Dodatek k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám přijetí do doktorského studia
na Hornicko-geologické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2020/2021
Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.8.2020 druhé kolo přijímacího řízení pro studium v
konzultačním středisku Ostrava v akademickém roce 2020/2021 do doktorských studijních oborů/programů.
Doktorské studijní obory a programy
Výuka je uskutečňována pouze v konzultačním středisku Ostrava v prezenční nebo kombinované formě studia v
následujících studijních programech/oborech:
Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.
• Geoinformatika (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního programu Geodézie,
kartografie a geoinformatika;
• Geologické inženýrství (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního programu
Geologické inženýrství;
• Hornictví a hornická geomechanika (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního
programu Hornictví;
• Úpravnictví (výuka v českém nebo anglickém jazyce).
Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.
• Důlní měřictví a geodézie (výuka v českém jazyce) zařazeného do studijního programu Geodézie a
kartografie;
U programů uskutečňovaných v českém jazyce se poplatek spojený se studiem na Hornicko-geologické fakultě
neplatí. U programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí poplatek spojený se studiem ve smyslu § 58
odst. 5 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů € 3 500 za akademický rok.
Způsob podání přihlášky a podmínky přijetí k doktorskému studiu
Pro podání přihlášky do doktorského studia musí uchazeč do 30. 9. 2020 splnit následující podmínky:
 Podat elektronickou přihlášku na adrese https://prihlaska.vsb.cz/uchazec. Přihlášku není zapotřebí tisknout
ani zasílat na VŠB-TUO.
 Zvolit si rámcové téma doktorské disertační práce ve zvoleném studijním programu/oboru. 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. V případě, že již uchazeč získal
(navazující) magisterský diplom a dodatek k diplomu, vloží do přílohy oba tyto dokumenty.
 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.
Administrativní poplatek zašlete na účet:









Název účtu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Číslo účtu: 100954151/0300
Variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci přihlášky
Konstantní symbol: 0558
Banka: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava-Poruba, Hlavní třída 703, 708 39 Ostrava-Poruba
Údaje pro provedení platby ze zahraničí:
- IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151
- BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP
Dispozice s poplatky u plateb prostřednictvím mezibankovní sítě SWIFT: OUR

V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

Uchazeč, jehož přihláška splnila podmínky pro podání přihlášky, dále musí do 10. 10. 2020 dodat formou
přílohy elektronické přihlášky:
 diplom (navazujícího) magisterského studia,
 dodatek k diplomu,
 strukturovaný životopis,
 soupis publikovaných i nepublikovaných prací (pokud existuje),
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případně další doklady (pokud existují, např. doklad o dosavadní praxi, doklad o státní zkoušce z cizího
jazyka),
 doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR (nostrifikace, https://www.vsb.cz/cs/ouniverzite/sluzby/uznavani-zahranicniho-vzdelani/), 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
(https://www.vsb.cz/712/cs/kurzy-a-jazykove-zkousky/cestina-pro-cizince/). 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 a musí obsahovat
všechny stránky.
U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku se všemi požadovanými dokumenty, bude o jejich přijetí rozhodnuto na
základě výsledků jednání přijímacích komisí, které se budou konat 15. 10. 2020. Přijímací komise, jmenované
děkanem fakulty mohou být jmenovány i společné pro více studijních programů/oborů. 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. Komise ohodnotí uchazeče počtem
bodů v rozsahu 0 až 150 bodů.
V případě, že se o rámcové téma uchází více uchazečů, o přijetí rozhoduje nejvyšší celkový počet bodů. Dalším
uchazečům v pořadí může být nabídnuto jiné rámcové téma.
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.
Výsledky jednání přijímacích komisí budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději do 3 dnů od
termínu jejich konání.
Děkan fakulty může v akademickém roce vyhlásit další kola přijímacího řízení.
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje děkan HGF VŠB-TUO.
Pokud uchazeč udělil souhlas, bude mu rozhodnutí o přijetí zasláno elektroniky prostřednictvím informačního
systému do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, nejpozději do 25. 10. 2020.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude vyhotoveno písemně a bude uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeči,
jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce.
Pro rozhodování o přijetí ke studiu je pro studijní program sestaveno pořadí uchazečů podle dosaženého celkového
bodového hodnocení z předchozího studia a z výsledků hodnotící komise (viz Příloha 2).
Uchazeč, který získal minimální počet bodů, splnil podmínky pro přijetí ke studiu.
Uchazeč, který se umístil v pořadí, na kterém dosáhl překročení předpokládaného nejvyššího počtu přijatých na
studijní program/obor, není ke studiu přijat pro velký počet uchazečů splňujících podmínky přijetí.
Pokud stejné bodové hodnocení jako poslední přijatý, vyhovující stanovenému nejvyššímu počtu přijatých, má větší
počet uchazečů, potom budou přijati všichni uchazeči.
Pokud se elektronicky nezapíšou do studia všichni přijatí uchazeči a ve studijním programu nebude naplněn
předpokládaný počet přijatých, potom bude uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro velký počet
uchazečů, nabídnuta možnost dodatečného přijetí po zápisu do studia. Pokud bude takovýchto uchazečů větší počet,
než je počet neobsazených míst, bude nabídka dodatečného přijetí učiněna v sestupném pořadí podle počtu bodů
dosažených v přijímacím řízení.
Uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, na
studijním oddělení v úředních hodinách a ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku přijímacího
řízení. Opisy ani kopie těchto materiálů se neposkytují.
Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem
je rektor. Podání písemného odvolání se řídí § 50 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Přijímací řízení je ukončeno dnem 30. 10. 2020.
Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní fakulta na webovém portálu fakulty (http://www.hgf.vsb.cz)
zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení ve smyslu § 50 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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Tento Dodatek k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám přijetí do doktorského studia na Hornicko-geologické
fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2020/2021 byl schválen v souladu s § 27 odst. 1
písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava dne 27. 7. 2020.
Ostrava, 27. 7. 2020
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
děkan Hornicko-geologické fakulty
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Příloha 1.
Limitní počet přijímaných uchazečů na doktorské studijní programy/obory Hornicko-geologické fakulty
pro akademický rok 2020/2021
Studijní program:

Studijní obor:

Limitní počty přijímaných uchazečů 2020/2021
prezenční
kombinované
kombinované
studium
studium
studium
Ostrava
Most

Geodézie, kartografie a
geoinformatika
Geoinformatika

8

3

-

Důlní měřictví a geodézie

4

5

-

Geologické inženýrství

15
15

8
10

-

Hornictví a hornická geomechanika

15

15

-

Geodézie a kartografie
Geologické inženýrství
Úpravnictví
Hornictví

Limitní počet přijímaných uchazečů na doktorské studijní programy/obory Hornicko-geologické fakulty
pro akademický rok 2020/2021 akreditované v cizím jazyce
Studijní program:
Studijní obor:
Limitní počty přijímaných uchazečů 2020/2021
prezenční
kombinované
kombinované
studium
studium
studium
Ostrava
Most
Mining
Mining and Mining Geomechanics

4

-

-

Geoinformatics

12

-

-

Geological Engineering

20

-

-

Geodesy, Cartography and
Geoinformatics
Geological Engineering

Příloha 2
Stanovení pořadí uchazečů ke studiu
Způsob stanovení bodů pro hodnocení studijního průměru dosaženého z výsledků předchozího studia od prvního do předposledního
semestru.
BODY ZA PRŮMĚR =30(4-X),
kde X je aritmetický průměr studijních výsledků (zaokrouhlených na 2 desetinná místa) z výsledků od prvního do předposledního
semestru.
Způsob stanovení bodů pro hodnocení výsledků hodnotící komise
BODY ZA HODNOTÍCÍ KOMISI = 0 – 60
Celkem max. 60 bodů; min. 20 bodů

BODY CELKEM = BODY ZA PRŮMĚR + BODY ZA HODNOTÍCÍ KOMISI
Pozn.: Celkem max. 150 bodů; min. 20 bodů
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