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Děkan fakulty strojní (FS) vyhlašuje od 1. 1. 2020 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
do následujících studijních programů:
Max. počet
Max. počet
Studijní program/obor
Jazyk výuky
Forma studia
studentů v
studentů v
češtině
angličtině
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český, anglický
15
5
Aplikovaná mechanika
kombinovaná
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český, anglický
15
5
Dopravní a manipulační technika
kombinovaná
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český, anglický
20
5
Energetické stroje a zařízení
kombinovaná
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český, anglický
15
5
Robotika
kombinovaná
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český, anglický
15
5
Řízení strojů a procesů
kombinovaná
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český
20
5
Stavba výrobních strojů a zařízení
kombinovaná
P2346 Strojní inženýrství/
prezenční
český, anglický
20
5
Strojírenská technologie
kombinovaná
prezenční
Dopravní systémy*
český, anglický
15
5
kombinovaná
* Studijní program Dopravní systémy je ve fázi schvalování na NAÚ, studenti budou přijati pouze v případě, že bude proces akreditace úspěšný
U doktorských programů uskutečňovaných v českém jazyce se poplatek za studium neplatí.
U doktorských programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí školné € 3500 za akademický rok.
Hlavními podmínkami pro přijetí jsou:
 Absolvování vysokoškolského magisterského studijního programu, nebo jeho ekvivalentu.
 Dosažení váženého studijního průměru (VSP) v magisterském studiu minimálně 78 bodů,
u absolventů kde se VSP nevypočítává, rozhoduje o splnění této podmínky přijímací komise podle
výsledků magisterského studia nebo jeho ekvivalentu. Ve výjimečných případech lze přijmout
studenta i pod tuto hranici. Školitel musí tuto skutečnost při doporučení řádně odůvodnit a
student toto odůvodnění přiloží k elektronické přihlášce.
 Úspěšné absolvování přijímacího řízení.
Průběh přijímacího řízení
 Přihláška ke studiu se podává elektronicky na webovém portálu univerzity http://prihlaska.vsb.cz
do 26. 6. 2020. Formulář přihlášky je potřeba vyplnit ve všech rubrikách. Při vyplňování je třeba si
poznamenat specifický symbol vygenerovaný informačním systémem EDISON pro danou konkrétní
přihlášku, protože bude následně zapotřebí pro provedení úhrady poplatku za úkony spojené
s přijímacím řízením ve výši 500 Kč. Přihlášku, ani žádnou přílohu není zapotřebí tisknout a zasílat
na VŠB-TUO. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti není vyžadováno.
 Uchazeč o studium si ve zvoleném programu/oboru vybere rámcové téma disertační práce, která
budou pro akademický rok 2020/2021 zveřejněna nejpozději 31. 1. 2020. Doporučujeme téma
disertační práce předem prokonzultovat s příslušným školitelem.
 Zaplatit administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení
nevratný. Poplatek doporučujeme uhradit ihned po podání přihlášky – neuhrazenou přihlášku nelze
v systému dále administrovat. V případě nesplnění této podmínky bude přihláška vyřazena z
přijímacího řízení.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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Nezbytnou součástí přihlášky je naskenovaná kopie diplomu dokládající dosažení vzdělání
magisterského nebo inženýrského stupně a dodatek diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce. Uchazeč, který bude končit své studium v některém z navazujících magisterských
studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
v řádném termínu Státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020, tyto
dokumenty nedokládá, jejich doložení zajistí studijní oddělení fakulty. Ostatní uchazeči doloží
tyto dokumenty nejpozději 31. 7. 2020.
Dalšími povinnými součástmi přihlášky jsou strukturovaný životopis, soupis publikovaných i
nepublikovaných prací a děl (pokud existuje) a další doklady prokazující uchazečovu odbornost
(např. potvrzení o praxi, certifikáty, jazykové zkoušky apod.)

Všechny dokumenty musí být naskenovány v dobré kvalitě, být plně čitelné a obsahovat všechny stránky.
U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku se všemi požadovanými dokumenty, rozhodne o jejich přijetí
děkan fakulty na základě doporučení jím jmenovaných přijímacích komisí, které budou poprvé zasedat dne
3. 8. 2020. Komise mohou být jmenovány společné pro více studijních programů nebo oborů. Přijímací
komise posoudí dosažené výsledky v (navazujícím) magisterském studiu a odborné znalosti ve vztahu ke
zvolenému studijnímu programu a rámcovému tématu. Posouzení proběhne na základě doložených
podkladů, tj. VSP, životopisu, soupisu publikovaných i nepublikovaných prací ev. dalších dokladů a na
základě ústního pohovoru s uchazečem.
Komise ohodnotí uchazeče počtem bodů v rozsahu 0 až 100 bodů. Uchazeč může být přijat, pokud získá
alespoň 51 bodů ze 100. V případě, že uchazeč získá maximální počet bodů 100, může komise upustit od
následného ústního pohovoru a doporučit přijetí ke studiu. Pokud uchazeč získá v rozmezí 51-99 bodů bude
pozván k ústnímu pohovoru písemně dopisem nejpozději do 7. 8. 2020. Termín pohovoru je stanoven na
14. 8. 2020. Nedostaví-li se uchazeč k pohovoru bez omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, nebude ke
studiu přijat. Je-li omluva přijata, může student absolvovat pohovor v náhradním termínu 21. 8. 2020.
Ve výjimečných případech, zejména u zahraničních uchazečů a s ohledem na okolnosti, které brání osobní
přítomnosti uchazeče, může na žádost uchazeče přijímací komise rozhodnout o pohovoru formou
videokonference.
Z uchazečů bude sestaveno pořadí dle počtu bodů přidělených přijímací komisí a přijati budou uchazeči
od nejvyšší hodnoty do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního
programu/oboru. Přijímání uchazečů probíhá na studijní program/obor a uchazeči může být komisí
přiděleno jiné rámcové téma.
Uchazeči ze zahraničí, mimo uchazečů ze Slovenské republiky, případně státní občané ČR absolvující
magisterské studium v zahraničí, a studující v českém jazyce, musí dodat s přihláškou ke studiu:
 úředně ověřenou kopii nostrifikace titulu „inženýr“ (Ing.), tj. Osvědčení o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Uznání provádí veřejná vysoká škola,
která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program (https://www.vsb.cz/cs/ouniverzite/sluzby/uznavanizahranicniho-vzdelani/), případně Ministerstvo školství, podle § 89 a §
106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 úředně ověřený překlad výpisu všech zkoušek a jejich výsledků z předcházejícího studia
v magisterském studijním programu, resp. kopie „Dodatku k diplomu“ (Diploma Supplement), popř.
jejich obdoby včetně případného převodu na českou klasifikační stupnici,
 certifikát prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 (http://www.vsb.cz/712/cs/cestina-procizince/). Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán školou, která je
uvedena v seznamu škol oprávněných tuto zkoušku provádět (vyhl. MŠMT ČR 348/2008 Sb.).
V případech hodných zvláštního zřetele může děkan tuto zkoušku uchazeči prominout.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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Administrativní poplatek za přihlášku ke studiu lze zaplatit:
 Elektronicky pomocí systému EPS (http://eps.vsb.cz).
 Převodem na účet 100954151/0300, variabilní symbol je vygenerován na konci elektronické
přihlášky pro platby z České republiky. Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095
4151, BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP.
Termíny spojené s realizací přihlášky k doktorskému studiu v 1. kole
Zveřejnění vypsaných témat doktorských prací:
Podání přihlášky:
Předpokládaný termín prvního zasedání přijímací komise:
Pozvání uchazečů k pohovoru (pokud nezíská max. počet bodů)
Řádný termín pohovoru
Náhradní termín pohovoru
Zápisu ke studiu
Začátek akademického roku

do 31. 1. 2020
do 26. 6. 2020
3. 8. 2020
7. 8. 2020
14. 8. 2020
21. 8. 2020
(elektronicky)
1. 9. 2020

Písemné vyrozumění o přijetí/nepřijetí uchazeč obdrží do 30 dnů po termínu zasedání přijímací komise
zásilkou do vlastních rukou, zaslanou na adresu trvalého pobytu, nejpozději však do 28. 8. 2020 V případě
kladného rozhodnutí a se souhlasem uchazeče, může být rozhodnutí zasláno prostřednictvím informačního
systému. Uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí
ke studiu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí/nepřijetí na studijním oddělení Fakulty
strojní. Opisy nebo kopie těchto materiálů se neposkytují. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí se řídí
zákonem o vysokých školách (§ 50) a Statutem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Související dokumenty
 Statut Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
 Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO.
Závěrečná ustanovení
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia na Fakultu strojní
VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021 byla schválena Akademickým senátem Fakulty strojní VŠB
– TU Ostrava dne 15. 5. 2020, v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. Platnost
dokumentu je ukončena vyhlášením podmínek přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na
následující akademický rok.

V Ostravě dne 15. 5. 2020

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan Fakulty strojní

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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1 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze

Datum

Obsah změny / revize

Jméno a podpis
garanta dokumentu
prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

A

14. 2. 2006

První vydání pro rok 2006/2007

B

14. 3. 2007

Aktualizace pro rok 2007/2008

C

18. 12. 2007

Aktualizace pro rok 2008/2009

D

16. 12. 2008

Aktualizace pro rok 2009/2010

E

12. 1. 2010

Aktualizace pro rok 2010/2011

prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

F

14. 12. 2010

Aktualizace pro rok 2011/2012

G

13. 12. 2011

Aktualizace pro rok 2012/2013

H

1. 1. 2013

Aktualizace pro rok 2013/2014

prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

I

2. 1. 2014

Aktualizace pro rok 2014/2015

J

4. 11. 2014

Aktualizace pro rok 2015/2016

K

15. 12. 2015

Aktualizace pro rok 2016/2017

L

6. 12. 2016

Aktualizace pro akademický rok 2017/2018

M

12. 12. 2017

Aktualizace pro akademický rok 2018/2019

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

N

2. 10. 2018

Aktualizace pro akademický rok 2019/2020

O

10. 12. 2019

Aktualizace pro akademický rok 2020/2021

15. 5. 2020

Aktualizace maximálního počtu přijímaných
studentů u studijního programu Dopravní systémy,
aktualizace datumů pro akademický rok
2020/2021

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

P

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.

doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
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