
Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorského studia  

na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pro akademický rok 2021/2022 
 

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 8. 2021 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do těchto 
doktorských studijních programů:  
 

Studijní program Forma studia  
v českém jazyce 

Max. přijímaných  
studentů na výuku  
v českém jazyce 

Forma studia  
v anglickém jazyce 

Max. přijímaných  
studentů na výuku  
v anglickém jazyce 

Aplikovaná fyzika Prezenční, kombinovaná 7 Prezenční, kombinovaná 2 

Bioinformatika a výpočetní biologie Prezenční, kombinovaná 11 Prezenční, kombinovaná 6 

Elektroenergetika Prezenční, kombinovaná 10 Prezenční, kombinovaná 5 

Elektrotechnika Prezenční, kombinovaná 7 Prezenční, kombinovaná 1 

Informatika Prezenční, kombinovaná 14 Prezenční, kombinovaná 9 

Komunikační technologie Prezenční, kombinovaná 10 Prezenční, kombinovaná 4 

Kybernetika  Prezenční, kombinovaná 12 Prezenční, kombinovaná 9 

Výpočetní a aplikovaná matematika Prezenční, kombinovaná 7 Prezenční, kombinovaná 5 

Výpočetní vědy Prezenční, kombinovaná 8 Prezenční, kombinovaná 3 
 

Fakulta nabízí doktorské studium v českém nebo anglickém jazyce. 
U doktorských programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě elektrotechniky a informatiky neplatí.  
U doktorských programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí školné € 3500 za akademický rok.  
 

Pro podání přihlášky do doktorského studia musí uchazeč splnit následující podmínky do 31. 8. 2021: 

- Podat elektronickou přihlášku. Přihlášku není zapotřebí tisknout ani zasílat na VŠB-TUO. 
- Zvolit si rámcové téma doktorské disertační práce ve zvoleném programu. Toto téma je povinným údajem přihlášky. Uchazečům 

doporučujeme před podáním přihlášky konzultovat téma s příslušným školitelem. 
- Vložit průběžné výsledky (navazujícího) magisterského studia a hodnotu aritmetického průměru (zaokr. na 2 desetinná místa) 

z výsledků od prvního do předposledního semestru. Průběžné výsledky nepřikládají pouze studenti FEI VŠB-TUO, kteří ukončí studium 
v roce 2021. V případě, že již uchazeč získal (navazující) magisterský diplom a dodatek k diplomu, vloží do přílohy oba tyto dokumenty. 

- Dodat formou přílohy elektronické přihlášky strukturovaný životopis, včetně soupisu publikovaných i nepublikovaných prací (pokud 
existují) a případně další doklady (pokud existují, např. doklad o dosavadní praxi, doklad o státní zkoušce z cizího jazyka). 

- 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 těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.  
 

Uchazeč, jehož přihláška splnila podmínky pro podání přihlášky, dále musí do 7. 9. 2021 dodat formou přílohy elektronické přihlášky: 

- diplom (navazujícího) magisterského studia, 

- dodatek k diplomu, 

- doklad prokazující splnění podmínky řádného ukončení studia v (navazujícím) magisterském studijním programu pokud bylo 

vzdělání dosaženo v zahraničí (netýká se rovnocenných dokladů, např. ze Slovenské republiky), 
- jazykový certifikát. Uchazeč je povinen prokázat schopnost studia ve zvoleném jazyce. V případě studia v českém jazyce je dostačující 

doložit vysokoškolské vzdělání absolvované v českém nebo slovenském jazyce, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost 
českého jazyka na úrovni B1. V případě studia v anglickém jazyce je dostačující doložit vysokoškolské vzdělání absolvované v anglickém 
jazyce, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B1 (např. TOEFL nebo IELTS). 

Všechny požadované dokumenty musí být naskenovány nebo nafoceny v dobře čitelné kvalitě.  
 

U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku se všemi požadovanými dokumenty, bude o jejich přijetí rozhodnuto na základě přijímací zkoušky. 
Přijímací zkoušky realizují přijímací komise jmenované děkanem fakulty. Komise mohou být jmenovány i společné pro více studijních programů. 
Přijímací komise posoudí dosažené výsledky v (navazujícím) magisterském studiu a odborné znalosti ve vztahu ke zvolenému studijnímu programu a 
rámcovému tématu. Posouzení probíhá na základě doložených podkladů, tj. aritmetického průměru, životopisu, soupisu publikovaných i 
nepublikovaných prací ev. dalších dokladů a na základě 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. Přijímací komise může od pohovoru upustit, pokud bez pohovoru uchazeče 

ohodnotí maximálním počtem bodů. 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. Přijímání uchazečů probíhá na studijní 

program a uchazeči může být komisí přiděleno jiné rámcové téma. K pohovoru (na konkrétní den) budou uchazeči, u kterých nebylo upuštěno od 
pohovoru, pozváni prostřednictvím informačního systému nejpozději do 8. 9. 2021. Termíny pohovorů jsou stanoveny na období 13. – 17. 9. 2021. 

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, které jsou stanoveny na období 20. – 24. 9. 2021. 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. Výsledky pohovorů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději do 3 dnů od termínu jejich konání. 
  

Administrativní poplatek zašlete na účet nebo uhraďte pomocí systému EPS (eps.vsb.cz): 
 Číslo účtu: 100954151 / 0300, variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci elektronické přihlášky 
 IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151, SWIFT: CEKOCZPP 

 

O přijetí ke studiu ve studijních programech FEI rozhoduje děkan fakulty.  Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro doktorské studium musí 
být vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, nejpozději však do 24. 10. 2021. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a 

poučení o možnosti podat žádost o odvolání podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a musí být uchazeči doručeno do vlastních 
rukou nebo v případě kladného rozhodnutí a se souhlasem uchazeče prostřednictvím informačního systému.  Uchazeč má právo nahlédnout do všech 
svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího 
řízení.  
 

V Ostravě 22. 7. 2021, prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. - děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO 

https://prihlaska.vsb.cz/uchazec
https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijeti-ke-studiu/
http://eps.vsb.cz/

