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Motto: „Když nevíš, zeptej se …“ 

 

Vážení mladí přátelé, ve Vašem životě dochází k významné změně – začínáte studovat na 

vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky a informatiky. Věříme, 

že nebudete své volby litovat. Něco se dozvíte od kamarádů, něco jinde a něco jsme pro 

Vás připravili jako Vaši budoucí pedagogové v tomto materiálu, který by Vám měl pomoci 

ve startu nové etapy vašeho života. 

 

Studium na vysoké škole 

Na rozdíl od studia na střední škole, které probíhá po celou dobu pod přímým dohledem pedagogů, se u 

studia na vysoké škole předpokládá mnohem větší samostatnost studentů. Studenti docházejí v předmětech, 

které si zapsali při zápisu do ročníku podle rozvrhu: 

- na přednášky nejsou povinné, ale je velmi prospěšné je navštěvovat usnadňuje to 
přípravu na zkoušky – je zde výklad a komentář k učivu, které máte 
zvládnout; 

- na semináře a cvičení jsou povinné a slouží k procvičení látky.  
 

Předmět je zakončen buď jen zápočtem, nebo zápočtem a zkouškou, popř. klasifikovaným zápočtem. Aktivity 

v předmětu včetně zkoušky jsou bodovány a podle dosaženého počtu bodů je student ohodnocen známkou. 

Na rozdíl od střední školy jsou čtyři stupně (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl). Výuka se v 

akademickém roce dělí na dva semestry (zimní a letní), z nichž každý je zakončen zkouškovým obdobím.  

Pro studium platí pravidla stanovená studijním a zkušebním řádem, který je vhodné si přečíst. Tento řád je 

publikován na www stránkách univerzity https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/.  

Pro výuku lze využít materiálů doporučených pedagogem ve výuce – buď v elektronické podobě (informace 

vám sdělí pedagog), nebo si je lze vypůjčit v knihovně. Jsou dvě možnosti využití – vypůjčení knížek a 

studium ve studovně. Knihy lze vyhledat pomocí on-line systému na webu (https://knihovna.vsb.cz). 

Nerozumíte-li něčemu, využijte k dotazu na vyučujícího přednášku, cvičení nebo si s ním domluvte 

konzultaci. 

Ve volném čase lze využít i četných sportovišť v areálu univerzity (https://www.vsb.cz/713/cs/). 

Další Informace neobsažené v tomto materiálu lze zpravidla nalézt na www stránkách univerzity 

(https://www.vsb.cz) nebo fakulty (https://www.fei.vsb.cz). Nenaleznete-li je ani tam, zeptejte se svých 

pedagogů nebo na studijním oddělení – určitě Vám poradí. Na stránkách univerzity je také vytvořena 

samostatná sekce, která obsahuje informace pro studenty https://www.vsb.cz/cs/student/.  

Hledáte-li někoho konkrétního a znáte-li jeho jméno, je možné využít stránku kontaktů na webu univerzity 

https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/kontakty-mapy-parkovani/  a podívat se, kde má daný člověk pracoviště.  
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Historie a poslání  

1716 počátek tradice – založena první Báňská škola v Jáchymově 

1849  Vysoká škola báňská (VŠB) - založena v tomto roce v Příbrami a navázala na tradici 

1945 podle vládního nařízení č. 9/1945 Sb., a dekretem prezidenta republiky č. 69/1945 Sb., byla VŠB 

přeložena do Ostravy a stanoven její název “Vysoká škola báňská v Ostravě” 

1994 Zákonem č. 192/1994 Sb., byl název univerzity změněn a zní: "Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava" (VŠB-TUO). 

VŠB-TUO je veřejná vysoká škola univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a je jako 

univerzitní vysoká škola technicko-ekonomického zaměření součástí systému vysokých škol jako nejvyššího 

stupně vzdělávací soustavy v České republice. Uskutečňuje akreditované studijní programy a programy 

celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím tvůrčí činnost. Za tvůrčí činnost je považována činnost vědecká 

a výzkumná, vývojovou a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost. Má právo přiznávat akademické tituly, 

konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem a udělovat čestný akademický titul “doctor 

honoris causa”. 

Orientace v areálu VŠB-TUO 

 

 

 

A – rektorát; B, C – posluchárny; D, E, F, G, H, J, K, N – učebny a laboratoře; CPI – Centrum podpory inovací;  

CPIT – Centrum pokročilých inovačních technologii; FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky; GP – geologický pavilon;  

IET – Institut environmentálních technologií; L – Těžké laboratoře; M – menza; MS – Mateřská škola; NE – energoblok;  

SH – sportovní hala; TL3 – Testbed CPIT TL3; UA – univerzitní aula + CIT; UK – ústřední knihovna; UG – Ústav geoniky AV ČR; 

VEC – Výzkumné energetické centrum; VSH – víceúčelová sportovní hala 



 
 

Struktura univerzity 

Rektor – je vrcholným představitelem a reprezentantem univerzity. Za výkon své funkce odpovídá 

akademickému senátu, jmenuje a odvolává děkany. Na základě návrhu fakult jej volí akademický senát 

univerzity na dobu čtyř let. V současné době je rektorem prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 

Prorektor – funkcionář vedení univerzity pověřený řízením určité oblasti (studium, věda a výzkum, 

mezinárodní vztahy a sociální záležitosti, rozvoj a investiční výstavbu). Je jmenován rektorem. 

Kvestor – se stará o administrativní a ekonomické zázemí univerzity. 

Akademický senát – je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Členy akademického 

senátu volí ze svých řad členové akademické obce. Každá fakulta je zastoupena třemi členy komory 

akademických pracovníků a dvěma členy studentské komory. Schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet fakulty a 

kontroluje využívání finančních prostředků, schvaluje výroční zprávu o hospodaření. 

Vědecká rada – je složena z významných představitelů oborů, v nichž škola uskutečňuje vzdělávací, 

vědeckou a výzkumnou činnost. Projednává dlouhodobý záměr rozvoje školy a schvaluje studijní programy. 

Správní rada – rektor navrhuje a ministr schvaluje členy – představitelé veřejného života, územní 

samosprávy a státní správy. Vyjadřuje se k dlouhodobému záměru školy a k dalším záležitostem. 

Fakulta – část univerzity rozvíjející výukou a výzkumem určitou odbornost. 

Děkan – stojí v čele fakulty, na základě návrhu kateder ho volí akademický senát fakulty na dobu čtyř let. 

V současné době je děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 

Proděkan – funkcionář vedení fakulty, jenž řídí určitou oblast (studium, vědu a výzkum, rozvoj, vnější vztahy). 

Je jmenován děkanem. 

Katedra – část fakulty rozvíjející výukou a výzkumem určitou odbornost. 

Organizační strukturu univerzity naleznete na https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/organizacni-struktura/.  

Struktura Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) 

Při hledání kateder na fakultě (např. na webových stránkách, v kontaktech) Vám může pomoci jejich číselné 

označení. Na FEI je osm kateder: 

410 Katedra elektroenergetiky  

420  Katedra elektrotechniky 

430  Katedra elektroniky 

440  Katedra telekomunikační techniky 

450  Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství 

460  Katedra informatiky 

470  Katedra aplikované matematiky 

480 Katedra fyziky 

 

Kromě nich se na výuce podílí také celouniverzitní pracoviště: 

711 Katedra společenských věd 

712 Institut jazyků 

713 Institut tělesné výchovy a sportu 

 

https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/organizacni-struktura/


 
 

Oslovování pedagogů 

Na rozdíl od střední školy, kde se užívá jednotného oslovení pane profesore, se na vysoké škole dodržuje 

při oslovování pedagogů rozlišování určité hierarchie, kterou tito pedagogové procházejí při svém odborném 

růstu (lze se řídit zpravidla jejich titulem). Při oslovování proto doporučujeme používat: 

Odborný asistent – titul Ing., Dr. nebo RNDr. případně i CSc. nebo Ph.D. - oslovení pane asistente, paní 
asistentko, pane doktore, paní doktorko. 
 
Docent – pedagogický pracovník, který obhájil před vědeckou radou svou habilitační práci, má titul doc., 
oslovení pane docente, paní docentko – vědecko-pedagogická hodnost. 
 
Profesor – nejvyšší pedagogický titul – přední odborník ve svém oboru, jmenovaný prezidentem republiky, 
titul prof., oslovení pane profesore, paní profesorko. 
 
U akademických funkcionářů lze toto oslovení nahradit funkcí (pane rektore, paní prorektorko, pane děkane, 

pane proděkane …). 

Studentská komora akademického senátu 

Jedním z řídících článků fakulty je 13členný akademický senát. Tento Senát je tvořen i 5člennou studentskou 

komorou, která je tu proto, aby hájila Vaše požadavky, připomínky, návrhy a zlepšovala tak kvalitu výuky na 

naší fakultě. Bližší informace o aktuálním složení a dění najdete na https://www.fei.vsb.cz/cs/o-

fakulte/organizacni-struktura/akademicky-senat/.  

 

Celoškolské studentské organizace: 

SUS (Stavovská Unie Studentů) – zajišťuje především kulturní a sportovní program pro studenty (Majáles) 
a jejím členem se stáváte automaticky po zápisu do prvního ročníku. Bližší informace na 
http://www.susostrava.eu/. 
 

IAESTE – zajišťuje především studijní pobyty studentů v zahraničí. Bližší informace najdete na 
http://www.iaeste.cz. 
 

Studijní průkaz 

Student může mít buď standardní studijní průkaz vydávaný zdarma, kartu ISIC pro studenty v prezenční 

formě studia, nebo ALIVE Student pro studenty v kombinované formě studia (obě jsou poskytovány za 

zvýhodněnou cenu). Nově je možné ke studijnímu průkazu integrovat také dopravní kartu ODIS.  

Studijní průkazy se ve škole dají použít jako průkazky do menzy, do knihovny a jako parkovací karta. ISIC 

lze využít na slevy u nás i v zahraničí (letenky, hotely, vstupné do památkových objektů, více na 

https://www.isic.cz).  

K vyřízení zpoplatněné karty (až po zápisu do prvního ročníku) je třeba zaplatit poplatek např. bezhotovostně 

přes EPS (https://eps.vsb.cz) nebo na pokladně VŠB-TUO naproti kartového centra (na kartovém centru je 

nutno si vyzvednout formulář a pak s potvrzením přijít zpět do kartového centra). Kartové centrum je na A148. 

Bližší informace najdete na www stránkách https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/.  
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Organizace studia 

Studium v akademickém roce je rozděleno do dvou semestrů – zimního a letního. Studium začíná zápisem 

do ročníku. Osobní studijní plán – každý student si může podle svých schopností a zájmů sestavit vlastní 

studijní plán vycházející ze studijních plánů fakulty. Za správnost svého osobního studijního plánu je student 

plně zodpovědný a vybrané předměty se pro něj stávají povinnými – je potřeba si pohlídat návaznosti 

předmětů apod. 

Po zimním semestru čeká studenty první kontrola studia. Pro postup do letního semestru je nutno získat 

v prezenční formě studia minimálně 15 kreditů a v kombinované formě studia minimálně 5 kreditů.  

Do dalšího ročníku se může zapsat student, který získal v uplynulém akademickém roce alespoň 40 kreditů, 

jinak si musí požádat o opakování ročníku. 

Kredit je jednotka vyjadřující obtížnost předmětu. Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže 

studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia. Počet kreditů přidělený 

jednotlivým předmětům je uveden ve studijním plánu. 

Vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Děkan:  prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. (EA 510, tel. 6000, jan.platos@vsb.cz) 

Proděkan pro studium (statutární zástupce děkana): doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.  

(EA 217, tel. 5914, petr.krejci@vsb.cz ) 

Proděkan pro vědu a výzkum: prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.   

(EA 307, tel. 5995, radek.martinek@vsb.cz) 

Proděkanka pro rozvoj: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.  

(EA 538, tel. 5979, martina.litschmannova@vsb.cz) 

Proděkan pro spolupráci s průmyslem: doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.  

(EA 333, tel. 5936, petr.simonik@vsb.cz) 

Proděkan pro mezinárodní spolupráci: doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.  

(EA 433, tel. 5898, pavel.kromer@vsb.cz) 

Předseda AS: doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.  

(EA 536, tel. 5972, petr.kovar@vsb.cz) 

Studijní oddělení: Studijní referentky pro bakalářské studium 

paní Petra Kupčíková, DiS. (EA 151, tel. +420 597 326 012, petra.kupcikova@vsb.cz) 

Mgr. Radka Langrová, DiS. (EA 151, tel. +420 597 326 011, radka.langrova@vsb.cz)  

 

Studijní referentka pro navazující magisterské studium 

paní Monika Čopíková (EA 152, tel. +420 597 326 014, monika.copikova@vsb.cz)  

 

Studijní referentka pro doktorské studium a vedoucí studijního oddělení 

Mgr. Ing. Hana Dluhošová (EA 153, tel. +420 597 326 015, hana.dluhosova@vsb.cz,  

Fakultní koordinátorka zahraničních pobytů a zástupce vedoucí studijního oddělení 

Mgr. Jana Bogdová (EA 150, tel. +420 597 326 013, jana.bogdova@vsb.cz 

dále řeší poplatky spojené se studiem a přijímací řízení (bc., mgr.) 
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Průvodce informačními zdroji a službami na VŠB-TUO 

Univerzitní informační systém 

 

Hledáte přehled všech informačních systémů univerzity na webu? 
Univerzitní informační systém najdete v části „Osobní agenda“ / „Informační 
systémy“ 

https://innet.vsb.cz/    

EDISON 

 

Potřebujete si zapsat předměty na další semestr? Přihlásit se na zkoušku? 
Podívat se na svůj osobní studijní plán? Všechno najdete v informačním 
systému pro studium a výuku v sekci EDISON pro studenty. 

https://edison.vsb.cz   

Přihlašování a heslo 

 

Nevíte, jak a kde změnit heslo? Kde je potřebné, jaké heslo? Úplný přehled 
všech možností najdete na dokumentačním webu IDOC. 

https://idoc.vsb.cz  

Webové stránky fakulty 

 

 
Hledáte další informace o univerzitě, fakultě, událostech, aktualitách atd.,  
pak nezapomeňte navštěvovat stránky univerzity, FEI a jednotlivých kateder. 

https://www.fei.vsb.cz  

Rozvrhy 

 

Podle čeho si mám sestavit rozvrh? Kde najdu rozvrh jednotlivých předmětů? 
Kdy a kde se koná moje přednáška? S aplikací rozvrhy vám nic neuteče! 

 https://rozvrh.vsb.cz  

Stravování 

 

Blíží se 12. hodina – je čas oběda. Chcete zkontrolovat, jaké jídlo dnes nabízí 
univerzitní menza či bufet? Ověřit si kdy mají otevřeno? Obědy, večeře si 
můžete objednat i přes Internet! 

 https://stravovani.vsb.cz  

Učebny 

 

Máte pauzu ve vyučování a potřebujete napsat email? Vytisknout seminární 
práci? Podívejte se na přehled všech počítačových učeben na univerzitě. 

 https://www.vsb.cz/ucebny/cs/  
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Wi-Fi (bezdrátová síť) 

 

Máte vlastní notebook a chcete se v areálu univerzity připojit přes bezdrátovou 
síť do internetu? Pro připojení budete potřebovat: 

1. Přihlašovací jméno ve formátu „login“@vsb.cz a wifi heslo. 
2. Připojit se do sítě EDUROAM (resp. TUONET). 

https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/tuonet/wifi/  

Profily 

 

Potřebujete znát telefon nebo email svého pedagoga? Chcete zjistit, kdy má 
vypsané konzultační hodiny? Profily poskytují kontaktní a profesní údaje o 
zaměstnancích univerzity. 

https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/  

Návody 

 

Nevíte si rady s nastavením elektronické pošty, bezdrátovým připojením 
k internetu a jinými počítačovými službami? Než budete kontaktovat 
HelpDesk, zkuste si projít návody, postupy a často kladené dotazy (FAQ) 
na dokumentačním webu IDOC. 

 https://idoc.vsb.cz  

Pomoc 

 

Máte problém s elektronickou poštou, internetem na kolejích, nefunkčním 
heslem? Kontaktujte HelpDesk na telefonu 59 732 5666 nebo zadejte svůj 
požadavek přes internet. 

 https://idesk.vsb.cz  

Emailová pošta 

 

Každý student VŠB-TUO má automaticky zřízenou emailovou schránku 
s adresou jmeno.prijmeni.st@vsb.cz (nebo „osobní číslo“@vsb.cz). Přestože 
používáte svůj soukromý email, je potřeba, abyste při komunikaci 
s pracovníky univerzity používali výhradně univerzitní email. Na tento email 
Vám budou doručovány zprávy z různých univerzitních informačních systémů. 
Berte jej jako Váš první „firemní“ email. Existuje ale více způsobů, jak 
pracovat s univerzitní poštou… 
 
Používání emailového poštovního klienta (např. Outlook) má své výhody: 

• pohodlná práce v jednom programu s více emailovými účty (např. 
soukromý a univerzitní), 

• jméno a heslo do emailové schránky si nastavíte jednou a pak už 
jednoduše posíláte emaily, 

• přístup k archivní emailové poště i bez připojení k internetu. 

Přístup k poště máte také přes webové rozhraní: 

• Do internetového prohlížeče zadejte adresu https://posta.vsb.cz, kde 
najdete standardní webové rozhraní pro čtení a psaní emailů. 

Zasílání kopií emailových zpráv: 

Kopii emailu lze zaslat na jiný emailový účet – tato služba ale nezbavuje 
povinnosti studenta číst a psát zprávy ze svého univerzitního emailu! 
 

 https://idoc.vsb.cz  

https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/tuonet/wifi/
https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/
https://idoc.vsb.cz/
https://idesk.vsb.cz/
https://posta.vsb.cz/
https://idoc.vsb.cz/


 
 

Knihovna – Knihy a časopisy 

 

Potřebujete ke zkoušce nebo do své seminární či diplomové práce odbornou 
literaturu? Online katalog Vám umožní prohledávat knihy a časopisy z 
nabídky Ústřední knihovny VŠB-TUO. 

https://katalog.vsb.cz  

Elektronický platební systém 

 

Pokladna na univerzitě je zavřená? Máte platební kartu? Potřebujete rychle 
a pohodlně nabít účet služeb pro tisk, do menzy, zaplatit parkovné, poplatek 
za průkaz studenta, studium, sportovní kurzy nebo různá potvrzení? Plaťte 
bezpečně a elektronicky! 

 https://eps.vsb.cz  

Tisk, kopírování, skenování 

 

Potřebujete si vytisknout studijní materiály, naskenovat obrázek do seminární 
práce nebo udělat kopii poslední přednášky? Tisknout černobíle i barevně 
můžete také z vlastního notebooku! 

 https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/safeq-reprosluzby/  

Mapy 

 

Áčko, Béčko, kruhovka, menza, Dr. Malého… Bloudíte v areálu univerzity? 
Přehled všech lokací a budov univerzity v Ostravě najdete na webu univerzity 
v sekci Kontakty a mapy. 

 https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/kontakty-mapy-parkovani/mapy-arealu/  

Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO 

 

Práva a povinnosti uživatele v počítačové síti univerzity upravuje směrnice 
Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO (TUO_SME_99_002). Každý 
uživatel je povinen seznámit se s pravidly a řídit se jimi! 

https://idoc.vsb.cz  

Dokumenty ISO 9001 

 

Není Vám zřejmé, jak co na univerzitě probíhá? Možná Vám pomůže 
procesní popis činností, která je Vám nejasná. Informace najdete v části 
„Dokumenty“ / „Portál ISO“. 

https://innet.vsb.cz/   

Studijní a zkušební řád 

 

 
Neznáte svá práva a povinnosti ve vztahu ke studiu. To vše najdete ve 
studijním a zkušebním řádu, případně fakultních směrnicích. 
 

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/studijni-predpisy-a-smernice/   
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