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Zápis z elektronického hlasování AS PřF 18. - 25. 6. 2014 
 

Obesláni: Adamec, Červeň, Dolný, Drobík, Dušek, Eliáš, Fojtík, Koníček, Peter, Satolová, 

Ševčík, Václavíková, Vajgl, Volná. Ferdiánová, Havelková, Kolouch, Kuchařová, Novosád, 

Novotný, Tichá. 

 

Hlasovali: Adamec, Dolný, Dušek, Eliáš, Fojtík, Koníček, Peter, Ševčík, Václavíková, Vajgl, 

Volná. Ferdiánová, Havelková, Kolouch, Kuchařová, Novosád, Novotný. 

 

 

Elektronické hlasování bylo vyvoláno z důvodu omluvené nepřítomnosti senátorů v termínu 

řádného zasedání AS PřF.  

Dle požadavku proděkanky pro studium bylo navrženo usnesení ve věci schválení Požadavků 

k přijetí ke studiu pro AR 2015/2016 (v příloze). 

 

Hlasováno bylo o následujícím bodě: 

 

1. AS PřF schvaluje Požadavky k přijetí ke studiu pro AR 2015/2016. 

 

Senátoři byli žádání o vyjádření: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s návrhem usnesení. 

 

 

Hlasování probíhalo elektronickou formou za následujících podmínek. 

 

Hlasováno bylo v období 18. - 25. 6. 2014. 

Návrh byl hlasováním přijat v případě, že souhlasila nadpoloviční většina všech senátorů 

(nadpoloviční většina členů komory v případě odděleného hlasování). 

Nikdo ze senátorů nežádal o oddělené ani tajné hlasování. 

 

Výsledky hlasování 

 

Návrh usnesení AS PřF: 

AS PřF schvaluje Požadavky k přijetí ke studiu pro AR 2015/2016 

Hlasování: 

Pro: 17 Proti: 0  

 

Návrh byl elektronickým hlasováním přijat. 

 

 

Zapsal Martin Adamec 

V Ostravě 26. června 2014 

 

 

Rozdělovník:  

Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 
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Příloha: 

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AR 2015/2016 

Podmínky přijetí ke studiu: 

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při 

přijímaní do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky.  

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování 

bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací 

zkoušky.  

Základní podmínkou pro přijetí do doktorských programů je absolvování navazujícího 

magisterského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací 

zkoušky.  

Uchazeči o studium – držitelé průkazů ZTP a ZTP/P – mohou požádat děkanku fakulty 

o modifikaci přijímací zkoušky tak, aby zohlednila jejich postižení. Žádost je nutno doložit 

příslušným lékařským potvrzením. 

Forma a obsah přijímací zkoušky: 

U bakalářských studijních oborů se koná přijímací zkouška zpravidla ve formě písemného 

testu z příslušného oboru, který může být realizován také prostřednictvím IS Moodle. Ve 

výjimečných případech, kdy dlouhodobě evidujeme nízký počet uchazečů resp. studentů 1. 

ročníků daného oboru, není v rámci vyhlášení přijímacího řízení stanovena přijímací zkouška 

z oboru s tím, že je uvedeno pro případ počtu uchazečů (k 28. 2. 2015) přesahující kapacitní 

možnosti pracoviště, že uchazeči budou konat PZ z příslušného oboru. U oborů, které 

umožňují prominutí přijímací zkoušky (zpravidla na základě vynikajících výsledků studia na 

SŠ, úspěchu v rámci oborových olympiád a pod.), musí uchazeč o prominutí písemně požádat 

děkanku fakulty a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií doručit 

v termín stanovený v rámci vyhlášení přijímacího řízení (jedná se zpravidla o termín pro 

odevzdání přihlášky nebo termín konání PZ, podle typu žádosti o prominutí). 

U navazujících magisterských studijních oborů se koná přijímací zkouška zpravidla ve formě 

písemného testu z příslušného oboru, který může být realizován také prostřednictvím IS 

Moodle. U vybraných studijních oborů je PZ doplněna o ústní část. U oborů, které umožňují 

prominutí přijímací zkoušky (na základě vynikajících výsledků v předchozím bakalářském 

studiu nebo u státní závěrečné zkoušky), je nutno o prominutí písemně požádat děkanku 

fakulty a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií je nutno doručit 

nejpozději v den konání přijímací zkoušky.  

Podmínkou pro prominutí PZ z pedagogiky a psychologie u navazujících magisterských 

učitelských oborů, je buďto prokázání absolvování státní zkoušky z pedagogiky a psychologie 

nebo prokázání zisku minimálně 8 kreditů z předmětů pedagogicko-psychologického základu 

v rámci předchozího vysokoškolského studia. 

U doktorských studijních oborů se koná přijímací zkouška formou ústního pohovoru, v rámci 

kterého musí uchazeč prokázat mj. znalosti v daném oboru, znalost AJ nebo jiného světového 

jazyka. Současně musí představit vlastní výsledky své dosavadní práce v daném oboru.  


