
Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 
2016/2017  

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava 

V souladu s platným zněním Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy číslo 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu 
přijímacího řízení na vysokých školách zveřejňuje Fakulta bezpečnostního inženýrství 
informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017. 

Přijímací řízení proběhlo v období od dubna do září 2016 v souladu s dokumenty: 

 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním
programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ na Fakultě bezpečnostního
inženýrství VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím
magisterském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“
na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava pro akademický rok
2016/2017

 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním
programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ na Fakultě bezpečnostního
inženýrství VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí uchazečů do bakalářského studijního programu v akademickém 
roce 2016/2017 

V souladu s Pravidly pro přijímací řízení a podmínkami pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ 
na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 
2016/2017 uchazeči vykonávali přijímací zkoušku z matematiky. Přijímací zkouška 
z matematiky byla hodnocena bodovým systémem v rozsahu 0 až 120 bodů. Písemnou 
zkoušku bylo možno prominout za podmínek stanovených v článku 2.7  Pravidel pro 
přijímací řízení v bakalářském studijním programu. Zadání přijímací zkoušky včetně 
řešení je uvedeno v příloze číslo 1 – Příklady použité při písemné přijímací zkoušce 
z matematiky - tohoto dokumentu. 

Pro rozhodování o přijetí ke studiu bylo pro studijní program sestaveno pořadí uchazečů 
podle dosaženého celkového bodového hodnocení ze střední školy včetně maturitní 
zkoušky a z výsledků přijímacího řízení. U kombinovaného studia bylo zahrnuto 
i bodové ohodnocení odborné praxe po ukončení střední školy. Rozhodování o přijetí 
upravuje článek 2.8 Pravidel pro přijímací řízení v bakalářském studijním programu. 



Podmínky přijetí uchazečů do navazujících magisterských studijních oborů 
v akademickém roce 2016/2017 

Ke studiu ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Požární 
ochrana a průmyslová bezpečnost mohli být přijati absolventi bakalářského studijního 
programu Požární ochrana průmyslová bezpečnost nebo příbuzného technického 
studijního programu, který zahrnuje náplň stanovených profilujících předmětů 

zvoleného oboru uvedených v příloze A Pravidel pro přijímací řízení v navazujícím 
magisterském studijním programu. 

Při splnění všech stanovených podmínek bylo sestaveno pořadí uchazečů ke studiu 
ve zvoleném studijním oboru navazujícího magisterského studijního programu „Požární 
ochrana a průmyslová bezpečnost". Rozhodování o přijetí ke studiu upravuje článek 3.2 
Pravidel pro přijímací řízení v navazujícím magisterském studijním programu. 

Podmínky přijetí uchazečů do doktorského studijního programu v akademickém 
roce 2016/2017 

Komplexní posouzení předpokladů uchazeče o studium doktorského studijního 
programu a předpokladů k řešení zvoleného tématu disertační práce provedla děkanem 
jmenovaná přijímací komise na základě uchazečem zaslaných materiálů, krátké 
prezentace uchazeče k řešení zvoleného tématu disertační práce a následné rozpravy. 
O přijetí či nepřijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise děkan 
fakulty. 

Uchazeči o studium v bakalářském, navazuJ1c1m magisterském a doktorském 
studijním programu měli právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro 
rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, na studijním oddělení Fakulty bezpečnostního 
inženýrství ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku přijímacího 
řízení. 

Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu číslo 2 -
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2016_2017. 

V Ostravě S. Ledna 2017. 

~ 
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 

děkan 

Přílohy: 

1 - Příklady použité při písemné přijímací zkoušce z matematiky 
2 - Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2016_2017 
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