


Zápis do bakalářského studia na FEI



Studijní oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI)

Bakalářské studium

Místnost: EA151

Mgr. Radka Langrová, DiS. tel. 597 326 011 nebo 596 996 011

e-mail: radka.langrova@vsb.cz

Petra Kupčíková, DiS. tel. 597 326 012 nebo 596 996 012

e-mail: petra.kupcikova@vsb.cz

mailto:radka.langrova@vsb.cz
mailto:petra.kupcikova@vsb.cz


https://www.fei.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/studijni-oddeleni/


ZÁKLADNÍ INFORMACE 

www.fei.vsb.cz

Studium

→ Informace a pokyny

→ „Průvodce prváka na FEI“

http://www.fei.vsb.cz/


STRUKTURA VŠB-TUO

Rektorát

Rektor – vrcholný představitel VŠ

Prorektoři – zástupci rektora v různých 
oblastech VŠ 

Fakulty VŠB-TUO – 7

Děkan – stojí v čele fakulty

Proděkani – řídí určité oblasti fakulty

Katedry – specializovaná pracoviště 
fakulty

ORGANIZACE STUDIA 

Akademický rok – letní a zimní 
semestr + zkouškové období

Přednášky, cvičení a laboratoře

Kreditový systém – ohodnocení 
dle obtížnosti předmětů

Způsoby absolvování předmětů: 
zápočet, zkouška, klasifikovaný 
zápočet

Oslovování pedagogů, mapa 
areálu, aplikace VŠB

Průvodce prváka na webu FEI

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/pruvodce_prvaka.pdf






PŘÍPRAVNÉ KURZY

➢ zdokonalení středoškolských znalostí z matematiky, 
deskriptivní  geometrie, fyziky, chemie, výpočetní 
techniky a  anglického jazyka

➢ možnost přihlášení do 24. 8. 2022

➢ https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy/

https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy/


INFORMACE PRO STUDENTY

Informační systém EDISON - veškerá studijní agenda

➢ přístup: https://edison.vsb.cz

➢ přihlášení: login (osobní číslo) + heslo (prvotní heslo získáte zde: https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo)

➢ verifikace osobních údajů a potvrzení zápisu do studia

Školní e-mail

➢ přihlášení: http://posta.vsb.cz

➢ povinnost komunikovat ze školního e-mailu a uvádět celé své jméno a login

➢ povinnost sledování emailu  (a webu fakulty/univerzity)

➢ možnost přeposlání na soukromý e-mail

➢ při potížích kontaktovat pověřené osoby: lubos.kocifaj@vsb.cz , libor.balhar@vsb.cz

https://edison.vsb.cz/
https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo
http://posta.vsb.cz/
mailto:lubos.kocifaj@vsb.cz
mailto:libor.balhar@vsb.cz


TAJEMNÍK OBOROVÉ KATEDRY

➢ osoba, která se stará na katedře o studijní programy a obory, které katedra garantuje, a provádí především:

➢ konzultace k osobnímu studijnímu plánu (OSP) 

➢ konzultace k jednotlivým předmětům

➢ informace k bakalářským pracím

➢ pozor, nejedná se o (ekonomického) tajemníka fakulty!



STUDIJNÍ PROGRAMY FEI

Informatika (INF) 

➢ tajemník: Yveta Geletičová, yveta.geleticova@vsb.cz, tel. 597 325 962

Komunikační a informační technologie (KIT)

➢ tajemník: Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D., zdenka.chmelikova@vsb.cz, tel. 597 325 944

Výpočetní a aplikovaná matematika (VAM)

➢ tajemník: Ing. Pavla Hrušková, Ph.D, pavla.hruskova@vsb.cz, tel. 597 325 984

mailto:yveta.geleticova@vsb.cz
mailto:zdenka.chmelikova@vsb.cz
mailto:pavla.hruskova@vsb.cz


STUDIJNÍ PROGRAMY FEI

Biomedicínské asistivní technologie (BAT)

Biomedicínská technika (BIO)

Počítačové systémy pro průmysl 21. století (PSS)

Řídicí a informační systémy (RID)

➢ tajemník: Mgr. Hana Bednářová, hana.bednarova@vsb.cz , tel. 597 325 855

Aplikovaná fyzika (AFY)

➢ tajemník: Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D., kamila.hrabovska@vsb.cz, tel. 597 323 158

mailto:hana.bednarova@vsb.cz
mailto:kamila.hrabovska@vsb.cz


STUDIJNÍ PROGRAMY FEI

Aplikovaná elektronika (ALE)

Automobilové elektronické systémy (AES)

➢ tajemník: Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D., tomas.pavelek@vsb.cz, tel. 597 325 939

Elektroenergetika (EEE)

➢ tajemník: doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., petr.krejci@vsb.cz, tel. 597 325 914

Projektování elektrických systémů a technologií (PES)

➢ tajemník: Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D, stanislav.zajaczek@vsb.cz, tel. 597 325 924

mailto:tomas.pavelek@vsb.cz
mailto:petr.krejci@vsb.cz
mailto:stanislav.zajaczek@vsb.cz


INFORMACE KE STUDIU

Bezpečnost v elektrotechnice (BvE)

➢ školení proběhne  dne 16.9.2022 on-line formou – odkaz na školní - e-mail

➢ bez vykonané zkoušky není možná účast na laboratorní výuce

➢ termíny zkoušek budou zveřejněny v IS EDISON

Tělesná výchova (A, B)

➢ studenti v prezenční formě studia, povinná TV pro 1.ročníky

➢ informace o nabídce sportů a o sportovních objektech najdete v IS EDISON v sekci – Rozvrh, záložka – Volba 
sportu.

➢ studenti si mohou vybrat z nabídky 14 sportů - IS EDISON 

➢ další informace: https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/prijimaci-rizeni/zapis/files/2021_ITVS_volba-sportu.pdf

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/prijimaci-rizeni/zapis/files/2021_ITVS_plakat.pdf

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/prijimaci-rizeni/zapis/files/2021_ITVS_volba-sportu.pdf
https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/prijimaci-rizeni/zapis/files/2021_ITVS_plakat.pdf


INFORMACE KE STUDIU

Společenské vědy

➢ povinnost absolvovat dva společensko-vědní předměty

Jazyk anglický  

➢ povinnost absolvovat 4 semestry, pokročilá úroveň 

➢ změna úrovně je možná jen v případě studia angličtiny na SŠ max. 2 roky (nutno doložit) – kontaktujte 
studijní oddělení

Výuka v anglickém jazyce

➢ prezenční studenti, vybrané předměty, informace na oborové katedře



ROZVRHY

Kombinovaná forma studia 

➢ rozvrh pevně daný

➢ https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/tutorialy-kombinovane-studium/

➢ rozvrh na zimní semestr bude zveřejněn týden před začátkem výuky

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/tutorialy-kombinovane-studium/




ROZVRHY

Prezenční forma studia 

➢ rozvrh si studenti tvoří sami v IS EDISON po jeho zveřejnění na  http://rozvrh.vsb.cz

➢ rozvrh na zimní semestr bude zveřejněn týden před začátkem výuky

➢ Přesný termín volby rozvrhu naleznete v IS EDISON v menu Rozvrh

➢ pouze předměty, které jsou v Osobním studijním plánu studenta (OSP) ve stavu ZAPSÁN





INFORMAČNÍ SYSTÉM EDISON - https://edison.vsb.cz

https://edison.vsb.cz/


KONTROLA ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ V OSP V IS EDISON

➢ student je povinen kontrolovat předměty v IS a případné nesrovnalosti řešit na oborové katedře

➢ změna předmětů pouze z rozvrhových důvodů - prvních 14 dní v semestru (ZS, LS)

➢ během semestru nelze provádět žádné změny v OSP

Uznání předmětů z předchozího studia – podmínky:

➢ předmět je obsahově podobný

➢ předmět může být uznán pouze jednou

➢ žádost o uznání předmětů nutno podat nejpozději do druhého týdne výuky v každém semestru

➢ součástí žádosti: anotace předmětů, výsledky, anglický název předmětů

Uznání zápočtů: 

➢ udělený zápočet se automaticky převede do dalšího akademického roku

➢ pokud si chce student zlepšit bodové hodnocení - zapíše si předmět do rozvrhu a požádá vyučujícího v 
prvních 14 dnech semestru o smazání zápočtu



ZÁPOČTY A ZKOUŠKY

➢ přihlašování prostřednictvím IS EDISON

➢ zápočty se udělují v zápočtovém týdnu semestru – poslední výukový týden semestru

➢ u zkoušky je student povinen předložit doklad s fotografií, nesmí používat mobilní telefon 

➢ student má možnost absolvovat jeden řádný a dva opravné termíny

➢ pokud se student na termín bez omluvy nedostaví nebo se z termínu nejpozději 24 hodin před začátkem 
neomluví – obdrží výsledek NEVYHOVĚL

➢ nesrovnalosti řešit s vyučujícím



KONTROLA STUDIA PRO 1.ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PO 1.SEMESTRU – 6.2.2023

Pro postup do letního semestru:

➢ PREZENČNÍ FORMA STUDIA – minimálně 15 kreditů

➢ KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA – minimálně 5 kreditů

➢ Nutná verifikace výsledků kontroly studia – pokud není provedena, může vést k ukončení studia.

➢ Nedostatek kreditů – ukončit studium na studijním oddělení.



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ DO 2. ROČNÍKU

➢ zápis na ZS i LS pro další AR – 3.-16.4.2023

➢ povinně volitelné a volitelné předměty – doporučeno zhruba 60 kreditů

➢ předměty se stávají závaznými a musí být vykonány

➢ Státní závěrečná zkouška – celkem 180 kreditů



KONTROLA STUDIA NA KONCI 1. ROČNÍKU - 4.7.2023

➢ pro postup do 2. ročníku – minimálně 40 kreditů – počítají se pouze předměty ve stavu VYKONÁN z 1.ročníku

➢ student může stejný ročník opakovat pouze jednou (elektronická žádost o opakování ročníku)

➢ verifikace údajů do 9.7.2023

➢ standardně je možné nevykonaný předmět jednou opakovat,  třetí zápis se řídí studijním a zkušebním řádem 
(aktuálně je umožněno požádat o třetí zápis pouze dvou předmětů)



ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO VYŠŠÍHO  NEBO OPAKOVANÉHO ROČNÍKU

➢ 18.7.2023

➢ podmínka – verifikace údajů v IS EDISON



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

➢ se závěrečnou prací jsou spojeny 2-3 povinné předměty - viz studijní plán

➢ témata jsou vypsána v IS EDISON

➢ student si musí zvolit téma ve 2. ročníku do konce května 

➢ alternativa – odborná praxe –pouze pro prezenční formu studia-

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/odborne-praxe-studentu/

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/odborne-praxe-studentu/


STIPENDIA 

Sociální stipendium 

➢ doložit potvrzení z ÚP-SSP

Ubytovací stipendium

➢ pouze prezenční forma studia

➢ Ve Stipendijním řádu se v souvislosti s podáváním žádostí o ubytovací a sociální stipendium očekávají změny. 
Předpoklad platnosti od září 2022.



Motivační stipendium

➢ studentům 1. ročníku prezenčního bakalářského studia – „první studium“

➢ stipendium je určeno studentům, kteří splní všechny studijní povinnosti 

Prospěchové stipendium

➢ jedenkrát ročně pro studenty v prezenční formě studia

➢ student splní všechny studijní povinnosti, nezapočítávají se předměty ve stavu uznán

➢ VSP bude lepší než: 87/92/96, tři stupně: 20.000,- Kč / 30.000,- Kč / 40.000,- Kč

➢ O výše zmíněná stipendia se nežádá, přiznána budou automaticky po splnění podmínek, je ale zapotřebí mít

vložený bankovní účet v IS EDISON (studenti ze zahraničí musí mít účet v ČR)

Další stipendia, např. Mimořádné stipendium za bezplatné dárcovství plazmy a krve:

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/stipendia_FEI_2022.pdf

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/stipendia_FEI_2022.pdf


POPLATKY ZA STUDIUM

➢ standardní doba bakalářského studia 3 roky + 1 rok = 4 roky studium zdarma (v českém jazyce)

➢ hradí se za každých započatých šest měsíců studia 

➢ výše poplatku se stanovuje v návaznosti na délce odstudované doby

➢ od 12.000,- Kč  do 24.000,- Kč / započatých šest měsíců studia

➢ Mgr. Jana Bogdová (studijní oddělení EA 150, jana.bogdova@vsb.cz)

mailto:jana.bogdova@vsb.cz


STUDIJNÍ PRŮKAZ 

Kartové centrum  

➢ A148 hlavní budova VŠB-TU Ostrava https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/

Standardní studijní průkaz – vydávaný zdarma 

➢ Karta ISIC – prezenční forma studia (180,- Kč/rok, možnost integrovat dopravní kartu ODIS)

➢ ALIVE – kombinovaná forma studia  (180,- Kč/rok, možnost integrovat dopravní kartu ODIS)

➢ Identifikace studenta,  průkazka do menzy, knihovny, parkování (na vyhrazených místech), tiskárny na univerzitě

➢ ISIC lze využít na slevy u nás i v zahraničí (letenky, hotely, vstupné do památkových objektů, více na https://www.isic.cz).

➢ Pro vydání karty může být vyžadována rezervace termínu

https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/
https://www.isic.cz/


RŮZNÉ

➢ Při emailové komunikaci  se zaměstnanci fakulty i školy uvádějte vždy celé své jméno a login!

➢ Studenti jsou povinni řídit se Studijním a zkušebním řádem, který je uveřejněný na stránkách VŠB-TUO i FEI 
https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/studijni-predpisy-a-smernice/. 

➢ Pořizování audiovizuálních záznamů ve výuce a ev. jejich další šíření je možné pouze se souhlasem pedagoga.

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


Děkujeme za pozornost

Mnoho úspěchů ve studiu!

Studijní oddělení FEI

https://www.fei.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/studijni-oddeleni/

https://www.fei.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/studijni-oddeleni/

