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Silné průmyslové zázemí a poptávka
stavebních firem po  kvalifikovaných
pracovnících odstartovaly snahu města
o zřízení  prostějovské pobočky Fakul-
ty stavební Vysokého učení  technické-
ho v Brně. Ta by v Prostějově mohla
začít fungovat od  akademického roku
2007/2008. Zájemcům o bakalářské
studium by  nabízela plnohodnotné
vzdělání na úrovni brněnské fakulty.
Představitelé města i stavební fakulty
již dali najevo svůj  zájem zahájit pří-
pravu celého projektu. O tom, zda se
bude  realizovat, však rozhodne až prů-
zkum mezi studenty na  Prostějovsku,
Olomoucku a Přerovsku. Město i fa-
kulta si jím  chtějí potvrdit zájem bu-
doucích absolventů středních škol 
o studium v Prostějově. Od výsledků
průzkumu se budou odvíjet i konkrét-
ní obory, které bude možné v Prostějo-
vě studovat. V úvahu připadají čtyřle-
té bakalářské programy stavební  inže-
nýrství a architektura pozemních
staveb a tříletý  bakalářský program
stavitelství. V případě stavebního  in-
ženýrství a stavitelství jsou první dva
ročníky studia  společné. 

VÝUKA V PROSTĚJOVĚ 
BUDE MÍT STEJNOU 

ÚROVEŇ JAKO V BRNĚ

„Jednání se stavební fakultou probíhají
sice od konce loňského  roku, ale celý
projekt je teprve v počátcích,“ uvedl  pro-
stějovský zastupitel ing. Tomáš Blumen-
stein, který zřízení prostějovské pobočky
stavební fakulty brněnského Vysokého
učení technického  inicioval a na základě
pověření rady jednal společně se staro-
stou ing. Janem Tesařem s jejím vedením.
„Nejdůležitějším krokem, který bude ná-
sledovat, bude  průzkum mezi studenty
středních škol. Ten nám napoví, jaký by
mohl být zájem o studium a na jaké
množství uchazečů by se  stavební fakul-
ta měla připravit,“ dodal Blumenstein. 

Podle děkana stavební fakulty VUT
Brno prof. RNDr. Ing. Petra  Štěpánka by
v Prostějově v prvním roce studia mělo
nastoupit  zhruba pět desítek studentů.
„V případě výrazně menšího zájmu  by-

chom nemohli plán realizovat,“ konstato-
val Štěpánek, který  zdůraznil, že výuka
v Prostějově bude probíhat podle stej-
ných  studijních programů a na stejné
úrovni jako v Brně. 

„Prostějovské studenty by vyučovali
stejní profesoři jako ty  brněnské. Studi-
um stavařiny je z více než 80 procent 
o teoretické přípravě a výpočtech. Zby-
lých zhruba 15 procent  tvoří praktická
cvičení v laboratořích. Na ty budou stu-
denti  jezdit do Brna, neboť vybudování
nových specializovaných  pracovišť by
bylo velmi nákladné. Laboratoře normál-
ně zabírají  šest až osm hodin týdně po
dobu jednoho až dvou semestrů, pro  stu-
denty z Prostějova se je však budeme sna-
žit koncentrovat do  jednoho období.
Systém výuky nejen na vysokých, ale i na
středních školách, který vychází ze sta-
bilního rozvrhu, je ve  světě dávno překo-
naný. Trend mezinárodní spolupráce je
o tom,  že renomovaný profesor přijede
na fakultu na jeden až dva týdny,  během
nichž odpřednáší svůj zajímavý kurz, od-
zkouší studenty a odjede přednášet na
druhou stranu zeměkoule,“ objasnil zá-
měr  fakulty její děkan. Jeho argumenty
by mohly vyvrátil nejen  pochybnosti pří-
padných uchazečů o studium v Prostějo-
vě, ale  také obavy ředitele Gymnázia
v Olomouci - Hejčíně RNDr. Evžena
Mayera, že studenti budou chtít dát za
každou cenu přednost  Brnu. 

ABSOLVENTI PROSTĚJOVSKÉ 
POBOČKY BY PROBLÉMY

S UPLATNĚNÍM MÍT  NEMĚLI 

Snahu o založení pobočky stavební fa-
kulty podporuje nejen město,  ale i místní

podnikatelé z oboru stavebnictví, Okres-
ní  hospodářská komora a ředitelé střed-
ních škol. „V Prostějově a okolí je velké
zastoupení stavebních firem, v nichž chy-
bí  odborníci. Tuto mezeru na trhu práce
by mohli zaplnit právě  absolventi prostě-
jovské pobočky stavební fakulty, kteří
zcela  jistě nebudou mít problémy s uplat-
něním,“ uvedla na společném  jednání zá-
stupců města, stavební fakulty, staveb-
ních firem a středních škol ředitelka
Okresní hospodářské komory Prostějov
ing. Helena Chalánková. Její názor mimo
jiné potvrdil i člen  představenstva
SKANSKA DS ing. Michal Reiter: „Kva-
lifikované  techniky potřebujeme čím dál
víc. Proto nápad vítáme a budeme  jej
podporovat.“ 

PROSTORY PRO ŠKOLU 
ZAJISTÍ MĚSTO

Prostory pro školu zajistí město. Jak
velké by měly být,  fakulta upřesní až po
vyhodnocení průzkumu zájmu mezi  stu-
denty. Podle iniciátora projektu ing. Blu-
mensteina připadá v úvahu mimo jiné bu-
dova bývalé základní školy na Husově
náměstí,  která je v současné době z polo-
viny prázdná. „Město realizaci  projektu
podpoří mimo jiné tím, že stavební fakul-
tě poskytne prostory, v nichž bude  pro-
stějovská pobočka umístěna,“ zdůraznil
starosta ing. Jan  Tesař. 

Vybrané obory budou posluchači moci
studovat jak v Prostějově,  tak také v Br-
ně. Již nyní se však uvažuje o tom, že po-
kud by k tomu v budoucnu byly vytvoře-
ny podmínky, studoval by se určitý  obor
pouze v Prostějově.  

Y. Kadlecová

Prostějovská pobočka stavební fakulty VUT 
v Brně začíná  dostávat konkrétní podobu 

Studenti z Prostějovska by měli posluchárny nadosah ruky

Bakalářské studijní programy v denní formě studia, 
akreditované  v současné době na stavební fakultě VUT Brno: 

stavební inženýrství 4letý bakalářský studijní program 
stavitelství 3letý bakalářský studijní program 
architektura pozemních staveb 4letý studijní program  architektonického za-

měření
geodézie a kartografie 3letý studijní program

Bakalářské studijní programy, 
jejichž zavedení připadá v úvahu  v Prostějově:

stavební inženýrství 
stavitelství 
architektura pozemních staveb (za předpokladu dostatečného  počtu uchazečů)

Pokud průzkum mezi studenty středních škol naplní očekávání  vedení města i stavební fakulty, nebudou mezi prvními
posluchači prostějovské pobočky stavební fakulty zcela jistě  chybět ani dnešní studenti třetího ročníku SOŠ průmyslo-
vé v Lidické ulici. Usedat do lavic poslucháren by mohli v bývalé  základní škole na Husově náměstí. Fota: Y. Kadlecová 

Ing. Tomáš Blumenstein, 
prostějovský zastupitel a iniciátor projektu 

„Nepůjde o žádné konzultační stře-
disko, ale o plnohodnotné  denní ba-
kalářské studium v oborech, o které
bude zájem.“ 

„Naší snahou
nebylo iniciovat
vznik nové vyso-
ké školy, tak jak
vznikají v někte-
rých jiných měs-
tech. Často jsou
to školy, které
vznikají na zelené
louce a uchazeči

o studium ani  zaměstnavatelé nebudou
ještě dlouho vědět, co od nich očekávat.
Na druhou stranu VUT v Brně je technic-
ká univerzita s více než  stoletou tradicí, se
zázemím desítek renomovaných profesorů
a stovek docentů i se zázemím odborných
laboratoří a vědeckých  týmů. Výuka, kte-
rá bude probíhat v Prostějově, bude podle
stejných studijních programů a na stejné
úrovni jako výuka v Brně. Po ukončení
bakalářského studia mohou absolventi  po-
kračovat ve studiu v Brně na magister-
ském stupni.  Stavebnictví nejen dopravní,
ale i pozemní má v Prostějově  velkou tra-
dici a my bychom měli udělat vše pro to,
abychom tuto  výhodu udrželi i do bu-
doucna.

Ing. Jan Tesař, 
starosta města 

„Město zřízení pobočky podpoří mi-
mo jiné i osvobozením stavební  fa-
kulty od placení nájmu.“

„Prostějov se
může mimo jiné
pochlubit nejnižší
nezaměstnaností
v rámci Olo-
mouckého kraje.
Zřízení prostějov-
ské pobočky  sta-
vební fakulty nám
tento trend může

pomoci udržet, neboť  absolventi technic-
kých oborů nemají s uplatněním na trhu
práce  vážnější problémy. Proto také měs-
to tento projekt podpoří mimo  jiné i tím,
že stavební fakultě zajistí prostory, v nichž
bude prostějovská pobočka  umístěna.“ 

Ing. Zdeněk Peichl, 
prostějovský radní a generální ředitel 

a. s. Pozemstav  Prostějov 

„Jde o krok, který ovlivní budouc-
nost, nikoliv pouhé  následující dva
roky.“

„Snahu o zříze-
ní pobočky VUT
Brno hodnotím
jak z hlediska  po-
třeb společnosti
Pozemstav, v níž
se potýkáme s ne-
dostatkem  kvalit-
ních techniků
z řad absolventů,
tak také - jako

člen rady -  z hlediska potřeb města a jeho
obyvatel. Veškeré prognózy  nasvědčují
tomu, že potřeba vysokoškolsky vzděla-
ných lidí bude  nejen v České republice či
v Evropské unii výrazně stoupat.  Nekva-
lifikovaní lidé budou jen těžko hledat od-
povídající  uplatnění. Z tohoto pohledu je
tedy zřejmé, že prostějovská  pobočka sta-
vební fakulty má dlouhodobou perspekti-
vu. 

Vzhledem k dobrému uplatnění vysoko-
školsky vzdělaných  absolventů technic-
kých oborů na trhu práce je reálný předpo-
klad,  že se tato skutečnost časem projeví
i ve zvýšeném zájmu o jejich studium. Pak
bude otázkou, zda v Brně, jehož kapacity
nejsou nevyčerpatelné, budou vznikat ob-
rovité studijní a ubytovací komplexy ane-
bo - a to je naše představa - budou  zájem-
ci o některé technické studijní obory do-
jíždět do  Prostějova. Vzhledem k tomu, že
pro studenty například z Olomoucka, Pře-
rovska či Šumperska (o těch z Prostějov-
ska ani  nemluvě) je daleko snáze dostup-
nější Prostějov než Brno, je  tato představa
podle mého názoru velmi reálná.“ 

Miroslav Pišťák, 
místostarosta města 

„Nedostatek kvalifikovaných techni-
ků vnímáme i na městském  úřadě.“ 

„Nedostatek kvalifikovaných techni-
ků vnímáme i na městském  úřadě. Po-
kud vypíšeme výběrové řízení na místo,
které můžeme  obsadit absolventem eko-
nomického nebo humanitního směru,
hlásí  se na jedno místo až 70 uchazečů.

V okamžiku, kdy
jsme  potřebova-
li stavebního in-
ženýra, přihlásil
se nám uchazeč
jeden. Proto se
domnívám, že
zřízení pobočky
stavební fakulty
by bylo příno-

sem nejen pro stavební firmy, ale také
pro město a v neposlední řadě pro ab-
solventy škol.“ 

Ing. Michal Reiter, 
člen představenstva SKANSKA DS

„Potřebujeme kvalifikované tech-
niky. Proto záměr města vítáme 
a budeme jej podporovat.“

„Mám na sta-
rosti dopravní
stavitelství na
Moravě, kde 
v současné době
realizujeme naše
největší projek-
ty. K tomu  po-
třebujeme kvali-
fikované techni-

ky, proto záměr města na  zřízení
pobočky VUT vítáme a budeme jej pod-
porovat.“

Ing. Petr Čížek, 
ředitel SOŠ průmyslové a SOU strojírenského 

„Zájem o studium v Prostějov mo-
hou podpořit i ekonomické  důvo-
dy.“ 

„ I n i c i a t i v u
města a stavební
fakulty VUT ví-
táme. O čtyřletý
obor pozemní
stavitelství je
u nás tradičně
velký zájem, 
a pokud vím, po-
dobně jsou na

tom i další moravské průmyslovky.  Pro-
to se domnívám se, že škola nalezne do-
statečný potenciál  studentů. Zájem ab-
solventů středních škol zejména z Pro-
stějova  a okolí o studium na
prostějovské pobočce ovlivní podle mé-
ho  názoru i ne zcela zanedbatelné eko-
nomické hledisko. Brno od nás  není
vzdáleno natolik, aby v něm všichni stu-
denti z Prostějovska či z Olomoucka do-
stali koleje. Mnozí z nich na  fakultu
denně dojíždějí nebo se dělí se svými ka-
marády o náklady na nikterak levný
podnájem. Proto si myslím, že řada 
z nich přivítá možnost studovat vysokou
školu v místě bydliště  nebo v jeho blíz-
kém okolí.“ 

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
děkan stavební fakulty 

Vysokého učení technického v Brně 

„Otevřením prostějovské pobočky
chceme rozšířit síť, ve které  by-
chom mimo jiné mohli lovit nada-
né studenty pro magisterské 
a doktorské studijní programy.“ 

„Naše univer-
zita se 107letou
tradicí má vyso-
kou úroveň,  kte-
rou jsme povinni
udržovat. V této
souvislosti bych
rád  zdůraznil, že
v Prostějově bu-
dou vyučovat ti

samí lidé co v Brně. Rozdíl bude pouze
v tom, že studenti nebudou jezdit za  pro-
fesory, ale profesoři budou dojíždět za
studenty. Tolik k případným pochybám
o kvalitě výuky v prostějovské pobočce
stavební fakulty brněnského VUT. 

Co se týče zvýšených nákladů souvise-
jících s dojížděním a dietami vyučují-
cích, lze snadno spočítat, kolik poslucha-
čů musí  v Prostějově studovat, aby byly
pokryty. Město Prostějov nám v tomto
směru vyšlo vstříc tím, že zajistí prosto-
ry, v nichž by byla pobočka umístěna. 

Obavy z toho, že v Prostějově budou
studovat ti, kteří by při  přijímacím říze-
ní na některou z brněnských fakult neu-
spěli,  jsou naprosto bezpředmětné. Pro
přijetí všech našich uchazečů -  bez ohle-
du na to, kde a na jaké fakultě studují -
platí stejná  kritéria, která, pokud chtějí
být přijati, musí splnit. 

Pro nás by otevření prostějovské po-
bočky mělo jednu nespornou  výhodu -
rozšíření základny studentů, ze kterých
bychom mohli  vybírat ty nejlepší na ma-
gisterské a doktorské studijní  progra-
my.“  

Y. Kadlecová

Názory na projekt


