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Zápis z devátého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 2. 3. 2017 
 

 
Datum, místo:  2. 3. 2017, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–17:00 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Irena 

Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková 

Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. 

PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Irena Šebestová, CSc.,   

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Bc. Veronika Krabicová, David Miffek. 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Tereza Čapandová, Marek Kříž, Bc. Filip Plachý. 

 

Hosté (dle abecedy): doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

Nela Parmová, DiS., 

Ing. Pavel Pomezný, 

Mgr. Richard Psík, Ph.D., 

Ing. Iveta Strungová, 

Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

 

 

  

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí deváté jednání. Při 

zahájení bylo přítomno 12 senátorů, Mgr. Tereza Čapandová, Marek Kříž a Bc. Filip Plachý se 

ze zasedání omluvili. 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám 

a doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  1 2  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi z pléna dr. Muryc za Komoru akademických pracovníků a Bc. 

Krabicová za Studentskou komoru. 
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A S  FF O U  s ch va l u j e  d r .  Mu ry ce  a  B c .  Krab i cov ou  j ako  o v ěřo va t e l e  to h ot o  

zá p i su .   

Pro  1 0  hl asů ,  zd rže l i  s e  2 ,  p ro t i  0 .  

 

4. Návrh koncepce rozvíjení jazykových dovedností v cizím jazyce u studentů a pracovníků 

OU (zejména s důrazem na angličtinu). (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prorektorku dr. Tomáškovou, aby představila koncepci jazykové přípravy na OU 

(viz přílohy č. 2 a č. 3 tohoto zápisu). Dr. Tomášková uvedla, že koncepce vznikla na podzim roku 

2016, pak byla zaslána děkanům a proděkanům, byli s ní seznámeni také vedoucí kateder. Vznik této 

koncepce je ovlivněn procesem přípravy pro programovou a institucionální akreditaci, která vychází 

z nařízení vlády z dubna 2016 o akreditačních standardech. Název této koncepce vychází 

z dlouhodobého záměru. Zdůraznila roli internacionalizace a potenciál rozvoje v této oblasti 

s ohledem na mezinárodní působnost, která je jedním z rysů kvality.  

Jazykové kompetence jsou hlavním předpokladem internacionalizace a jsou součástí vzdělání jako 

studijní povinnost. Studijní plán má umožnit studentovi ovládnout znalosti, dovednosti a způsobilosti 

přinejmenším v jednom cizím jazyce. Pravděpodobně se bude hodnotit zapojení jazykového 

vzdělávání do studijních programů. Ve studijních programech musí být předmět v cizích jazycích 

(odborný jazyk). Posuzuje se také, zda je součástí doporučená literatura v cizím jazyce, zda je 

v bakalářských programech výuka cizího jazyka. Dr. Tomášková dále poukázala na problematiku 

nejasné definice pojmu jazykové kompetence. Uvedla, že ze strany fakult k této koncepci zásadní 

připomínky nebyly. Aby koncepce měla nějaký smysl, měl by být součástí studia jeden cizí jazyk. 

Charakterizovala dále stěžejní body této koncepce (viz příloha č. 3) – minimální výstupní úrovně 

prvního jazyka, počet semestrů cizího jazyka, odlišné požadavky na akademické a profesní programy. 

Zmínila také, že kromě cizího jazyka by měl student absolvovat nějaký internacionalizační blok 

a uvedla různé možné formy. Hovořila také o ověření výsledků jazykového vzdělávání formou 

závěrečného testu. Dále byly charakterizovány požadavky na jazykovou přípravu studentů 

magisterského studia, doktorandů, akademiků a zaměstnanců. Je otázka, jakým způsobem garanti toto 

budou, nebo nebudou zapojovat do svých programů. Dr. Tomášková dále charakterizovala návrh 

organizačního zajištění a doporučení pro RVH OU. Jazyková příprava by měla být metodicky vedena 

z jednoho pracoviště, které má erudici. Kromě angličtiny, kterou bude zajišťovat KAA (vedle ní na 

OU také jiná pracovišti s praxí, např. Centrum jaz. přípravy PdF, KIP, KSG), budou jazykové katedry 

(KGE, KRO, KSL) zajišťovat výuku dalších cizích jazyků. 

Dr. Fialová poděkovala dr. Tomáškové za představení koncepce a otevřela diskuzi. Dr. Tomášková 

oslovila studentskou komoru, aby se k návrhu koncepce vyjádřili. Bc. Krabicová uvedla, že cizí jazyk 

je dnes samozřejmostí a je považován za důležitou kompetenci na pracovním trhu. 

Dr. Fialová vznesla dotaz, zda má rektorát nějaký odhad ohledně zastoupení různých cizích jazyků na 

fakultách. Dr. Tomášková uvedla, že na PřF je jednoznačně žádaná angličtina. Na FU probíhá 

implementace výuky anglického jazyka (6 semestrů angličtiny), u ostatních fakult, např. PdF mají 

studenti zatím 2 semestry u Bc. studia. 

Dr. Fialová se dále zeptala, zda je nutné uvádět u jazykových kompetencí výchozí úrovně. Uvedla, že 

u některých jazyků by např. podle dosavadní koncepce na FF muselo zůstat A2/A2+. Dr. Tomášková 

uvedla, že profily absolventa často neodpovídají praxi. Studenti potřebují praxi a kvalitní výuku a měli 

by mít signál, aby měli výstupní úroveň. Pokud budou mít vstupní úrovni A1, mohli by mít 4 nebo 

více semestrů jazyka, aby v rámci Bc. studia dosáhli požadované úrovně B1+. 

Dr. Muryc vznesl dotaz, jakým způsobem proběhne volba cizího jazyka garantem a zda bude probíhat 

nějaké sjednocení (např. garant polštiny zvolí 4 semestry povinné angličtiny, jiný garant jiného oboru 

zvolí dva semestry angličtiny apod.). Uvedl také, že koncepce volby cizího jazyka působí příliš 
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direktivně. Zeptal se dále, jak dojde k provázání mobility s povinnou jazykovou přípravou, např. 

pokud si student zvolí 4 semestry angličtiny a pak pojede studovat na dva semestry do Polska. 

Dr. Tomášková uvedla, že to bude záležet na studentovi, jazyk mobility nemusí být shodný s tím, který 

jazyk student studuje. Důležité je požadovat po studentech jeden cizí jazyk. Jde o to, jaký cizí jazyk 

si student zvolí. 

Dr. Mostýn vznesl dotaz týkající se vstupních a výstupních úrovní a hodinové dotace výuky jazykové 

přípravy. Uvedl, že požadovaná výstupní úroveň (Bc. B1+, Mgr. B2+, Ph.D. C1+) je příliš vysoká 

a v důsledku tak znevýhodňuje ostatní cizí jazyky mimo angličtinu, jelikož prakticky odbourává 

možnost studentů zvolit si první, popř. druhý cizí jazyk na začátečnické, popř. nižší úrovni. Dodal 

v této souvislosti, že dvousemestrální dotace výuky 52 hodin je nedostatečná, aby mohla být dosažena 

požadovaná výstupní úroveň a že na přechod mezi úrovněmi A1 a A2 se uvádí až 250 hodin výuky. 

Zmínil příklady výuky němčiny jako lektorského jazyka na KGE a italštiny na KRO, které jsou mezi 

studenty nejen na FF velmi žádané a zmínil obavu, že zavedení této koncepce bude mít za následek 

významný úbytek studentů na ostatních jazykových katedrách. K této obavě se připojili také dr. Muryc 

a dr. Fialová. 

Dr. Tomášková uvedla, že volba cizího jazyka je také ovlivněna zájmem ze střední školy. Angličtina 

je lingua franca. Maturant by se měl ve zvoleném cizím jazyce dorozumět. U druhého cizího jazyka 

bude záležet na garantovi. Dr. Muryc reagoval, že je někdy důležité také poznat i základ jazyka a zeptal 

se, zda takto nesuplujeme roli středních škol. Dr. Tomášková uvedla, že ano, je v našem zájmu 

suplovat roli střední školy. 

Dr. Hirschlerová vznesla dotaz s ohledem na zvýšení jazykových kompetencí, co přesně chceme 

zvýšit. Chceme, aby se studenti domluvili v zahraničí nebo aby student rozuměl odborné přednášce 

nebo aby vyhověl v pracovním prostředí? Jaké jazykové znalosti mají být v těch kurzech otestovány? 

Jeví se to dost vágní, pokud nebude přesněji stanoveno. Dr. Tomášková uvedla příklad MU v Brně 

s výstupní úrovní B1, psaní B2, student Bc. nemusí konverzovat na vysoké úrovni, v odborném jazyce 

bude úroveň nižší. V metodice je vyžadováno, aby byl předmět v cizím jazyce. 

Dr. Fialová vznesla dotaz s ohledem na výběr jazyka angličtiny, zda proběhla diskuse o volbě tohoto 

jazyka, protože situace ve výsledku téměř výhradně k výběru angličtiny bude směřovat. Dodala, že 

jazyková příprava na FF byla nedávno měněna, sjednocována a navrhla zachovat stávající stav. Dr. 

Tomášková uvedla s ohledem na volbu anglického jazyka již zmíněný příklad PřF a FU. Motivací je 

uplatnění výsledků v zahraničí, publikace v angličtině. 

Student Miffek vznesl dotaz, jak by vypadal závěrečný test a z jakých částí by se skládal, např. 

gramatika, poslech, porozumění. Dr. Tomášková odpověděla, že půjde o test dovedností, ne 

gramatiky. Student Miffek navrhl, že by bylo dobré udělat test kombinovaný (písemně a ústně). Dr. 

Muryc se v této souvislosti zeptal, zda bude závěrečné testování součástí SZZ. Dr. Tomášková uvedla, 

že ověřovací systém bude univerzitní záležitostí pro hodnocení kvality, záleželo by na garantovi, zda 

jej implementovat jako součást SZZ. Dodala, že by se měl spojovat předmět v cizím jazyce a mobilita. 

Dr. Tomášková v diskusi dále uvedla, že mobility přinášejí značnou část rozpočtu (koeficient K), 

pokud nebudou mobility stoupat, bude koeficient K klesat. Učitelské mobility nepřinášejí 

z ministerstva nic. Některé univerzity, potažmo fakulty, je zohledňují, jiné ne.  

Doc. Kopecký dodal, že v původním návrhu figurovala angličtina, na absenci ostatních jazyků 

v koncepci rozvíjení jazykových kompetencí bylo poukázáno. Dr. Tomášková zmínila, že je důležité, 

aby studenti studovali jeden cizí jazyk a cizí jazyky nestřídali, jelikož se pak ztrácí efektivita. Volba 

druhého cizího jazyka není omezena, bude to záviset na garantovi programu. 

Dr. Mostýn vznesl dotaz na dr. Psíka s ohledem na výuku cizích jazyků pro veřejnost. Dle slov 

proděkana by nabídka měla být zachována, bude záležet na katedrách. Vznesl dotaz na dr. 

Tomáškovou ohledně uznávání certifikátů a zahraničních zkoušek. Dr. Tomášková uvedla, že záleží 
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na daném typu zkoušky. Student s daným certifikátem by např. nemusel chodit do kurzu, vykonal by 

pouze závěrečnou zkoušku.  

A S  FF O U  by l  s ezn á men  s  ná v rh em kon cep ce  rozv í j en í  j a zyk ov ý ch  

d ov edn os t í  v  c i z í m j a zy ce  u  s tu dent ů  a  p ra co vn ík ů  O U .  

 

5. Nové webové stránky OU a možnost jejich administrace, systém sběru dat a zveřejňování 

akcí. (předkladatel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

S ohledem na spuštění nových webových stránek OU vyvstaly otázky související s možností jejich 

přímé administrace, systémem sběru dat a zveřejňováním akcí – což jsou např. informace, které by si 

mohly katedry vkládat na web samy. Doc. David uvedl, že některé otázky související s vkládáním 

informací se už vyřešily. Vznesl dotaz na možnost správy katederních stránek, dále také na hostování 

stránek, zda budou zařazeny pod doménu OSU nebo pod jinou. 

Ing. Pomezný, ředitel CIT, uvedl, že hostování je z technického hlediska možné, je možné zařadit 

stránky pod doménu ve formě název.osu.cz, jak bude vypadat implementace grafických elementů, je 

otázka. Uvedl, že existují katedry, které hostované stránky pod doménou OSU mají, např. katedry 

fyziky PřF. Z technického hlediska je to tedy možné. Jaká však bude politika, zatím nevíme. 

Doc. Kopecký poznamenal, že na toto téma mluvil s kancléřkou Mgr. Šumberovou a s Mgr. 

Soustružníkem, diskuze ještě není uzavřená. Možnost katederních stránek by tu však měla být. Ing. 

Pomezný uvedl, že chce-li nějaká katedra své stránky, zařídí jí CIT potřebný prostor pro její vytvoření. 

Doc. David vznesl dotaz, zda se neuvažuje o sběru dat o akcích formou databází, aby se předešlo 

možným kolizím. Ing. Pomezný uvedl, že existuje kalendář akcí. Doc. David vyjádřil podnět, aby 

mohl informace o akcích vkládat kdokoliv ze zaměstnanců. Ing. Pomezný uvedl, že pravidla vkládání 

by se neměla měnit (systém pověřených osob). Dipl. spec. Parmová k tomu dodala, že dle jednání na 

rektorátu s Mgr. Soustružníkem by se mělo u personálních informací a plánovaných akcí jednat 

o položky, které bychom si mohli spravovat sami. Ing. Pomezný uvedl, že vkládat informace nebudou 

moci úplně všichni, ale pověřené osoby. Doc. Kopecký doplnil, že systém databáze akcí by byl dobrým 

řešením, předešlo by se tak kolizím různých akcí. 

Dr. Mostýn se zeptal Ing. Pomezného, zda je známo přesné datum spuštění nových webových stránek 

OU. Nové webové stránky budou spuštěny 27. 3. 2017. 

 

6. Informace o principech sestavování rozpočtu FF OU na rok 2017. (předkladatel: prof. PhDr. 

Aleš Zářický, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby podal informace o principech sestavování rozpočtu. Prof. 

Zářický uvedl, že dle MŠMT a rozdělení váhy koeficientů A (počet studentů) 90 % a K (kvalita) 10 % 

je rozpočet stabilizační. Současný rozpočet OU se pohybuje kolem 6 mil. korun, na fakultách by se to 

nemělo příliš projevit. Pro FF by byl výhodnější systém 80 A / 20 K. Dle minulého hlasování AS FF 

OU o rozpočtu byla metodika rozpočtu fixována do roku 2018. Novou položkou v rozpočtu bude fond 

podpory kvality. Pro nové akreditace se musíme zavázat k výzkumu. FF s tím problém nemá, příjmy 

kateder převyšují náklady. Pokud by došlo k výkyvu, dotace by nemusely být vysoké. Fondy budou 

fungovat na úrovni fakult. Tajemnice FF navrhla položku 200 tis. Kč. V případě, že nebude tato 

položka vyčerpána, buď bude rozpuštěna nebo převedena do příštího roku. 

Ing. Strungová představila metodiku rozpočtu (viz příloha č. 4). Dle návrhů, které prozatím nejsou 

oficiální, by pro OU připadlo za ukazatele A 405 mil. Kč a K 37 mil. Kč. K této částce by měl být 

připočítán rozdíl poklesu ministerstvem do 2 % 1,831 mil. Kč + 1,6 mil. (rozpuštění rezervy MŠMT). 

Dr. Mostýn vznesl dotaz, zda nadále platí metodika rozdělování odměn z poplatků za přijímací řízení, 

která byla schválena AS FF OU jako součást metodiky sestavování rozpočtu. Ing. Strungová uvedla, 

že ano. 
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Prof. Zářický dodal ke koeficientu K, že zaměstnanost absolventů nemá vysokou váhu, ale musí se 

vypočítat. Dle MŠMT má zaměstnanost váhu 10 %, absolventi 15 %. Externí příjmy zůstanou. Těchto 

25 % nebude započteno, bude připočteno k vědě a výzkumu, hodnota RIV by pak činila 35 %, což je 

návrh rektora OU. Ing. Strungová dodala, že váha této položky rozpočtu je dle ministerstva 30 %. 

RUV má váhu 10 %, u MŠMT jsou to 3 %. Dr. Muryc vznesl dotaz, jak se projeví v rozpočtu FF RUV 

a jakou perspektivu lze s ohledem na váhu koeficientů očekávat. Prof. Zářický uvedl, že se nejedná 

o výraznější položku. Doplnil, že koeficient K zůstane stejný, za učitelské mobility univerzita peníze 

nedostává, ale pro FF jsou výjezdy a příjezdy akademiků důležité. Váha položek v rozpočtu je tedy na 

univerzitě, fakultě a MŠMT různá. Dle zatím neoficiálního návrhu rektora OU je zvažováno rozdělení 

85 A / 15 K, FF by vyhovoval poměr 80 / 20. K hodnocení RIV prof. Zářický dodal, že překlopení 

2014 přinesla FF více bodů za publikace, které byly hodnoceny v předchozím období nižším počtem 

bodů, ale že ještě dojde k jejich přepočítání. MŠMT bude fixovat v rámci stabilizačního rozpočtu 

poměr 90 / 10 do roku 2021. Co bude v roce 2022 nevíme. Nevíme ani, zda zůstane databáze ERIH, 

SCOPUS. Přibližně v první polovině dubna by měla být známa finální podoba rozpočtu, pak bude 

projednáván na fakultách. 

Dr. Holešová vznesla dotaz ohledně možnosti vyplácení odměn již za měsíc březen. Prof. Zářický 

uvedl, že by metodika přerozdělování rozpočtu měla být implementována do rozpočtu. Pak by bylo 

možné vyplácet odměny. Prof. Zářický uvedl, že není proti průběžnému vyplácení odměn, až na konci 

roku by se řešily případné problémy. Společně s Ing. Strungovou bude na příští zasedání VK 

připravena koncepce, jak toto realizovat. Ing. Strungová doplnila, že by do této koncepce zahrnula 

prvek, jak pracoviště hospodařilo. Do poloviny zůstatku z předchozího roku by si mohla katedra 

odměny čerpat. 

 

A S  FF O U  b ere  i n f o rma c i  o  p r in c ip ech  se s ta vo ván í  ro zpo č tu  FF O U  na  ro k 

2 0 17  na  v ěd o mí .   

 

Cca. v 16:20 opouští jednání doc. Popelka. 

 

7. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 

2017/2018. (předkladatel: Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

Dr. Fialová otevřela diskusi k Podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech 

pro akademický rok 2017/2018 (viz příloha č. 5). Zmínila připomínku doc. Davida, aby byl termín 

přijímacího řízení do doktorských studijních programů uveden v harmonogramu pro AR 2017/2018. 

Dr. Psík uvedl, že by to neměl být problém. Druhou připomínkou doc. Davida je návrh na doplnění 

požadavků pro uchazeče o doktorské studium – podepsaný návrh na školitele doktoranda samotným 

školitelem. Dr. Psík zmínil, že by to mohlo představovat problém s ohledem na školitele mimo FF. 

Školitele navrhuje de iure oborová rada, jmenuje děkan. Pokud bychom dali tento požadavek do 

podmínek a podepsaná návrh pak nebyl k dispozici, musela by být přihláška stornována. Dr. Fialová 

dále navrhla do budoucna rozdělit položky povinné a doporučené dokumenty (v rámci povinných teď 

figurují doporučené). 

Dr. Fialová vznesla dotaz k bodu 14 – proč je nejvyšší počet uchazečů stanoven 5-7? Dr. Psík uvedl, 

že toto vychází ze zákona. Není stanoven přesný počet, ale rozpětí 5-7, a sice z toho důvodu, že počty 

přijímaných doktorandů se mohou na jednotlivých pracovištích lišit. Až bude otevřená e-přihláška, 

bude tam kolonka školitel. 

Dr. Mostýn v souvislosti s doktorskými studijními programy poukázal na skutečnost, že se doktorské 

studijní programy realizované na FF zobrazují na webových stránkách pouze v sekci Filozofická 

fakulta – Studium – Doktorské studium, nikoliv však v sekci Filozofická fakulta – Studium – Přijímací 

řízení – Nabízené obory, přesto že je možné dle vyhledávacích parametrů vedle Bc. a Mgr. studijních 

programů také vyhledávat doktorské studijní programy, což může být pro uchazeče matoucí. V této 
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souvislosti bylo na jednání AS FF OU zjištěno, že v sekci OU – Studium – Přijímací řízení – Nabízené 

obory se žádný z realizovaných doktorských studijních programů na FF se mezi nabízenými obory na 

OU nezobrazuje. S ohledem na nové webové stránky bude nutno zkontrolovat, zda jsou informace 

ohledně doktorských studijních programů na FF k dispozici a dobře dostupné. 

Dr. Fialová vyzvala k hlasování o předloženém návrhu. 

A S  FF OU  s chv a lu j e  Pod mí nky  pro  p ř i j e t í  k e  s tud i u  v  d ok to rský ch  

s tud i jn í ch  prog ramech  p ro  akad emick ý  ro k  20 17 / 20 18 .   

Pro  1 1  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
 

8. Různé 

a. Systém vyměření poplatků za dobu překročení studia. 

Student Miffek v zastoupení Bc. Plachého uvedl, že text e-mailu informující studenty o systému 

vyměření poplatků za dobu překročení studia byl konzultován s dr. Psíkem. Bc. Plachý se přiklání 

k termínu rozeslání e-mailu studentům začátek letního semestru.   

 

b. Cena děkana pro nejlepší závěrečné práce. 

Prof. Zářický reagoval na zápis z minulého jednání AS FF OU a vyzval senátory, aby formulovali své 

návrhy na označení ceny děkana FF pro nejlepší závěrečné práce (viz bod 8 (f) zápisu z jednání AS 

FF OU dne 1. 12. 2017). Primárně půjde o diplomové práce. Doc. David navrhl osobnost Záviše 

Kalandry a označení Cena Záviše Kalandry. Doplnil, že se jedná o osobnost, která se nebála 

kontroverzních témat a je rodákem z Frenštátu. Dr. Šebestová navrhla označení Cena děkana FF. Prof. 

Zářický tyto návrhy promyslí, budou projednány na kolegiu děkana. 

 

c. Den otevřených dveří. 

Student Miffek vyjádřil pochvalu za bezproblémovou organizaci Dne otevřených dveří. Dr. Holešová 

se zeptala, zda bude nějaká zpětná vazba na připomínky k DOD? V diskuzi byly tematizovány časové 

termíny informačních vstupů a otevření budovy a také sobotní termíny. 

 

d. Funkčnost počítačů v počítačové učebně E121 a nefungující tlumočnické kabiny. 

Dr. Mostýn vznesl dotaz na funkčnost a technický stav počítačů v učebně E121 a upozornil na její 

nevyhovující technickou vybavenost zastaralými počítači. Počítače pracují příliš pomalu a ztěžují 

práci s různými softwarovými aplikacemi. Na tuto skutečnost byl již několikrát upozorněn také 

studenty. V této souvislosti zmínil také již několik měsíců nefungující tlumočnické kabiny a vznesl 

dotaz na projekt přestavby FF v rámci OP VVV, v jehož rámci mělo vniknout nové konferenční 

centrum s tlumočnickými kabinami. Ing. Strungová uvedla, že je očekáván výsledek výběrového 

řízení. Od toho se bude odvíjet nákup nové techniky v počítačové učebně i nové tlumočnické techniky. 

Prof. Zářický dodal, že pokud by projekt nevyšel, byly by na FF řešeny pouze havarijní záležitosti, 

jako jsou rozvody. Existuje minimalistická varianta uvedení tlumočnických kabin do provozu za cca 

40 tis. Kč na stávajícím místě, a sice alespoň na přechodnou dobu. 

Dr. Holešová se zeptala, kdy bude znám výsledek hodnocení. Ten by měl být znám v dubnu. 

 

e. Informace z AS OU. 

Dr. Mostýn krátce shrnul aktuální informace z AS OU. Na posledním zasedání AS OU dne 27. 2. 2017 

byl schválen Statut OU. Jedná se o zásadní dokument, který ovlivní fungování celé univerzity. Dle 

Statutu OU (článek 68 odst. 2) je třeba, aby FF předložila AS OU návrhy nových vnitřních předpisů 

nebo jejich změn do šesti měsíců ode dne, kdy tento Statut nabývá platnosti. AS OU na svém jednání 

schválil také nový Disciplinární řád OU, která bude závazný pro fakulty a bude základem pro tvorbu 

Disciplinárního řádu FF. Poukázal na problematiku implementace zákona č. 500/2004 Sb., správního 
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řádu, do Disciplinárního řádu OU a s tím spojené množství pravidel a zákonem daných povinností, 

které bude třeba zohlednit. Dále informoval o průběhu schvalování členů do RVH OU a o přípravě 

Jednacího řádu AS OU. 

Prof. Zářický v této souvislosti uvedl, že považuje za důležité, aby členové AS OU zprostředkovávali 

členům AS FF OU důležité informace z velkého senátu. 

 

9. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na 27. 4. 2017. Přesný termín bude specifikován 

v pozvánce na další jednání. Dr. Fialová vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání 

podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

 

Zapsali:  

11. 3. 2017 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

12. 3. 2017 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

14. 3. 2017 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

14. 3. 2017  Bc. Veronika Krabicová, členka Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 15. 3. 2017, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 15. března 2017 

mailto:senatff@osu.cz


Příloha č. 1 – Pozvánka na jednání AS FF OU 

 

 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 2. 3. 2017 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 2. 3. 2017, 14:10 hodin, banketní místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Projednání návrhu programu jednání AS FF OU, určení ověřovatelů zápisu. 

2. Návrh koncepce rozvíjení jazykových dovedností v cizím jazyce u studentů a 

pracovníků OU 

(zejména s důrazem na angličtinu). (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

3. Nové webové stránky OU a možnost jejich administrace, systém sběru dat a 

zveřejňování akcí. (předkladatel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) 

4. Informace o principech sestavování rozpočtu FF OU na rok 2017. (předkladatel: prof. 

PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

5. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický 

rok 2017/2018. (předkladatel: Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

6. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 15. 2. 2017, elektronickou poštou 
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Návrh koncepce rozvíjení jazykových dovedností v cizím jazyce  

u studentů a pracovníků OU  

(zejména s důrazem na angličtinu) 

 

Dlouhodobý záměr OU 2016-2020, Priorita 1, Dílčí cíl 2, Opatření 1. 2. 11 

 

Martin
Typewritten text
Příloha č. 2
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I Úvod 

Vytvo ření mezinárodního akademického prost ředí a zvýšení počtu mobilitních studentů a 

akademických pracovníků je jedním z prioritních cílů Dlouhodobého záměru OU pro období 

2016-2020.  

Mezinárodní charakter vysokých škol je rovněž považován za samozřejmý v základních 

ustanoveních zákona o vysokých školách : Vysoké školy...rozvíjejí mezinárodní a zvlášt ě 

evropskou spolupráci jako podstatný rozm ěr svých činností , podporují společné 

projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu 

akademických pracovníků a studentů (§ 1). 

Vzhledem k tomu, že schopnost studentů, akademických pracovníků a zaměstnanců 

univerzity komunikovat v cizím jazyce je jednou ze základních podmínek naplnění těchto cílů 

a požadavků, je třeba pro rozvoj jazykových kompetencí studentů i pracovníků univerzity 

vytvořit odpovídající podmínky.  

Vytvo ření podmínek pro zvyšování jazykové kompetence stud entů je univerzitě rovněž 

explicitně ukládáno Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech 

pro akreditace  ve vysokém školství. K požadavkům na studijní program patří očekávání, že 

studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních 

povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a 

obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce. Ze specifikace pojmů „znalosti, 

dovednosti a způsobilosti“, které si lze ověřit například v příručce MŠMT (pod odkazem 

http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/Prirucka_Vyuziti_vysledku_uceni_na_vysokych

_skolach_Impuls.pdf), vyplývá, že cílem není pouze osvojení základní terminologie 

studovaného oboru v cizím jazyce, ale schopnost abs olvent ů komunikovat 

profesionáln ě ve svém oboru v mezinárodním prost ředí mate řské univerzity i v 

zahrani čí. Jazyková kompetence absolventa by měla růst s rozvojem znalostí, dovedností a 

způsobilostí obsažených v profilu absolventa dle úrovně absolvovaného studia (bc. – Mgr. – 

Ph.D.). 



 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: karin.sykorova@osu.cz / telefon: +420 597 091 002 

www.osu.cz / www.alive.osu.cz 

 

Se zavedením studijních obor ů studovaných v cizím jazyce  rostou nároky nejen na 

jazykovou kompetenci vyučujících, ale také některých zaměstnanců univerzity, neboť dle 

nařízení vlády podmínkou takového studia je, že studenti a akademičtí pracovníci mají 

přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce , 

ve kterém je uskutečňován studijní program.  

Návrh koncepce rozvoje jazykových kompetencí usiluj e o vytvo ření podmínek , za 

nichž by studenti, akademičtí pracovníci i relevantní zaměstnanci mohli naplnit výše uvedené 

prioritní cíle univerzity i přímé požadavky akreditací.  

Nadstandardní d ůraz na jazykové kompetence a p ředevším na vytvo ření 

odpovídajících podmínek k jejich rozvoji přímo v rámci studijních plánů jednotlivých oborů 

lze také chápat jako konkurenční výhodu Ostravské univerzity, která přispěje k atraktivit ě 

nabízených obor ů a následn ě k lepší uplatnitelnosti jejich absolvent ů na trhu práce. 

 

II Koncepce rozvoje jazykové kompetence  

1. Rozvoj jazykové kompetence studentů a akademiků 

Studenti by měli mít možnost rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce na všech 

stupních vysokoškolského studia tak, aby každý absolvent univerzity ovládal jeden cizí 

jazyk na odborné komunika ční úrovni odpovídající stupni jeho vzd ělání .  

Povinnou sou částí studia každého studenta by m ěl být jeden – první – cizí jazyk . Volba 

cizího jazyka by měla být zvážena garantem studijního programu: studijní plán může 

obsahovat jeden konkrétní cizí jazyk, nebo nabízet první jazyk jako povinně-volitelný výběr 

ze dvou či více jazyků, popř. ze všech cizích jazyků, které univerzita nabízí. 

Zásadní součástí koncepce je stanovení výstupní úrovn ě (charakteristika úrovní v příloze 

tohoto dokumentu) studentů bc., NMgr. a doktorského studia v prvním  jazyce  studentů. 
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Doporučují se následující výstupní úrovn ě bez ohledu na to, který z jazyk ů bude prvním 

jazykem :  

absolvent bakalářského studia B1+ až B2 

absolvent magisterského studia B2+ až C1 

absolvent doktorského studia C1+ až C2  

Volba nižší či vyšší výstupní úrovně z nabídky zohlední specifičnost oboru a typ studia 

(prezenční vs kombinované). 

U studijních programů filologie cizích jazyk ů a některých dalších obor ů je vhodné 

požadovat druhý cizí jazyk . Pokud je druhý cizí jazyk požadován jako povinně volitelný 

z více jazyků a je studován déle než jeden semestr, je žádoucí, aby studenti absolvovali oba 

(všechny) semestry v kurzech stejného druhého cizíh o jazyka . Studium dvou či více 

jazyků, z nichž každý je studován jeden semestr (obvykle na úrovni A1,2), k němuž 

v současné době dochází, představuje nízký efekt výuky a tedy i velmi nehospodárné 

vynakládání prostředků. Rozsah studia druhého jazyka a jeho výstupní úroveň nejsou 

univerzitní jazykovou koncepcí nijak vymezovány. 

1.1 Realizace jazykové koncepce na bakalářském a magisterském stupni 

Výstupní úrove ň prvního jazyka absolvent ů středních škol  je stanovena maturitní 

zkouškou na B1, přesto se úroveň studentů reálně značně liší.  

Možná řešení nevyrovnanosti  vstupní úrovn ě nastupujících studentů bakalářského studia: 

• zvýhodnit v přijímacím řízení studenty, kteří prokážou také odpovídající úroveň 

jazykové kompetence v cizím jazyce; 

• nabízet a doporučovat studentům 1. ročníku kompenzační kurzy cizího jazyka na 

úrovni A2 jako výběrové p ředměty (C) ; 
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• doporučit nabídku placených kompenza čních kurz ů cizího jazyka na úrovni A2 

v rámci CŽV 

Doporučené podmínky pro naplnění akreditačních kritérií:  

• efektivní výuka cizího jazyka  v dostatečném rozsahu: v bakalá řském  a znovu také 

v magisterském  stupni studia zavést počínaje 1. semestrem studia 2 semestry 

prvního cizího jazyka jako p ředmětu A nebo B (v povinn ě-volitelném jazykovém 

bloku → pokud si student si sám volí první cizí jazyk); 

• na magisterské, fakultativně i na bakalářské, úrovni kromě jazykového kurzu zavést 

„internacionaliza ční“ blok v rámci p ředmětů B s povinně-volitelným výběrem 

z těchto (a event. dalších) možností:  

o odborný předmět v cizím jazyce/workshopy s hostujícími profesory; 

o zahraniční pobyt (studijní, pracovní stáž – Erasmus+, mobility mimo 

Erasmus+); 

o domácí stáž ve firmě s cizím pracovním jazykem; ... 

• dle kapacity kateder a rozhodnutí garanta programu možnost  psát a obhajovat BP 

a DP v cizím jazyce .   

Vedle objemu výuky a možností cizojazyčné komunikace mimo jazykový kurz je pro 

úspěšnost jazykové přípravy podstatná také konkrétní nápl ň kurzů, která by měla 

reflektovat potřeby studentů, univerzity i specifické požadavky kateder a garantů studijních 

programů (důležitá je práce s evaluací kurzů). 

Návrh modelových anotací kurzů je k dispozici v příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

1.2 Realizace jazykové koncepce na doktorském stupni a u akademických pracovníků 

Přestože organizační zajištění kurzů pro doktorandy se bude od zajištění kurzů pro 

akademiky nutně lišit (součást studijního plánu  vs kurzy v celoživotním vzd ělávání) , 

vlastní náplň kurzů může být podobná, nebo se shodovat, neboť profesní komunikační 
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potřeby obou skupin jsou si velmi blízké. Návrh úrovně kurzů a jejich rámcové náplně 

reflektující zmíněné komunikační potřeby je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

U student ů doktorského studia  vyžaduje nařízení vlády ke standardům akreditací jako 

součást studijních povinností v doktorském studijním programu absolvování části studia na 

zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím 

projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formu přímé 

účasti studenta na mezinárodní spolupráci .  

U akademických pracovníků se předpokládá návaznost jazykových kompetencí a 

internacionalizačních aktivit na kariérní řád. 

Výuku v kurzech pro doktorandy a akademiky by měl vést vysoce kvalifikovaný lektor  se 

zkušeností z akademického prostředí, s vlastní základní publika ční zkušeností v cizím 

jazyce ; výuka by měla být tvarována průběžnou zpětnou vazbou ze strany účastníků kurzů 

(sylaby  pružně upravovány na míru  konkrétní skupině).     

2. Rozvoj jazykové kompetence zaměstnanců univerzity 

Vzhledem k tomu, že mezinárodní prostředí univerzity klade nároky také na jazykovou 

kompetenci zaměstnanců univerzity (sekretářky kateder, děkanátů, rektorátu; 

referentky/referenti oddělení a personalistky/personalisté; zaměstnanci kolejí), měla by 

jazyková koncepce nabídnout také specializované jazykové kurzy zam ěřené na 

všeobecný jazyk a institucionální komunikaci pro zaměstnance univerzity. 

Návrh úrovně kurzů a jejich rámcové náplně reflektující předpokládané komunikační potřeby 

je uveden opět v příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

Žádoucí je také rozvoj mobilit zam ěstnanc ů univerzity. 
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III Organizační zajištění realizace koncepce rozvoje jazykové kompetence  

Efektivní realizace koncepce, zajišt ění její kvality a pr ůběžného tv ůrčího rozvoje 

vyžaduje metodické vedení z jednoho pracovišt ě – standardního vysokoškolského 

pracovišt ě s pedagogicko-výzkumným zm ěřením, srovnatelného s pracovišti na 

českých a zahrani čních univerzitách, které systematickou celouniverzi tní koncepcí 

jazykové p řípravy disponují (v ČR např. MU).    

• u cizích jazyků mimo angličtinu (němčina, španělština, francouzština, italština, 

portugalština, ruština, polština) je realizace kurzů i metodická práce s koncepcí na 

příslušných filologických katedrách FF OU (KGE, KRO, KSL); 

• u angličtiny, kde se předpokládá velký objem výuky (v rámci studijních plánů i v rámci 

CŽV pro akademiky a zaměstnance OU), je zapotřebí vytvořit a dle potřeb rozvíjet 

specializované oddělení KAA FF OU: specializovaní anglisté, kteří se zaměří na 

propojení výzkumu v oblasti ESP (Angličtiny pro zvláštní účely), EAP (Angličtiny pro 

akademické účely) a ELF (Angličtiny užívané jako lingua franca) s aplikací v cílených 

kurzech a budou pracovat na databázi digitálních studijních materiálů (blended 

learning). Počet pracovníků oddělení bude vycházet z plánovaného vytížení oddělení 

dle požadavků fakult OU a finanční rozvahy (předběžně lze uvažovat o kombinaci 

nových pracovních míst s doplňkovou spoluprací s ověřenými externími vyučujícími 

odpovídající kvalifikace); 

• oddělení KAA bude spolupracovat s dalšími pracovišti OU, které představují dobrou 

praxi výuky angličtiny pro studenty a pracovníky fakult (zvl. Centrum jazykové 

přípravy PdF OU), na vývoji koncepce, sylabech, testování, studijních materiálech a 

vhodných projektech, v neposlední řadě také na sledování a využití evaluace 

studentů a zajištění výuky v kurzech dle požadavků a potřeb fakult a kateder. 
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Příloha 1: 

Společné referen ční úrovn ě: globáln ě pojatá stupnice  
(Společný evropský referenční rámec pro jazyky – SERR) 
 
Uživatel základů jazyka (A1,2)/ Samostatný uživatel (B1,2)/ Zkušený uživatel (C1,2) 

C2 

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace 
z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v 
logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a 
rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. 

C1 

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. 
Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat 
pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, 
dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních 
útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. 
 

B2 

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak 
abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, 
aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat 
srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko 
týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. 
 

B1 

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se 
běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí 
si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem 
mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji 
osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně 
vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. 
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A2 

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí 
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, 
místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných 
úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných 
skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí 
a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 

 

A1 

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a 
klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, 
které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se 
jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 

 

 

Příloha 2: 

Návrh koncepce nabídky kurz ů prvního cizího jazyka: modelové anotace  

Náplň kurzů by měla být vytvářena a průběžně upravována dle profilu absolventa a potřeb 
studentů, kateder, fakult a univerzity; zásadní je průběžná zpětná vazba ze strany 
zúčastněných studentů i garantů oborů, které studují. Slovní zásoba a gramatika by měla být 
vybírána tak, aby umožnila naplnit charakterizované komunikační potřeby studentů a 
akademiků.  

Závěrečné testy jednotlivých studijních bloků by měly být založeny na komplexním testování 
komunikativního užití jazyka v kontextu, nikoliv na testování dílčích gramatických či 
lexikálních znalostí. 

 

Kurzy pro studenty bakalá řského stupn ě 

Cizí jazyk 1:  B1/A2 → B1+/B1   

Cizí jazyk 2:  B1+/B1 → B2/B1+ 
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Rámcová charakteristika obou základních kurz ů (specifikace v sylabech):  

všeobecný jazyk s důrazem na interkulturní kompetence a žánry relevantní pro daný stupeň 
– např. konverzace v multikulturním prostředí, neformální prezentace témat ze studovaného 
oboru, poslech odborných přednášek v cizím jazyce (online), prezentace o českém kulturním 
prostředí, motivační dopisy pro výměnné studijní pobyty, abstrakt vlastní bakalářské práce 
atd. Podle požadavků a potřeb relevantních kateder a fakult kurzy na bakalářském stupni 
mohou, ale nemusí zahrnovat terminologii studovaného oboru v různém rozsahu. 

 

Kurzy pro studenty magisterského stupn ě 

Cizí jazyk pro akademické ú čely 1:  B2/B1+  → B2+/B2 

Cizí jazyk pro akademické ú čely 2:  B2+/B2  → C1/B2+  

 

Rámcová charakteristika obou kurz ů (specifikace v sylabech):  

všeobecný jazyk se zaměřením na komunikaci v akademickém a profesním prostředí, 
terminologii studovaného oboru a na žánry relevantní pro daný stupeň – např. konverzace 
v multikulturním akad. a profesním prostředí, konferenční prezentace ve studovaném oboru s 
diskuzí, poslech odborných přednášek v cizím jazyce (online), přednášky/časopisecké články 
o českém kulturním prostředí, motivační dopisy pro pracovní místa, pracovní pohovory, 
konferenční abstrakty a abstrakty k diplomové práci, četba odborných článků 
k magisterskému výzkumu atd. Kurzy by měly studenty připravovat na studium odborných 
předmětů v cizím jazyce, nebo jim poskytovat podporu pro již probíhající odborné studium 
v cizím jazyce. 

 

Kurzy pro studenty doktorského stupn ě a pro akademiky 

Cizí jazyk pro mezinárodní spolupráci a výzkumnou p ráci 1: C1/B2+ → C1+/C1 

Cizí jazyk pro mezinárodní spolupráci a výzkumnou p ráci 2: C1+/C1 → C2/C1+ 

 

Komunika ční pot řeby akademik ů a student ů Ph.D. v souvislosti s jejich úlohou na 
univerzit ě: 
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• běžná komunikace se studenty a kolegy v mezinárodním prostředí v ČR a v 
zahraničí, v případě angličtiny především komunikace v angličtině jako lingua franca 
(ELF) – komunikace s nerodilými mluvčími z různých kultur; 

• příprava a vedení výuky v cizím jazyce v ČR a v zahraničí, vytváření sylabů, odborné 
konzultace; 

• příprava konferenčních abstraktů a prezentací; příprava příspěvků pro odborné 
časopisy v cizím jazyce; 

• příprava grantových přihlášek v cizím jazyce...  

 

Rámcová charakteristika obou kurz ů (specifikace v sylabech):  

všeobecný jazyk se zaměřením na interkulturní komunikaci v akademickém prostředí, 
terminologii studovaného oboru a na relevantní psané i mluvené žánry – např. konverzace 
v multikulturním akademickém prostředí, prezentace představující katedru, fakultu, univerzitu 
a konferenční prezentace z vlastního výzkumu s diskuzí, poslech odborných přednášek 
v cizím jazyce (online), přednášky/časopisecké články o českém kulturním prostředí, 
příprava sylabů a odborných přednášek v cizím jazyce, konferenční abstrakty, abstrakty a 
texty pro grantové přihlášky, abstrakty k doktorské disertaci a odborným článkům atd.  

(specifické požadavky se mohou v jednotlivých oborech lišit, např. v doktorském studiu a u 
akademiků na LF je relevantní také profesní komunikace lékaře/fyzioterapeuta/sestry 
s multikulturní skupinou pacientů apod.)   

 

Akademické psaní (C1) 

specializovaný kurz akademického psaní zaměřený na žánrovou analýzu odborných článků 
publikovaných v cizím jazyce v databázových časopisech v různých odborných oblastech, na 
přípravu na tvorbu odborných článků v cizím jazyce a průběžnou podporu a zpětnou vazbu 
při psaní takových článků (mentoring). 

 

Kurzy pro zam ěstnance Ostravské univerzity 

Cizí jazyk pro institucionální komunikaci 1 A2+/B1 → B1/B1+ 

Cizí jazyk pro institucionální komunikaci 2 B1/B1+ → B1+/B2 
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Komunika ční pot řeby zam ěstnanc ů OU: 

• osobní komunikace se zahraničními studenty a akademiky na OU: personální 
administrativa, orientace na fakultě a univerzitě, orientace ve městě, ubytování, 
doprava; 

• prezentace univerzity a České republiky v zahraničí při výjezdech v rámci mobilit; 

• emailová korespondence a telefonní hovory se zahraničními univerzitami a studenty; 

• orientace na webových stránkách zahraničních univerzit ... 

 

Rámcová charakteristika obou kurz ů (specifikace v sylabech):  

všeobecný jazyk se zaměřením na interkulturní komunikaci v institucionálním/akademickém 
prostředí, terminologii, která se váže k univerzitě jako instituci a k personalistice, interkulturní 
rozdíly mezi vzdělávacími systémy a jejich organizací; s důrazem na konverzaci 
v multikulturním akademickém prostředí a v běžných praktických situacích při cestování a 
přijímání hostů, prezentace představující fakultu a univerzitu, psaní různých typů emailů a 
vedení telefonních hovorů. 

 

 

 



Základní principy koncepce rozvoje 

jazykových dovedností OU

Senát FF OU, 2.3. 2017

Martin
Typewritten text
Příloha č. 3



Motivace k realizaci koncepce

• práce na rozvoji OU v respektovanou  školu, která nabízí kvalitní 

vzdělání v mezinárodním kontextu – tj. sama mezinárodní 

prostředí také vytváří a připravuje své studenty tak, aby v něm 

obstáli (Dlouhodobý záměr OU, priorita I, název koncepce z DZ);

• cizí jazyk nikoli jen pro studijní účely, ale především jako 

předpoklad vytváření mezinárodního prostředí a uplatnění se v 

jeho rámci – předpoklad internacionalizace;

• profil absolventa v nařízení vlády o akreditačních standardech: 

studijní plán umožňuje studentovi ovládnout znalosti, dovednosti a 

způsobilosti v jednom cizím jazyce (Bc. Mgr., Ph.D.).



Metodika pro přípravu k akreditaci studijního 

programu (finální verze) 

• Mezinárodní rozměr programu tvoří mobilita studentů a vyučujících 

(IA: zapojení mobilit do studijních plánů);

• cizojazyčná kompetence již v modelových profilech absolventa 

není (ale zároveň profily musí být v souladu s nařízením vlády);

• ve st. programech musí být předměty v cizích jazycích, u bakalář. 

programů lze nahradit výukou odborného CJ; 

• posuzuje se, zda program zahrnuje předměty v CJ, zda povinná a 

doporučená literatura zahrnuje tituly v CJ, zda je v bc.

programech výuka CJ. Získané kompetence v CJ by se měly 

odvíjet od typu studijního programu.



Návrh standardů OU 

pro mezinárodní rozměr programu: jazyková koncepce

• Povinnou součástí studia je jeden – první – cizí jazyk (předmět A nebo 

předmět B, pokud si student sám volí z nabídky jazyků). 

• Minimální výstupní úrovně studia prvního jazyka:

– absolvent bakalářského studia B1+ 

– absolvent magisterského studia B2+ 

– absolvent doktorského studia C1+

• U studijních programů filologie cizích jazyků a některých dalších 

oborů je vhodné požadovat druhý cizí jazyk (všechny semestry 

stejného druhého cizího jazyka).



Návrh standardů OU 

pro mezinárodní rozměr programu: jazyková koncepce

• minimálně 2 semestry prvního cizího jazyka v bc. studiu;

• Bc. i NMgr. akademických programů + NMgr. profesních 

programů: „internacionalizační“ blok v rámci předmětů B 

s povinně-volitelným výběrem z těchto (a event. dalších) možností: 

– odborný předmět v cizím jazyce (u bc. event. další semestr CJ) 

/workshopy s hostujícími profesory;

– zahraniční pobyt (studijní, pracovní – Erasmus+, mimo E+);

– domácí stáž ve firmě s cizím pracovním jazykem; ...

• závěrečný absolventský test jazykové kompetence před bc. a 

Mgr. SZZ – výsledek všech faktorů studia (kvalita, srovnání).



Doktorandi, akademici, zaměstnanci

• U studentů doktorského studia vyžaduje nařízení vlády ke 

standardům akreditací jako součást studijních povinností 

v doktorském studijním programu absolvování části studia na 

zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo 

účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky 

publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formu 

přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. 

• U akademických pracovníků se předpokládá návaznost jazykových 

kompetencí a internacionalizačních aktivit na kariérní řád a řád 

výběrových řízení; kurzy pro zaměstnance v souvislosti s vývojem 

programů v cizím jazyce (CŽV).



Organizační zajištění – doporučení pro RVHK

• Metodické vedení z jednoho pracoviště – standardního VŠ 

pracoviště s pedagogicko-výzkumným změřením, srovnatelného 

s pracovišti na českých a zahraničních univerzitách, které 

systematickou celouniverzitní koncepcí jazykové přípravy disponují 

(v ČR např. MU).   

• Jazyky mimo angličtinu: katedry FF OU (KGE, KRO, KSL);

• angličtina: specializované oddělení KAA FF OU se zaměřením na 

ESP, EAP, ELF; tvorbu digitálních materiálů pro blended learning;

• angličtina zajišťována jinými pracovišti s "dobrou praxí" (Centrum 

jaz. přípravy PdF, KIP, KSG).



Děkuji Vám za pozornost.
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Metodika rozpočtu FF OU 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, sestavuje veřejná vysoká 

škola rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet veřejné vysoké školy 

nesmí být sestavován jako deficitní. 

2. FF OU si pro sestavení rozpočtu stanovila vlastní metodiku. FF OU není vázána metodikou 

rozdělování finančních prostředků dle MŠMT ani metodikou rozdělování finančních 

prostředků na Ostravské univerzitě. 

3. Podle této metodiky rozpočtu FF OU se postupuje při rozdělování příspěvku ze státního 

rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo 

další tvůrčí činnost poskytnutého podle § 18 odst. 3 zákona o vysokých školách v rámci 

pracovišť FF OU. 

4. Rozpočet vysokého školství je členěn na čtyři rozpočtové okruhy. Tato metodika se zabývá 

rozdělováním finančních prostředků: 

- z rozpočtového okruhu I, který je zaměřený na institucionální financování vysokých 

škol, a to prostřednictvím ukazatele „A“ (počet studentů ve studijních programech) 

a ukazatele „K“ (kvalita a výkon); 

- z části rozpočtového okruhu IV, prostřednictvím ukazatele „F“ (fond vzdělávací 

politiky); 

o U3V – univerzita třetího věku; 

o SSP – studenti se specifickými potřebami.  

5. Další rozpočtovou položkou rozdělovanou v rámci této metodiky je institucionální podpora 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace; ukazatel „IP“. Institucionální 

podpora se poskytuje podle § 4 odst. 2 písm. a) bod 5 a § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů.  

6. FF OU při rozdělování finančních prostředků podle jednotlivých ukazatelů „A“, „K“ 

a „IP“ postupuje dle způsobu popsaného v této metodice.  

 

Článek 2 

Rozdělení financí podle ukazatelů 

1. Rozdělení financí podle ukazatele „A“ 

Finanční prostředky za ukazatel „A“ se rozdělují na pracoviště podle jejich podílu na 

celkovém počtu studentokreditů v kalendářním roce n-1, tj. dle studentokreditů získaných 

v LS roku n-2/n-1 a ZS roku n-1/n, kde „n“ je rok, na který se připravuje rozpočet. 

 

2. Rozdělení financí podle ukazatele „K“  

Finanční prostředky za ukazatel „K“ se rozdělují dle stanovených vah indikátorů kvality 

a výkonu. FF OU vymezila pro ukazatel „K“ osm indikátorů, kterým odpovídají váhy 

uvedené v tabulce č. 1.  

Martin
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Finanční prostředky za jednotlivé indikátory jsou stanoveny jako podíl pracoviště na těchto 

indikátorech ukazatele „K“. 

 

Tabulka č. 1 – Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel „K“ a jejich váhy 

Indikátory Váha 

Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 

- podíl pracoviště na bodové hodnotě výsledků výzkumu, vývoje a inovací (RIV 

body); 

- zdrojem dat je průměr výsledků hodnocení RIV v roce n-2 a n-3 (podklad 

proděkana pro příslušnou oblast). 

35 % 

Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 

- podíl pracoviště na výši získaných účelových neinvestičních prostředků z projektů 

(GAČR, TAČR, SGS, NAKI aj.); 

- zdrojem dat je průměr výše získaných prostředků v roce n-1 a n-2 (podklad 

proděkana pro příslušnou oblast). 

10 % 

Kvalifikační struktura akademických pracovníků 

- podíl pracoviště na počtu profesorů a docentů fakulty; 

- zdrojem dat je stav pracovníků k 31. 12. roku n-1 (podklad personálního 

oddělení). 

5 % 

Absolventi 

- podíl pracoviště na počtu absolventů fakulty; 

- zdrojem dat je počet absolventů v období 1. 1. až 31. 12. roku n-1 (podklad 

proděkana pro příslušnou oblast). 

10 % 

Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů 

- podíl pracoviště na výjezdech studentů fakulty v rámci mobilitních programů bez 

ohledu na délku mobility; 

- zdrojem dat je počet studentodnů za období roku n-1 (podklad proděkana pro 

příslušnou oblast). 

9 % 

Studenti přijatí v rámci mobilitních programů 

- podíl pracoviště na příjezdech zahraničních studentů v rámci mobilitních 

programů bez ohledu na délku mobility; 

- zdrojem dat je počet studentodnů za období roku n-1 (podklad proděkana pro 

příslušnou oblast). 

11 % 

Zaměstnanci vyslaní v rámci mobilitních programů 

- podíl pracoviště na výjezdech zaměstnanců fakulty v rámci mobilitních programů 

bez ohledu na délku mobility; 

- zdrojem dat je počet výjezdodnů za období roku n-1 (podklad proděkana pro 

příslušnou oblast). 

9 % 

Zahraniční pracovníci přijatí v rámci mobilitních programů 

- podíl pracoviště na příjezdech zahraničních pracovníků v rámci mobilitních 

programů bez ohledu na délku mobility; 

- zdrojem dat je počet příjezdodnů za období roku n-1 (podklad proděkana pro 

příslušnou oblast). 

11 % 

 

3. Rozdělení financí podle ukazatele „IP“ 

Finanční prostředky za ukazatel „IP“ se rozdělují dle stanovených vah indikátorů, které 

si FF OU určila pro tento ukazatel a jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
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Finanční prostředky za jednotlivé indikátory jsou stanoveny jako podíl pracoviště na 

těchto indikátorech ukazatele „IP“. 

 

Tabulka č. 2 – Indikátory pro ukazatel „IP“ a jejich váhy 

Indikátory Váha 

Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 

- podíl pracoviště na bodové hodnotě výsledků výzkumu, vývoje a inovací (RIV 

body); 

- zdrojem dat je průměr výsledků hodnocení RIV v roce n-2 a n-3. 

80 % 

Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 

- podíl pracoviště na výši získaných účelových neinvestičních prostředků z projektů 

(GAČR, TAČR, SGS, NAKI, aj.); 

- zdrojem dat je průměr výše získaných prostředků v roce n-1 a n-2. 

20 % 

 

4. Rozdělení financí podle ukazatele „F“ 

a. U3V - účelové finanční prostředky za ukazatel „F“ v rámci U3V jsou přidělovány 

přímo pracovišti, které se na realizaci U3V podílí. 

b. SSP – účelové finanční prostředky za ukazatel „F“ v rámci SSP jsou přidělovány 

pracovišti Pyramida (centrum podpory studentů se specifickými potřebami na OU). 

Toto pracoviště spolupracuje s konkrétními pracovníky na jednotlivých částech OU 

a finanční prostředky jsou rozděleny přímo těmto pracovníkům. 

 

Článek 3 

Postup tvorby rozpočtu FF OU 

1. Na základě metodiky rozpočtu Ostravské univerzity (OU) a po schválení Akademickým 

senátem OU je rozdělen rozpočet OU mezi jednotlivé fakulty a celouniverzitní 

pracoviště.  

Z rozpočtu přiděleného FF OU jsou odečteny finanční prostředky určené na: 

- rozpočet centrálních útvarů – Rektorát, CIT, UK (Priority 1);  

- odpisy majetku; 

- odpisy budov. 

Odpočet se provádí z finančních prostředků získaných podle ukazatele „A“ a „K“. 

Zůstatek finančních prostředků po tomto odpočtu je převeden na FF OU. 

Finanční prostředky z ukazatele „IP“ jsou převedeny v plné výši. 

 

2. V této fázi dochází na základě Dohody o převodu finančních prostředků k převedení 

financí na služby (Priority 2): 

- Rektorát (rozsáhlejší opravy a údržba objektů FF OU, nájemné, elektrická energie, 

teplo, teplá voda, vodné, stočné, odvoz odpadků, interní služby aj. dle požadavků FF 

OU); 

- UK (financování pracovníků UK určených pro studovnu FF OU a zajištění běžného 

provozu); 

- CIT (financování technika CIT určeného pro FF OU a zajištění běžného provozu). 
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3. Odečet finančních prostředků na: 

- podporu investičních akcí FF OU; 

- mzdové náklady děkanátu, včetně sociálního a zdravotního pojištění; 

o tarifní mzdové náklady včetně průměrného 20% osobního příplatku (šatnáři, 

vrátní, údržbáři, referenti, tajemník); 

o příplatky za vedení vedoucích oddělení, tajemníka, proděkanů; 

o OON hrazené děkanátem především za pedagogické a průběžné praxe, 

přednášky, posudky, celofakultní akce aj.; 

o fond děkana (smluvní mzda a odměny děkana stanovené rektorem, osobní 

příplatky a odměny proděkanů a tajemníka, odměny děkana za celofakultní 

aktivity a mimořádné úkoly, odměny za provozní, ekonomické a právní činnosti 

spojené s provozem Univerzitního knihkupectví, odměny děkana za publikace, 

RIV body, vědeckou činnost aj.); 

- mzdové náklady kateder, včetně sociálního a zdravotního pojištění; 

- mzdové náklady center, včetně sociálního a zdravotního pojištění; 

- stravenky; 

- provozní náklady;  

- drobné opravy a údržba. 

 

4. Zůstatek finančních prostředků bude přerozdělen na ukazatel „A“, „K“ a „IP, a to 

v poměru, v jakém byly tyto prostředky přiděleny rozpočtem OU na fakultu. Dále se 

bude rozdělovat katedrám a centrům podle podílů na jednotlivých ukazatelích dle 

metodiky popsané v tomto dokumentu. 

 

Článek 4 

Použití nevyčerpaného a vypořádání přečerpaného příspěvku dle ukazatelů 

1. V případě, že pracoviště FF OU nevyčerpá přidělené finanční prostředky pro aktuální 

rok v daném roce (rok „n“), budou tyto prostředky převedeny do fondu provozních 

prostředků FF OU (FPP) za rok „n“. 

2. Čerpání zůstatku FPP je v kompetenci jednotlivých pracovišť, a to do výše evidenčních 

zůstatků pro tato pracoviště. FPP je možno čerpat po vyčerpání rozpočtu aktuálního 

kalendářního roku.  

3. Pokud nebudou prostředky převedené do FPP roku „n“ vyčerpány nejpozději do roku 

n+2 bude zůstatek FPP v roce n+3 převeden do FRIM FF OU. 

4. V případě přečerpání přidělených finančních prostředků pracovištěm uhradí schodek 

děkanát a v následujícím roce n+1 bude z nového rozpočtu daného pracoviště 

provedena vratka na děkanát. 

5. Finanční prostředky ukazatele „IP“ a „F“ je nutné vyčerpat v daném kalendářním roce. 

Převody v rámci těchto ukazatelů nejsou možné. 
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Článek 5 

Hospodářský výsledek 

Výsledek hospodaření FF OU po zdanění bude přidělen do Fondu reprodukce investičního 

majetku (FRIM) FF OU. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato metodika bude poprvé uplatněna na rozdělení rozpočtu FF OU pro kalendářní rok 

2016. 

2. Zpracovala dne 31. března 2016 Ing. Iveta Strungová, tajemnice FF OU. 

3. Schválil dne 31. března 2016 prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU. 

4. Schváleno Akademickým senátem FF OU dne 28. dubna 2016. 

 

 

 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r. 

                                                                                                                děkan FF OU 



 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních 
programech pro akademický rok 2017/2018 

 

 Č. j.: OU-xxxx/25-2017 

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje podle § 49 odst. 5 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro přijímání ke studiu v doktorských 
studijních programech pro akademický rok 2017/2018: 

 
1. Seznam nabízených studijních programů a jejich oborů: 

STUD 
PROG 

Studijní program KKOV Studijní obor Standardní 
doba studia 

P6101 Filozofie 6101V004 Filozofie  3 roky 

P7105 Historické vědy 7105V010 České a československé dějiny 4 roky 

P7105 Historické vědy 7105V068 Didaktika dějepisu 4 roky 

P7105 Historické vědy 7105V035 Kulturní dějiny 3 roky 

P7105 Historické vědy 7105V030 Hospodářské a sociální dějiny 4 roky 

P7310 Filologie 7310V126 Polský jazyk 3 roky 

P7310 Filologie 7310V105 Německý jazyk 3 roky 

P7310 Filologie 7310V008 Anglický jazyk 3 roky 

P7310 Philology 7310V008 English Language 3 roky 

P7310 Filologie 7310V003 Anglická a americká literatura 4 roky 

P7310 Filologie 7310V032 Český jazyk 4 roky 

P7310 Filologie 7310V355 Jazykovědná a literárněvědná 
srovnávací slavistika 

4 roky 

P8106 Teorie a dějiny 
literatury 

8106V004 Teorie a dějiny české literatury 3 roky 

P8106 Teorie a dějiny 
literatury 

8106V009 Literární věda – teorie a dějiny 
národních literatur 

3 roky 

 

2. Všechny výše nabízené studijní obory je možno studovat jak v prezenční, tak 
v kombinované formě studia. Uchazeč si musí formu studia zvolit již při podání přihlášky 
a formu studia nelze v průběhu přijímacího řízení ani v průběhu studia měnit. 
 

3. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 31. srpna 2017. 
 

4. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). 
 

5. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u doktorských studijních programů není 
stanoven.  
 

6. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: 
a) odkaz „E-přihláška ke studiu na OU“ je k dispozici na hlavní stránce Ostravské 

univerzity http://www.osu.cz/; 
b) uchazeč zadá své osobní údaje a zvolí si studijní obor, včetně formy studia 

(prezenční, nebo kombinované), na kterou se chce přihlásit; 
c) uchazeč po podání elektronické přihlášky vytiskne její zkrácenou verzi a spolu 

s níže uvedenými doklady zašle do 31. srpna 2017 na adresu: 

http://www.osu.cz/
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studijní oddělení 
Filozofická fakulta 
Ostravská univerzita  
Reální 5 
701 03 Ostrava 
Níže uvedené doklady uchazeč zašle též v elektronické podobě na adresu 
pavla.kocianova@osu.cz; 

d) požadované doklady: 

 životopis, včetně sdělení o úrovni znalostí cizích jazyků podle SERRJ, 

 ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském magisterském vzdělání, 

 projekt zamýšlené disertační práce, 

 přehled případných aktivit (publikační činnost, účast na konferencích, zahraniční 
stáže), 

 případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka, 

 případně získaná jazyková osvědčení, resp. certifikáty.  
 

7. Přijímací zkoušky u jednotlivých oborů budou realizovány formou odborného pohovoru. 
U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka. 
 

8. Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální 
ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů.  
 

9. Termín přijímacích zkoušek: 11. až 15. září 2017. Všichni uchazeči obdrží do své              
e-mailové schránky, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce, ve 
které bude uveden přesný termín konání. 

 

10. Podmínkou pro přijetí je: 
a) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a 
b) úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 

 

11. Dosažení řádného ukončení studia v magisterském studijním programu se dokládá 
ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen tuto kopii doložit 
nejpozději v den přijímací zkoušky. 
 

12. Pokud uchazeč absolvoval magisterský studijní program v zahraničí, je povinen předložit 
v termínu uvedeném v odst. 11 osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělávání v České republice. 

 

13. Ustanovení odst. 12 neplatí v případě, pokud má Česká republika podepsánu mezivládní 
dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání. V tomto případě 
předloží uchazeč ověřenou kopii zahraničního dokladu.    
 

14. Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu bude 5 – 7 studentů na každý studijní 
obor. 
 

15. Úspěšní uchazeči se budou zapisovat do studia dne 1. října 2017. 
 

Schváleno Akademickým senátem FF OU dne xx. xxx 2017. 
 

Ostrava xx. xxx 2017 
 
 
 
  prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
  děkan 
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