
Zápis z patnáctého jednání
Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity

konaného dne 22. 2. 2018

Datum, místo: 22. 2. 2018, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–15:00
hodin

Přítomni: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,
Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc.
PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Irena Šebestová, CSc.,

Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Tereza
Holbojová, Tomáš Kocur, Bc. David Miffek,

Nepřítomni: Bc. Stanislav Drastík

Omluveni: Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová,
M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Hosté (dle abecedy): PhDr. Rostislav Černý

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů.
Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí patnácté
jednání. Při zahájení bylo přítomno 10 senátorů – Bc. Drastík se jednání nezúčastnil; dr.
Brňovják, dr. Horáková Hirschlerová a dr. Mostýn 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 r ž en ý  p r og ra m j e dnán í .
Pr o 10 h l asů ,  zd r že l o  se  0 ,  p ro t i  0 .

3. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro AR
2018/2019. (předkladatel: Mgr. Richard Psík, Ph.D.)

Na jednání se dostavil doc. Popelka (14:15 hod.) a jednání bylo dále přítomno 11 senátorů.
Předkladatele prvního bodu zastoupil vedoucí studijního oddělení FF OU dr. Černý, který
prezentoval uvedené podmínky (viz příloha č. 2). Jako nejvýznamnější změnu oproti
předchozím letům zmínil poplatek za podání přihlášky. Dr. Fialová vyzvala členy AS FF OU
k dotazům a připomínkám.



Dr. Holešová se dotázala, zda lze upravit termín podávání přihlášek stanovený na 31. srpna
zejména s ohledem na začátek studia doktorandů. Dr. Černý uvedl, že změna termínu
podávání přihlášek je možná, ovšem z organizačních důvodů a možnosti přihlášení absolventů
NMgr. studia v srpnovém termínu je vhodnější ponechat stávající termín.

Dr. Holešová se dotázala, zda je možné podávat přihlášky ke studiu v doktorských studijních
programech dvakrát ročně. Dr. Černý reagoval, že teoreticky je také tato změna možná, ale
nástup studentů na počátku AR je svázán s dalšími okolnostmi – financování studentů,
harmonogram a systém akademického roku ve studijních plánech doktorských programů,
uplatňování studijního a zkušebního řádu apod.

Dr. Holešová se v této souvislosti dotázala, zda by byla možná také úprava termínů podávání
přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studií. Dr. Černý uvedl, že v těchto
případech se jedná o tradiční termín nejen pro FF, ale také celou OU, čemuž je přizpůsobena
v posledních letech mj. PR strategie univerzity. Důležité jsou také dostatečné časové lhůty pro
úhradu poplatků spojených s PŘ, zpracování a opravy několika tisíců přihlášek ke studiu
apod. Dr. Muryc v této souvislosti zmínil možnost operativně vyhlašovat druhá kola
přijímacích řízení. Dr. Černý potvrdil, že studijní oddělení FF OU plánuje k těmto krokům
přistupovat.

V rozpravě se dále diskutovalo o termínech a elektronických přihláškách v anglické verzi. Dr.
Černý dále uvedl, že od dalšího AR je studijní oddělení FF OU připraveno předkládat
podmínky pro přijetí všech typů studií (Bc., NMgr. a Ph.D.) ke schválení AS FF OU již
v říjnu.

A S FF O U s ch va lu j e p od mínk y  p r o  p ř i j e t í  k e  s tud iu  v d ok to r ský ch
s tud i jn í ch  pr og r ame c h  p r o  A R 20 18 / 20 19 .
Pr o 11 h l asů ,  zd r že l o  se  0 ,  p ro t i  0 .

Následně dr. Fialová přednesla dotaz týkající se úpravy stipendií pro posluchače doktorských
studií na FF OU, se kterým se na AS FF OU obrátil student Tomáš Šmiřák, a požádala
přítomného dr. Černého o informaci. Dr. Černý tlumočil informace proděkana pro studium,
dr. Psíka, který reagoval na dotaz již dříve prostřednictvím elektronické pošty. Od 1. 1. 2018
dochází k navýšení doktorských stipendií o 50 %. V rámci FF OU dostanou studenti změnu
rozhodnutí o přiznání stipendia, přičemž každému bude navýšeno stávající stipendium o 50 %
(konečná výše je závislá na motivační složce stipendia). Zároveň v měsíci březnu obdrží
dorovnání za leden a únor (tj. cca 7 000 Kč). Nové stipendium bude v průměru činit 10 500
Kč pro studenty 1. ročníků, 11 100 Kč pro studenty 2. a 3. ročníků, vždy v závislosti na
aktuální výši motivační složky stipendia.

Po krátké rozpravě dr. Černý opustil jednání.

4. Aktuální otázky k volbě děkana FF OU (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.)

Dr. Fialová otevřela diskusi nad obsahovou a formální podobou shromáždění akademické
obce FF OU (představení kandidáta na jmenování děkanem FF OU), které se uskuteční 28. 2.
2018 od 9:00 hod. v učebně E304. Následně proběhla krátká rozprava k podobě shromáždění,
které bude moderovat předsedkyně a členové volební komise AS FF OU. V rámci programu
budou představeny formální kroky samotné volby 15. 3. 2018 a následně bude kandidát
požádán, aby představil svůj program, případně životopis, později bude probíhat moderovaná
diskuse, které se může zúčastnit každý člen akademické obce FF OU. V uvedený den bude
v čase 9:10–12:25 vyhlášeno děkanské volno.

V diskusi dr. Šebestová připomněla nezbytnost fungující techniky (ideálně i mikrofonu)
v posluchárně E304. Ve spolupráci s techniky FF OU to zařídí dr. Fialová. Následující dotaz



směřoval na rekonstrukci dvora a možnost parkování během ní. Dr. Fialová připomněla, že
vedení FF OU nabídlo možnost prezentace plánů a jednotlivých fází rekonstrukce během
případného dalšího shromáždění Akademické obce. Z hlediska časových možností se jeví
jako nejvhodnější termín přelom března a dubna.

5. Různé a diskuze
a. Absence Bc. Drastíka, člena Komory studentů AS FF OU na jednáních AS FF

OU.
Dr. Fialová a doc. David upozornili na další absenci studenta Bc. Drastíka na jednání AS FF
OU. Bc. Drastík byl nepřítomen na posledních třech jednáních AS FF OU (9. 11. 2017, 14.
12. 2017 a 22. 2. 2018) a s ohledem na čl. 4 Volebního řádu AS FF OU, jehož účinnost
vstoupila v platnost dne 17. 10. 2017, mu tímto dne 23. 2. 2018 funkční období v AS FF OU
končí. Pro příští zasedání AS FF OU plánované na 15. 3. 2018 bude v souladu s čl. 4 odst. 3
Volebního řádu AS FF OU osloven náhradník z řad studentů vzešlých z doplňovacích voleb
do komory studentů v říjnu 2017, tj. Magdalena Hajdučková, popř. další v pořadí Adéla
Odrihocká.

b.Termín dalšího zasedání AS FF OU.
Termín dalšího jednání je stanoven na 15. 3. 2018, kdy také proběhne volba kandidáta na
jmenování děkanem FF OU. Dr. Fialová vyzvala všechny členy AS FF OU, aby se jednání
zúčastnili. Dr. Fialová také vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů
pro další jednání na adresu senatff@osu.cz.

Zapsali:

22. 2. 2018 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., místopředseda AS FF OU

22. 2. 2018 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 9. 3. 2018, elektronickou poštou akademikům,
studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.

V Ostravě 9. března 2018
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 22. 2. 2018 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 22. 2. 2018, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro AR 2018/19. 

(předkladatel: Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

2. Aktuální otázky k volbě děkana FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

3. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 13. 2. 2018, elektronickou poštou 
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Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních 
programech pro akademický rok 2018/2019 

 

 Č. j.: OU-?????/25-2018 

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu § 48 a 49 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 31 odst. 4 Statutu Ostravské univerzity a 
čl. 26 odst. 2 Statutu Filozofické fakulty Ostravské pravidla pro přijímání ke studiu 
v doktorských studijních programech pro akademický rok 2018/2019: 

 
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 
– formu studia nelze v průběhu přijímacího řízení ani v průběhu studia měnit. 
 

3. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 31. srpna 2018. 
 

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

5. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 560,--Kč. Číslo účtu 931761/0710, 
variabilní symbol 251011, specifický symbol = oborové číslo (toto číslo je uchazeči 
vygenerováno při podávání e-přihlášky). 

 

6. Přijímací řízení se zahajuje doručením elektronické přihlášky ke studiu prostřednictvím 
Portálu OU. 

 

7. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou 
přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který 
neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené 
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s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho 
úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč 
tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno. 
 

8. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: 
a) odkaz „E-PŘIHLÁŠKA ke studiu“ 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 zašle níže uvedené doklady zašle 

elektronickou poštou do 31. srpna 2018 na adresu: pavla.kocianova@osu.cz; 

 vygenerovanou zkrácenou verzi e-přihlášky, 

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

 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.  
 

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

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

11. Termín přijímacích zkoušek: 10. až 14. září 2018. Všichni uchazeči obdrží do e-mailové 
schránky, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce, ve které 
bude uveden přesný termín a místo konání. 

 

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

 

13. 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. 
 

14. Pokud uchazeč absolvoval magisterský studijní program v zahraničí, je povinen předložit 
v termínu uvedeném v odst. 13 osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělávání v České republice. 

 

15. Ustanovení odst. 14 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.  
 

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

17. V případě, že Filozofická fakulta Ostravské univerzity získá v průběhu přijímacího řízení 
akreditace pro studijní programy akreditované ve znění zákona č. 137/2016 Sb. (novela 
zákona o vysokých školách), budou uchazeči o studium vyzváni k zápisu do těchto 
nových studijních programů. 

 

http://www.osu.cz/
mailto:pavla.kocianova@osu.cz


 

18. Úspěšní uchazeči se budou zapisovat do studia dne 1. října 2018. 
 

 
Schváleno Akademickým senátem Filozofické fakulty Ostravské univerzity dne xx. xxxx 2018. 
 

Ostrava xx. xxxxx 2018 
 
 
 
 
 
  prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
  děkan 
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