2.

Akademickými obřady jsou:
a) imatrikulace studentů,
b) promoce absolventů,
c) slavnostní zasedání VR FF OU,
d) inaugurace děkana.
Imatrikulace studentů a promoce absolventů FF OU upravuje Příloha č. II tohoto Statutu.

Článek 43
Čestná ocenění
1.
2.

FF OU uděluje svým pracovníkům, studentům a jiným osobám nebo organizacím, kteří
se zasloužili o rozvoj FF OU, rozvoj vědy a vzdělanosti, čestná ocenění.
Kritéria pro čestná ocenění stanovuje děkan opatřením.

ČÁST TŘINÁCTÁ
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Článek 44
Úřední deska
1.
2.

FF OU zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy úřední desku FF OU.
FF OU zveřejňuje informace požadované zákonem ve veřejné části svých internetových
stránek.

Článek 45
Razítka
1.
2.

FF OU používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a s textem „Ostravská
univerzita – Filozofická fakulta“.
FF OU používá hranaté razítko s logem OU a s textem „Ostravská univerzita –
Filozofická fakulta“ a s uvedením pracoviště a adresy.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 46
Přechodná ustanovení
1.

Do dne nabytí účinnosti nových vnitřních předpisů FF OU se postupuje podle stávajících
vnitřních předpisů FF OU s výjimkou ustanovení, která jsou v rozporu se zákonem,
vnitřními předpisy OU nebo tímto Statutem FF OU.
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2.

3.

Ode dne nabytí účinnosti tohoto Statutu FF OU se interními řídicími akty FF OU rozumí
opatření děkana. Řídicí normy děkana vydané před účinností tohoto Statutu FF OU
zůstávají nadále v platnosti až do doby jejich zrušení opatřením děkana.
Osoby jmenované, zvolené nebo ustanovené podle stávajícího Statutu FF OU či
Volebního a jednacího řádu AS FF OU se považují za osoby jmenované, zvolené nebo
ustanovené podle tohoto Statutu FF OU.

Článek 47
Přílohy Statutu FF OU
1.

Součástí tohoto Statutu FF OU jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1 – Varianty názvů FF OU,
b) Příloha č. 2 – Akademické obřady FF OU.

Článek 48
Závěrečná ustanovení
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zrušuje se Statut Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě včetně příloh,
schválený AS FF OU dne 28. února 2013, Akademickým senátem OU dne
22. dubna 2013, účinný od 2. září 2013.
Zrušuje se vnitřní předpis FF OU s názvem Statut emeritního profesora. Hodnost
emeritního profesora přiznaná dle Statutu emeritního profesora FF OU zůstává
nedotčena.
Tento Statut FF OU byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen AS FF OU dne
29. června 2017.
Tento Statut FF OU byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona schválen AS OU dne
18. září 2017.
Tento Statut FF OU nabývá platnosti dnem schválení AS OU.
Tento Statut FF OU nabývá účinnosti následující den po dni, kdy nabyl platnost.

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r.
děkan
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Příloha č. 1
Varianty názvů FF OU
Článek 1
Cizojazyčné názvy FF OU
Cizojazyčné názvy FF OU se používají následovně:
anglicky:

Faculty of Arts of the University of Ostrava

francouzsky: Faculté des Lettres de l'Université d'Ostrava
latinsky:

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis

německy:

Philosophische Fakultät der Universität Ostrava

rusky:

Filosofskij fakultět Ostravskogo universitěta

španělsky:

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ostrava

Článek 2
Varianty názvů FF OU
Varianty názvů FF OU se používají následovně:
úplný název:

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

zkrácený název:

Filozofická fakulta nebo Filozofická fakulta OU

název při kontraktaci: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
zkratka:

FF OU
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Příloha č. 2
Akademické obřady FF OU
Článek 1
Imatrikulace
1.

2.

Imatrikulace je tradičním akademickým obřadem, v jehož rámci je slavnostně stvrzeno
přijetí nových studentů do akademické obce fakulty a OU. Součástí imatrikulace je
slavnostní slib, který nastupující studenti složí prostřednictvím vybraných zástupců
jednotlivých studijních programů. Obřadu se účastní děkan, proděkani a pedel, všichni
v talárech a s insigniemi. Přítomni jsou rovněž zástupci Vědecké rady FF OU, případně
další členové akademické obce FF OU v talárech. Studenti jsou ve společenském
oděvu.
Při slavnostní imatrikulaci skládají prostřednictvím vybraných zástupců noví studenti
FF OU následující slib:
Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti vyplývající z mého studia na
Filozofické fakultě Ostravské univerzity, dále že vynaložím veškeré úsilí k dosažení co
nejhlubšího poznání a k zvládnutí všeho, čeho je třeba k odborné práci v oboru, k jehož
studiu jsem byl přijat, a konečně že svým jednáním nepoškodím dobré jméno své Alma
mater.

Článek 2
Promoce absolventů
1.

2.

3.

4.

5.

Promoce absolventů je tradiční akademický obřad, při kterém se absolventům
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů předávají
vysokoškolské diplomy s přiznaným akademickým titulem „Bc.“, „Mgr.“ nebo po vykonání
státní rigorózní zkoušky s přiznaným akademickým titulem „PhDr.“ nebo po absolvování
doktorského studijního programu s přiznaným akademickým titulem „Ph.D.“.
Promocí absolventů bakalářských studijních programů se zúčastní děkan, proděkani a
pedel, všichni v talárech s insigniemi. Přítomni jsou rovněž zástupci Vědecké rady
FF OU, případně další členové akademické obce OU v talárech. U promocí absolventů
magisterských a doktorských studijních programů je přítomen navíc rektor, popřípadě
zastupující prorektor s pedelem, všichni v taláru s insigniemi. Absolventi jsou ve
společenském oděvu.
Promující absolventi doktorských studijních programů („Ph.D.“) a absolventi
magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku („PhDr.“),
mají talár.
Promoce absolventů doktorských studijních programů („Ph.D.“) mohou probíhat po
schválení děkanem v rámci jednotných promocí absolventů doktorských studijních
programů („Ph.D.“) všech fakult OU.
Podmínkou pro udělení příslušné akademické hodnosti je sponze předepsaného znění,
jejíž podstatou je slib, složený absolventem do rukou promotora. Jazykem sponze je
u absolventů doktorského studijního programu latina, u absolventů magisterského nebo
bakalářského studia čeština a latina (slib).
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Článek 3
Promoční slib
1.

Latinský text promočního slibu absolventů bakalářských a magisterských studijních
programů, včetně těch, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, zní:

Latinský text promočního slibu
Scholares carissimi,
spondebitis igitur:

Český překlad
Milí studenti,
slíbíte tedy:

primum vos huius Universitatis, in qua
doctoris/magistri/baccalaurei philosophie
gradum ascenderitis, piam perpetuo
memoriam habituros, eiusque res ac
rationes, quoad poteritis, adiuturos,
dein honorem eum, qui in vos conferendus
est, integrum incolumemque servaturos,
postremo studia humanitatis impigro labore
culturos et provecturos non sordidi lucri
causa, nec ad vanam captandam gloriam,
sed ut veritas propagetur et lux eius, qua
salus humani generis continetur, clarius
effulgeat.

především, že tuto univerzitu, na níž
dosáhnete hodnosti
doktora/magistra/bakaláře filozofie,
zachováte v úctě a trvalé paměti a vždy
budete podle svých sil podporovat její
činnost a zájmy;
dále, že hodnost, která vám bude udělena,
uchováte bez poskvrny a bez úhony;
konečně, že budete s neúnavnou pílí
pěstovat a rozvíjet studium věcí lidských
(humanitní studia), ne pro špinavý zisk, ani
pro marnou slávu, ale proto, aby byla šířena
pravda a aby její světlo, na němž spočívá
blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji.

Haec vos ex animi vestri sententia spodebitis
ac pollicebimini?
Zavážete se k tomu a slíbíte to na své dobré
svědomí?
Scholares (singulatim): Spondeo ac
polliceor.
Absolventi (jednotlivě): Zavazuji se a slibuji.

Článek 4
Promoční formule (sponze)
1.

Latinský text promoční formule (sponze) absolventů doktorských studijních programů
zní:

Latinský text promoční formule (sponze)
Doctorandi clarissimi,
examinibus, quae ad eorum, qui doctoris
nomen et honores consequi student,
doctrinam explorandam lege constituta sunt,
cum
laude
superatis,
nos
adiistis
desiderantes, ut eo honore in hoc solemni
consessu ornaremini.
Prius autem fides est danda, vos tales
semper futuros, quales vos esse iubebit
dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore
speramus.
Spondebitis igitur:
Primum vos huius Universitatis, in qua
doctoris gradum ascenderitis, piam perpetuo

Český překlad
Vážení doktorandi,
úspěšně jste vykonali zkoušky, jež jsou
zákonem předepsány k prověření znalostí
těch, kdož chtějí dosáhnout čestného titulu
doktora. Předstupujete nyní před nás
s žádostí,
abychom
vám
na
tomto
slavnostním shromáždění udělili hodnost, o
niž se ucházíte.
Dříve však musíte složit slib, že budete vždy
jednat tak, jak od vás žádá důstojnost, jíž se
vám dostane, a jak to i my od vás s nadějí
očekáváme.
Slíbíte tedy:
především, že tuto univerzitu, na níž
dosáhnete doktorské hodnosti, zachováte
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memoriam habituros eiusque res ac
rationes, quoad poteritis, adiuturos;
Dein honorem eum, qui in vos conferendus
est, integrum incolumemque servaturos;
Postremo studia humanitatis impigro labore
culturos et provecturos non sordidi lucri
causa, nec ad vanam captandam gloriam,
sed ut veritas propagetur et lux eius, qua
salus humani generis continetur, clarius
effulgeat.
Haec vos ex animorum vestrorum sententia
spondebitis ac pollicebimini?
Doctrandi (singulatim): Spondeo ac polliceor.
Itaque iam nihil impedit, quominus honores,
quos obtinere cupitis, vobis impertiantur.
Ergo ego promotor rite constitutus vos ex
decreto ordinis sui doctores creo, creatos
renuntio omniaque doctoris iura ac privilegia
in vos confero. In cuius rei fidem diplomata
Universitatis Ostraviensis vobis in manus
trado.

v úctě a trvalé paměti a vždy budete podle
svých sil podporovat její činnost a zájmy;
dále, že hodnost, která vám bude udělena,
uchováte bez poskvrny a bez úhony;
konečně, že budete s neúnavnou pílí
pěstovat a rozvíjet studium věcí lidských
(humanitní studia), ne pro špinavý zisk, ani
pro marnou slávu, ale proto, aby byla šířena
pravda a aby její světlo, na němž spočívá
blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji.
Zavážete se k tomu a slíbíte to na své dobré
svědomí?
Doktorandi (jednotlivě): Zavazuji se a slibuji.
Nic tedy již nebrání, aby vám byla udělena
hodnost, jíž toužíte dosáhnout. Pročež já,
řádně ustanovený promotor, vás z moci
svého úřadu jmenuji, vaše jmenování
veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna
práva a výsady spojené s doktorským
titulem. Na důkaz toho vám do rukou
předávám diplomy Ostravské univerzity.

Článek 5
Osvědčení o absolvování programů celoživotního vzdělávání
1.

Slavnostní předání osvědčení absolventům programů celoživotního vzdělávání, pokud je
děkanem stanoveno, probíhá za účasti děkana, proděkanů a pedela, všichni v talárech a
s insigniemi. Přítomni mohou být rovněž další členové akademické obce FF OU v
talárech. Absolventi jsou ve společenském oděvu.

Článek 6
Popis insignií
1.

Insignie je společný název pro obřadní řetěz děkana, řetězy proděkanů a žezlo. Spolu
se slavnostními taláry je používají děkan a proděkani při slavnostních příležitostech.
Autorem insignií FF OU je akademický sochař a umělecký kovář Igor Kitzberger.
a) Žezlo děkana FF OU
Žezlo děkana FF OU je typické použitím kombinace stříbra a bronzu doplněné
malachity ve stříbrné patce a v tepané stříbrné vrcholové polokouli. Plastika
obepínající nosný stvol žezla symbolizuje věčnou snahu lidstva posouvat se při
svém snažení a poznání stále výš až k onomu pomyslnému vrcholu, kde čeká
několik alternativ – od Ikarova pádu až po alternativu zosobněnou plastikou
Komenského. Komenský, stojící nad Labyrintem světa symbolizovaným dvěma
polokoulemi, je v rovině ideové i v rovině plastického ztvárnění charakteristickým
prvkem insignií fakulty. Na stříbrném pásku obepínajícím pomyslnou zeměkouli je
vytepán
latinský
text
FACULTAS
PHILOSOPHICA
UNIVERSITATIS
OSTRAVIENSIS.
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b) Medaile s řetězy děkana FF OU
Medaile s řetězy děkana FF OU jsou vyrobeny ze stříbra. Řetězy se skládají
z třiadvaceti vzájemně propojených segmentů. Děkanský řetěz je navíc odlišen od
řetězů proděkanských samostatně připojitelným dámským nebo pánským šperkem
z tepaného stříbra. Obsah a forma jednotlivých štítků vzájemně korespondují. Jde
o autorsky pojaté nákončí – okrasné kovové ukončení známé z uměleckého
odkazu velkomoravské epochy. Motiv lidské postavy, orant, zobrazený na nákončí,
má po obou svých stranách znázorněny atributy moci: vlevo tzv. lebar, vpravo roh
pomazání. Všechny řetězy nesou na ukončujícím medailovém podkladu plastiku J.
A. Komenského a ve všech případech jde opětovně o originální zpracování figury.
V povrchové úpravě jsou plastiky dotvořeny cizelováním. Děkanský řetěz je
doplněn tepaným stříbrným přívěsem inspirovaným šperky Velké Moravy
z přelomu prvního tisíciletí.
c) Medaile s řetězy proděkana FF OU
Medaile s řetězy proděkana FF OU jsou vyrobeny ze stříbra. Řetězy se skládají
z dvaadvaceti vzájemně propojených segmentů. Obsah a forma jednotlivých štítků
vzájemně korespondují. Jde o autorsky pojaté nákončí – okrasné kovové
ukončení, známé z uměleckého odkazu velkomoravské epochy. Motiv lidské
postavy, orant, zobrazený na nákončí, má po obou svých strach znázorněny
atributy moci: vlevo tzv. lebar, vpravo roh pomazání. Všechny řetězy nesou na
medailovém podkladu plastiku J. A. Komenského a ve všech případech jde
opětovně o originální zpracování figury. V povrchové úpravě jsou plastiky
dotvořeny cizelováním.
d) Taláry
Taláry akademických hodnostářů Ostravské univerzity byly zavedeny současně se
vznikem univerzity v roce 1991. Autorkou návrhu byla doc. PaedDr. Michaela
Terčová. Oděv je řešen jednotně, barevným kontrastem červené a tmavě modré.
Děkan fakulty nosí talár z tmavě modrého sametu s kožešinovým lemováním,
proděkani mají modré taláry lemované červeně.
Součástí oděvů akademických hodnostářů Ostravské univerzity je baret. Barety
jsou řešeny se čtvercovou pokrývkou na temeni hlavy. Odlišnost jednotlivých
hodností vyjadřují barvy a různá lemování.
Ostatní hodnostáři Ostravské univerzity používají jednoduché dlouhé splývavé
pláště z černého sukna, které jsou doplněny černými lodičkovými barety.
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