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Prváci,

Vítáme vás na VŠB – Technické univerzitě Os-
trava, kde právě začíná vaše nová životní etapa. 
Vaše první dny na výšce budou těžké, navalí se na 
vás spousta nových informací a budete muset po-
chopit nový systém, do kterého jste byli najednou 
vhozeni a pokusit se z toho nezbláznit. 

Ten nejdůležitější krok už jste učinili – dostali jste se 
na univerzitu, která má tradici, jedinečné obory, nej-
modernější technologie, vstřícné pedagogy a spo-
lupracuje s praxí. Navíc se nachází ve studentském 
městě, ve kterém se rozhodně nudit nebudete. 

V průběhu studia na vás bude čekat spousta mož-
ností. Zkuste využít co nejvíce příležitostí, které se 
vám nabízejí. Odjeďte studovat či pracovat do za-
hraničí, zapojte se do mimoškolních projektů, vy-
zkoušejte praxi, přidejte se do studentské organi-
zace a hlavně, potkávejte se s novými lidmi. Nikdy 
nevíte, jaké kontakty se vám budou hodit. 

A nebojte se, nejste na to sami! Protože jsme si tím 
procesem všichni prošli, rozhodli jsme se pro vás 
připravit manuál, ve kterém najdete základní in-
formace. Studentské organizace a spolky jsou tu 
právě od toho, aby vám vaše studium co nejvíce 
zjednodušily. Nebojte se zeptat.

Tak hodně štěstí, to dáte!

Za současné studenty VŠB-TUO, 
redakce Sokolská33

AHOJ PRVÁCI!

ÚVODNÍK



Vysokoškolský život netvorí len zábava a fl ákanie 
sa s priateľmi. Počas svojho štúdia sa každý štu-
dent stretne s rôznymi situáciami, ktoré nemusia 
byť vždy príjemné. Dúfame, že vam tento zoznam 
pomôže niektoré z nich prekonať.

1. Zápis k bakalárskemu štúdiu prebieha spravi-
dla od júla (července) do septembra (září) a po-
čas pandémie sa vykonáva elektronicky. Na-
koľko ste ale tu, predpokladáme, že túto časť 
ste zvládli. Po tom, čo sa zapíšete, prihlásite sa 
do systému EDISON. K tomu využiješ kód, ktorý 
pozostáva z prvých troch začiatočných písmen 
vášho priezviska a štvorčíslia. Tento kód nájdete 
na potvrdení o prijatí. Môže sa stať, že dané po-
tvrdenie dostanete až po zápise. V tom prípade 
vas môže v systéme vyhľadať kamarát, ktorý 
už do neho prístup má. EDISON slúži k zapiso-
vaniu predmetov, skúšok a ak to vaša fakulta 
ponúka, tak aj k voľbe rozvrhu, a k mnohému 
inému, napríklad rozpisu štipendií. Tu si taktiež 
nastavíte nové heslo k prihlasovaniu sa do sys-
tému a heslo k WIFI. Oboje je dôležité urobiť. Ak 
prihlasovacie heslo nezmeníte, vaš účet sa za-
blokuje a bude potrebné riešiť tento problém 
s technikom. Bez WIFI hesla sa zase nepripojíte 
na Eduroam, čo je medzinárodná univerzitná 
sieť dostupná nielen na fakultách a internátoch, 
ale aj niektorých verejných priestranstvách, ako 
napríklad Svinov nádráží.

2. ISIC/Alive student/univerzitnú kartu si ne-
cháte vyrobiť v Kartovom centre v budove rek-
torátu v Porube, v miestnosti A 148. Na ISIC 
a Alive student si pripravte 180 Kč. Univer-
zitnú kartu máte zdarma. Ak budete chcieť, 
za príplatok 50 Kč si môžete do študentskej 
karty nechať zabudovať ODIS, ktorá sa však do-
bíja a predlžuje mimo kartové centrum, a to 
buď priamo na pobočke DPO alebo na ich web 
stránke. Platbu môžete vykonať v hotovosti na 
pokladni v miestnosti A 126, cez elektronický 
platobný systém eps.vsb.cz, bankovým prevo-
dom, prípadne aj priamo v KC, kde je však po-
trebné mať presnú čiastku. Tieto karty vyu-
žijete pri obede, môžete skrz nich nakupovať 
v bufete a slúžia ako primárny identifi kačný do-
klad na škole. V prípade ISIC karty si môžete 
uplatniť rôzne medzinárodné zľavy. Ak máte 
kartu z predchádzajúcej školy, je nutné si vy-
baviť novú. Ak však prestupujete z inej fakulty, 
tieto karty vam ostávajú. 

3. Predmety si volíte na začiatku školského roka, 
rovnako, ako jazyk. Niektoré fakulty ponúkajú 
viac úrovní, pričom tú správnu zistíte prostred-
níctvom testu. Ak vaša fakulta ponúka len jednu 
úroveň, táto záležitosť sa vas netýka. Každá fa-
kulta má predmety vlastné, spoločný je len telo-
cvik, ktorý sa volí vždy pred voľbou rozvrhu. Ak 
študujete na FAST alebo EKF, v ponuke je aj telo-
cvik s lokalitou bližšie k vašej fakulte.

4. Na FEI a EKF si môžete zvoliť rozvrh. Volenie 
rozvrhu je možné prirovnať k súboju, ktorý sa 

začína týždeň pred začiatkom semestra a jeho 
prípadná úprava následne trvá asi tri týždne. 
Rozvrhy jednotlivých predmetov alebo študij-
ných skupín si môžete pozrieť na rozvrh.vsb.
cz. Je dobré túto voľbu nezanedbať a zistiť si 
čo najviac o učiteľoch, a o priebehu predmetu. 
Dobrý rozvrh je totiž polovicou úspechu.

5. V priebehu školy chodíte na cvičenia a pred-
nášky. Účasť na prednáškach je odporúčaná,  
semináre a cvičenia sú naopak povinné s ur-
čitou povolenou absenciou, ktorá je rozdielna 
pri každom predmete. Túto časť určuje garant 
predmetu. Je dôležité si tieto množstva strážiť. 
Niektorí vyučujúci sú ochotní v prípade nutnosti 
pristúpiť na náhradu hodiny, no je to veľmi in-
dividuálne. S príliš vysokou absenciou sa môže 
stať, že budete musieť daný predmet opakovať.

6. Na konci každého semestra sa píšu zápočty 
a skúšky. Je dôležité si strážiť termíny odovzda-
nia semestrálnych prác. Na konci každého pred-
metu sa píše zápočet, samozrejme s výnimkou 
telocviku. Tie sa spravidla konajú v zápočto-
vom týždni. Na zápočet máte jeden riadny a je-
den opravný pokus. Niektoré predmety ponú-
kajú na zápočet dva opravné pokusy, je to však 
výnimka, ktorú je potrebné si pri danom pred-
mete zistiť. Na skúšku máte jeden riadny a dva 
opravné pokusy. Všetky predmety je nutné 
ukončiť v priebehu skúškového príslušného se-
mestra. Tu je taktiež nutné strážiť si termíny. 
Ak ich vyučujúci vypíše od začiatku skúškového 
viacero a ty sa prihlásite na posledný s tým, že 
však máte ešte nárok na dva opravné, môžete 
byť sklamaní, keď tieto očakávané termíny ná-
sledne do EDISONu nikto nepridá.

7. Ak sa vam nepodarí urobiť skúšku alebo zápo-
čet, nezúfajte. Keď nezvládnete, prípadne ne-
vykonáte zápočet, nemáte nárok na skúšku. Ak 
sa vam výsledok nepozdáva, je možné požiadať 
garanta o jeho preskúmanie. Ak ste nezvládli 
skúšku, môžete požiadať o štvrtý termín. Žia-
dosť je medzi formulármi na portáli innet.vsb.
cz, prípadne je možné ju vyzdvihnúť na študij-
nom oddelení. Táto možnosť je však naozaj tou 
poslednou. Nestáva sa často, že by bol štvrtý 
termín schválený a do žiadosti je nutné udať 
pádny dôvod. Ak zvládnete zápočet, no skúšku 
nie, body zo zápočtu sa prenášajú do ďalšieho 
roka. Niekedy je potrebné nahlásiť to cvičia-
cemu, aby vam nepísal dochádzku. Ak vam pre-
nášané body nevyhovujú, môžete požiadať 
o jeho zmazanie a zápočet vykonať znova. 

Text: redakce Sokolská33
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ČO BY, KEBY
následuje zkouškové období, které trvá od za-
čátku kalendářního roku do začátku února. Po 
zkouškovém vás čeká letní semestr, který trvá 
zhruba do poloviny května. Na ten opět nava-
zuje zkouškové období, které vám dá čas na spl-
nění povinností přibližně do začátku července.

Imatrikulace je slavnostní akt uvedení do studia, 
tedy vaše uvedení do akademické obce. Mimo 
jiné tam uslyšíte (neofi ciální) studentskou 
hymnu Gaudeamus igitur, kterou si znovu po-
slechnete na promocích. Je důležité se vhodně 
obléct, ideálně tak, jak jste šli na maturitu. 

InNET je s nadsázkou váš rozcestník. Najdete tady 
prakticky všechno. Telefonní seznam s kon-
takty na vyučující, odkazy na nejrůznější doku-
menty týkající se fakulty či univerzity, nebo no-
vinky a věci, které by vám neměly utéct. Stejně 
tak zde najdete prokliky na svůj email, Edison, 
LMS Moodle, rozvrh a podobně. Nedávno si pro-
šel updatem a můžete si ho do jisté míry při-
způsobit svým potřebám.

Edison je informační systém pro evidenci studia 
výuky. Tady se nejen přihlašujete na zkoušky, 
ale jsou zde i informace o vás, kontakty či třeba 
bankovní spojení pro zasílání stipendií. Rov-
něž zde najdete nejrůznější žádosti a for-
muláře, které se vám budou při komunikaci 
s univerzitou hodit.

LMS Moodle je elektronický výukový systém, ve 
kterém najdete většinu věcí ke studovaným 
předmětům. Vyučující zde vkládají elektronické 
materiály, ale třeba také soubor požadavků 
k zápočtu či zkoušce, návrhy témat seminárních 
prací atd. Také vy můžete být vyzváni, abyste 
své práce vkládali právě do LMS.

Školní emailová adresa bývá nejčastěji vaše jméno.
přijmení@vsb.cz , nebo osobníčíslo@vsb.cz. Obě 
adresy fungují pro tvou jednu schránku. Pro ko-
munikaci s pedagogy nebo studijním odděle-
ním používejte výhradně tuto adresu, na e-mail 
z vašich  osobních adres pedagogové nejsou po-
vinni odpovídat. Taktéž vám na něj budou chodit 
výsledky zápočtů, zkoušek a důležitá upozor-
nění. Dávejte si pozor – všichni studenti mají po-
vinnost školní e-maily pravidelně kontrolovat! 
Ale pro ulehčení života si můžete školní e-mail 
s osobním propojit, abyste měli všechnu poštu 
na jednom místě. A když se jím registrujete do 
aplikace nextbike, přistane vám ve vaší aplikaci 
na modrá sdílená kola 200 korun kreditu.

Rektor stojí v čele celé univerzity a do své funkce 
je volen Akademickým senátem celé univerzity. 
Spolu s ním univerzitu vedou jeho prorektoři, 
kteří mají svou agendu.

Děkan stojí v čele fakulty a do své funkce je volen 
Akademickým senátem příslušné fakulty. Spolu 
s ním jsou v nejužším vedení fakulty proděkani, 
kteří mají na starost různé oblasti jako napří-
klad studium, zahraniční vztahy, vědu a výzkum 
a další, podle potřeb dané fakulty.

Katedry jsou pracoviště na fakultě, kde se sdru-
žují lidé, kteří se zabývají (zkoumají, učí) po-
dobnou problematikou. 

Kredity jsou to o co tu běží. A vy doufáte, že bu-
dou stačit. Kredity jsou ohodnocení, které 
dostáváte za úspěšně ukončený předmět 

SLOVNÍČEK POJMŮ
Akademický rok je obdoba školního roku. Trvá od 

září do srpna a je „naplněn“ dvěma semestry, 
dvěma zkouškovými obdobími a prázdninami. 

Zimní a letní semestr jsou paralely dvou pololetí, 
se kterými jste se doteď setkávali. Zimní se-
mestr začíná na podzim (u nás většinou v půlce 
září) a trvá přibližně do Vánoc. Po něm pak 

CO MUSÍTE VĚDĚT O STUDIU 
NA VŠB-TUO

Fakulta Studijní referentka a kontakt Kde je najdeš Úřední hodiny

Fakulta bezpečnostního 
inženýrství

Bc.  Gabriela Gamonová
gabriela.gamonova@vsb.cz

Areál v Ostravě-Výškovicích
Budova LA

Ekonomická fakulta Libuše Urbášková
libuse.urbaskova@vsb.cz

Budova A Ekonomické fakulty
1. patro hned vedle schodiště

Pondělí 08:30–11:00 12:00–14:30
Úterý  12:00–13:30
Středa 08:30–10:00 12:00–14:30 Pátek 
 13:00–14:00

Fakulta stavební Pondělí 08:00–11:00
Úterý  12:30–14:30
Čtvrtek  12:30–14:30
Pátek 08:00–11:00

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky

Petra Kupčíková, DiS.
petra.kupcikova@vsb.cz
Mgr. Radka Langrová, DiS.
radka.langrova@vsb.cz

Místnost EA 151 Pondělí 08:30–11:00 13:00–14:30
Středa 08:30–11:00 13:00–14:30
Pátek 08:30–11:00 12:30–14:00

Fakulta strojní Sikorová Ivana, DiS.
ivana.sikorova@vsb.cz

Místnost A 132 Pondělí 08:30–11:00 12:30–14:00
Středa 08:30–11:00 12:30–14:00
Pátek 08:30–11:00 12:30–14:00

Fakulta materiálově-
technologická

Bc. Petra Barcziková
petra.barczikova@vsb.cz

Místnost A 136 Pondělí 08:00–11:00
Středa 08:00–11:00
Pátek 08:00–11:00 12:00–14:00

Hornicko-geologická fakulta Místnost A 146 Pondělí 08:00–11:00
Úterý  12:00–14:30
Středa 08:00–11:00
Čtvrtek 12:00–14:30
Pátek 08:00–11:00 12:00–14:00
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(nezáleží na známce). Kreditové ohodnocení 
předmětů se odvíjí podle jejich časové nároč-
nosti, tedy kolik času musíte jejich věnovat stu-
diu. Studium je koncipováno tak, že byste za 
každý akademický rok měli získat 60 kreditů, 
tedy přibližně 30 kreditů za semestr. Fakulty 
pak mohou mít různě nastavená pravidla toho, 
kolik kreditů musíte získat například v prvním 
semestru, aby vás pustili „dál“.

Zápočet je jedna z možností, jak jsou na univer-
zitě ukončovány předměty. Často je udělován 
za práci na cvičeních, průběžné testy, seminární 
práce a podobně. Zpravidla však není tím po-
sledním, co k ukončení předmětu potřebujete, 
ale pouze „vstupenkou“ k tomu, abyste mohli 
vykonat zkoušku z daného předmětu. Pro vyko-
nání zápočtů je stanoven zápočtový týden, kdy 
máte možnost zápočet získat například úspěš-
ným absolvováním zápočtového testu, prezen-
tace výsledků své seminární práce apod.

Zkouška z daného předmětu je zpravidla (ne 
vždy) předcházena zápočtem. Ve chvíli, kdy spl-
ňujete požadavky pro absolvování zkoušky (ho-
tový zápočet, docházka apod.), zpravidla se k ní 
přehlašujete prostřednictvím systému Edison. 
Zkoušky bývají písemné, ústní nebo kombino-
vané - to znamená, že má zkouška jak písem-
nou, tak ústní část, většinou v tomto pořadí. 
Po úspěšném absolvování zkoušky máte před-
mět splněn a získáváte kredity. Tradičně je po-
třeba pro úspěšné absolvování jak zápočtu, tak 
zkoušky, alespoň 51% bodový zisk.

Při oslovování pedagogů na vysoké škole už si ne-
vystačíte s pouhým „paní učitelko / pane učiteli“. 
Je potřeba všechny oslovovat jejich nejvyšším do-
saženým titulem. Tituly od nejvyššího dosažitel-
ného ředíme následovně:

 prof. (profesor/ka), 
 doc. (docent/ka),
 PhDr. (doktor/ka fi lozofi e), 

RNDr. (doktor/ka přírodních věd), 
 Ph.D. (doktor/ka), Th.D. (doktor/ka teologie) – 

tyto tituly se píší za jménem,
 Ing. (inženýr/ka), 

Ing. arch. (inženýr/ka architekt/ka), 
Mgr. (magistr/a), MgA. (magistr/a umění),

 Bc. (bakalář/ka), BcA. (bakalář/ka umění) – při 
oslovování se nižší tituly většinou nepoužívají.

 Můžete se setkat i s tituly CSc (kandidát/ka 
věd), DrSc. (doktor/ka věd), které se 
píší za jménem. Při oslovování tyto 
tituly ale nepoužíváme.

 Pokud narazíte na spojení „Bc. et Bc.” nebo 
„Mgr. et Mgr.”, tak se ničeho neděste. Zkratky 
znamenají, že má dotyčný/á bakalářský či 
magisterský diplom ze dvou studií.

POZOR! Pokud víte, že se jedná o rektora, prorek-
tora, děkana, nebo proděkana, vždy oslovuj jejich 
funkcí. Ta má totiž přednost před titulem. 

Pokud si chcete s některým vyučujícím pro-
mluvit, je dobré se podívat na jeho jmenovku na 
dveřích kabinetu nebo si jeho jméno vyhledat 
v systému InNET. Stačí, když do internetového 
prohlížeče zadáš pedagogovo jméno a příjmení 
a za to přidáte zkratku VŠB-TUO. 

Text: redakce Sokolská33

STUDIJNÍ 
ODDĚLENÍ
Studium na vysoké škole s sebou kromě získaných 
zkušeností, nastudovaných znalostí a množství 
přátel přináší občas také spoustu otázek a kompli-
kací. Pomocnou ruku vám však vždy podají ochotné 
studijní referentky ze studijního oddělení.

Čím konkrétně se studijní oddělení zabývá?
Studijní oddělení se zabývá zejména přijímáním 
studentů, prováděním zápisů studentů do jednot-
livých ročníků, poskytováním potvrzení o studiu 
a jiných žádostí, organizací imatrikulací, vydává-
ním diplomů a spousty dalšími záležitostmi.

Kdo je to studijní referentka?
Každý studijní ročník na VŠB má přidělenou svou 
vlastní studijní referentku, na kterou se můžete 
během celého studia obracet se svými dotazy a žá-
dostmi. Tyto ochotné a zkušené dámy vám tak po-
mohou ode dne tvého nástupu na vysokou školu až 
po její úspěšné ukončení. K dispozici jsou vám vždy 
během úředních hodin, nebo po předchozí do-
mluvě ve vámi smluvený čas. Při e-mailovém kon-
taktu vždy své jméno i příjmení a osobní číslo.

Chcete-li mít jistotu, že na svou otázku dostanete 
správnou odpověď, neváhejte a místo dotazů ve 
skupinách na sociálních sítích rovnou kontaktujte 
„studijní“. Na koho se můžete obrátit na jednotli-
vých fakultách vám napoví následující tabulka:

CO MUSÍTE VĚDĚT O STUDIU 
NA VŠB-TUO
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Studovat v Česku je super, ale není od věci vyzkou-
šet si také jiné, zahraniční systémy studia. Jakáko-
liv zkušenost navíc bude v budoucnu plusový bod ve 
vašem životopise. Nemluvě o jazykové vybavenosti, 
která je v dnešní době už nutností. VŠB-TUO nabízí 
spoustu možností, díky kterým můžete do zahraničí 
bez problému vycestovat, pojďte se podívat!

Asi nejznámější a nejvyužívanější možností, jak 
vycestovat, je vyjet na studijní pobyt v rámci pro-
gramu Erasmus+. Studenti naší univerzity mohou 
studovat jak v zemích Evropské unie, tak v mimo-
evropských zemích, které jsou do programu zapo-
jeny. Mezi nejoblíbenější destinace patří Slovinsko, 
Portugalsko, Finsko či Belgie. Délka studijního pobytu 
se pohybuje mezi třemi a dvanácti měsíci. Nejčas-
těji však studenti vyjíždějí na jeden semestr. Na Eras-
mus+ se můžete v rámci svého studia vydat dokonce 
několikrát. V každém stupni studia máte možnost 
odjet až na dvanáct měsíců. Pokud se tedy rozhod-
nete odjet na jeden semestr, můžete vyjet dvakrát 
v bakalářském studijním programu, dvakrát v magis-
terském studijním programu a dvakrát v doktorském 
studijním programu. V rámci programu Erasmus+ ne-
platíte zahraniční univerzitě žádné poplatky za stu-
dium. Na pobyt a uhrazení nákladů na cestu dosta-
nete stipendium z Evropské unie, jehož výše záleží na 
tom, do které země jedete studovat. 

Program Erasmus+ nabízí studentům také vy-
jet na praktickou stáž. Ta může trvat od dvou do 
dvanácti měsíců a taktéž na ni můžete vyjet opako-
vaně. Na praktickou stáž můžete vyrazit i v průběhu 
prázdnin. Pracovní stáže ale bývají převážně nepla-
cené. Jejich cílem není přivydělat si, ale získat zku-
šenosti a zvýšit svou kvali� kaci na pracovním trhu. 
Studentům na praktické stáži je vypláceno stipen-
dium, které je určeno k pokrytí zvýšených životních 
nákladů v zahraničí. 

Další z možností studia v zahraničí je vybrat si 
z univerzit, se kterými má VŠB-TUO podepsanou 
smlouvu o výměně studentů. Za studiem se takto 
můžete vydat třeba do Číny, Japonska, Kanady či 
Singapuru. Díky smlouvám můžete taktéž studovat 
bezplatně. Ze strany VŠB-TUO jsou studenti pod-
porováni Stipendiem na podporu mobilit studentů 
VŠB-TUO a navíc, na některých zahraničních univer-
zitách je možné získat i místní stipendium nebo ji-
nou formu podpory (zvýhodněné ubytování). 

Existuje také možnost studovat jako tzv. fre-
emoover, jinak řečeno „na vlastní pěst“. V tomto 
případě si, jak název napovídá, musíte vše zařídit 
sami. Od oslovení vámi vybrané zahraniční univer-
zity, přes přijetí ke studijnímu pobytu, podmínky, 
za jakých bude váš pobyt realizován až po pří-
padné poplatky za studium požadované zahraniční 

univerzitou. I v tomto případě vás VŠB-TUO � -
nančně podpoří, a to opět Stipendiem na podporu 
mobilit studentů VŠB-TUO. 

Pokud by se vám nechtělo pryč v průběhu se-
mestru, existuje také možnost přihlásit se na letní 
školy. Ty jsou pořádány zahraničními univerzitami. 
Ani v tomto případě se nemusí jednat pouze o po-
řadatele z Evropské unie. Na letní školu můžete vy-
jet například do Asie. I pro tento výjezd do zahraničí 
můžete naši univerzitu požádat o Stipendium na 
podporu mobilit studentů VŠB-TUO. 

Mimo doposud uvedené máte možnost absol-
vovat programy a nabídky nad rámec meziuni-
verzitních dohod. Jedná se o pobyty organizované 
Domem zahraniční spolupráce, neziskovými vlád-
ními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, Evrop-
skou unií, zahraničními univerzitami a vědeckými 
institucemi či institucemi vázanými na velvyslanec-
tví cílové země. Každá fakulta má svého koordiná-
tora mobilit, který vám rád s výběrem zahraniční 
stáže poradí a pomůže. 

Text: redakce Sokolská33
Foto: archiv VŠB-TUO

www.vsb.cz/mobility/cs/kontakty/

VYJEĎTE DO 
ZAHRANIČÍ!

VYCESTUJTE PŘI ŠKOLE DO 
ZAHRANIČÍ!
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Matematika je z nějakého důvodu pro studenty 
strašák. Důvody můžou být různé, už na střední 
škole to nebyl váš oblíbený předmět, ale tak ně-
jak jste procházeli, celý život k ní máte odpor, nebo 
byste ji rádi uměli, ale prostě to nejde! Na naší uni-
verzitě jsme si vědomi toho, že matematika může 
být problém, hlavně proto, že přicházíte z různých 
typů škol. Aby vám byl tento přechod maximálně 
ulehčen, má VŠB - TUO a někdy i jednotlivé fakulty 
nejrůznější nabídky a možnosti, jak si matema-
tiku oživit, případně dohnat, co jste z nejrůzněj-
ších důvodů zanedbali. To základní, co musíte udě-
lat pro zvládnutí matematiky na jakékoliv fakultě, 
je nepodcenit ji.

První, celouniverzitní možností, jak překle-
nout mezery mezi vašimi znalostmi ze střední 
školy a tím, co se po vás bude chtít na naší univer-
zitě, je Math Support Centre. Lektoři s vámi pro-
berou nejrůznější témata, se kterými se můžete 
potkat nejen v hodinách matematiky, ale napří-
klad také statistiky, fyziky a dalších, na první po-
hled zrádných předmětů. Probírá se vše od základů 
po náročnější problematiku. K dispozici vám jsou 
i „předzkouškové“ opakovací lekce. Tutoři v cen-
tru jsou z řad pedagogů a studentů naší univer-
zity, takže mají přehled o tom, co se kde studuje 
a co budete potřebovat.

Další variantou, jak maximalizovat svoje šance 
na úspěšné zvládnutí matematických předmětů, 
jsou například srovnávací kurzy na některých fa-
kultách. Ty se zaměří přesně na to, co budete v je-
jich matematických předmětech potřebovat a jsou 
tak doplněním k vašim klasickým zapsaným před-
náškám a cvičením.

V době pandemie a distanční výuky se mate-
matika mohla zdát jako extrémní výzva pro učení 
na dálku a ze začátku určitě byla. Přineslo to s se-
bou ale také další, pro některé studenty vyhovu-
jící a pozitivní věci. Nahrávání výukových videí do 
těchto předmětů pedagogy. Vy si tak můžete pro-
blematiku přehrát několikrát, pokud jí neporo-
zumíte hned. Videa jsou srozumitelná a nabízí 

příjemný bonus a možnost, jak se matematiku 
učit. Samozřejmě to nejdůležitější je, že všichni 
učitelé na univerzitě mají své konzultační ho-
diny a s vašimi problémy vám rádi pomůžou. Ni-
kdo nechce, abyste výuku jakéhokoliv předmětu 
nezvládali, a tak se vám pedagogové jistě pokusí 
vyjít maximálně vstříc, pokud budete mít věcné 
a rozumné otázky.

Matematiku určitě není dobré podcenit, ale 
zvládly to už tisíce lidí před vámi. Není proto dů-
vod, proč vy byste neměli! 

Text: redakce Sokolská33
Foto: Canva.com (nahoře) a archiv Math Support 

MATH SUPPORT 
CENTRE
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Vybrali jste si VŠB – Technickou univerzitu pro svá 
vysokoškolská studia a bojíte se, co vás čeká? Ze-
ptali jsme se studentů 1. ročníku bakalářského 
stupně studia na našich fakultách, jak studium 
na VŠB-TUO vnímají, jak se jim na univerzitě líbí 
a jak zvládají distanční studium. 

Velká část lidí je v dnešní době orientovaná spíše 
humanitním směrem, Magdu Krčmářovou, stu-
dentku 1. ročníku na Fakultě strojní, však vždycky 
bavila matematika, fyzika a logické myšlení. „Při-
hlášku jsem si podala na VŠB – Technickou uni-
verzitu Ostrava, zvažovala jsem však i univerzitu 
v Brně. Postupně jsem objevovala výhody studia 
v Ostravě a nakonec si přihlášku jinde nepodala,“ 
vysvětluje na začátek studentka.

Už od základní školy se setkávala s názorem, 
že jí jdou předměty, na které holky moc nejsou, 
a které něžnější pohlaví tolik nebaví. „Nikdo mě 
však od studia technických oborů neodrazoval a já 
si osobní převahu kluků celkem užívám. Ráda bych, 
aby se dívky otrkaly a šly do něčeho jiného,“ směje 
se Magda. „Pokud je ale něco, co lidi stále nepři-
tahuje, je to přímo Ostrava. Ale osobně se snažím 
tyto předsudky vyvracet. Když si člověk kolem Vá-
noc projde Hlavní třídu, nebo když se na podzim 
projede na sdílených kolech, hned si město víc za-
miluje. Teď jen čekám, co mě překvapí na jaře,“ 
říká Magda. „Za těch pár měsíců, co mám možnost 
okolí univerzity objevovat, samozřejmě s ohle-
dem na všechna opatření, jsem z průměrné zvěda-
vosti pokročila s Ostravou na celkem dlouhodobý 
vztah. Jen mě mrzí fakt, že s minulostí špinavého, 
uhelného města plného smogu se asi bude potýkat 
ještě dlouho,“ zamýšlí se studentka.

Na kampusu, nacházejícím se v ostravské části 
Poruba, se jí nejvíce líbí to, že není žádnou napo-
dobeninou, jak je tomu v jiných městech. „Pro vět-
šinu fakult je vše na jednom místě. Koleje, menza, 
knihovna, laboratoře – všechno, co je pro studium 
a fungování třeba. Škola je navíc přátelské místo. 
Přijde mi úžasné, jak univerzita studenty moti-
vuje, je s námi v kontaktu, popularizuje nás,“ říká 
Magda. Zároveň ji těší, že většina kantorů se snaží, 
aby jejich studenti odešli s opravdovými vědo-
mostmi. „Baví mě většina předmětů, ať už ty nové, 
technické, které objevuji, aneb ty, které znám a své 
znalosti si rozšiřuji,“ přibližuje.  Studium na VŠB – 
Technické univerzitě Ostrava rozhodně doporu-
čuje. Člověk má tady spoustu možností.

Distanční výuku zvládá dobře. „Chybí mi lidský 
kontakt, vzduch a už jsem se předávkovala mod-
rého světla a ticha,“ směje se.  Magda. „Vím ale, za 
čím si jdu. Škola není jednostranná záležitost, ale 
jde o spolupráci studenta a vyučujícího.“ Prezenční 
výuku nemůže nahradit nic. 

NEBOJTE SE 
STUDIA NA 
VŠB-TUO

„NEBOJTE SE 
JÍT STUDOVAT 
TECHNICKÝ 
OBOR,“ RADÍ 
BUDOUCÍ 
STROJAŘKA MAGDA 
KRČMÁŘOVÁ

„VŠB-TUO 
DISPONUJE 
ŠPIČKOVÝM 
VYBAVENÍM, 
STUDENTI MOHOU 
PRACOVAT 
S NEJNOVĚJŠÍMI 
STROJI 
A MODERNÍMI 
TECHNOLOGIEMI,“ 
ŘÍKÁ STUDENTKA 
HGF ADÉLA 
PAROLKOVÁ
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Vybíráte si vysokou školu, a nemůžete se rozhod-
nout, jakým směrem se vydáte? Ve výběru vám 
možná pomůže náš nový seriál, který jsme pro vás 
připravili ve spolupráci se studenty prvního roč-
níku naší univerzity. Jako prvního jsme vyzpovídali 
Ondřeje Pisku, který studuje na Fakultě elektro-
techniky a informatiky.

Na střední škole Ondřej studoval informační 
technologie a pokračovat v tomto oboru chtěl i na 
škole vysoké. „Podával jsem si přihlášku na více 
elektrotechnicky a informaticky zaměřených fakult, 
přijat jsem byl nakonec do Ostravy,“ říká student na 
začátek. „VŠB – Technickou univerzitu Ostrava bych 

rozhodně pro studium doporučil – panuje tady přá-
telská atmosféra, akademický rok je tady klidnější. 
Mám srovnání s kamarády, kteří nakonec odešli stu-
dovat do Brna nebo Prahy,“ přibližuje.

Nástupu na vysokou školu se obával. „Mys-
lel jsem si, že to bude horší, přece jen přecházím ze 
střední školy na vysokou. Největší rozdíl ale vidím 
v tom, že člověk musí být zkrátka samostatný,“ za-
mýšlí se Ondřej. Nejvíc ho baví, že v oborových před-
mětech probírají jeho problematiku do úplného ni-
tra. Velkým strašákem nastupujících studentů může 
být matematika. „Matematika se určitě zvládnout 
dá, máme možnost individuálních konzultací s vyu-
čujícím a na škole navíc funguje Math Support Cen-
tre, kde vám pomohou, poradí a vysvětlí.“

Do školy Ondřej dojíždí z Krnova. Z kampusu 
VŠB – Technické univerzity Ostrava je nadšený. 
„Myslím si, že Ostrava je pro vysokoškolský ži-
vot, v porovnání s hlavním městem a Brnem, nej-
lepší. Nemám rád velkou kumulaci lidí a v Ostravě 
jich není tolik. Navíc je tady všechno pěkně pohro-
madě. Univerzitní kampus má všechno, co student 
ke svému životu potřebuje – koleje, menzu, školu, 
může tady sportovat nebo si jít posedět s přáteli,“ 
říká Ondřej a dodává: „Už dávno neplatí, že Os-
trava je černá díra, ze které máte jít pryč a že báň-
ská učí jen horníky. Škola i město se nesmírně po-
sunuly. Jsem rád, že jsem šel studovat VŠB-TUO, 
byla to pro mě dobrá volba. Proč taky chodit do 
Prahy nebo Brna, když mám kvalitní školu za ro-
hem,“ uzavírá student. 

Text: Ing. Barbora Urbanovská
Foto: archiv studentů

„VŠB-TUO MÁ 
VŠECHNO, 
CO STUDENT 
POTŘEBUJE,“ 
ŘÍKÁ ONDŘEJ 
PISKA, STUDENT 
FEI

Adéla Parolková odmalička byla spíše technický 
typ. „Po ukončení gymnázia jsem se dívala po vy-
sokých školách s technickým zaměřením. Nakonec 
jsem se rozhodla studovat geodézii, protože i můj 
otec pracuje v tomto oboru,“ vysvětluje studentka 
na začátek. VŠB – Technická univerzita Ostrava u ní 
vyhrála z důvodu špičkového vybavení. „Líbilo se 
mi, že studenti mají šanci pracovat s nejnovějšími 
stroji a moderními technologiemi.“ Adéla je ráda, 
že se rozhodla pro Hornicko-geologickou fakultu 
a věří, že školu úspěšně dokončí.

Vzhledem k aktuální situaci ale bohužel ve 
škole nestrávila moc času. „Za dva týdny, kdy 
jsem do školy chodila prezenčně, jsem ocenila 
hlavně příjemné prostředí, ve kterém se univer-
zita nachází, a také velmi malou vzdálenost školy 
od kolejí.“ Distanční výuku zatím zvládá dobře, 
velmi ji bavila práce v počítačových programech. 
„Jinak mi ale tento způsob výuky nevyhovuje. 
Všichni vyučující se snaží, aby byla výuka co nej-
kvalitnější, ale přímý kontakt s nimi, na přednáš-
kách a cvičeních, mi chybí. Doufám, že bude vše 
co nejdřív v pořádku a užiji si normální vysoko-
školský život,“ říká Adéla. Pedagogové jsou nic-
méně vstřícní a ochotní pomoct nebo poradit s ja-
kýmkoliv problémem.

Studium na VŠB-TUO a v Ostravě doporučuje. 
„Věřím, že se mi tady bude líbit po celou dobu 
mého studia a přála bych všem studentům, aby 
měli se studiem spojené jen příjemné a pozitivní 
zážitky, jako zatím já,“ uzavírá studentka. 

NA SLOVÍČKO S PRVÁKY
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Studentský život nemusí být jen o čase stráveném 
na přednáškách a s nosem v knihách. Jeho důleži-
tou součástí je i socializace, sbírání nových kon-
taktů a zejména zkušeností. Toto všechno nabí-
zejí studentské organizace působící (nejen) na naší 
univerzitě. Je jisté, že všechny z uvedených orga-
nizací budou nabírat nové členy, tak pokud vás ně-
jaká organizace zaujme, navštivte její web nebo 
sociální sítě a ozvěte se s tím, že máte zájem přidat 
se do jejich řad!

Studentská komora Akademického senátu není 
studentskou organizací v pravém slova smyslu. 
Musí totiž existovat dle zákona. Jak už z názvu 
vyplývá, je tvořena studenty, a to všech fakult, 
které na univerzitě máme. Místa ve studentské 
komoře se obsazují na základně výsledků voleb 
na jednotlivých fakultách. Studentská komora 
zastupuje zájmy všech studentů univerzity, tu-
díž se nemusíte bát za jejími členy přijít se svými 
problémy a těžkostmi, které se týkají studia. Ur-
čitě vám rádi pomohou s jejich řešením.

Sokolská33 je časopis studentů Ekonomické fa-
kulty, který vychází elektronicky a pravidelně 
informuje o dění na fakultě, univerzitě i v Os-
travě. Členové mají exkluzivní možnost se jako 
redaktoři či fotografové podívat do backstage 
festivalů, dělat rozhovory se slavnými osob-
nostmi, dostat se na divadelní premiéry a to 

všechno zdarma. Korektoři pak jejich články 
opravují, grafi ci dodávají vizuální materiál 
a marketingový tým se stará, aby si články pře-
četlo co nejvíce lidí.

Younie je nezisková studentská organizace pů-
sobící na VŠB – Technické univerzitě Ostrava 
a Ostravské univerzitě, kterou tvoří aktivní 
dobrovolníci z řad studentů. Pořádá kulturní 
a sportovní akce pro studenty i širokou veřej-
nost, poskytuje studentům informační servis 
a dává svým členům možnost zdokonalit své 
schopnosti a získat cenné zkušenosti. Provo-
zuje Minigolf, studentské rádio Kolej a pořádá 
největší studentskou akci v republice s ná-
zvem Majáles Ostrava.

Erasmus Student Network VSB-TUO (ESN) je or-
ganizace, která se stará o zahraniční studenty. 
Spravuje Buddy System, organizuje Orientation 
Days na začátku semestru, pořádá různé akce 
pro české i zahraniční studenty během celého 
semestru, jako jsou výlety, exkurze, párty a další. 
ESN VŠB-TUO je lokální sekcí jedné z největších 
mezinárodních studentských organizací ESN.

AIESEC je organizace, která umožňuje mladým li-
dem vyjet na dobrovolnickou či profesní stáž do 
zahraničí a vzdělává je skrze přednášky či work-
shopy od úspěšných lidí z praxe. Pomáhá ale 
také místním fi rmám, které zaměstnávají stá-
žisty z různých koutů světa, což jí umožňuje být 
s fi rmami stále v kontaktu. Jakožto členové této 
organizace si budete moci procvičit angličtinu 
a získat i praktické zkušenosti, ať už z oblasti 
prodeje, marketingu či HR.

Orchestr VŠB – TU Ostrava je jediným velkým de-
chovým univerzitním orchestrem v České re-
publice. Členy tohoto orchestru jsou převážně 
absolventi a studenti naší univerzity a také 
amatérští hudebníci z Ostravska všech věko-
vých skupin. Mezi členy orchestru jsou pravi-
delně i zahraniční studenti naší univerzity. Jeho 
repertoár se zaměřuje na moderní skladby jak 
symfonické dechové hudby, tak fi lmové, mu-
zikálové melodie a samozřejmě pop music. Or-
chestr každoročně koncertuje v zahraničí.

Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO je komorní smí-
šený sbor, který reprezentuje univerzitu VŠB-TUO 
na českých a zahraničních festivalech. Pořádá 
koncerty v Ostravě a okolí v průběhu celého roku.

IAESTE Czech Republic je mezinárodní student-
ská organizace, která nabízí studentům mož-
nost vyjet na zahraniční placenou stáž v oboru 
jejich studia. Je zaměřena především na stu-
denty technických oborů, ale i na ekonomy 
nebo umělce. Mimo stáží organizace každý rok 
vydává Diář studenta, pořádá stavitelskou sou-
těž Bridge Builder Contest a umožňuje studen-
tům zlepšit si znalost jazyků prostřednictvím 
jazykových kurzů.

Esport VŠB-TUO je sportovní tým, který reprezen-
tuje svou Alma mater v oblasti Esportu, pořádá 
propagační akce, turnaje a další. Snaží se o pro-
pagaci Esport a zapojení studentů do tohoto 
perspektivního odvětví. 

Text: redakce Sokolská33
Foto: archiv studentských organizací na VŠB-TUO 

SPOLKY JAKO KOŘENÍ 
STUDENTSKÉHO ŽIVOTA

STUDENTSKÉ 
ORGANIZACE

Naše univerzita je velmi moderní, protože má 
stejně jako světově uznávané univerzity v Oxfordu 
nebo v Cambridgi své vlastní kariérní centrum. Na-
jdete ho v porubském kampusu univerzity, v bu-
dově C, místnost 110. Když nebudete vědět, hle-
dejte kruhovku. V kanceláři sedí tým lidí, který vám 
pomůže s vaším uplatněním na trhu práce. A ani 
nemusíte být v posledním ročníku, aby vás kari-
érko zajímalo. Proč? Kariérní centrum nabízí cvi-
čiště pro objevení vašich dovedností, rozvinutí va-
šeho potenciálu a pomáhá vám navázat kontakt 
s vaším potenciálním zaměstnavatelem. A hlavně – 
s Kariérním centrem VŠB-TUO budete lépe připra-
veni do bojiště, a to například s:

Webináře a workshopy
+ Zlepšíte si své dovednosti, možná objevíte ně-

jaké nové, popřípadě se utvrdíte v tom, že to, co 
děláte a co vás baví, je právě to pravé ořechové.

+ Široká nabídka seminářů na různá témata 
z oblasti seberozvoje.

k+ portál
+ Ofi ciální portál na hledání práce, brigády či 

stáže – www.kportal.vsb.cz.
+ Přihlásíte se svým univerzitním účtem, vyplníte 

profi l a můžete jít na lov.
+ Funguje jako běžný vyhledávač práce – fi ltry 

pro obor, zaměření apod.

Veletrh pracovních příležitostí kariéra+
+ Offl ine více než 100 fi rem, online více než 50 fi -

rem – www.karieraplus.cz.
+ Prezentace zaměstnavatelů, soutěže, zábava.
+ Potenciální spolupráce, trainee programy, stáže.

k+ company talkshow
+ Rychlé prezentace, moderovaná debata a ná-

sledný neformální pokec se zástupci fi rem 
u chlebíčků a kávy.

+ Můžete se jich zeptat, na co chcete. Zjistíte, jak 
to ve fi rmě funguje, navážete nové kontakty, 
anebo se s nimi domluvíte na zaslání životopisu 
a v létě máte zajištěnou brigádu.

k+ talentový program
+ Program pro studenty, kteří chtějí změnu a jsou 

ochotni na sobě pracovat.
+ Intenzivní práce v malé skupině, rozvoj měk-

kých dovedností, osobní garant a mnoho dal-
ších super výhod.

k+ kariérní dny
+ Dny, kdy si vyzkoušíte komplet nabídku Kariér-

ního centra VŠB-TUO.
+ Rozděleno do 3 částí: All inclusive (konzultace, 

koučink či pokec s psycholožkou), Exkurze do 
fi rmy a Na pohovor bez stresu (konzultace ži-
votopisů nebo pohovory nanečisto).

Speed dating 
+ Nezávazná krátká schůzka se zaměstnavateli. Vy-

zkoušejte si výběrové řízení nanečisto, dostaňte 
ze sebe za 15 minut to nejlepší a oslňte persona-
listu třeba z Kofoly, Škody, nebo jiné fi rmy.

Coby studenti máte nárok na: 
 5 koučinkových sezení,
 2x profesionální fotografování na CV,
 1x za 3 roky na osobnostní testy včetně jejich 

interpretace s psycholožkou,
 neomezenou účast na workshopech, konzulta-

cích CV a eventech Kariérního centra VŠB-TUO.

A to vše ZDARMA. Na zmíněné akce je třeba se za-
registrovat. POZOR, pokud se nebudete moci zú-
častnit, je třeba se odhlásit, jinak se vám účet za-
blokuje a nebudete moct na další akci. 

 
Text: redakce Sokolská33
Foto: Defabrik a archiv Kariérního centra VŠB-TUO
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VZHŮRU ZA KARIÉROU!






