
36                        1/2022

A K T U A L I T Y  T O P I C A L  S U B J E C T S

Za 25 let svého trvání akreditovala 
fakulta studijní programy, které re
flektují aktuální potřeby stavebního 
průmyslu. Nabízené obory Stavební 
inženýrství a Architektura a stavitel
ství lze studovat v bakalářském, nava
zujícím magisterském i doktorském 
programu v českém i anglickém ja
zyce. Mezi vyučujícími jsou skutečné 

25. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO
Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava byla založena 1. ledna roku 1997. Od té doby vychovala  
přes 4 600 úspěšných absolventů, navázala spolupráci v oblasti vědy a výzkumu na národní, ale také meziná-
rodní úrovni. O její vznik, který  byl zapříčiněn rozvojem stavebního průmyslu v regionu, se za podpory města 
Ostravy zasloužili prof. Jiří Bradáč a prof. Jindřich Cigánek. 

kapacity, jež ve svém oboru získávají 
mnohá ocenění. O to hodnotnějšími 
jsou pak samozřejmě i jako vyuču
jící. Na konci loňského roku získala 
Mgr. Dagmar Dlouhá. Ph.D., z Kated
ry matematiky Cenu ministra škol
ství, mládeže a tělovýchovy za vyni
kající vzdělávací činnost. V roce 2020 
byl samotnými studenty vybrán za 

nejlepšího pedagoga z celé univerzi
ty Ing. Martin Ferko, Ph.D., z Katedry 
městského inženýrství. A seznam oce
něných by mohl dále pokračovat… 
„Hned poté, co jsem nastoupil do funk-
ce, jsem si dal za úkol sehnat co nejlep-
ší vyučující, kteří byli v  České republi-
ce v dané době k dispozici. Bylo nutné 
doplnit chybějící kapacity vzhledem 
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ke generačním obměnám,“ vzpomíná 
na své počátky ve funkci děkana fa
kulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Ten 
byl sám v roce 2021 zařazen ve studii 
Stanfordské univerzity mezi 2 % nej
lepších vědců na světě.

Přesto, nebo možná právě proto, 
že Fakulta stavební VŠBTUO nepat
ří mezi největší v zemi, studenti vel
mi oceňují její přátelskou atmosféru 
a vřelý přístup vyučujících. Již během 
studia se budoucí stavaři a architekti 
setkávají s řešením reálných projektů. 
Ve spolupráci s městem a městskou 
organizací MAPPA se např. zabývají 
urbanistickým řešením vybraných lo
kalit, návrhem objektů nebo úpravou 
veřejného prostranství. Samozřejmos
tí je také spolupráce na bakalářských 
a diplomových pracích se soukromý
mi společnostmi a rozličnými institu
cemi v oboru. Některé z firem nabí
zí studentům i stáže nejen v ČR, ale 
také v zahraničí. Většina absolven
tů tak nemá problémy s uplatněním  
na trhu práce.

Výuka studijních programů se za
měřením na stavitelství probíhá na 
VŠBTUO již od roku 1904, kdy byla 
založena Katedra civilního stavitel
ství. První úvahy o zřízení stavební fa
kulty se objevily v 60. letech 20. sto
letí. Ovšem až podpora představitelů 

profesních projekčních a stavebních 
organizací spolu s představiteli čes
ké báňské správy v roce 1996 a vstup 
Magistrátu města Ostravy do jednání 
s rektorem VŠBTUO vedly ke zřízení 
samostatné fakulty vyčleněním sta
vebních oborů, které byly na Hornic
kogeologické fakultě VŠBTUO pěs
továny jak po stránce pedagogické, 
tak i vědecké po řadu desetiletí. Vel
mi důležité osoby při jednání o vzniku 
samostatné fakulty byly prof. Ing. Jiří 
Bradáč, DrSc., a prof. Ing. Jindřich  
Cigánek, CSc., který se stal i prvním 
děkanem fakulty. 

Dalšími důležitými milníky v his
torii fakulty jsou stavba pavilonu vel
kých poslucháren v roce 2009 a stavba 
Experimentálního a diagnostického 
stavebního centra v roce 2015, které 
pro oblast výzkumu provádí static
ké a dynamické zkoušky na reálných 
konstrukcích. Některé dřívější prosto
ry již nevyhovovaly aktuálním potře
bám. „Tak vznikla myšlenka tzv. Srdce 
FAST, do které se zapojili i samotní stu-
denti a  akademická obec. Podařilo se 
vybudovat bufet, vznikly odpočinkové 
zóny pro studenty a další prostory,“ po
pisuje rozvoj fakulty prof. Čajka. 

Ve vědeckovýzkumných aktivitách 
je fakulta zapojena do řady tuzem
ských i zahraničních projektů výzkum

ného a pedagogického charakteru. 
Fakulta spolupracuje s řadou zahra
ničních univerzit a je zapojena do me
zinárodních programů, které podpo
rují mezinárodní mobility studentů 
a pedagogů. Díky programu Erasmus+ 
lze vycestovat do evropských států 
a v rámci programu Stipendium VŠB
TUO také do exotičtějších krajin, jako 
je Japonsko, Korea, Čína nebo Peru.

Nedílnou součástí fakulty je i po
řádání nebo spolupořádání odbor
ných konferencí, většinou s meziná
rodní účastí. Ve spolupráci s ostatními 
pracovišti univerzity fakulta zaháji
la přípravu významných evropských 
projektů na revitalizaci Moravskoslez
ského kraje po ukončení těžby uhlí. 
Rovněž je zapojena do připravova
ných projektů Národních center kom
petence a v loňském roce podepsala 
zakládající memorandum o spoluprá
ci v platformě Stavebnictví 4.0.

U příležitosti oslav 25. výročí za
ložení byla na slavnostní vědecké 
radě 20. ledna rozdána ocenění za 
spolupráci a rozvoj fakulty mnohým 
osobnostem z řad bývalých i součas
ných akademiků, spolupracovníků 
a zaměstnanců. 
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