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S  T A T U T 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

ze dne 1. července 2005
Část první

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 
Název, sídlo, typ a poslání vysoké školy

(1) Název vysoké školy je Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen „OU“).

(2) Pro styk se zahraničím lze používat názvů uvedených  v příloze č. 1.

(3) Sídlem OU je Ostrava.

(4) Podle § 2 odst.1 a  2 a § 101 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „zákon“) je OU
veřejnou vysokou školou univerzitního typu.   

Článek 2 
Právní předchůdce OU 

(1) Právním předchůdcem OU jako veřejné vysoké školy je Ostravská univerzita v Ostravě, která byla zřízena
podle zákona ČNR č. 314/1991 Sb.,  ze dne 9. července 1991. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 28. září
1991. 

(2) Právním předchůdcem Ostravské univerzity v Ostravě byla Pedagogická fakulta v Ostravě, která byla
zákonem ČNR č. 314/1991 Sb., sloučena s Ostravskou univerzitou v Ostravě.

Článek 3
Poslání OU 

(1) OU je vrcholnou vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou  a uměleckou institucí.

(2) OU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti s tím vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Rovněž uskutečňuje programy celoživotního
vzdělávání.

Článek 4
Právní postavení OU

(1) OU je právnickou osobou.

(2) OU používá kulaté razítko s malým státním znakem České republiky a s textem „Ostravská univerzita
v Ostravě“.
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(3) Statut OU je základním vnitřním předpisem OU vymezujícím systém řízení a organizaci veškeré činnosti
vyplývající z poslání OU ve smyslu § 17 zákona. V souladu se Statutem OU jsou vyhlašovány statuty fakult
a dalších součástí OU.

Část druhá
SOUČÁSTI OU

Článek 5
Orgány OU 

(1) Samosprávnými akademickými orgány OU jsou:

a) Akademický senát OU (dále jen „AS OU“), 

b) rektor,

c) Vědecká rada OU (dále jen „VR OU“),

d) Disciplinární komise OU (pokud je zřízena).

(2) Dalšími orgány OU jsou:

a) Správní rada OU,

b) kvestor.

Článek 6
AS  OU

(1) Postavení a pravomoci AS OU jsou dány § 7 až 9 zákona.

(2) Způsob voleb do AS OU a jednání AS OU určuje Volební a jednací řád AS OU, který je vnitřním předpisem
OU.

Článek 7
Rektor a prorektoři

(1) Postavení rektora a prorektorů je vymezeno § 10 zákona.

(2) K počtu prorektorů se vyjadřuje na návrh rektora AS OU; rozsah jejich činností je uveden v Organizační
struktuře OU, která je přílohou č. 8.

Článek 8
VR OU

(1) VR OU je tvořena významnými představiteli oborů, v nichž OU uskutečňuje vzdělávací, vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. 

(2) Členy VR OU jmenuje a odvolává rektor po schválení AS OU. 

(3) Kompetence VR OU jsou vymezeny § 12 zákona.

(4) Způsob svolávání, jednání a rozhodování VR OU určuje Jednací řád VR OU, který je vnitřním předpisem
OU.

Článek 9
Disciplinární komise OU

Postavení a pravomoci  Disciplinární komise OU, pokud je ustavena, vymezuje § 13 zákona.

Článek 10
Správní rada OU

Postavení a pravomoci Správní rady OU vymezují § 14 a  15 zákona.
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Článek 11
Kvestor

Postavení kvestora vymezuje § 16 zákona. 

Článek 12
Poradní orgány OU

(1) Poradními orgány OU jsou akademické komise a kolegium rektora.

(2) Akademické komise zřizuje rektor.

(3) Stálým poradním orgánem rektora je kolegium rektora. Jeho členy jsou rektor, prorektoři, děkani, kvestor,
předseda AS OU a případně další členové jmenovaní rektorem z členů akademické obce OU.

Část třetí
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OU

Článek 13
Členění OU

(1) OU se člení na součásti, jimiž jsou:

a) fakulty,

b) vysokoškolské ústavy,

c) jiná pracoviště,

d) rektorát.

(2) Organizační strukturu a vztahy mezi jednotlivými součástmi upravuje Organizační řád OU.

Článek 14
Fakulty

(1) Postavení a práva fakult OU jsou vymezena v § 23 a 24 zákona.

(2) Záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti upravují vnitřní předpisy fakulty ve smyslu § 33
zákona.

(3) Fakulty OU jsou uvedeny v Organizační struktuře OU, která je přílohou č. 8.

(4) Sídlem všech fakult OU je Ostrava.

Článek 15
Vysokoškolské ústavy

(1) Vysokoškolské ústavy jsou vědeckými pracovišti OU. Mohou se podílet na uskutečňování akreditovaných
studijních programů nebo jejich částí. 

(2) Ředitel vysokoškolského ústavu jmenuje se souhlasem AS OU vědeckou radu vysokoškolského ústavu, pro
niž přiměřeně platí Jednací řád VR OU.

(3) Vysokoškolské ústavy OU jsou uvedeny v příloze č. 8.

Článek 16
Jiná pracoviště 

(1) V čele jiného pracoviště  je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává rektor. 

(2) Činnost, řízení a organizaci jiného pracoviště  upravuje jeho organizační a provozní řád, který schvaluje AS
OU.

(3) Jiná pracoviště  jsou uvedena v příloze č. 8.
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Článek 17
Rektorát 

Rektorát je výkonným orgánem OU. Jeho organizaci, řízení a činnost upravuje Organizační řád rektorátu.

Část čtvrtá
STUDENTI A STUDIUM

Článek 18
Studenti

(1) Práva a povinnosti studentů  jsou vymezena § 62 a 63 zákona.

(2) Rozhodování o právech a povinnostech studentů je zakotveno v Řádu přijímacího řízení a rozhodování
o právech a povinnostech studentů na OU, který je přílohou č. 2.

(3) Ukládání sankcí za zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy
OU a jejích součástí studentem  upravuje Disciplinární řád pro studenty OU, který je vnitřním předpisem
OU  a disciplinární řády pro studenty jednotlivých fakult.

Článek 19
Přijímání ke studiu na OU

(1) Přijímání uchazečů na OU se řídí Řádem přijímacího řízení a rozhodování o právech a povinnostech
studentů na OU, který je přílohou č. 2.

(2) Další podmínky přijetí ke studiu, které se týkají určitých znalostí, schopností, nadání nebo prospěchu ze
střední školy, vyšší odborné školy stanoví vnitřní předpisy OU nebo každé fakulty OU.

Článek 20
Studium na OU

(1) Vysokoškolské vzdělání se získává na OU studiem v rámci akreditovaných studijních programů podle jejich
studijních plánů stanovenými formami studia. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na OU je přílohou č. 5. 

(2) Studijní činnost na OU upravuje Studijní a zkušební řád OU, který je jejím vnitřním předpisem.

(3) Podmínky pro přijímání a studium cizinců na OU určuje Řád pro studium cizinců na OU, který je přílohou č.
3.

(4) Ke studijní činnosti se vztahuje i Řád udělování akademického titulu doktor filozofie a doktor přírodních věd
na OU, který je jejím vnitřním předpisem.

(5) OU realizuje rovněž programy celoživotní vzdělávání. Náležitosti s tím spojené včetně případné úplaty  za
toto studium upravuje Řád celoživotního vzdělávání na OU, který je jejím vnitřním předpisem.

Článek 21
Poplatky a stipendia

(1) V souladu s § 58 zákona stanovuje OU poplatky spojené se studiem podle  přílohy č. 4.

(2) Studentům OU mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených Stipendijním řádem OU, který je
jejím vnitřním předpisem.
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Část pátá
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Článek 22
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

(1) OU koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem podle  § 72 až  76 zákona.

(2) Seznam oborů, ve kterých je OU  oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na
OU je přílohou č. 6.

Článek 23
Tvůrčí volno

(1) Udělování tvůrčího volna akademickým pracovníkům OU se řídí § 76 zákona.

(2) Mzdové náležitosti akademického pracovníka, kterému bylo poskytnuto tvůrčí volno, vymezuje Vnitřní
mzdový předpis  OU.

Článek 24
Výběrové řízení na OU

Obsazování míst akademických pracovníků a některých neakademických pracovníků OU řeší Řád výběrového
řízení OU, který je vnitřním předpisem  OU. 

Část šestá
VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Článek 25
Hlavní směry badatelské činnosti

(1) OU uskutečňuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou a uměleckou činnost.

(2) Hlavní směry badatelské činnosti OU jsou uvedeny v příloze č. 10.

Část sedmá
HOSPODAŘENÍ A HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Článek 26
Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení

(1) Podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona obsah, podmínky a četnost hodnocení své činnosti jsou upraveny vnitřním
předpisem OU. V souladu s ustanovením čl. 21 odst. 1  písm. f) zákona OU provádí pravidelné hodnocení
své činnosti a výsledky tohoto hodnocení zveřejňuje. Pravidelné hodnocení činnosti OU je standardní
metodou zajišťování její kvality.

(2) Na hodnotící činnost se vztahuje vnitřní předpis Hodnocení činnosti OU, který je přílohou č. 7.
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Článek 27
Rozpočet  

(1) OU sestavuje svůj rozpočet jako vyrovnaný a hospodaří podle něj v souladu  s § 18 zákona a zvláštními
právními předpisy.1) 

(2) Rozdělení prostředků jednotlivým součástem OU navrhuje rektor, předkládá je k vyjádření Správní radě OU
a schválení AS OU, který kontroluje využívání finančních  prostředků OU.

(3) Zásady pro tvorbu rozpočtu  stanoví směrnice „Metodika pro tvorbu rozpočtu OU“, ke které se vyjadřuje
AS OU po předchozím projednání Správní radou OU.   

(4) Pravidla hospodaření OU jsou uvedena  v příloze č. 11.

Článek 28
Majetek OU

(1) V souladu s § 19 zákona OU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena.

(2) O nakládání s majetkem rozhoduje rektor. V případech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona
rozhoduje rektor po předchozím písemném souhlasu Správní rady OU.

Část osmá
AKADEMICKÉ INSIGNIE, OBŘADY, ČESTNÁ OCENĚNÍ A MEDAILE

Článek 29 
Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů (dále jen „akademický

funkcionář OU“) a  akademických tradic jsou akademické insignie, akademické obřady a udělování čestných
ocenění a medailí OU. Způsob užívání insignií, podmínky a průběh akademických obřadů a podmínky pro
udělování čestných ocenění a medailí jsou uvedeny  v příloze č. 9.

Část devátá
SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 30
Přílohy Statutu OU

Součástí tohoto statutu jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - Cizojazyčné názvy OU,

b) Příloha č. 2 - Řád přijímacího řízení a rozhodování o právech a povinnostech studentů na OU,

c) Příloha č. 3 - Řád pro studium cizinců na OU,

d) Příloha č. 4 - Poplatky spojené se studiem na OU,

e) Příloha č. 5 - Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu,
formy výuky a standardní doby studia,

f) Příloha č. 6 -  Seznam oborů, ve kterých je OU oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem,

g) Příloha č. 7 - Hodnocení činnosti OU,

h) Příloha č. 8 - Organizační struktura OU,

                                                
1) Např. § 12 až 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů..
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i) Příloha č. 9 - Akademické insignie, obřady a medaile OU,

j) Příloha č. 10 - Hlavní směry badatelské činnosti na OU,

k) Příloha č. 11 - Pravidla hospodaření OU.

Článek 31
Platnost Statutu OU

(1) Zrušuje se Statut Ostravské univerzity v Ostravě registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministerstvo“) dne 5. února 1999 pod čj. 13 451/2005-30 ,  ve znění pozdějších změn.

(2) Tento statut byl podle  § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen AS OU dne 9. května 2005.

(3) Tento statut nabývá platnosti podle  § 36 odst. 4 zákona  dnem registrace ministerstvem.

 

 doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., v. r.   

 rektor
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Příloha č. 1  ke Statutu OU

CIZOJAZYČNÉ NÁZVY OU

Anglicky University of Ostrava

Německy                               Universität in Ostrava

Francouzsky Université d´Ostrava

Španělsky Universidad de Ostrava

Rusky Ostravskij Universitět

Latinsky Universitas Ostraviensis     
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Příloha č. 2 ke Statutu OU 

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OU

Článek 1
Přijímání ke studiu

(1) Na OU jsou studenti přijímáni v souladu se zákonem.

(2) Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studijním
programu ve všech formách studia jsou stanoveny v § 48 až  50 zákona.

(3) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu stanovuje Řád pro studium cizinců  na OU,
který tvoří přílohu  č. 3 statutu.

(4) Podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní
program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, stanoví  vnitřní předpis OU.

(5) Další podmínky přijetí ke studiu, které se týkají určitých znalostí, schopností, nadání nebo  prospěchu ze
střední školy, případně vyšší odborné školy nebo vysoké školy, stanoví vnitřní předpis OU nebo každé
fakulty OU.

(6) Splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 až 5 se  zpravidla ověřuje přijímací zkouškou.

Článek 2
Přijímací řízení

(1) OU nebo každá fakulta OU nejméně se čtyřměsíčním předstihem zveřejní na svých úředních  deskách:

a) lhůtu a formu pro podání přihlášky ke studiu,

b) podmínky přijetí podle čl.  1 odst. 2 až 5,

c) termín přijímací zkoušky,

d) formu a rámcový obsah přijímací zkoušky,

e) kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky,

f) výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,

g) standardní kombinace studijních oborů víceoborových studií (tj. takových, které mají zajištěný rozvrh
povinných předmětů  podle vzorového studijního plánu).

(2) Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné nebo elektronické přihlášky ke studiu  OU nebo fakultě,
která uskutečňuje příslušný studijní program. K přihlášce je nutno přiložit opis dokladu o zaplacení poplatku
za úkony spojené s přijímacím řízením, na nějž se vztahují ustanovení o poplatcích spojených se studiem na
OU, která tvoří přílohu č. 4 statutu.

(3) Přípravu, průběh a vyhodnocení přijímacích zkoušek stanovuje vnitřní předpis OU nebo každé fakulty OU.

(4) O přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném fakultou rozhoduje děkan,  u studijních programů
uskutečňovaných OU a  vysokoškolským ústavem rektor.

(5) Při rozhodování o přijetí ke studiu se postupuje podle § 50 zákona.

(6) V případě, že dojde ke ztrátě doručovaného rozhodnutí, vystaví se uchazeči a do vlastních rukou uchazeče
odešle duplikát rozhodnutí, a to bezprostředně po uplatnění oprávněného nároku uchazeče. Uchazeči,
kterému  nelze rozhodnutí doručit, se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty nebo OU.
Datum vyvěšení na úřední desce se považuje za datum doručení rozhodnutí.
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Příloha č. 3 ke Statutu OU

ŘÁD PRO STUDIUM CIZINCŮ  NA OU

Článek 1
Přijímání ke studiu

(1) Na OU jsou uchazeči, kteří jsou cizinci, přijímáni v souladu se zákonem.

(2) Ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu
konaném v českém nebo cizím jazyce jsou cizinci přijímáni ve všech formách studia podle Řádu přijímacího
řízení na OU, který tvoří přílohu č. 2 statutu,  s takovou  aplikací podmínek pro přijetí, aby byly splněny
závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

Článek 2
Studium cizinců

Studium cizinců ve studijním programu konaném v českém nebo cizím jazyce se uskutečňuje podle  zákona  a
Studijního a zkušebního řádu OU.

Článek 3 
Poplatky spojené se studiem

Na poplatky spojené se studium cizinců, kteří studují ve studijních programech,  se vztahuje zákon, statut
a příloha č. 4 statutu.
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Příloha č. 4 ke Statutu OU 

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM NA OU 

Článek 1
Stanovení a placení poplatků 

(1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí na OU ve vztahu k základu stanovenému podle § 58
odst. 2 zákona (dále jen „základ“) nejvýše 20 % základu. Konkrétní výši pro příslušný akademický rok
stanoví rektor.  

(2) Poplatek podle odstavce  1 platí a opis dokladu o zaplacení tohoto poplatku přikládá uchazeč o studium na
OU k písemné  přihlášce. Neuhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se považuje za
nesplnění podmínky pro přijetí ke studiu. Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím
řízením nevrací.  

(3) V souladu se zákonem stanovuje OU poplatek za studium studentovi, který studuje déle než je standardní
doba studia v bakalářském, magisterském  nebo navazujícím magisterském studijním programu zvětšená
o jeden rok. Měsíční výše poplatku za studium se rovná minimálně základu pro příslušný akademický rok po
zaokrouhlení na stokoruny nahoru a maximálně jeho trojnásobku zaokrouhlenému na stokoruny nahoru.
Konkrétní výši poplatku pro daný akademický rok a studijní program určuje rektor.  
Stejně se postupuje při překročení standardní doby studia, jde-li o souběh řádných bakalářských,
magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů. 

Do doby studia se započte též doba  předchozího studia v bakalářských, magisterských a navazujících
magisterských studijních programech, které nebyly řádně  ukončeny.   

(4) Absolventu bakalářského nebo magisterského studijního programu, který studuje v dalším bakalářském,
magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu, stanovuje OU poplatek za studium,
jehož výše se za každý akademický rok studia rovná základu platnému pro příslušný akademický rok po
zaokrouhlení na padesátikoruny směrem dolů. To neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního
programu v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádných studijních programů
nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho. Pokud celková doba dalšího studia překročí
standardní dobu studia, stanoví OU poplatek za studium podle odstavce 3.

(5) Poplatek za studium stanovený podle odstavce 3 je student povinen uhradit  nejpozději do desátého dne
každého dalšího započatého měsíce studia; kopii dokladu o zaplacení předkládá v tomto termínu na
studijním oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Ukončí-li student studium v průběhu
akademického roku, poplatek za započatý měsíc studia se mu nevrací. 

(6) Poplatek za studium stanovený podle odstavce 4 za celý akademický rok je student povinen uhradit  nejvýše
ve dvou splátkách vždy na semestr dopředu, a to první splátku ve výši jedné poloviny ročního poplatku  při
zápisu do akademického roku a druhou splátku ve výši jedné poloviny ročního poplatku  nejpozději do
čtrnácti dnů od začátku letního semestru; kopii dokladu o zaplacení předkládá v tomto termínu na studijním
oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Ukončí-li student studium v průběhu akademického roku,
poplatek za studium ani jeho část se mu nevrací.

(7) Neuhradí-li student poplatek za studium podle odstavce 3 nebo  4 nebo jeho splátku ve stanoveném termínu
a nebyl-li mu poplatek za studium prominut nebo termín splatnosti na základě jeho žádosti odložen,
postupuje se podle § 64 až 69 zákona.   

(8) OU zveřejní výše poplatků spojených se studiem pro příští akademický rok do 14 dnů po vyhlášení základu
ministerstvem.

(9) Rektor může snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti poplatku  za studium podle těchto zásad:

a) žádost o úlevu podává student  písemně prostřednictvím děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu,

b) žádost o úlevu student formuluje jednoznačně a uvádí věrohodné důvody pro poskytnutí úlevy,

c) k žádosti o úlevu student přiloží doklady, které prokazují okolnosti rozhodné pro její poskytnutí, 

d) vyjádření děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu k žádosti je ”doporučuji” nebo ”nedoporučuji”,

e) rektor žádosti vyhoví, nevyhoví nebo žádost vrátí jako nedostatečně doloženou,
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f) při rozhodování o úlevách rektor přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním komplikacím,
které nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia.

Článek 2
Poplatky za studium v cizím jazyce

 (1) Studenti  studující ve studijním programu v cizím jazyce platí  poplatek za studium, jehož měsíční výše  činí
trojnásobek základu pro příští akademický rok zaokrouhlený na stokoruny směrem nahoru. 

(2) Výši poplatku za studium ve studijním programu v cizím jazyce  pro příští akademický rok  zveřejňuje OU
v souladu s § 58  zákona před termínem pro podávání přihlášek ke studiu. 

(3) Student,  který studuje ve studijním programu v cizím jazyce, je povinen uhradit  poplatek za studium
stanovený podle odstavce 1  pro běžný akademický rok  ve dvou stejných splátkách:

a) první splátku ve výši jedné poloviny ročního poplatku za studium při zápisu,

b) druhou splátku ve výši jedné poloviny ročního poplatku za studium do 14 dnů po začátku letního
semestru.

(4) Ukončí-li student  studující ve studijním programu v cizím jazyce studium v průběhu akademického roku,
poplatek za studium ani jeho část se mu nevrací.

(5) Neuhradí-li student  studující ve studijním programu v cizím jazyce poplatek za studium stanovený podle
odstavce 1 nebo jeho splátku ve stanoveném termínu a nebyl-li mu poplatek za studium prominut nebo
termín splatnosti na základě jeho žádosti odložen, postupuje se podle § 64 až 69 zákona. 
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Příloha č. 5 ke Statutu OU

SEZNAM STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU
VČETNĚ JEJICH TYPU, FORMY VÝUKY

A STANDARDNÍ DOBY STUDIA

Filozofická fakulta
Kód

studijního
programu

(STUD
PROG2)

Název studijního
programu 

Kód
studijního

oboru
(KKOV) 

Název studijního oboru3) Standardní doba
studia

v akademických
rocích4)

Forma studia5)

B  M,N P FS,A
B 7105 Historické vědy 7105R021 Historie 3 P
B 7105 Historické vědy 7105R010 České a československé dějiny 3 P
B 6731 Sociální politika a sociální práce 6731R018 Poradenství v sociální práci 3 P
B 6101 Filozofie 6101R023 Praktická filozofie 3 P
B 6107 Humanitní studia 6208R125 Management pro veřejný sektor 3 P
B 7310 Filologie 7310R191 Angličtina ve sféře podnikání 3 P,K
B 7310 Filologie 7310R192 Němčina ve sféře podnikání 3 P,K
B 7310 Filologie 7310R193 Ruština ve sféře podnikání 3 P,K
B 7310 Filologie 7310R194 Španělština ve sféře podnikání 3 P
B7310 Filologie 7310R225 Francouzština ve sféře podnikání 3 P
B 7310 Filologie 7310R033 Český jazyk a literatura 3 P
B 7310 Filologie 7310R033 Český jazyk a literatura 4 K
B 8109 Obecná teorie a dějiny umění 

a kultury
8109R004 Dějiny umění  a péče o kulturní dědictví 3 P,K

B 8109 Obecná teorie a dějiny umění
 a kultury

8109R016 Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči
a technické památky

3 P

N 7310 Filologie 7310T033 Český jazyk a literatura (2) P
N 6731 Sociální politika a sociální práce 6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením (2) P,K
N 6731 Sociální politika a sociální práce 6731T020 Sociální práce s poradenským zaměřením na

prevenci a resocializaci
(2) P

N 7105 Historické vědy 7105T035 Kulturní dějiny (2) P
N 7105 Historické vědy 7105T050 Hospodářské a sociální dějiny novověku (2) P
M 7105 Historické vědy 7105T021 Historie 5 P
M 6731 Sociální politika a sociální práce 6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením 5 P
M 7310 Filologie 7310T126 Polský jazyk 5 P
M 7503 Učitelství pro základní školy 7503T119 Učitelství historie pro 2. st. ZŠ ), 4 P
M 7503            7503T120 Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ *) 4 P
M 7503           7503T091 Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ *)    4 P
M 7503          7503T009 Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ *)    4 P
M 7503         7503T043 Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ *) 4 P
M 7504 Učitelství pro střední školy 7504T041 Učitelství českého jazyka pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T039 Učitelství českého jazyka a literatury pro střední

školy 
5 P

M 7504 7504T170 Učitelství anglického jazyka pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T094 Učitelství německého jazyka pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T052 Učitelství francouzského jazyka pro střední

školy
5 P

M 7504 7504T171 Učitelství polského jazyka pro SŠ*) 5 P

                                                
2) B - bakalářský studijní program, N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M-  magisterský
studijní program P - doktorský studijní program.
3)  Studijní obory označené hvězdičkou lze  studovat zpravidla pouze  dvouoborově. 
4) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský. 
5) P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory)
uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím jazyce).
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M 7504 7504T125 Učitelství španělského jazyka pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T172 Učitelství ruského jazyka pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T063 Učitelství historie pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T164 Učitelství základů společenských věd  pro SŠ*) 5 P
P 7105 Historické vědy 7105V030 Hospodářské a sociální dějiny 3 P,K
P 8106 Teorie a dějiny literatury 8106V004 Teorie a dějiny české literatury 3 P,K
P 7310 Filologie 7310V126 Polský jazyk 3 P,K

Pedagogická fakulta
Kód

studijního
programu

(STUD
PROG)

Název studijního
programu 

Kód
studijního

oboru
(KKOV) 

Název studijního oboru Standardní doba
studia

v akademických
rocích 

Forma studia
B  M,N P FS,A

B 7501 Pedagogika 7502R014 Sociální pedagogika – prevence a resocializace 3 K
B 7506 Speciální pedagogika 7506R010 Speciální pedagogika pro učitelky  mateřských škol a

výchovné pracovníky
3 K

B 7507 Specializace v pedagogice 7504R100 Učitelství odborných předmětů 3 K
7507R001 Informační technologie ve vzdělávání 3 K
7531R001 Učitelství pro mateřské školy 3 P

B 7404 Rekreologie 7401R009 Rekreologie – pedagogika volného času 3 P
Vychovatelství Vychovatelství 3 P

B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 3 P
N 7507 Specializace v pedagogice 7502T014 Sociální pedagogika – prevence a resocializace (2) K
N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T100 Učitelství odborných předmětů (2) K
N 7501 Pedagogika Sociální pedagogika 2 P
M 7503 Učitelství pro základní školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy 4 P,K
M 7503 Učitelství pro základní školy 7503T019 Učitelství českého jazyka – pro 2. stupeň ZŠ 4 P
M 7503 7503T039 Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ *) 4 P
M 7503 7503T034 Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ *) 4 P
M 7503 7503T111 Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ  *) 4 P
M 7503 7503T045 Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ *) 4 P
M 7503 7503T098 Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ *) 4 P
M 7503 7503T100 Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ *) 4 P
M 7503 7503T121 Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ *) 4 P
M 7503 Učitelství pro základní školy 7503T019 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a

učňovské školství
4 P

M 7504 Učitelství pro střední školy 7504T070 Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství  pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T160 Učitelství výtvarné výchovy a výtvarné tvorby pro SŠ*) 5 P
M 7504 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
M 7504 7504T176 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a

základní umělecké školy
7504T240 Výtvarná výchova pro jiné kombinace středních škol 5 P

M 7505 Vychovatelství 7505T010 Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním
zaměřením

4 P

P 7507 Specializace v pedagogice 7501V005 Hudební teorie a pedagogika 3 P,K
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Přírodovědecká fakulta
Kód

studijního
programu

(STUD
PROG)

Název studijního
programu 

Kód
studijního

oboru
(KKOV) 

Název studijního oboru Standardní doba
studia

v akademických
rocích 

Forma studia
B  M,N P FS,A

B 1407 Chemie 1407R005 Chemie 3 P
B 1501 Biologie 1501R015 Systematická biologie  a ekologie 3 P
B 1501 Biologie 3904R002 Aplikovaná ekologie 3 P
B 1501 Biologie Experimentální biologie 3 P
B 1702 Aplikovaná fyzika 1702R006 Biofyzika – diagnostika vlivu  životního prostředí na

živé systémy
3 P

B 1702 Aplikovaná fyzika 1702R005 Biofyzika 3 P
1702R014 Měření a počítačová prezentace dat 3 P

B 1802 Aplikovaná informatika 1802R009 Informatika a výpočetní technika – aplikovaná
informatika

3 P,K

B 1802 Aplikovaná informatika 1802R001 Aplikovaná informatika 3 K, D
B 1103 Aplikovaná matematika 1103R002 Aplikace matematiky v ekonomii 3 P
B 1103 Aplikovaná matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P
B 1103 Aplikovaná matematika 1103R023 Matematické a počítačové metody zpracování

informací
3 P

B 1301 Geografie 1301R004 Fyzická geografie a geoekologie 3 P
B 1301 Geografie 1301R009 Politická a kulturní geografie 3 P
B 1301 Geografie 1301R015 Sociální geografie a regionální rozvoj 3 P
B 1301 Geografie 1302R006 Kartografie a geoinformatika 3 P
B 1801 Informatika 1801R001 Informatika 3 P
B 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604R005 Ochrana a tvorba krajiny 3 P
N 1702 Aplikovaná fyzika 1702T005 Biofyzika (2) P

 N 1103 Aplikovaná matematika 1103T002 Aplikace matematiky v ekonomii (2) P
N 1103 Aplikovaná matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P
N 1301 Geografie 1301T004 Fyzická geografie a geoekologie (2) P
N 1301 Geografie 1301T009 Politická a kulturní geografie (2) P
N 1301 Geografie 1301T015 Sociální geografie a regionální rozvoj (2) P
N 1407 Chemie 1404T003 Fyzikální chemie povrchů (2) P
N 1801 Informatika 1802T006 Informační systémy (2) P, K
N 1801 Informatika 1801T006 Matematická informatika (2) P
N 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604T005 Ochrana a tvorba krajiny (2) P
N 1801 Informatika 1802T006 Informační systémy (3) P
N 1801 Informatika 1801T006 Matematická informatika (3) P
N 1501 Biologie Systematická biologie a ekologie 2 P
M 1103 Aplikovaná matematika 1103T004 Aplikovaná matematika 5 P
M 1103 Aplikovaná matematika 1103T002 Aplikace matematiky v ekonomii 5 P
M 1103 Aplikovaná matematika 7504T088 Učitelství matematiky pro střední školy  *) 5 P
M 1301 Geografie 1301T005 Geografie 5 P
M 1301 Geografie 1301T009 Politická a kulturní geografie 5 P
M 1301 Geografie 7504T058 Učitelství geografie pro střední školy  *) 5 P
M 1601 Ekologie a ochrana  prostředí 1604T005 Ochrana a tvorba krajiny 5 P
M 1801 Informatika 1802T010 Informatika a výpočetní  technika – informační

systémy
5 P

M 1801 Informatika 7504T077 Učitelství informatiky pro střední školy  *) 5 P
M 7503 Učitelství pro základní

školy
7503T108 Učitelství výpočetní techniky pro základní skoly *) 4 P

M 7503 7503T029 Učitelství fyziky pro základní školy *) 4 P
M 7503 7503T037 Učitelství chemie pro  základní školy *) 4 P
M 7503 7503T012 Učitelství biologie pro  základní školy *) 4 P
M 7503 7503T031 Učitelství geografie pro  základní školy *) 4 P
M 7504 Učitelství pro střední školy 7504T077 Učitelství informatiky pro  střední školy*) 5 P
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M 7504 7504T088 Učitelství matematiky pro  střední školy*) 5 P
M 7504 7504T054 Učitelství fyziky pro  střední školy*) 5 P
M 7504 7504T074 Učitelství chemie pro  střední školy*) 5 P
M 7504 7504T028 Učitelství biologie pro  střední školy*) 5 P
M 7504 7504T165 Učitelství geografie pro  střední školy*) 5 P
P 1103 Aplikovaná matematika 1103V004 Aplikovaná matematika 3 P,K
P 1103 Aplikovaná matematika 1103V003 Aplikovaná algebra 3 P,K
P 1103 Aplikovaná matematika 1103V010 Fuzzy modelování 3 P,K

P 1301  Geografie 1301V017 Environmentální geografie 3 P,K
P 7507 Specializace v pedagogice 7501V026 Teorie vzdělávání ve fyzice 3 P,K
P 1801 Informatika Informační systémy 3 P,K

 Zdravotně sociální fakulta
Kód

studijního
programu

(STUD
PROG)

Název studijního programu Kód
studijního

oboru
(KKOV) 

Název studijního oboru Standardní doba
studia

v akademických
rocích 

Forma studia
B  M,N P FS,A

B 5341 Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra 3 P
5341R007 Porodní asistentka 3 P

B 5342 Rehabilitace 5342R004 Fyzioterapie 3 P
B 5345 Specializace ve zdravotnictví 5345R016 Zdravotnické vyšetřovací metody 3 P
B 5345 Specializace ve zdravotnictví 5341R008 Sociálně zdravotní a geriatrická péče 3 P
B 5345 Specializace ve zdravotnictví 5345R010 Radiologický asistent 3 P
B 5345 Specializace ve zdravotnictví 5345R021 Zdravotnický záchranář 3 P
B 5347 Veřejné zdravotnictví 5345R006 Ochrana veřejného zdraví 3 P
B 5346 Ekonomika a řízení zdravotnictví 5346R005 Zdravotnický management – ošetřovatelská

péče
3 K

N 5347 Veřejné zdravotnictví 5345T006 Ochrana veřejného zdraví (2) P
N 5347 Veřejné zdravotnictví 5345T019 Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně

veřejného zdraví
(2) P

M 5345 Specializace ve zdravotnictví 5345T011 Sociální práce se zdravotnickým profilem 5 P
P 6731 Sociální politika a sociální práce 6731V012 Sociální práce 3 P,K

OU a Institut pro umělecká studia
Kód

studijního
programu

(STUD
PROG)

Název studijního
programu 

Kód
studijního

oboru
(KKOV) 

Název studijního oboru Standardní doba
studia

v akademických
rocích 

Forma studia
B  M,N P FS,A

B 8206 Výtvarná umění 8204R002 Animovaná tvorba 3 P
8206R019 Grafika 3 P
8206R022 Intermediální umění 3 P
8206R034 Malba 3 P
8206R057 Sochařství - volná tvorba 3 P

N 8206 Výtvarná  umění 8206T019 Grafika (2) P
8206T022 Intermediální umění (2) P
8206T034 Malba (2) P
8206T057 Sochařství - volná tvorba (2) P

M 8201 Hudební umění 8201T000 4 P
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Příloha č. 6  ke Statutu OU

SEZNAM OBORŮ, VE KTERÝCH JE OU  OPRÁVNĚNA KONAT HABILITAČNÍ
ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

1. Filozofická fakulta

a) České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 

b) Dějiny české literatury  

c) Polský jazyk 

2. Přírodovědecká fakulta

a) Aplikovaná matematika

3. Pedagogická fakulta 

a) Hudební teorie a pedagogika
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Příloha č. 7 ke Statutu OU

HODNOCENÍ ČINNOSTI OU

Článek 1
Úvodní ustanovení

Hodnocení činnosti OU  stanovuje podmínky, obsah a četnost hodnocení a jeho zabezpečení podle § 17 odst. 2
písm. f) zákona.

Článek 2
Oblast hodnocení

(1) Hodnocení činnosti OU se provádí v oblasti:

a) vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti,

b) vysokoškolského a celoživotního vzdělávání,

c) hospodaření a nakládání s majetkem,

d) organizační a řídící činnosti.

(2) Hodnocení činnosti podle odstavce 1 se provádí na:

a) úrovni OU,

b) úrovni součásti OU.

(3) Hodnocení činnosti podle odstavce 2 písm. a) probíhá jedenkrát ročně zpravidla k 31. 12., týká se
uplynulého akademického roku a je zveřejňováno ve výroční zprávě OU v souladu s požadovanou formou
této zprávy.

(4) Hodnocení činnosti podle odstavce 2 písm. b) probíhá pravidelně jedenkrát za tři až pět let a může být
součástí výroční zprávy OU v akademickém roce, kdy toto hodnocení proběhlo. Pokud tomu tak není, je
zveřejněno jinou vhodnou formou.

(5) Hodnocení činnosti OU podle odstavce 2 písm. a) vychází rovněž z hodnocení činnosti  podle odstavce 2
písm. b).

(6) Součásti OU si mohou stanovit další hodnocení činnosti.

Článek 3
Obsah hodnocení činnosti v rámci OU

(1) Obsah a forma hodnocení činnosti se stanovuje po schválení příslušným orgánem OU směrnicí rektora.

(2) Obsah  hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) schvaluje VR OU na základě návrhu rektora.

(3) Obsah hodnocení  činnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) schvaluje AS OU na návrh kvestora.

(4) Hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. a) musí obsahovat :

a) Přehled publikační činnosti zaměstnanců jednotlivých součástí OU za dané období zpracovaný ve formě
umožňující jeho využití pro Registr informací o výsledcích výzkumných organizací  a vyhodnocení této
publikační činnosti.

b) Přehled zapojení zaměstnanců jednotlivých součástí OU v daném období do grantových aktivit
a vyhodnocení těchto aktivit.

c) Přehled a vyhodnocení  participace zaměstnanců jednotlivých součástí OU v daném období na odborných
akcích, zahraničních pobytech a přehled o návštěvách zahraničních pracovníků na OU.

d) Přehled a vyhodnocení aktivit jednotlivých součástí OU v daném období v oblasti řádně ukončených
doktorandských studijních programů a to jak vlastních zaměstnanců, tak v rámci akreditovaných
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studijních programů a ukončených habilitačních a profesorských řízení jak vlastních zaměstnanců, tak
v rámci akreditovaných oprávnění.

e) Přehled a vyhodnocení uznání vědeckých a tvůrčích aktivit zaměstnanců jednotlivých součástí OU
odbornou veřejností.

(5) Hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. b) musí obsahovat:

a) přehled o pedagogickém zabezpečení akreditovaných studijních programů,

b) vyhodnocení inovačních procesů v oblasti akreditovaných studijních programů ve sledovaném období,

c) vyhodnocení materiálního a informačního zabezpečení  akreditovaných studijních programů ve
sledovaném období.

(6) Hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) musí obsahovat:

a) přehled a vyhodnocení změn v organizaci a řízení,

b) návrh na případná opatření v oblasti řízení a organizace.

Článek 4
Obsah hodnocení činnosti v součásti 

(1) Obsah a forma interního hodnocení činnosti se stanovuje směrnicí rektora pro schválení VR  OU.

(2) Pro vzájemné porovnání hodnocení činnosti součástí stanoví VR OU na návrh rektora srovnávací ukazatele
pro jednotlivé oblasti hodnocení. Hodnocení činnosti součásti  musí obsahovat: 

a) Vyhodnocení výsledků v oblasti publikační a jiné tvůrčí činnosti zaměstnanců  součásti.

b) Vyhodnocení výsledků grantových aktivit zaměstnanců součásti.

c) Vyhodnocení kvality personální struktury  součásti a jejího vývoje.

d) Vyhodnocení vývoje součásti  v jednotlivých typech studijních programů a  jejich personálního
zabezpečení.

e) Vyhodnocení zahraničních aktivit součásti.

f) Vyhodnocení informačního a materiálního zabezpečení pedagogické a tvůrčí činnosti  součásti.

g) Vyhodnocení vývoje ekonomické situace OU a jejich součástí.

(3) V případě, že Akreditační komise stanoví požadavky a kritéria pro hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 5,
jsou tato zahrnuta do hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 2.

Článek 5
Podmínky hodnocení činnosti

(1) Podmínky pro hodnocení činnosti podle čl. 2 odst. 2 stanovuje směrnice rektora. Tyto podmínky obsahují:

a) obsah hodnocení podle čl. 3 nebo  4,

b) formu zpracování hodnocení,

c) odpovědnost za realizaci hodnocení,

d) termín realizace hodnocení a hodnocené období,

e) formu zveřejnění výsledků hodnocení a odpovědnost za toto zveřejnění.

(2) Jednotlivé součásti OU si mohou vytvářet vlastní systém hodnocení činnosti, které je v souladu s touto
přílohou statutu.
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Příloha č. 8 ke  Statutu OU 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OU

Článek 1
Organizační struktura  

(1) OU se v souladu s ustanovením § 22 zákona  člení takto:

a) Fakulty

− Filozofická fakulta

− Pedagogická fakulta

− Přírodovědecká fakulta

− Zdravotně sociální fakultu

b) Vysokoškolské ústavy 

− Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

− Ústav pro regionální studia 

− Institut pro umělecká studia 

c) Jiná pracoviště

− Centrum informačních technologií

− Univerzitní knihovna

− Centrum informačních a poradenských služeb

− Galerie student

d) Rektorát.

(2) Rektor řídí činnost OU v souladu s ustanovením § 10 zákona.

(3) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři: 

a) pro strategii, organizaci a rozvoj,

b) pro studium a vzdělávání,

c) pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy.

Článek 2
Organizační řád OU

(1) Činnost jednotlivých součástí, jejich kompetence, odpovědnosti a vzájemné vztahy určuje Organizační řád
OU.

(2) Organizační  řád OU schvaluje AS OU na základě návrhu rektora.



Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě

21

Příloha č. 9 ke Statutu OU

AKADEMICKÉ INSIGNIE, OBŘADY A MEDAILE OU

Článek 1
Akademické insignie

(1) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů OU a akademických tradic jsou
akademické insignie OU. Způsob užívání insignií stanoví rektor.  Dokumentace insignií je uložena na
rektorátu OU.

(2) Vysokoškolské taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat:

a) akademičtí funkcionáři OU  a ředitelé vysokoškolských ústavů,

b) členové VR OU,

c) kvestor a tajemníci fakult,

d) další akademičtí pracovníci a vědečtí pracovníci podle rozhodnutí rektora,

e) významní hosté podle rozhodnutí rektora.

Způsob užívání talárů stanoví rektor.

Článek 2
Akademické obřady 

(1) Akademickými obřady jsou:

a) imatrikulace,

b) promoce,

c) slavnostní zasedání VR OU nebo vědeckých rad fakult a vysokoškolských ústavů.

(2) Imatrikulace studentů studijních programů provádějí jednotlivé fakulty za účasti rektora  a akademických
funkcionářů příslušné fakulty. Znění imatrikulačního slibu je uvedeno ve  statutech fakult.

(3) Promoce magisterské a doktorské absolventů magisterského a doktorského studijního programu provádějí
fakulty za účasti rektora, děkana, sponzora a promotora. Formule promotora, magisterský a doktorský slib
jsou uvedeny ve statutech fakult.

(4) Promoce bakalářské provádějí fakulty za účasti akademických funkcionářů příslušné fakulty a sponzora. 

(5) Magisterské promoce a doktorské promoce sub auspiciis upravují směrnice schválené rektorem.

(6) Doktorské promoce honoris causa upravuje Řád pro udělování čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa
Ostravské univerzity v Ostravě, který je součástí Vnitřních předpisů OU.
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Příloha č. 10 ke Statutu OU

HLAVNÍ SMĚRY BADATELSKÉ ČINNOSTI 

NA OU

 Článek 1

(1) V oblasti formálních věd

a) Matematické  modelování a počítačová simulace systémů a procesů (včetně fuzzy modelování)

b) Teoretická algebra zaměřená na teorii uspořádaných množin a teorii okruhů s aplikacemi v teorii čísel

(2) V oblasti přírodních věd

a) Struktura a chování pevných látek se zaměřením na termodynamiku, transportní jevy, povrchové
struktury a sorpční procesy

b) Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech

c) Ekologické a geografické změny struktur průmyslových regionů

(3) V oblasti filologických věd

a) Řečová komunikace v mateřském a cizích jazycích, včetně sociolektů

(4) V oblasti historických věd

a) Demografická a historická studia

(5) V oblasti filozofických, psychologických a sociologických věd

a) Adaptace imigrantů a problematika minorit

b) Aktivity s hospodářskými změnami

(6) V oblasti teorie a věd o umění

a) Literatura a výtvarné umění v regionu

b)  Historicko-estetické problémy regionální hudby a výtvarného umění

(7) V oblasti pedagogických věd

a) Vzdělávání učitelů, vychovatelů a dětí pro společnost 21. století

b) Didaktika oborů 

c) Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

(8) V oblasti zdravotních věd

     a) Studium vlivu životních a pracovních podmínek a sociálních faktorů na zdravotní stav   obyvatelstva
ostravského regionu (včetně vlivů xenobiotik a léků).
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Příloha č. 11 ke  Statutu OU

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OU

Článek 1
Úvodní ustanovení 

(1) Úkoly zřizovatele plní pro OU  ministerstvo.

(2) Hospodaření OU se řídí zákonem,  rozhodnutím  o poskytnutí dotace, zvláštními právními předpisy,6)

metodickými pomůckami ministerstva a vnitřními předpisy OU.

Článek 2
Hospodaření OU 

(1) Základním zdrojem hospodaření OU jsou kapitálové a běžné  dotace ze státního rozpočtu.

(2) OU je povinna při plnění svých úkolů počínat si hospodárně a efektivně využívat prostředky státního
rozpočtu v souladu se zvláštními právními předpisy7)  a v souladu s podmínkami použití dotace. 

(3) Za účelné využívání dotací a jejich vypořádání se státním rozpočtem a za řádné hospodaření s majetkem je
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“) odpovědný rektor.

(4) Za účelné hospodaření fakult a dalších součástí OU odpovídají rektorovi příslušní děkani a vedoucí dalších
součástí OU.

(5) OU je povinna vést řádnou evidenci majetku a při úpravě nakládání s tímto majetkem je povinna řídit se
zákonem a dalšími obecnými předpisy.

(6) OU je povinna využívat majetek k plnění úkolů ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
nebo další tvůrčí činnosti.V rámci této hlavní činnosti OU vyvíjí i činnost vydavatelskou  a nakladatelskou -
vydávání spisů, skript, publikací, učebních textů a příležitostných tisků, dále činnost propagační, kulturní a
sportovní.

(7) OU může majetek využívat i k doplňkové činnosti, v níž vykonává za úplatu činnosti navazující na její
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost, přičemž tato činnost slouží
k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost však nesmí ohrozit kvalitu, rozsah
a dostupnost činností, ke kterým byla OU zřízena. Doplňková činnost je upravena samostatným předpisem
(řídící normou OU).

(8) OU hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů, který sestavuje na období kalendářního roku jako
vyrovnaný. Po skončení kalendářního roku provede vypořádání se státním rozpočtem a předloží je ve
stanovených termínech ministerstvu.

(9) OU účtuje v soustavě podvojného účetnictví a řídí se obecnými předpisy o účetnictví.8)

Článek 3
                                                

6) Např. § 12 až 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva financí č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.  
8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva financí č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
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Finanční hospodaření s běžnými  prostředky

Finanční prostředky k zajištění činnosti financované z běžných  prostředků získává OU zejména:

a) z dotací ze státního rozpočtu,

b) z poplatků spojených se studiem,

c) z výnosů  z majetku,

d) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, a rozpočtu krajů a  obcí a rozpočtu EU,

e) z výnosů z doplňkové činnosti,

f) z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů,

g) sdružením finančních prostředků,

h) z vytvořených vlastních fondů,

i) úvěry od peněžních ústavů.

Článek 4
Finanční hospodaření s kapitálovými  prostředky

(1) Finanční prostředky k zajištění činnosti financované z kapitálových  prostředků získává OU zejména:

a) z individuálních nebo systémových kapitálových transferů (investičních dotací) ze státního rozpočtu,

b) z veřejných rozpočtů, státních fondů a fondů Evropské unie,

c) z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,

d) sdružením prostředků,

e) úvěry od peněžních ústavů.

(2) Kapitálové  prostředky získané z individuálních nebo systémových transferů ze státního rozpočtu jsou přísně
účelově vázané a jsou předmětem ročního vypořádání se státním rozpočtem.

Článek 5 
Fondy

(1) Veřejná vysoká škola zřizuje  tyto fondy:

a) rezervní fond na krytí ztrát v následujících účetních období,

b) fond reprodukce  investičního majetku, 

c) stipendijní fond,

d) fond odměn. 

(2) Zdrojem rezervního fondu na krytí ztrát v následujících účetních obdobích je příděl z hospodářského
výsledku po jeho zdanění. Prostředků lze použít výhradně na krytí ztráty v následujících účetních období. 

(3) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku je:

a) příděl z hospodářského výsledku po jeho zdanění,

b) účetní odpisy dlouhodobého  majetku,

c) výnos z prodeje a likvidace dlouhodobého majetku do výše zůstatkové hodnoty (částka, převyšující
zůstatkovou hodnotu je ostatním výnosem),

d) sdružené prostředky na společnou investiční činnost.

Prostředky lze použít:

a) k financování dlouhodobého majetku,

b) k poskytování prostředků jiným osobám v rámci uzavřené smlouvy o sdružené investiční činnosti,

c) k úhradě splátek investičních úvěrů a půjček,
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d) jako doplňkového zdroje financování oprav a údržby dlouhodobého  majetku po zabezpečení
investičních potřeb OU.

(4) Zdrojem stipendijního fondu jsou:

a) příděl z hospodářského výsledku po zdanění,

b) poplatky spojené se studiem s výjimkou poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)
a poplatků za studium stanovených podle § 58 odst. 5 zákona.

     Prostředků fondu lze použít k výplatám stipendií podle Stipendijního řádu OU.

     Zdrojem stipendijního fondu nejsou prostředky poskytnuté OU na stipendia v rámci dotace ze státního
rozpočtu. Tyto prostředky jsou předmětem ročního zúčtování se státním rozpočtem.

(5) Zdrojem fondu odměn je příděl z hospodářského výsledku po zdanění. Prostředky fondu lze použít v souladu
s Vnitřním mzdovým předpisem OU.

(6) V rozdělení hospodářského výsledku do jednotlivých fondů přihlédne OU ke svým specifickým potřebám.

Článek 6
 Další ustanovení o finančním hospodaření

(1) OU může přijímat úvěry, návratné finanční výpomoci a půjčky na kapitálové a běžné  výdaje, pokud z jejich
přijetí nevzniknou nároky vůči státnímu rozpočtu a pokud je zajištěna jejich návratnost v rámci hospodaření
OU.

(2) Stát neručí za závazky OU.

(3) OU nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení
se stát  zaručil.

(4) OU není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti
ani k peněžitému nebo nepeněžitému vkladu do obchodní společností nebo družstva.

(5) Univerzita může vkládat peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob po vyjádření AS OU podle  § 9
odst. 2  písm. c) zákona a po vydání předchozího písemného souhlasu  Správní rady OU podle § 15 odst. 1
písm. d) zákona.

Článek 7
Finanční prostředky z dotací

Finanční prostředky z běžných a kapitálových  dotací se OU uvolňují podle metodiky Ministerstva financí.

Článek 8
Poskytování příspěvků jiným osobám

(1) OU financuje kapitálové a běžné výdaje svých účelových zařízení, pokud slouží zaměstnancům nebo
studentům OU.

(2) Financování všech aktivit probíhá  bezhotovostně s výjimkou drobných nákupů a nákupů k zajištění
naléhavé potřeby zabezpečení provozu - opravy a údržba budov, strojů a zařízení (maximální limit
hotovostní úhrady je 10.000 Kč).

(3) OU není oprávněna přispívat na stravování studentům, je však oprávněna hradit až do výše skutečných
nákladů, kromě hodnoty potravin, provoz svých stravovacích zařízení zajišťujících stravování studentů
dvěma hlavními jídly denně.  OU  přispívá svým zaměstnancům, kteří jsou  v hlavním pracovním poměru na
OU s úvazkem  50 % a více podle podmínek schválených v kolektivní smlouvě nebo stanovených ve
vnitřním předpisu až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla denně, maximálně však do výše 70 %
stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin, podle obecného  předpisu o cestovních náhradách, pokud
se zaměstnanec OU stravuje v jiných stravovacích zařízeních na základě uzavřené smlouvy o závodním
stravování. Konkrétní výše příspěvku je určena podle finančních podmínek rozhodnutím rektora. Na
příspěvek na stravování má zaměstnanec právo pouze za odpracovanou směnu a v případě, že neuplatňuje
nárok na stravné podle obecných předpisů o cestovních náhradách.
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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY  V OSTRAVĚ

Článek 1
Obecná ustanovení

(1)  Vědeckou radu Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „VR OU“) svolává a řídí rektor, v jeho
nepřítomnosti jím určený prorektor.

(2)  Jednání VR OU se řídí programem, který předkládá rektor ke schválení VR OU před zahájením jednání.
Každý člen VR OU má právo navrhnout změnu tohoto programu, o níž musí VR OU hlasovat.

(3)  VR OU je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za semestr, a to písemnou formou nejpozději 3
týdny před jejím konáním.

(4)  Jednání VR OU je veřejné, pokud zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“) nestanoví jinak.

(5)  Členství ve VR OU je čestné a nezastupitelné.

(6)  VR OU je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů, pokud zákon nestanoví
jinak.

(7)  K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 

(8)  Způsob hlasování VR OU může být tajný nebo veřejný. Způsob hlasování, pokud není stanoven zákonem,
navrhuje předseda po zahájení zasedání. VR OU rozhodne, který způsob hlasování bude při jednání
používán a rozhodnutí bude zaznamenáno v zápisu o jednání.

(9)  Z jednání VR OU je pořizován zápis, který verifikuje rektor. Zápis obdrží každý člen VR OU.

(10)  Administrativu spojenou s jednáním VR OU zajišťuje referát pro vědu a výzkum Ostravské univerzity
v Ostravě (dále jen „OU“).

Článek 2
Závěrečná ustanovení

(1)  Tento řád byl podle §  9 odst. 1 písm. b) zákona  schválen Akademickým senátem  OU dne 23. listopadu
1998.

(2)  Tento řád nabývá platnosti podle  § 36 odst. 4 zákona  ode dne registrace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, která byla provedena 5. února 1999 pod čj. 13 451/99-30.

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 

rektor
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ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

Článek 1
Obecná ustanovení

(1)  Na základě výběrového řízení se obsazují místa:

a)  akademických pracovníků;

b)  kvestora;

c)  vedoucích součástí Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „OU“) s výjimkou volených zaměstnanců;

d)  tajemníků fakult.

(2) Na základě rozhodnutí rektora nebo děkana lze také obsazovat jiná místa výběrovým řízením.

Článek 2
Výběrové řízení akademických pracovníků

(1)  Výběrové řízení na místa profesorů vypisuje rektor  a děkan. Výběrové řízení na místa ostatních
akademických pracovníků organizačně začleněných do jednotlivých fakult nebo vysokoškolských ústavů
vypisuje děkan příslušné fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu. 

(2)Vypsání výběrového řízení obsahuje:

a)  označení pracovního místa;

b)  předpoklady pro jeho obsazení;

c)  předpokládaný datum nástupu;

d)  termín a místo pro podání přihlášky a požadované doklady.

(3) Přihlášku do výběrového řízení je nutno doložit:

a)  vyplněným osobním dotazníkem;

b)  životopisem;

c)  opisy požadovaných dokladů.

(4) Pro vyhodnocení výběrového řízení zřizuje rektor nebo děkan nebo ředitel vysokoškolského  ústavu
výběrovou komisi a jmenuje jejího předsedu. 

(5) Komise zpracuje výsledky výběrového řízení a stanoví pořadí uchazečů, a to nejpozději do 30 dnů od
termínu pro podání přihlášek.

(6) V případě, že dojde u akademického pracovníka ke změně kvalifikace, je možno upravit    pracovní smlouvu
bez vypsání výběrového řízení.
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Článek 3
Výběrové řízení dalších zaměstnanců 

(1) Výběrové řízení na místa podle čl. 1 odst. 1, písm. d) a na místa podle čl. 2 organizačně začleněná do
jednotlivých fakult, vypisuje děkan příslušné fakulty.  Výběrové řízení na místa podle čl. 1 odst. 1 písm. b) a
c) a na místa podle čl. 2 organizačně nezačleněná do některé fakulty vypisuje rektor.

(2)Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje na úřední desce příslušné součásti OU a v hromadném sdělovacím
prostředku s celostátní působností, popř. i jinak podle pokynů děkana (ředitele), a to nejméně 30 dnů před
koncem lhůty pro podání přihlášky.

(3) Pro náležitosti výběrového řízení platí přiměřeně ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 .

(4) Pro vyhodnocení výběrového řízení zřizuje rektor nebo děkan výběrovou komisi a jmenuje jejího předsedu. 

(5) Pro činnost komise platí ustanovení čl. 2 odst. 5. 

Článek  4
Závěrečná ustanovení

(1) Tento řád byl podle  § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“) schválen Akademickým senátem OU dne 23.
listopadu 1998.

(2) Tento řád  nabývá platnosti podle  § 36 odst. 4 zákona  ode dne  registrace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, která byla provedena dne 5. února 1999 pod
čj.13 451/99-30.

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 
rektor
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II.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

ŘÁDU UDĚLOVÁNÍ AKADEMICKÉHO TITULU 
„DOKTOR FILOZOFIE“ NEBO  „DOKTOR PŘÍRODNÍCH VĚD“ 

NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ 
ze dne 26. března 2003 

Článek 1
Obecná ustanovení

(1)  Absolvent magisterského studijního programu (dále jen  „absolvent“), který  získal akademický titul
„magistr“, může vykonat v téže oblasti studia na Ostravské univerzitě v Ostravě (dále jen „OU“)  státní
rigorózní zkoušku (dále jen „zkouška“) , jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání  je
absolventu udělen akademický titul:

a)  v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd  „doktor filozofie“
(ve    zkratce „PhDr.“  uváděné před jménem);

b) v oblasti  přírodních věd „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“  uváděné před jménem).

(2) Rigorózní zkoušky lze konat v souladu s § 78 odst. 3 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“) ve studijních
oborech těch magisterských studijních programů, v rámci jejichž akreditace bylo o oprávnění udělovat
příslušný akademický titul rozhodnuto.

Článek 2
Žádost o konání zkoušky

(1)  Absolvent  se k vykonání zkoušky přihlašuje na základě písemné žádosti adresované děkanátu příslušné
fakulty nebo řediteli vysokoškolského ústavu.

(2)  Absolvent jiné vysoké školy nebo fakulty musí písemnou žádost doložit:

a) vyplněným osobním dotazníkem,

b) ověřenými opisy vysokoškolského diplomu o absolvování studia v magisterském studijním programu ve
studijním oboru odpovídajícím oblasti zkoušky a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce a
jejích součástech,

c) dokladem o vykonaných zkouškách absolvovaného magisterského studijního programu.

(3)  O přijetí písemné žádosti absolventa o konání zkoušky rozhoduje děkan nebo ředitel vysokoškolského
ústavu po ověření podmínky, že absolvent získal akademický titul „magistr“ v téže oblasti studia. 

(4)  Na rozhodování o právu konat zkoušku se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5)  Na rozhodnutí děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu o právu konat zkoušku se vztahuje zákon a na
doručení do vlastních rukou Řád přijímacího řízení a rozhodování o právech a povinnostech studentů OU. 

Článek 3
Práva absolventa a fakulty

(1) Absolvent, který může vykonat zkoušku podle rozhodnutí děkana, není studentem OU ve smyslu zákona.

(2) Absolvent, který má právo vykonat zkoušku  má  právo:

a) navrhovat téma své rigorózní práce,

b) být seznámen s požadavky kladenými na rigorózní práci,



Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě

31

c) být seznámen s formou a rámcovým obsahem zkoušky, 

d) konat zkoušku za podmínek stanovených tímto řádem,

e) používat zařízení a informační technologie potřebné k přípravě na tuto zkoušku                               

f) v souladu s pravidly určenými příslušnou fakultou  využívat možnosti konsultací.

(3) Fakulta, na které absolvent bude konat zkoušku, je povinna absolventovi:

a) stanovit pravidla pro využívání svého zařízení a informační technologie,

b) navrhnout téma rigorózní práce, pokud si je absolvent nenavrhl sám,

c) sdělit požadavky kladené na rigorózní práci,

d) sdělit rámcový obsah a formu zkoušky a určit konsultanta.

Článek 4
Přihláška ke zkoušce

(1)  Termíny konání zkoušky stanovuje děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu, zpravidla dva
v kalendářním roce.

(2)  Absolvent, který je přijat k vykonání zkoušky, se na vypsaný termín přihlašuje písemně nejméně jeden
měsíc předem a současně předkládá svoji rigorózní práci.

(3)  Děkan   určuje dva oponenty rigorózní práce, kteří vypracují posudky tak, aby je absolvent měl k dispozici
nejméně jeden týden před termínem konání zkoušky.

(4)  Pokud oba oponenti nedoporučují rigorózní práci k obhajobě, je absolventovi vrácena k přepracování nebo
je mu doporučena změna tématu rigorózní práce. V takovém případě absolvent zkoušku ve zvoleném
termínu nekoná.

Článek 5
Konání zkoušky 

(1)  Zkouška se může skládat z více částí, jednou částí je obhajoba rigorózní práce.

(2) Zkouška se koná před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu  po
schválení vědeckou radou fakulty nebo vysokoškolského ústavu; skládá se  z profesorů nebo docentů.
Zkušební komise je  zpravidla totožná se zkušební komisí pro státní doktorskou zkoušku v daném oboru.
Oponenti rigorózní práce jsou členy zkušební komise.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen  „ministerstvo “)  jmenuje další členy zkušební
komise z významných odborníků v daném oboru. Zkušební komisi svolává děkan .

(4)  Průběh zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. 

(5)  Výsledek zkoušky nebo její části je hodnocen stupni „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Celkový výsledek
zkoušky je „vyhověl“, je-li absolvent klasifikován stupněm „vyhověl“ u všech částí zkoušky.

(6) Pokud absolvent u zkoušky nebo některé její části neuspěl, má právo na konání jedné opravné zkoušky,
nejdříve však po šesti měsících.

(7)  Dokladem o vykonané zkoušce je vysokoškolský diplom a vysvědčení  o zkoušce a obhajobě rigorózní
práce. Tyto doklady jsou absolventovi vydány zpravidla při akademickém obřadu.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem OU dne 23. listopadu 1998.

(2)  Tento řád nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona  dnem registrace ministerstvem, která byla
provedena dne 5. února 1999  pod čj. 13 451/99-30. 
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***

Změny Řádu udělování akademického titulu „doktor filozofie“ nebo „doktor přírodních věd“ na Ostravské
univerzitě v Ostravě byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Ostravské
univerzity v Ostravě dne
19. března 2001 a dne 3. března 2003.

Změny Řádu udělování akademického titulu „doktor filozofie“ nebo „doktor přírodních věd“ na Ostravské
univerzitě v Ostravě nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách  dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 doc. Ing. Petr Pánek, CSc., v. r. 

 rektor 


