
 
 
 

17. listopadu 2172/15            

708 00 Ostrava-Poruba 

Česká republika 

spojovatelka: +420 597 321 111 

epodatelna: epodatelna@vsb.cz 

ID datové schránky: d3kj88v 

IČ: 61989100 

DIČ: CZ61989100 

email: univerzita@vsb.cz 

www.vsb.cz 

 

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V DOKTORSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA FAKULTĚ MATERIÁLOVĚ-

TECHNOLOGICKÉ VŠB-TUO PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

V ČESKÉM JAZYCE 

 

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech Fakulty materiálově-

technologické (FMT) VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO)  vychází z § 48 až § 50 

zákona 111/1998 Sb. „Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů“ a dále ze 

Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Děkanka Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO vyhlašuje od 1. 12. 2023 1. kolo přijímacího 

řízení pro akademický rok 2023/2024 do těchto doktorských studijních programů v českém jazyce:  

 

Studijní program/specializace 

(* maximální počty přijímaných studentů 

se týkají všech kol přijímacího řízení) 

Forma studia 

v českém 

jazyce 

Max. počet uchazečů, 

které je možno přijmout 

ke studiu v českém jazyce*  

Chemická metalurgie 

Prezenční 

Kombinovaná 

10 

Chemické a environmentální inženýrství 10 

Materiálové vědy a inženýrství 12 

Metalurgická technologie 12 

Nanotechnologie 20 

Řízení průmyslových systémů 18 

Tepelná technika a paliva v průmyslu 10 

U doktorských programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě materiálově-

technologické neplatí. 

Termín pro podání přihlášek do 1. kola:1. 12. 2022 – 31. 5. 2023. 

Pro podání přihlášky do doktorského studia musí uchazeč do 31. 5. 2023 splnit následující 

podmínky: 

 Podat elektronickou přihlášku (https://prihlaska.vsb.cz/uchazec). Přihlášku není zapotřebí 

tisknout ani zasílat na VŠB-TUO. 

 Zvolit si rámcové téma disertační práce ve zvoleném programu 

(https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/doktorske-studium/). 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 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) z výsledků od prvního do předposledního 

https://prihlaska.sso.vsb.cz/wps/portal/prihlaska/
https://prihlaska.sso.vsb.cz/wps/portal/prihlaska/
https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/doktorske-studium/
https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/doktorske-studium/
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semestru. Průběžné výsledky nepřikládají pouze studenti FMT VŠB-TUO, kteří ukončí studium 

v roce 2023. V případě, že již uchazeč získal (navazující) magisterský diplom a dodatek k 

diplomu, vloží do přílohy oba tyto dokumenty. 

 Strukturovaný životopis. 

 Soupis publikovaných i nepublikovaných prací (minimálně uvést citaci bakalářské a 

diplomové práce). 

 Motivační dopis (rozsah 1-2 stran formátu A4, představy uchazeče o odborném řešení 

zvoleného tématu disertační práce, který bude následně hodnocen přijímací komisí). 

 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 30. 6. 2023 dodat 

formou přílohy elektronické přihlášky: 

 diplom (navazujícího) magisterského studia, 

 dodatek k diplomu, 

 případně další doklady (pokud existují, např. doklad o dosavadní praxi, doklad o státní zkoušce z 

cizího jazyka), 

 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). Pokud bude posouzení předcházejícího vzdělání probíhat 

v rámci přijímacího řízení, je nutno potřebné dokumenty (viz https://www.vsb.cz/cs/o-

univerzite/sluzby/uznavani-zahranicniho-vzdelani/) doručit v listinné podobě (adresa: VŠB-

TUO, FMT, studijní oddělení, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba) nejpozději 30 dní 

před termínem pro dodání příloh elektronické přihlášky; po tomto termínu již univerzita 

negarantuje včasné posouzení předcházejícího vzdělání, 

 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. 

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

V případě nenaplnění kapacit studentů ve studijním programu může děkanka fakulty FMT ve zřetele 

hodném případě vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.  

Další podmínky přijetí (§ 49, odst. 1): 

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 

děkankou fakulty. Komise mohou být jmenovány i společné pro více studijních programů. Přijímací 

https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/sluzby/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/sluzby/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
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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, 

motivačního dopisu, 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. 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 budou uchazeči pozváni prostřednictvím 

informačního systému do 12. 6. 2023. Termín pohovoru pro všechny studijní programy v českém 

jazyce je stanoven na 26. 6. 2023. 

Administrativní poplatek je možno zaplatit prostřednictvím systému EPS na (https://eps.vsb.cz/) nebo 

převodem z účtu (podklady k platbě jsou uvedeny v elektronické přihlášce). Nezaplacenou 

elektronickou přihlášku nelze v systému dále administrovat. 

O přijetí ke studiu ve studijních programech FMT rozhoduje děkanka fakulty. Rozhodnutí o výsledku 

přijímacího řízení pro doktorské studium musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 

ke studiu podle § 49 odst. (§ 50 odst. 4). Termín ověření splnění podmínek přijetí je stanoven                      

v 1. kole na 7. 7. 2023.  

Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat 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 na 

studijním oddělení FMT. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách (§ 50 odst. 6, 7).  Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní fakulta na 

webovém portálu fakulty (https://www.fmt.vsb.cz) zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení 

ve smyslu § 50 odst. 9 zákona. 

 

Kontakt:  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Studijní oddělení FMT 

Paní Ivana Pěšalová 
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