
Informace k zápisu do doktorského studia 
 

Kontakt na studijní referentky 
České studijní programy    Anglické studijní programy 

• Ing. Sylvie Želasková    Ing. Šárka Michalíková  

• E-mail: sylvie.zelaskova@vsb.cz            E-mail: sarka.michalikova@vsb.cz             

• Telefon: +420 59 732 2001              Telefon: +420 59 732 2171 

• Kancelář: E 411                   Kancelář: E 813                                 

 

Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium 
• prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. 

• E-mail: jana.hanclova@vsb.cz 

• Telefon: +420 59 732 2285 

• Kancelář: E 703 

 

Evidence studia 
• Informační systém EDISON: http://edison.vsb.cz  

• Průkaz studenta se vyřizuje na A148 (rektorát v Ostravě Porubě): přístup do menzy, 

knihovny, na parkoviště 

• Kontrola studia: 

o Osobní studijní plán (nutno projednat se školitelem a vyplnit co nejdříve po 

zápisu v systému EDISON), 

o Každoroční kontrola studia k 15. 8. daného roku:  

- student zkontroluje vykonané zkoušky a vyplní svoje aktivity v systému 

EDISON – dvojjazyčně (“aktivity DIS semináře”),  

- poté provede roční hodnocení studenta v systému Edison a předá školiteli, 

školitel poté potvrdí a přidá kreditové hodnocení, 

• Změny ve studiu (změna osobního studijního plánu, změna formy studia, tématu dis. 

práce): 

o Písemná žádost na formuláři “Žádost-Doktorská studia” 

o Při změně školitele na formuláři „Žádost o změnu školitele“ 

• Studium je bezindexové. Po vykonání zkoušky dostává student protokol, který musí 

odevzdat na Oddělení 161 k evidenci. Vykonané zkoušky se evidují v systému 

Edison na kartě studenta a dále na odd. DRS ve složce studenta (protokol ze zkoušky). 

 

 

Tvorba Osobního studijního plánu (OSP) 
• Osobní studijní plán se sestavuje na celou dobu studia, nejen pro 1.ročník 

• Skladba předmětů (u předmětu vybrat jako zkoušejícího garanta předmětu) 

o Společný základ studia (KMEA, Ekonomie – ne pro Systémové inženýrství a 

informatiku) 

o Oborový předmět, u SII – Optimalizace, Systémy na podporu strategického 

rozhodování, Umělá inteligence a Expertní systémy 

o 1 cizí jazyk  

o 1 povinně volitelný předmět  

• Časový plán OSP – výše uvedené předměty by měly být vykonány v prvních 2 letech 

studia 
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• Ve 3. ročníku by měla být vykonána státní doktorská zkouška (v OSP uvést pouze 

akademický rok); a odevzdání dis. práce u 3 letých programů, u 4 letých ve 4. roku 

studia (v OSP uvést také pouze ak. rok). 

• Po navolení OSP v systému Edison předat školiteli ke schválení 

 

Výuka 
• výuka probíhá v 1. ročníku (společný základ studia) každý pátek od 9-14 hod., v ak. 

roce 2021/2022 by pravděpodobně měla začít od 1. 10. 2021 

• ve 2. ročníku (oborový předmět) má organizovanou výuku pouze obor Ekonomie ve 

čtvrtky od 14:15-18:15 hod.; ostatní obory mají výuku formou individuálních 

konzultací 

 

Stipendia 
• Žádost o přiznání stipendia pro studenty prezenční formy se podává při zápisu: 

https://www.ekf.vsb.cz/cs/ - InNET – záložka Studium a výuka – Studijní předpisy a 

formuláře - Žádost - doktorská studia), do systému Edison je nutné navést číslo účtu 

• Základní výše stipendia 9000/10000/11000/11000 Kč  (1./2./3./4. ročník) 

• Mimořádné stipendium za plnění studijních povinností (vykonání předmětů dle 

směrnice EkF_SME_14_001 o udělení mimořádného stipendia studentům prezenční 

formy doktorského studia za průběh studia) 

• Mimořádné stipendium za výuku, z projektů, atd.  

• Odměna za délku doktorského studia (prezenční i kombinovaná forma) 

 

 

Základní povinnosti studenta doktorského studia 
• Absolvování zapsaných studijních předmětů 

• Badatelská a vědecká činnost, včetně účasti na výzkumných projektech 

• Publikování výsledků vědecké práce včetně účasti na vědeckých konferencích 

• Výuka (pouze studenti prezenční formy doktorského studia) 4h/semestr 

• Zahraniční stáž u čtyřletých studijních programů v délce min. jednoho měsíce 

• Vykonání státní doktorské zkoušky a obhajoba disertační práce 

 

 

Další povinnosti studenta 
• Školní e-mail – povinnost sledovat minimálně 1x týdně přidělenou e-mailovou 

schránku (možno využít WWW rozhraní: http://posta.vsb.cz ) 

• Hlásit studijní referentce změny v osobních údajích (bydliště, OP, příjmení, kontakt) 

 

 

Každý student obdrží při zápise své osobní číslo, které slouží k přihlašování se do IS Edison a 

do pošty. Do systému Edison se lze přihlásit na stránce fakulty přes InNet. Heslo pro první 

přihlášení je Vaše rodné číslo (celé bez lomítka). 
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