
 

Dodatek č. 1 

k Podmínkám pro přijetí ke studiu  

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  

pro akademický rok 2020/2021  
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tímto dodatkem se upravují podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě 

Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021, které byly vydány 

4. listopadu 2019 pod č. j.: OU-96332/25-2019. 

2) Ustanovení dodatku vznikla v bezprostřední návaznosti na mimořádnou situaci 

v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a s ním souvisejících omezení.  

3) Dodatek je vydán v souladu s § 3 zákona č. 188/2020, o zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby 

studia pro účely dalších zákonů. 

 

Článek 2 

Předmět dodatku 

 

1) V článku 3 odst. 4 se slova „od 22. do 26. června 2020” mění na „od 20. do 

31. července 2020”. 

2) Článek 4 odst. 5 se ruší. 

3) V článku 4 odst. 13 se slova „1. – 5. června 2020” mění na „22. – 26. června 2020”. 

4) Článek 4 odst. 14 nově zní „Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze 

jeden den, a to 1. července 2020. Bude poskytnut pouze v případě závažných a 

doložených důvodů, o kterých bude rozhodovat děkan. O náhradní termín musí 

uchazeč požádat písemně do 24. června 2020. Na později podané nebo neúplné 

žádosti nebude brán zřetel.” 

5) Příloha č. 1 u navazujících magisterských studijních programů v části způsob 

ověřování a min. body se mění takto: 

 

Název studijního programu (varianta) Způsob ověřování Min. body 

Filozofie bez zkoušky – 

Filozofická studia bez zkoušky – 

Historie bez zkoušky – 

Středoevropská hist. studia se zaměřením 

na české, polské a slovenské dějiny 

bez zkoušky – 

Anglická filologie zhodnocení portfolia 60 

Český jazyk a literatura bez zkoušky – 

Německá filologie (Němčina pro překlad) bez zkoušky – 

Polská filologie bez zkoušky – 

Francouzská filologie (Francouzština pro 

překlad) 

bez zkoušky – 

Španělská filologie (Španělština pro překlad) bez zkoušky – 



 

Ruská filologie (Ruština pro překlad) bez zkoušky – 

Dějiny umění bez zkoušky – 

Učitelství pro střední školy (anglický jazyk) zhodnocení portfolia 60 

Učitelství pro střední školy (polský jazyk) bez zkoušky – 

Učitelství pro střední školy (český jazyk a 

literatura) 

bez zkoušky – 

Učitelství pro střední školy (dějepis) bez zkoušky – 

Učitelství pro střední školy (základy 

společenských věd) 

bez zkoušky – 

 

6) Příloha č. 3 se u navazujících magisterských studijních programů Anglická filologie 

a Učitelství pro střední školy – aprobace Anglický jazyk mění tak, že se ruší test 

anglické jazykové kompetence, včetně eseje a body uvedené u hodnocení portfolia 

se násobí koeficientem 2,5. 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tento dodatek byl schválen Akademickým senátem FF OU dne 14. května 2020. 

2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.  

3) Ostatní ustanovení Podmínek pro přijetí ke studiu na FF OU nedotčená tímto 

dodatkem zůstávají v platnosti. Údaje obsažené v příloze č. 3, které jsou s tímto 

dodatkem v rozporu, neplatí. 

 

Ostrava 14. května 2020 

Č. j.: OU-26851/25-2020 

 

 doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., v. r. 

         děkan FF OU  


