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Vážení absolventi, milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou již třetí roč-
ník vydání časopisu Alumni, který je 
určen Vám, absolventům Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava.

Letošní rok jsme žili přípravami a reali-
zací absolventského srazu, setkávali se  
s Vámi a dozvídali se, kam jste se ubí-
rali, kam Vás vír zavál. Možná pro-
to jsem si vzpomněl na citát z filmu  
Forrest Gump, když jsem přemýšlel, co 
Vám říci úvodem. „Život je jako bonbo-
niéra, nikdy nevíš, co ochutnáš“. Platí 
to od samého narození, v době studií  
i po jejich skončení.

Vlastně takovou bonboniéru chystáme 
našim studentům každý den a snažíme 
se i poté. Když studují, jen ochutná-
vají a po skončení si otevírají její dal-
ší patro s mnohem bohatší nabídkou. 
Myslím, že na tom příměru něco je.  
Na srazu jsem potkal mnoho z Vás, 
kteří již z bonboniéry ochutnali té-
měř vše, ale i ty, kteří s ochutnáváním 
jen začali. Všichni mi ale potvrdili, že 
to co jsme přichystali našim součas-
ným studentům je skvělý výběr, samé 
vybrané bonbónky. Bylo to potvrzení 

toho, že se ubíráme správnou cestou. 
A to jsem rád, proto se moc těším  
na další sraz absolventů za pár let, 
kde se s Vámi opět setkám a budu po-
slouchat nové příběhy těch, kteří se  
s vervou mládí v každém věku pustili 
do ochutnávání…

Zakončil bych to méně sladce citátem 
Charlese F. Ketteringa: „Neustále jdi  
a je docela možné, že o něco zakopneš, 
když to nejméně očekáváš. Nikdy jsem 
ale neslyšel, že by někdo o něco zakopl, 
když seděl“.

Přeji Vám mnoho úspěchů!

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prorektor pro mezinárodní vztahy
a sociální záležitosti

Editorial 
prorektora

Příležitosti v ABB 
Lepší svět začíná s Vámi

ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které 
umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu 
jejich činnosti na životní prostředí. Společnost ABB má kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 
zemích světa. 

V ČR působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970 a v současné době zaměstnává více než 3 300 lidí v 8 lokalitách. Hlavní 
oblasti podnikání společnosti ABB jsou divize: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí 
a Procesní automatizace.

Hledáme:
•  talentované a motivované absolventy a absolventky oborů automatizace, 

pohony, elektro, strojní, mechatronika, informatika aj.

Nabízíme:
•  atraktivní pracovní příležitosti, aktuální nabídka volných pozic  

na www.abb.cz/kariera
•  práci se špičkovými technologiemi
•  spolupráci na mezinárodních projektech
•  aktivní využití anglického jazyka
•  možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu
•  zajímavé zaměstnanecké benefity

Studentům nabízíme:
•  témata bakalářských a diplomových prací
•  brigády, praxe a stáže dle aktuálních kapacitních možností  

našich pracovišť

V Ostravě působí dvě divize ABB - divize Procesní automatizace a divize 
Automatizace výroby a pohony. Jsou zde zastoupeny prostřednictvím 
těchto jednotek:

Operační centrum (divize Procesní automatizace)
•  provádí inženýring pro jednotky po celé Evropě, zejména pro Norsko, 

Švédsko, Německo, Švýcarsko, Velkou Británii a Finsko
•  poskytuje technická řešení v oblasti automatizace, konstrukce, elektra 

a pohonů a jeho součástí je i centrum pro řízení dodavatelského řetězce

Robotika (divize Automatizace výroby a pohony)
•  nabízí kompletní zabezpečení robotizovaných pracovišť ABB počínaje 

doplňováním senzorů na přípravcích přes přestavby pracovišť a řešení 
pro obloukové svařování až po repasování a modernizování celých 
robotických systémů 

Globální opravárenské centrum průmyslových robotů  
(divize Automatizace výroby a pohony)
•  zajišťuje kompletní portfolio služeb v oblasti repasování a modernizace 

robotů

Centrální evropské servisní středisko motorů a generátorů 
(divize Automatizace výroby a pohony)
•  poskytuje komplexní služby v oblasti servisu elektromotorů, generátorů, 

suchých transformátorů, břemenových elektromagnetů, elektrohydraulic-
kých brzd, nejmodernější diagnostiku a vyvažování soustrojí

Jablonec nad Nisou
Prodej, výroba, R&D Trutnov

Prodej, inženýring, výroba

Ostrava
Prodej, inženýring, výroba, R&DPraha

Prodej, inženýring, výroba, sídlo firmy, R&D

Plzeň
Prodej, inženýring

Brno
Prodej, inženýring, výroba, R&D

Teplice
Prodej

Most
Prodej

Objevte, proč lepší svět začíná s Vámi na www.abb.cz
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12. září 2014 
Den, který patřil Vám! 

O srazu absolventů, o všem, co se ten 
den událo i co mu předcházelo, by se 
dalo psát na pokračování… Mnozí z Vás 
se Srazu zúčastnili a vrátili se na místa 
svých studií, potkali se s přáteli, bývalý-
mi spolužáky, kolegy a pedagogy. Každý 
si v onen „návratový den“ prožil svůj 
vlastní příběh, každý objevil něco nové-
ho, zajímavého nebo nostalgického. Tak 
kde vlastně začít?

Asi od začátku. Na počátku byla spanilá 
myšlenka … a po ní přišlo to náročněj-
ší, její realizace, tedy přesněji několik 
měsíců příprav. 12. září vše vyvrcholilo  
a Vy jste přišli, bavili se, usmívali a at-
mosféra byla fantastická. Pro ty z Vás, 
kteří si to nechali ujít nebo přijít ne-
mohli, ale i pro ty z Vás, kteří dorazili, 
za což Vám všem moc děkujeme, přiná-
šíme ohlédnutí a reportáž obrazem. 

Den, který se neodmyslitelně 
zapsal do historie univerzity jako 
PRVNÍ SRAZ ABSOLVENTŮ 
VŠB-TUO za 165 let její existence.  

Úvodní slovo                                                  
Obsah                                                              

Poprvé za 165 let…                                      
Ohlédnutí za 1. srazem absolventů                    

Vlastimil Lukeš: Za vysokou školu  
jsem byl ochoten i demonstrovat

Déjàvu? Nikoliv! Po padesáti letech 
opět a přesto poprvé 

Rozhovor                                                                           
Martin Hrinko: Neposlouchej,  
co říká. Dívej se, co dělá!

Střípky z  fakult                                                                           
HGF slaví úspěchy u nás 
i v zahraničí

Na FMMI nenajdete jen  
StudentCar, ale i mnohem více 

Spojení praxe a výuky, to jsou  
základní kameny Fakulty strojní

Ekonomická fakulta žije nejen  
vědeckým životem 

Nová budova, nové začátky FEI 

Co se postavilo na Fakultě stavební

FBI to je bezpečnost, požární  
sport, ale také Junior univerzita

Alumni není jen o jednom dni v roce                                                                           
Absolventi Nanotechnologie se vrátili 
na VŠB-TUO, aby zasadili strom 

S titulem až na pole

Co dále?                                                                           
Centrum podpory inovací 
VŠB-TUO v roce 2014

Objevte s námi nano svět

Superpočítač superpočítá 
a ještě se rozroste

Pozvánky                                                                           
Za poznáním

Za zábavou

Za kariérou

Rozhovor                                                                           
Aleš Vyka: Škola mě naučila, 
jak věci chápat
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Celková 
bilance

Programy fakult a pracovišť 
Stavba nové radnice z lepenky, mobilní pla-
netárium, Geologický pavilon, vzducholoď, 
superpočítač, roboti, vynálezy, vychytávky, 
fakulty v proměnách času, prohlídky no-
vých i starých budov a moderně vybavených 
laboratoří…

Počet návštěvníků
téměř 3,5 tisíce
z toho nejmladší: 0 let
z toho nejstarší: 93 let 
věkový průměr návštěvníků: 45 let
Počasí
na mdloby organizátorů,  
ale ani to Vás neodradilo

Kulturní program
Věra Špinarová, Hradišťan, UDG, Smokeman, 
Bubenická show, Improvizační divadlo,  
studentské kapely, fireshow

Slavnostní a společenský program
Zlatá promoce absolventů 1964, odhalení 
chodníku slávy významných absolventů  
s první stopou před budovou rektorátu,  
kafe s rektorem, absolventská párty

Sportovní program
volné hraní a turnaje badmintonu, 
tenisu a ve fotbale („inženýrský“ fotbá-
lek se v důsledku chladnějšího počasí 
nekonal)

Nejpočetnější ročník ukončení
1964, 1984, 1990, 1994, 2011, 1989, 
2008, 1988, 2013
Nejvíce Vás přišlo z
FS a FEI (+ původní Fakulta strojní 
a elektrotechnická), EKF
Nejpočetnější obor
Strojírenská technologie, 
Ekonomika průmyslu (tehdejší obor)
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Cení si Francie Vysoké školy báňské?
No, v té době tam ještě neměli moc 

povědomí o českých univerzitách. Mož-
ná několik kolegů znalo lidi, kteří pů-
sobili na Karlově univerzitě, ale ostatní 
školy nebyly příliš známé nebo se o nich 
vůbec nevědělo. Dnes už to je ale jinak, 
lidé vědí, kde je báňská a co se na ní stu-
duje. 

Změnilo se od té doby něco?
Je tady mnohem více budov a taky 

mnohem více možností. Když jsem od-
jížděl, byla tady spousta projektů, kte-
ré vypadaly nadějně a nyní už reálně 
existují. Další novinkou je, že sem při-
jíždějí pracovat zahraniční kolegové, to 
před devíti lety nebylo tak běžné. Navíc 
s novým superpočítačem přibývají také 
úplně nové možnosti.  Proto si myslím, 
že se škola vyvíjí docela pěkným způso-
bem. Studenti jen musí umět tyto mož-
nosti využít. 

Peter Filip, absolvent FMMI, tehdejší 
HUF 1983

Co vás přivedlo na VŠB?
Pocházím ze Slovenska, z Dubnice 

nad Váhom. Původně jsem chtěl stu-
dovat medicínu, ale chodil jsem do ná-
boženství, a tak mě nevzali, i když jsem 
měl výborné známky. A tak jsem nako-
nec skončil na báňské, na hutní fakultě. 
I když to tak tehdy nevypadalo, tak to 
nakonec byl asi nejlepší krok v mém ži-
votě, protože když o pár let později dě-
lala má žena zkoušky na medicíně, řekl 
jsem si, že to bych teda opravdu nechtěl 
(smích). Naučil jsem se tady strašně 
moc věcí. Nakonec jsem dělal doktorát 
a po něm i velký doktorát na akademii 
věd. 

Jak jste se dostal do Ameriky?
Díky práci, kterou jsme předvedli na 

jedné světové konferenci. Získali jsme 
velký grant na 4 miliony dolarů, a tak 
jsem tam na rok odjel. Po roce mě ale 
přemlouvali, abych tam ještě jeden rok 
zůstal a pak ještě jeden a potom další. 
No a dopadlo to tak, že už tam žiju de-
vatenáct let. Za tu dobu se z stala má 
druhá alma mater. Má spolupráce ale 
přinesla i sem určité partnery, se který-
mi se škola propojuje a dále roste. Jsem 
moc rád, když vidím, že to má úspěch, 
že tady vznikají nové vědecké poznatky 
i laboratoře a lidé zde rostou. Navíc do-
konce vidím, že je tady v mnoha příkla-
dech lepší vybavení, než máme v USA. 

Co byste vzkázal studentům?
Řekl bych jim, aby využili šance, že 

mají studium zadarmo. A když už se na 
ně dají, tak ať makají. Když budou dobří, 
tak se určitě prosadí. A potom bych jim 
vzkázal ještě jednu věc. Spousta lidí si 
říká, že nemá význam, jestli budou stu-
dovat v Ostravě, Brně nebo Praze, ale to 
není pravda. Prostředí je velmi důleži-
té pro jejich vývoj a je třeba si ho vážit 
a zúročit. Vždyť třeba právě na báňské 
často učí světově významné osobnosti, 
což podle mě poskytuje obrovskou pří-
ležitost něco se naučit. A toho je třeba 
využít, dokud je člověk mlád.

Michal Jurdík, absolvent HGF 1980

Co jste studoval na VŠB-TUO?
Techniku požární ochrany. Tehdy 

byla ještě na Hornicko-geologické fa-
kultě. Potom jsem si udělal postgradu-
ální studium na takzvané nové metody 
v praxi požární ochrany a bezpečnosti. 
No a v mých šlépějích šel také můj syn, 
který tady také vystudoval a nyní taktéž 
pracuje ve státní správě požární ochra-
ny, je zástupce ředitele v Povážské Bys-
trici.

Co na školu říkáte, změnila se?
Určitě ano, to je něco úplně jiného 

než tehdy. Já jsem tím tady nadšený. 

Čím nejvíc?
V prvé řadě progresivními myš-

lenkami, se kterými tady lidé pracují  
a myslím, že se jim je také daří naplňo-
vat. Dále mě zaujala technologie, která 
nám tady byla představena. Byli jsme se 

například podívat na nové fakultě FEI, 
pan proděkan nám představoval bu-
dovu. Vysvětlil, jak je řízená, vytápěná  
a vůbec, jak je inteligentně udělaná. Je 
to objekt, jaký jsem ještě neviděl. 

Petr Pásek, absolvent EKF 1998

Věnujete se i nadále oboru, který jste 
vystudoval?

Věnuji se i nadále oboru, podnikám, 
mám svou firmu, takže určitě marketing 
využívám i v práci. 

Jste v kontaktu se spolužáky? Potkal jste 
tady už nějaké?

Právě, že v kontaktu vůbec nejsme. 
Ani jsem tady žádné nepotkal. Díval 
jsem se na tady ten vás rozpis (ve stanu 
ekonomické fakulty, pozn. redakce) a je 
nás tady asi jenom pět. A přijde mi, že 
většina lidí pracuje mimo region, takže 
se o srazu ani nemohli dozvědět.

Zaujala vás tady nějaká konkrétní akce, 
které se chcete zúčastnit?
Byl jsem se podívat na superpočítač, to 
bylo fajn. Pak jsem si byl zahrát badmin-
ton a povídal jsem si tady s příjemnými 
lidmi. Rozhodně nelituji, že jsem přijel.

TEXT: Petr Bohuš a Ivana Stařičná
FOTO: Boris Renner, Ivana Kunová, 
              Kateřina Polínková

Konštantín Baláž, absolvent HGF 1975

Odkud jste?
Pocházím ze Slovenské republiky, 

narodil jsem se v Bojnicích. Tady jsem 
vystudoval Vysokou školu báňskou. Po 
jejím skončení jsem působil v Liptov-
ském Mikuláši v Nízkých Tatrách, kde 
bydlím dodnes. 

V čem Vám nejvíce v životě pomohla 
báňská?

Dala mi opravdu hodně, a proto se 
sem i rád vracím, i když je to od nás troš-
ku z ruky. Nejvíce mi pomohla v tom, že 
jsem se naučil mnoho věcí v oblasti bez-
pečnostního managementu, který jsem 
pak uplatnil v mé další praxi. Jsem hrdý 
na to, že jsem ji mohl absolvovat, moc 
rád na ni vzpomínám, a proto jsem se  
i zúčastnil srazu. Teď doufám, že tato tra-
dice nezahyne a bude pokračovat dále. 

S kolika spolužáky jste se dnes setkal?
V ročníku nás začínalo sto padesát, 

nakonec nás zůstalo padesát. Zatím 
jsem ale potkal jen dva kolegy. Slíbili 
jsme si, že pokud někoho dalšího potká-
me, určitě si to řekneme a dáme si ne-
plánované rande.

Marie Wagnerová, absolventka EKF 
1981

Proč jste se rozhodla přijít?
Přiznám se, že jsem člověk budoucna, 

a tak na školu moc často nevzpomínám. 
Ale když jsem se o této akci dozvěděla, 
tak jsem se na chvíli zastavila a řekla 
si proč ne? Proč se mimořádně nevrá-
tit nazpátek? A proto jsem tady. Přišly 

jsme s kamarádkou, která se mnou cho-
dila do ročníku na Ekonomickou fakul-
tu. Zrovna jsme se spolu bavily a já jsem 
říkala: „Báro, řekla bys, v té době, když 
jsme chodily do školy, že sem přijdeme 
po několika letech a všechno bude jiné? 
Že se změní režim, že budeme mít dobrá 
místa a že budeme dělat to, co děláme?“ 
A tak jsme se tomu zasmály, protože 
tehdy, když nám bylo kolem dvaceti, 
jsme to skutečně netušily. Já jsem prý 
navíc tehdy tvrdila, že se nikdy nic ne-
změní a že navěky zůstanu někde jako 
účetní. Změnilo se toho opravdu hodně 
a jsme za to rády.

Martin Foldyna, absolvent FEI 2002

Odkud pocházíte? 
Z Ostravy. Avšak nyní už působím ve 

Francii, a to od ukončení doktorandské-
ho studia. Kolegové odtud znali lidi ve 
Francii. Ti mi nabídli jednoroční pobyt,  
a tak jsem to přijal. Dopadlo to tak, že jsem 
tam již zůstal. Po nějaké době jsem jel 
ještě na zkušenou do Ameriky a po ná-
vratu už jsem získal stálou pozici ve 
Francii. 

Ptali jsme se Vás  
na srazu
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Odkud pocházíte?
Z Valašského Meziříčí. Prakticky žiji 

stále v Ostravě, jelikož jsem byl 22 let 
ve Vítkovicích a potom 18 let v Dobré. 
Dělal jsem náměstka ředitele Výzkum-
ného ústavu hutnictví železa, tam jsem 
setrval 18 let a v roce 1988, když mi bylo  
64 let, jsem odešel do důchodu. V sou-
vislosti s mou prací mě napadají Neru-
dova slova: „Dělal jsem všechno možné, 
ale co jsem dělal, to jsem dělal rád.“

Celý život spolupracujete s Vysokou 
školou báňskou?

Ano. Občas jsem tady učil jako záskok.

Co říkáte na ocenění?
Pochopitelně mě to hodně potěši-

lo, jelikož medaile symbolizuje vysoký 
stupeň uznání. Díky dnešnímu srazu 
vzpomínám na všechny zážitky ze školy,  
z hutí. A že jich je…

Máte VŠB-TUO rád?
No jistě! Zaplať Pán Bůh za ni. Víte,  

o báňskou se pořád zajímám, a tak když 
to s těmi našimi hutními podniky a do-
lováním dopadlo, jak to dopadlo, zají-
malo mě, čemu se škola bude věnovat 
dále. Musím ale uznat, že to pan rektor 
skutečně vzal za správný konec, zaměřil 
se na ekonomickou fakultu a na takové 
ty moderní věci, jako je třeba nový su-
perpočítač Anselm.

Jste rád, že ve svém názvu nese odkaz 
hornictví a průmyslu?

To víte, že ano. Víte, ty hornické  
a hutnické výkony co jsme dělali my, 
miliony tun železa, skoro tisíc kilo oce-

li na hlavu, ty se ztratily. Dnes po nás 
nikdo nic nechce, naopak se snaží nám 
všechno možné dodat, takže v takové 
situaci můžeme vyvážet už jenom ten 
rozum. A ten se dneska koncentruje ko-
lem výpočetní techniky a kolem počíta-
čů. Jestli se bude dařit, zaplať Pán Bůh 
za to.

Kdy přesně oslavíte letošních 90 let?
To už jsem oslavil. Jsem narozený  

6. března 1924, teď už mám 90 a půl.

Tak to jste asi dnes jedním z nejstar-
ších účastníků?

Pravděpodobně ano. Myslím, že i po-
sledním nebo jedním z posledních, kteří 
v roce 1945 stěhovali školu z Příbrami 
do Ostravy. To stěhování tehdy prová-
zela spousta emocí. Pro Příbramáky to 
bylo velmi smutné a bolestivé, spousta 
z nich měla v Příbrami manželky a děti. 

Proč se škola stěhovala?
Na Příbramsku je olovo, z toho se vy-

palovalo stříbro a zlato, ale to po válce 
pochopitelně upadlo a podporovalo se 
hutnictví a především hornictví. Takže 
se všechno převezlo ve vojenských ta-
trovkách do Ostravy. První chvíle byly 
těžké. Pamatuji, že jednou nás šlo asi 
dvě stě demonstrovat před Novou rad-
nici, protože jsme na zimu neměli za-
sklená okna.

Vy jste demonstrovali za zasklená 
okna?

Ano, na podzim roku 1945 začalo být 
chladno a my jsme se učili poblíž radni-

ce v budově, která měla z války vymlá-
cená okna. Chtěli jsme, aby nám je ně-
kdo opravil, a tak jsme šli demonstrovat 
před Národní výbor.

Odkdy jste pracoval?
Do Vítkovic jsem nastoupil už v roce 

1948, sice jsem ještě nebyl inženýr, ale 
už jsem tam byl jako běžný pracovník  
v hutích.

Co byste vzkázal dnešním studentům?
Víte, to je těžké, já mám takový do-

jem, že většina mladých studentů se 
dnes řídí heslem „Daj, Bože, lehko“. 
Podle mě je ale na vysoké škole třeba 
víc. Chce to intenzivní studium, pono-
ření se do problematiky a zájem o více 
vědomostí, než je ve skriptech. Takže 
na to by měli studenti určitě myslet.  
V dnešní době už je spousta vysokých 
škol s mnoha obory, které jsou podle mě 
na nic. Právě technika k nim ale nepat-
ří, ta je náročná, nedá se okecat a bez té 
práce navíc to na ní nejde.

Až bude mít VŠB-TUO další sraz, přij- 
dete?

To nevím, záleží na tom, jestli to bude 
za padesát let nebo příští rok. Bůh ví, co 
v té době budu dělat a kde budu. 

TEXT: Jiří Bilík, Petr Bohuš
FOTO: Petr Bohuš, Petra Poláková

Technika 
je náročná, 

nedá se okecat 
a bez té práce 
navíc to na ní 

nejde...

Za vysokou školu jsem byl ochoten  
i demonstrovat

Ing. Vlastimil Lukeš, CSc., absolvoval 
Hutnickou fakultu v roce 1924.  Po vál-
ce patřil k nemnoha českým inženýrům, 
kteří obnovovali provoz a zakládali no-
vou tradici české metalurgie v tehdy 
největším hutním podniku Vítkovické 
železárny. Po vzniku Výzkumného ústa-
vu hutnictví železa pracoval řadu let  
v řídících a vědeckých funkcích. Zejmé-
na v této době se rozvinula jeho osobní 
angažovanost v pedagogické, ale pře-
devším vědecko-výzkumné oblasti, se 
širokým spektrem pracovišť celé vysoké 
školy, především však na Hutnické fa-
kultě. 

Po odchodu do důchodu na VŠB-TUO 
i nadále aktivně působil jako exter-
ní spolupracovník. Podstatným rysem 
této jeho činnosti byl interdiscipli-

nární přístup, komplexnost pohledu  
a mimořádný důraz na aplikaci v praxi. 
Pro své kolegy z univerzity představo-
val osobnost, která je soustavně ved-
la k navazování na tradice úspěšného 
rozvoje českého železářství a báňských 
věd. Stál u zrodu první instalace ří-
dícího počítače třetí generace v roce 
1972, pro on-line řízení vysoké pece.   
 
Svými jazykovými znalostmi a společen-
ským charismatem výrazně napomohl  
k navázání vědecko-technické spoluprá-
ce mezi VŠB-TUO a předními světovými 
vysokoškolskými a výzkumnými centry  
v oblasti hutnictví, jako např. RWTH Aa-
chen, TU Claustahl, výzkumnými praco-
viště Thyssen Krup a dalšími.
Ing. Vlastimil Lukeš, CSc. i nadále udr-
žuje se svou alma mater přínosnou 

spolupráci, vnáší optimismus a dob-
rou pohodu i do odborných diskuzí  
a všestranně tak přispívá k výchově od-
borně erudovaných mladých inženýrů, 
doktorů a docentů. Za úspěšnou spo-
lupráci byl před 10 lety oceněn zvláštní 
medailí udělenou rektorem VŠB-TUO. 

12.9.2014 mu bylo v rámci ceremoniálu 
Zlaté promoce předáno čestné ocenění 
u příležitosti významného životního ju-
bilea 90. narozenin a za celoživotní prá-
ci pro VŠB-TUO a její reprezentaci.

Říká jeden z nejstarších absolventů VŠB-TUO
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Rádi bychom Vás pozvali na příští ročník Zlaté promoce, který se uskuteční na podzim příštího roku. Tentokrát bude po-
řádána u příležitosti 50 let od ukončení studia absolventů roku 1965. Za pět desítek let se ale mnohé změní a bydliště teh-
dejších studentů obzvláště. Jste absolventem VŠB roku 1965? Máte známé, kamarády nebo rodinné příslušníky, kteří oslaví 
toto krásné jubileum v roce 2015? Pomozte nám získat kontakty, aby byla Zlatá promoce i v příštím roce takto velkolepá  
a zúčastnilo se jí co možná nejvíce našich absolventů! Kontaktujte nás na alumni@vsb.cz.

2015

Ing. JAROSLAV MINKA 
(Hornicko-geologická fakulta 1964)

Jak jste se dostal k hornictví?
Mé první hornické krůčky začaly  

v dole v Severních Čechách pod Krušný-
mi horami. Tehdy jsem studoval hornic-
kou průmyslovku v Duchcově a potřebo-
val jsem nějakou tu korunu, a tak jsem 
chodil jednou týdně fárat. Později jsem 
začal toužit po vzdělání a to mě přivedlo 
na VŠB. V Ostravě jsem přes prázdniny 
pracoval na Dole Hlubina, kde jsem po-
znal rozdíl mezi místními doly a těmi  
v Severních Čechách. Hlubina byla jiná, 
fárali jsme v těžších podmínkách, ale ve 
výborném kolektivu. 

Jak vzpomínáte na studium? 
Byla to pro nás srdeční záležitost. 

Hornictví jsme oproti jiným oborům 
považovali za vyšší nadstavbu. Na škole 
nás učili, abychom nikdy nezradili svou 
profesi, abychom nikdy nepodváděli 
nebo nedělali nějaké úskoky, poněvadž 
to se vždycky vymstí. Hornictví vždycky 
bylo, je a bude rizikové, v podzemí je tma 
a teplo a s tím si není radno zahrávat.  
V dole nemůže být jeden člověk, musí 
jich tam být aspoň jedenáct, protože 
když jednomu zhasne světlo, musí mu 

druhý posvítit. A to samé platí i v životě.

Co říkáte na dnešní slavnost?
Myslím si, že sraz je pro VŠB velmi 

důležitý a přínosný. Nejen historicky, ale 
i co se týče reklamy pro školu. Jako absol-
venti se budeme o této slavnosti bavit se 
svými kamarády a ti zase s dalšími kama-
rády. Postupně to tak školu připomene 
všem, nejen u nás, ale i v zahraničí.

Ing. LUBOŠ ŠMÍD 
(Hutnická fakulta 1964)

Proč jste si tento obor vybral? Nelituje-
te, že jste si nevybral něco jiného? 

Na VŠB jsem nastoupil po vyuče-
ní nástrojařem Vyšší průmyslové ško-
ly strojnické v Jihlavě. Na doporučení 
tehdejšího ředitele Moravských ková-
ren jsem šel studovat tváření a tepelné 
zpracování kovů s tím, že se do Jihlavy 
vrátím. Tehdy jsme měli 3 ročníky spo-
lečné a pak, ani sám nevím proč, jsem 
svůj původní záměr změnil a vybral si 
specializaci Organizace a řízení hutí. 
Několikrát jsem si uvědomil, že jsem 
neudělal dobré rozhodnutí. V ekonomi-
ce se stále vše měnilo, nic neplatilo, po-
řád se vymýšlely nové soustavy řízení. 
V technice platí zásady stále stejné, jen 
se prohlubují. Měl jsem zůstat u svého 
původního záměru. Od mládí jsem byl 
orientován na techniku a měl jsem u ní 
zůstat.

Jak vzpomínáte na školu? 
Moje vzpomínky na VŠB a na Ostravu 

mého mládí jsou jen a jen pozitivní. Ve 
škole byl řádný a jasný systém, vyučo-
valo se i v sobotu. Velmi si cením pří-
stupu zejména starších pedagogů. Byli 
to velcí odborníci hluboce oddaní škole 
a měli fantastický přístup a pochopení 
nás studentů. Navíc jsem našel spoustu 
kamarádů, také jsem se velmi sblížil se 
spolužáky ze Slovenska. Dodnes se pra-
videlně po pěti letech vídáme a vždy si 
máme co říct.

Jak se vám líbila zlatá promoce? 
Zlatá promoce byla velkým překva-

pením. Přijel na ni spolužák dokonce 
až z Kanady. Bylo to veliké ocenění nás, 
kteří máme nejlepší léta za sebou. Byl 
jsem překvapen, že našemu ocenění byli 
přítomni všichni nejvyšší představitelé 
školy. Náš sraz byl první a snad by stálo 
za úvahu něco podobného podniknout 
i pro ty absolventy, co byli před námi. 
Jistě by to přivítali. Děkuji za všechny  
z mého huťařského ročníku za neobvyk-
lé a velmi příjemné setkání.

Ing. JOSEF VÍT 
(Fakulta strojní 1964)

Odkud pocházíte?
Jsem rodák z Litoměřic a celý profes-

ní život jsem žil v Košicích.

Kvůli Vysoké škole báňské?
Samozřejmě, protože mám speciali-

zaci, která se jinde studovat nedá, a to 
hutnickou strojařinu.

Nelitujete, že vám VŠB změnila život 
natolik, že jste odešel až do Košic? 

Určitě nelituji. Oženil jsem se ještě 
během studií. Vybral jsem si Slovenku 
z Košic, a tak mě tam mimo jiné táhla 
velká láska a jak je známo, láska hory 
přenáší. 

Láska vydržela?
No jistě, celý život. Jako trám.

Co říkáte na dnešní sraz?
Líbí se mi. Člověk si rád zavzpomíná. 

My, starší generace, to bereme jako se-
tkání lidí, kteří si mají co říct a mohou si 
vyměnit zkušenosti. Je to dobré, škoda 
jen, že se už asi dalších padesátin nedo-
žiji (smích).

TEXT: Lucie Holešinská, Petr Bohuš 
FOTO: Petr Sznapka, Boris Renner

Co o sobě 
prozradili 
„mluvčí“ 
ročníku 
letošní zlaté 
promoce? 

Déjàvu? Nikoliv!

Rok 2014 se stal jubilejním pro absol-
venty roku 1964. Připomněli si  totiž půl 
století od okamžiku, kdy opustili brány 
své alma mater a úspěšně zakončili stu-
dium na VŠB. Zlatá promoce absolventů 
roku 1964 se uskutečnila v rámci 1. srazu 
absolventů. VŠB-TUO tím založila tradici 
pravidelných konání těchto slavnostních 
aktů, připomínajících počátky profesní-
ho života svých studentů, u kterých stála.

Předání pamětních diplomů se zúčast-
nilo 76 absolventů tehdejších tří fakult, 
hornicko-geologické, hutní a strojní.   
Z jejich vzpomínek bylo patrné, že teh-
dejší promoce měly méně slavnostní ná-
dech. Premiérou pro ně bylo především 
oblékání promočních talárů a čapek, ale 
také prostředí, ve kterém si okamžiky 
konce studijních let znovu připomněli. 
Promoce se účastnilo vedení univerzity 

a všech fakult a „zlatí“ absolventi pře-
vzali diplom z rukou rektora univerzity 
a dárek předaný děkany svých fakult. 
Atmosféra byla plná očekávání, emocí, 
vzpomínek, ale i setkání po letech, přá-
telských objetí, vyprávění a smíchu.

 Po padesáti letech opět a přesto poprvé

Promoce absolventů 1964
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Takový je nejoblíbenější citát plukovníka 
Martina Hrinka, bývalého studenta Insti-
tutu bezpečnostního inženýrství Hornic-
ko-geologické fakulty a Fakulty bezpeč-
nostního inženýrství Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava. Na škole 
absolvoval nejen magisterský, ale i dok-
torský studijní program, po 16 letech 
studia dokonce habilitoval v oboru Bez-
pečnost a požární ochrana. Ve své profesi 
začínal jako řadový příslušník a zástupce 
vedoucího na jednom z obvodních odděle-
ní Policie České republiky v Ostravě, po-
kračoval jako vedoucí obvodního odděle-
ní, zástupce ředitele Městského ředitelství  
v Ostravě, ředitel policie v Karviné a ná-
městek ředitele pro vnější službu Krajské-
ho ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje. Od počátku loňského roku se stal 
ředitelem pořádkové policie na Policejním 
prezidiu v Praze. 

Dá se skloubit studium a náročné povo-
lání policisty?

Práci jsem zvyklý dělat na 150 pro-
cent, tak jsem studoval zejména po no-
cích, o dovolených, svátcích. Za celou 
dobu jsem nebyl na 14 denní dovolené, 
maximálně jsem si dopřál týden. Za to, 
že mám za sebou několik absolutorií při 
práci u policie, děkuji především tole-
ranci své rodiny. Tolik let to se mnou 
vydrželi, manželka, dcera, syn. No,  
a vidíte, po 16 letech studia při zaměst-
nání jsem se jim odměnil tím, že jsem 
vloni začal dělat ředitele policie v Praze 
(úsměv). Chtěl bych jim to pochopitel-
ně vrátit, uvědomuji si, že nejsem op-
timální otec a manžel. Věřím, že jsem 
alespoň optimální policista a podřízený  
s dobrým nasazením při plnění úkolů 
v co nejkratším časovém limitu, mini-
málně mí nadřízení by měli být se mnou 
spokojeni. 

Nepochybuji, že jste velmi vytížený 
jako ředitel pořádkové policie, na škole 
přesto dodnes působíte. Co všechno 
děláte?

Vyučuji na FBI VŠB-TU, přednáším  
i v předmětu „Policejní služby a pre-

vence“ na FŠI Žilinské univerzity   
v Žilině. Publikuji v odborných vědec-
kých tuzemských i zahraničních ča-
sopisech a sbornících, vystupuji na 
mezinárodních konferencích a semi-
nářích. Oponuji a vedu práce studen-
tů vysokých škol v Ostravě, Karviné, 
Olomouci, Praze a Žilině na téma bez-
pečnostní problematiky. Jsem stálým 
 členem komise závěrečných státních 
zkoušek studentů a členem oboro-
vé rady pro doktorská studia na FBI  
VŠB-TU a Policejní akademie ČR.

Jak ředitelování a odbornou práci na 
školách zvládáte?

V noci spím čtyři hodiny, víc toho 
nebude. Říkám si, v důchodu to dože-
nu. Určitě potřebuji spát více, těžce se 
mi vstává, to musím uznat, co však díky 
tomu přichází, jsou úspěchy v práci.  
To mě nakopne, říkám si pak, ještě to 
vydržím. Až nastane okamžik, kdy si 
možná řeknu, že existují jiné věci než 
kariéra. Pokud jsou ale mé pracovní 
úspěchy vidět a jsou přínosem pro náš 
sbor, tak to budu dělat dál. 

Každá kariéra má svůj začátek i konec, 
platí to i u policie?

Nemusím se už teď intenzivně učit, 
tak se mohu na 150 procent věnovat 
zaměstnání od rána do noci. Když jsem 
unavený, projdu se tam a zpět na Kar-
lově mostě, přijdu pak na ubytovnu, 
vyspím se a na druhý den jsem zase  
v kondici, abych zvládnul stejný proces. 
Samozřejmě, uvědomuji si, že i kariéra  
a postupy jednou končí. To schodiště, 
kdy vejdete do posledního patra, má 
svůj vrchol a pak už jedete jen výtahem 
dolů. Jednou ten okamžik přijde. 

Odkud se vzala vůle dělat věci na maxi-
mum, obětovat se?

Rodiče mě vždycky učili úctě k za-
městnání, že když člověk má práci a dělá 
ji pořádně, je svobodnější, lépe se mu 
žije. Hovořili o odpovědnosti. Je to velká 
stopa v jejich rodičovské výchově. Ved-
li mě k důslednosti, pokoře, že člověk 

má stále možnost učit se, posouvat se,  
že nikdy není konec. Pocházím z dělnic-
ké rodiny, oba rodiče pracovali ve Vítko-
vických železárnách a strojírnách. Těžce 
fyzicky pracovali. Do učení mě ale ne-
nutili, jen kladli důraz na to, že vzdělání 
je cesta, jak si splnit cíle, byť to sami ne-
zažili. Sestra dělá v obchodě v Ostravě, 
je také v dělnické profesi.

Dnes při našem rozhovoru sedíme ve 
frekventované pizzerii v centru Prahy, 
hned vedle obchodního střediska Kot-
va. Jste v uniformě. Chodíte tak často 
oblečen?

Ve stromu života naší rodiny jsme 
měli lesníky, vztah k přírodě a uniformě 
byl tím vyvolán, uniforma se mi vždycky 
líbila. Vůbec mě nelákalo jít na krimi-
nální službu, o čemž sní někteří pochůz-
káři, že si to odšlápnou a pak přejdou ke 
kriminalistům, to pro mne nikdy nebyl 
cíl. Každá služba má svá úskalí, specifi-
ka práce a problematiku. Já tíhnu k uni-
formě. Nestydím se v ní chodit po městě 
na různé události, jsem na ni náležitě 
pyšný. Skrývají se za ní léta dřiny. 

Neposlouchej, co říká. 
Dívej se, co dělá.

V noci spím 
čtyři hodiny, 

víc toho
nebude. 

Říkám si,
v důchodu
to doženu.
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Jak se Vám líbilo na srazu?  
Potkal jsem mnoho spolužáků. Význam- 
né bylo také setkání se současným i bý-
valým vedením VŠB a fakult. Zaujala 
mě myšlenka vytvořit stopu význam-
ného absolventa VŠB na chodníku před 
rektorátem, zajímavá filosofie hodná 
pokračování. Ať škola ukáže, jakým 
osobnostem dala potřebné vzdělání 
a vštípila jim tzv. inženýrský způsob 
myšlení, který tito lidé uplatňují na 
poli hospodářském, ekonomickém, po-
litickém, bezpečnostním, elektrotech-
nickém, chemickém aj. VŠB má řadu 
takových osobností a jejich jména na 
chodníku slávy budou jistě inspirací 
pro stávající i budoucí studenty. Jelikož 
pracuji v oblasti bezpečnosti, všímal 
jsem si i zabezpečení akce bezpečnost-
ní agenturou, její činnosti, kontroly na 
vstupech i  taktiky zvládnutí pořádku na 
rozlehlém prostranství jako je vysoko-
školské městečko. Byl jsem mile překva-
pen, jak akci profesionálně zvládli. Sraz 
byl bezesporu náročný na organizaci, 
proto před jeho organizátory smekám 
klobouk. Se svou Alma Mater jsem strá-
vil velmi příjemný den.

plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., 
MBA
Vystudoval Institut bezpečnostního in-
ženýrství HGF VŠB-TU Ostrava v ma-
gisterském studijním programu a FBI 
VŠB-TU Ostrava v doktorském studijním 
programu, kde také po 16 letech studia na 
VŠ habilitoval v oboru Bezpečnost a po-
žární ochrana. Od roku 1993 byl řadovým 
příslušníkem a zástupcem vedoucího 
Policie ČR - OOP Ostrava - Zábřeh II, ve-
doucím OOP Ostrava - Poruba 1, zástup-
cem ředitele MŘ Ostrava, ředitelem OŘ 
Karviná, náměstkem ředitele pro vnější 
službu Krajského ředitelství policie Mo-
ravskoslezského kraje. Od 1. března 2013 
je na Policejním prezidiu ČR ředitelem 
Ředitelství služby pořádkové policie  
v hodnosti plukovník. Po dobu své poli-
cejní praxe získal významná ocenění po-
licejního prezídia: „Cena nejlepší praxe“ 
v letech 2007, 2009, 2010 nebo „Evrop-
ská cena prevence kriminality“ udělená  
MV ČR v roce 2010. Je nositelem medailí 
české a polské policie, vězeňské služby 
ČR, báňské záchranné služby, Armá-
dy ČR, ČEPS, ČČK, obce, čestné plakety 
rektora VŠB-TU Ostrava aj. V rámci pro-
fesních dovedností je držitelem výkon-

nostní třídy „Mistr“ ve střelbě z pistole.  

Vyučuje na FBI VŠB TU Ostrava a před-
náší i v předmětu „Policejní služby  
a prevence“ na FŠI Žilinské univerzity 
v Žilině. Má přes 70 publikací a člán-
ků v odborných, recenzovaných a im-
paktovaných vědeckých tuzemských  
i zahraničních časopisech, publikuje ve 
sbornících, aktivně vystupuje na mezi-
národních konferencích a seminářích. 
Oponuje a vede práce studentů vysokých 
škol v Ostravě, Karviné, Olomouci, Praze 
a Žilině na téma bezpečnostní proble-
matiky. Je stálým členem komise závě-
rečných státních zkoušek studentů a čle-
nem oborové rady pro doktorská studia 
na FBI VŠB-TU a Policejní akademie ČR.

Datum absolutoria: 
2002 Ing.
2006 Ph.D.
2011 MBA
2012 doc.

TEXT: Petr Bohuš
FOTO: Zuzana Taucová, 
             archív Martin Hrinko

Nejen povídání o práci, ale i dělání. 
Úsilí, aby za vámi vznikaly produkty, 
abyste dokazovali, že to, co říkáte, my-
slíte vážně. 
Řídím se ve svém životě pravidlem - 
neposlouchej, co říká, ale dívej se, co 
dělá. Takto přistupuju ke každé práci. 
Nemám rád, když něco nejde, nesná-
ším neschopnost něco udělat. Bohužel  
v běžném životě se s tím běžně setkává-
me.

Jak vzpomínáte na svá studia  
na VŠB-TUO?

Vážím si, že jsem Vysokou školu báň-
skou – Technickou univerzitu Ostrava 
mohl absolvovat a dodnes na ní mohu 
jako pedagog působit. Nebylo to zadar-
mo, musel jsem mnohé obětovat. Výuka 
na VŠB-TUO a přístup pedagogů mě ale 
nadchly. Také rád vítězím a na škole byly 
těžké předměty, někteří studenti kvůli 
nim se studiem skončili. Pro Vaši před-
stavu, začínalo nás cca 100 a skončilo 
bezmála 15 procent, já si ale vždy řekl, že 
to musím zvládnout. Když jsem po šesti 
letech absolvoval, zjistil jsem, že jsem 
si zvykl, a tak jsem pokračoval v dalším 
studiu. Začalo mi dávat smysl života. 
Dnes jsem pyšný, že jsem díky VŠB-TUO 
jediným policistou - docentem v Čes-
ké republice. Jsem své škole za získané 
vzdělání vděčný. 

Uplatnil jste poznatky získané studiem 
následně v praxi? 

Díky vystudovanému oboru Bezpeč-

nost a požární ochrana, který zahrnuje 
krizové řízení, ochranu obyvatel, tech-
nické prostředky, právo nebo civilní 
ochranu mám rozšířený obzor u mnoha 
případů a událostí, jež u policie řešíme. 
Realitu při zásazích tak mohu vnímat  
a řešit nejen z pohledu policisty,  
ale i profese hasiče, což jsou v běžné pra-
xi dva zcela samostatné obory. Znalosti 
hasiče jsem využil například při zásahu 
u případu muže, co si do vany nalíval 
benzín v obavách, že zdraží. 

Běžnou věcí, kterou policisté musejí vy-
šetřovat, není ani únik silně toxického 
čpavku na zimním stadionu nebo do-
pravní nehoda cisterny s nebezpečnou 
látkou. Na škole jsem získal znalosti 
fyzikálních vlastností různých látek, je-
jich toxicity a nebezpečnosti, učili jsme 
se také rozkódovat nebezpečí u látky 
Kemler a UN kódů na havarované cister-
ně, což jsou prvotní - pro záchranu živo-
tů důležité indicie směřující ke správné-
mu rozhodování při řízení následného 
zásahu a přijímaných opatření pro zajiš-
tění bezpečnosti osob a majetku.

Co očekáváte od sítě absolventů - ALUMNI?
Možnost si zavzpomínat může být 

pro všechny prospěšná. Lidé a škola 
mohou navazovat kontakty, pomáhat 
si, uvědomovat si svou cenu. Absolventi 
mohou nostalgicky zavzpomínat na léta 
studií na této prestižní škole a obdivo-
vat, jak tato univerzita každým rokem 
nabízí stále modernější podmínky stu-
dia pro studenty.

Máte nějaká doporučení pro absolventy 
VŠB-TUO?

Aby byli hrdí a vděční, že mohli Vy-
sokou školu báňskou – Technickou uni-
verzitu Ostrava vystudovat. Škola má 
vysoký kredit, je považována za jednu  
z nejtěžších vysokých škol u nás a má 
svou historii. Kdo ji vystudoval, před 
tím hluboce smekám. Působím po celé 
republice a na akademické půdě i ve 
firmách a institucích mi lidé nebo kole-
gové, kteří v minulosti měli co do činění  
s VŠB-TUO nebo o ní vědí z doslechu, dost 
často říkají, že vystudovat tuto vysokou 
školu je „značkou“ prestiže, kvality získa-
ných zkušeností, ctižádosti, sebezapření  
a chytrosti každého jejího absolventa.  

Znalosti hasi-
če jsem využil 
při zásahu, kdy 
si muž do vany 
nalíval benzín  

v obavách,  
že zdraží.
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HGF slaví úspěchy u nás 
i v zahraničí

Hornicko geologická fakulta je fakulta  
s tradicí. Ovšem nejen z tradice je škola 
živa. Důkazem, že HGF neusnula na vavří-
nech, je pořádání konferencí, mineralogic-
ká setkání, mezinárodní úspěchy studen-
tů, ale i tradiční každoroční slavnosti. Co 
všechno zažila nejstarší fakulta VŠB – TU 
Ostrava v uplynulém roce?

Mezinárodní kolo Studentské vědecké 
konference se letos 24. dubna konalo 
na Fakultě baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológii Technické univerzi-
ty v Košicích, a to pod záštitou děkana 
Fakulty BERG TU Košice, prof. Ing. Gab-
riela Weisse, Ph.D. Dr.r.c. Historicky po-
prvé byla tato konference mezinárodní. 
V minulosti se totiž konala pouze na fa-
kultní úrovni na HGF. Studenti soutěžili 
ve třech sekcích: montánne vedy a geo-
vedy, riadenia a informačné technológie  
a manžérstvo a logistika. Studentská 
konference si dala za cíl podpořit u stu-
dentů soutěživost a kreativitu a zároveň 
zvýšit jejich zájem o vědeckou a od-
bornou činnost. Příští rok se bude kon-

ference opět konat na půdě VŠB – TU 
Ostrava. Studenti reprezentují HGF i na 
jiných soutěžích v zahraničí. Například 
Bc. Petra Vidlářová získala letos 3. místo 
na mezinárodním fóru mladých vědců 
v soutěži mladých výzkumných pracov-
níků v St. Petersburgu. Ocenění dostala 
za svou odbornou přednášku v kategorii 
Ochrany životního prostředí.

Hornicko – geologická fakulta se ovšem 
nevěnuje jen svým studentům. Zajíma-
vý program má připraven i pro zájemce  
z řad absolventů a široké veřejnos-
ti. Letos v září byl po roční přestávce, 
způsobené rekonstrukcí, opět otevřen 
Geologický pavilon v areálu VŠB - TU 
Ostrava. Kdokoli se tak může přijít po-
dívat na unikátní geovědní sbírky. HGF 
pořádá také každým rokem Mineralo-
gické setkání, které letos proběhlo do-
konce dvakrát, a to 12. dubna a 18. října 
t.r. v prostorách auly. Zájemců o zázra-
ky a krásu neživé přírody bylo v letoš-
ním roce skutečně hodně, svědčí o tom  
i téměř stovka přihlášených vystavova-

telů. Návštěvníci zde mohli pozorovat 
či zakoupit minerály, fosilie a další pří-
rodniny. Zajímavostí byla i vystavená 
odborná literatura, známky, mince a po-
hlednice s hornickou tématikou či důlní 
lampy a hornické vycházkové hole. Jak 
upozornila jedna z organizátorek, Mar-
tina Polášková, největší zájem byl o vý-
robky z přírodnin: „Nejvíce žádané jsou 
autorské šperky, zhotovené s využitím 
nádherných minerálů.“

Mezi tradiční setkání, patří také již 125. 
Skok přes kůži, který se konal 25. dub-
na 2014 v Mostě. Hornicko-geologická 
fakulta se zhostila organizace tohoto 
skoku spolu se svým Institutem hornic-
kého inženýrství a Zaměstnavatelským 
svazem důlního a naftového průmyslu, 
Vršanskou uhelnou, a.s. a Severní ener-
getickou, a.s. 

TEXT: Ivana Stařičná
FOTO: Kateřina Polínková

Co Vám předvedly fakulty na 
1. srazu absolventů?

A co se děje na 
fakultách po celý rok? 
Čtěte dále a dozvíte se...
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Spojení praxe a výuky, to jsou 
základní kameny Fakulty strojní

Fakulta strojní (dále i FS) patří k tra-
dičním fakultám Vysoké školy báňské- 
Technické univerzity Ostrava a odborní-
ky pro praxi připravuje už 64 let. Velkou 
konkurenční výhodou fakulty je její snaha 
o zapojení vysokého procenta praxe do vý-
uky studentů.

Jasným příkladem je příprava nového 
magisterského studijního oboru Prů-
myslové inženýrství. Vzniká za pod-
pory strojírenských firem,  klastrů, ale  
i zahraničních společností působících  
v našem kraji. Obor ale není jediným.  
V současné době běží hned několik prak-
tických předmětů. Jako příklad uveďme 
předmět „Plasty ve strojírenství a kon-
strukci automobilů“, který na fakultě už 
před třemi lety otevřela společnost Hella 
Autotechnik.

Fakulta strojní v letošním roce získala 
Technologického Oskara. Cenu FS ob-
držela za aplikovaný výzkum v kategorii 
ekonomický přínos. Spolupráce s fir-
mami OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. 

a ELVAC a.s. přinesla efektivní řešení 
pohonu zvedacích plošin. Ty pomáhají 
v průmyslových provozech při zdvihání 
těžkých nákladů nebo pro překonává-
ní výškových rozdílů, ale nabízí i další 
možnosti využití. Systém je inovativní 
také v oblasti úspory energie a snížení 
příkonu. Projekt Operačního programu 
„Výzkum a vývoj pro inovace“ pak pod-
pořil dalších sedm technologií a vynále-
zů s budoucím uplatněním v praxi.

Výzkumné a vývojové činnosti se však 
nevěnují jen pracovníci fakulty, ale také 
její studenti. Soutěž Studentská tvůr-
čí a odborná činnost na Fakultě strojní 
se stala už tradiční přehlídkou znalostí  
a dovedností studentů vysokých tech-
nických škol z České republiky, Sloven-
ska a Polska. Příležitostí pro studenty 
je také projekt stavby Formule SAE, ve 
kterém své síly spojili studenti osmi ka-
teder FS i dalších fakult VŠB-TUO. Vel-
kým úspěchem je pak absolutní vítězství 
Ing. Zdeňka Šmídy z Fakulty strojní ve 
studentské kategorii celostátní soutěže 

Český energetický a ekologický projekt.

Vzhledem k dlouhé historii fakulty vy-
píchněme ještě pár výročí. Padesát let 
své existence letos slaví Katedra obrábě-
ní a montáže a Katedra hydromechani-
ky a hydraulických zařízení. Letos také 
uplynulo 20 let od ustavení Institutu 
dopravy jako jednoho z vědecko-peda-
gogických pracovišť FS. A ještě jedno 
výročí pro příští rok. Šedesát let exis-
tence oslaví Katedra energetiky, která je 
jen o pět let mladší než samotná Fakulta 
strojní.

Fakulta strojní má tedy mnoho důvo-
dů k oslavě, a to nejen prostřednictvím 
úspěšných projektů a vynálezů, ale hlav-
ně díky svým studentům a absolventům, 
kteří dále aktivně využívají znalosti zde 
získané.

TEXT: Tereza Mučková   
FOTO: Archív FS

Na FMMI nenajdete jen 
StudentCar, ale i mnohem více

Historie Fakulty metalurgie a materiá-
lového inženýrství (FMMI) sahá praktic-
ky až k samotným kořenům VŠB-TUO.  
V současnosti se FMMI snaží reagovat na 
požadavky moderní společnosti a vědec-
kotechnického rozvoje. Přizpůsobuje tomu 
i styl výuky. I proto najdeme v prostorách 
fakulty technické unikáty, moderní zaří-
zení, ale i mnohá „udělátka“ pocházející  
z dílny studentů.

Vzhledem k historii a počtu studentů či 
absolventů byl pro FMMI velmi důležitý 
1. sraz absolventů VŠB-TUO. Absolventi 
a další návštěvníci se v budově fakulty 
mohli seznámit s její historií, ale i sou-
časností. S doprovodem si prošli jednot-
livá pracoviště kateder, učebny a labo-
ratoře. Na video smyčce zhlédli záběry  
z odborného života fakulty, ale i zázna-
my zajímavých akcí. Pozornosti neunik-
lo ani moderní vybavení počítačových 
učeben a laboratoří. A samozřejmě tech-
nické unikáty -  mikroturbína, Wankelův  
a Stirlingův motor či 3D tiskárna. Na náv- 
štěvníky čekala také vzducholoď a malé 
letadlo, které nesou přístroje na sledo-
vání znečištění ovzduší. V areálu konání 
srazu byl také k vidění prototyp automo-
bilu StudentCarFireline, který navrhli  
a sestavili studenti a pedagogové Kated-
ry materiálů a technologií pro automo-

bilový průmysl. Jde o další pokračování 
úspěšného projektu.

U Srazu absolventů ještě chvíli zůstane-
me. FMMI totiž měla mezi zúčastněnými 
své nej. Byl jím 93letý Ing. Josef Schin-
dler, vůbec nejstarší absolvent srazu. 
Svou fakultu ale navštívil i absolvent ze 
zámoří, a to prof. Ing. Peter Filip, který 
působí v USA. Fakulta také pro své absol-
venty po 50 letech odlila zlaté pamětní 
medaile Georgia Agricoly.

V současné době FMMI ve spolupráci  
s firmou Vítkovice Steel, a.s. připravila 
cyklus tematicky zaměřených předná-
šek. Určené jsou především studentům 
a pedagogům FMMI, ale jsou zdarma 
přístupné i široké veřejnosti. V letošním 
roce proběhla tato témata – Controlling, 
Lidské zdroje, Strategický management 
a Metody testování materiálů. Od února 
2015 jsou pak plánovány další zajíma-
vé přednášky odborníků z praxe, a to 
Globální a evropské trendy v metalur-
gii a sekundární metalurgii, Typy pecí  
a technologické zásady ohřevu mate-
riálu, Způsoby tepelného zpracování, 
Válcování tlustých plechů a válcování 
profilů a Trendy v ochraně životního 
prostředí. V případě zájmu sledujte face-
bookové stránky fakulty, kde se dozvíte 

termín prezentace vámi vybraného té-
matu a bližší informace.

Významnou zprávou z oblasti vědy  
a výzkumu na FMMI byla informace  
o ukončení Start-up projektu Regio-
nálního materiálově technologické-
ho centra (RMTVC) financovaného ze 
Strukturálních fondů EU. V rámci to-
hoto projektu byla v uplynulých letech 
pracoviště FMMI vybavena moderními 
technickými přístroji a zařízeními pro 
vědeckovýzkumné aktivity v pokroči-
lých výzkumných oblastech. Od ledna 
tohoto roku je RMTVC v plném provozu 
a pokračuje za podpory Národního pro-
gramu udržitelnosti I. Nabídku služeb 
centra najdete na webové stránce www.
rmtvc.cz.

Fakulta metalurgie a materiálového in-
ženýrství nabízí mnoho možností nejen 
studentům, ale pamatuje také na své 
absolventy a širokou veřejnost. Zajíma-
jí-li vás aktuality z jejího barvitého ži-
vota, navštivte stránky www.fmmi.vsb.
cz nebo se připojte na jejich Facebook:  
https://www.facebook.com/fmmiostrava.

TEXT:  Tereza Mučková  
FOTO: Archív FMMI
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Nová budova, nové začátky FEI
Zhruba dvacet šest procent výsledků, které 
se vykazují za VŠB–TU Ostrava do systé-
mu hodnocení vědy a výzkumu, pochází 
z naší fakulty,“ říká doc. Ing. Jan Žídek, 
CSc., proděkan pro rozvoj a spolupráci 
s průmyslem na Fakultě elektrotechniky 
a informatiky. FEI letos potkala spousta 
změn a tou největší bylo přestěhování se 
do nové budovy.

Slavnostní otevření proběhlo 20. března 
2014 a už o dva dny později se pracov-
níci fakulty stěhovali do nové budovy  
z šestnácti různých míst areálu VŠB–TU 
Ostrava. Od letošního akademického 
roku si tak může všech 3 400 studentů 
FEI naplno užívat novou budovu.

Ovšem není to jenom nová budova, 
která tvoří život na fakultě. Například 
z katedry aplikované matematiky se 
část pracovníků zapojila do projektu 
IT4 Innovations, tedy národního su-
perpočítačového centra. Na této kated-
ře a katedře informatiky se kromě toho 
zabývají i tzv. supercomputingem, tzn. 
nasazením supervýkonných prostředků 
výpočetní techniky pro řešení složitých 
úloh. 

Na katedře informatiky sledují rovněž 
současný technologický směr vývoje, 
kdy se ocitáme v době, které se říká Big 

Data. Každý z nás za sebou zanechává 
nějakou digitální stopu tím, že používá 
počítače, platební karty, mobilní telefo-
ny atp. Takto vytvářená data můžeme 
analyzovat a získat z nich cenné infor-
mace, které jsou užitečné pro správce 
infrastruktur nebo pro směrování no-
vých služeb. 

Dalším ze směrů výzkumu na této ka-
tedře je zpracování obrazových infor-
mací pod vedením doc. Sojky. Jeho tým 
se snaží zařadit do moderních prvků au-
tomobilů pokročilé zpracování obrazu. 
„O něco podobného se snaží i na katedře 
telekomunikační techniky, kde máme 
špičkové odborníky v oblasti optoelek-
troniky a vůbec moderních způsobů te-
lefonie. Skupina okolo profesora Vašin-
ka například vyvíjí systém, kde si auta 
dokáží mezi sebou vyměňovat optickou 
cestou velkou řadu informací“, popisu-
je docent Žídek. V praxi to znamená, že 
se auta na silnici míjejí a přitom si mezi 
sebou předávají informace o dopravní 
situaci, nehodách či dopravních omeze-
ních.

Významnou oblastí, které se na Fakultě 
elektrotechniky a informatiky věnují, 
jsou automobily. Doktor Šimoník z ka-
tedry elektroniky vybudoval laboratoř, 
ve které může jak zkoušet nové automo-

bily, tak demonstrovat studentům funk-
ci elektronických částí moderních aut. 
„Budují zde vlastní platformu demon-
stračního elektromobilu, do kterého 
integrují pohony, způsoby řízení apod.,“ 
říká Jan Žídek. Součástí výsledků vývoje 
na FEI jsou i prototypy elektromobilů, 
které na fakultě vznikly ve spolupráci  
s firmou Isotra a nabíjecí stanice pro ně 
jsou výsledkem týmu docenta Horáka. 

Moderními obnovitelnými zdroji elek-
trické energie se zabývá tým doc. Mišá-
ka. „V neposlední řadě máme na fakultě 
skupinu biomedicínského inženýrství. 
To znamená moderní technologie v ob-
lasti instrumentace, která se používá ve 
zdravotnictví,“ doplňuje docent Žídek.

Důkazem, že fakulta spolupracuje  
i se zahraničím, je například uzavření 
smlouvy s čínskou firmou Huawei, která 
je významným hráčem v oblasti vývoje 
mobilních telefonů a infrastrukturních 
prvků pro budování síťových systé-
mů. Díky této spolupráci mají studenti  
a pedagogové možnost připravit pro-
jekty s financováním z daru této firmy, 
které posouvají vpřed právě technologie  
v oblastech zájmu firmy Huawei.

TEXT: Ivana Stařičná   
FOTO: Ivana Kunová

Ekonomická fakulta žije nejen 
vědeckým životem

Ekonomickou fakultu najdeme v centru 
Ostravy. Možná vás napadne, že stojí stra-
nou veškerého dění v kampusu. Opak je ale 
pravdou. Na EkF to žije!

Fakulta pořádá mnoho akcí pro studen-
ty. Jednou z nich je International Week, 
který se letos konal už popáté. Jde o akci 
upozorňující na klady studia v zahraničí 
prostřednictvím zajímavých přednášek 
zahraničních lektorů a studentů, kte-
ří už si Erasmus vyzkoušeli na vlastní 
kůži. Možnost stáže či přímo nabídku 
práce mohli studenti získat na Veletrhu 
práce aneb Začni svou kariéru u nás. Na 
fakultě se odehrál už podruhé. S prací 
v oblasti účetnictví a daní se pak mohli 
studenti EkF seznámit během Dne audi-
torské a daňové profese. Zástupci něko-
lika společností z oboru zde představili 
svou práci a v rámci workshopů si pro 
studenty připravili praktické ukázky.

Ojedinělým projektem je MINERVA 21, 
která se odehrála v ČR vůbec poprvé. Jde 
o kurzy, jejichž cílovou skupinou jsou 
ženy. Kurzy ukazují ženám, jak se dostat 
na vyšší profesní pozice, snaží se jim 
zvyšovat sebevědomí a motivovat je, aby 
prodaly své znalosti a kvality. Projekt byl 
uveden panelovou diskuzí s úspěšnými 
ženami a pokračoval po celý den v rámci 

zajímavých workshopů. Každý z nich byl 
zaměřen na jiné téma z praxe.

Studenti doktorských programů dostá-
vají každoročně příležitost prezentovat 
svůj výzkum na vědecké konferenci ME-
KON. Případné otázky na zkoumaná té-
mata jim pak kladou odborníci v daných 
oblastech. Vědeckou a výzkumnou čin-
nost mohou studenti také provádět pro-
střednictvím projektů v rámci Student-
ské grantové soutěže. Během říjnového 
workshopu SGS studenti prezentovali 
svou práci dalším studentům a zájem-
cům z řad veřejnosti.

EkF také každoročně pořádá několik 
konferencí. Jako příklad uveďme kon-
ferenci s názvem International Confe-
rence on European Integration 2014, 
pořádanou Katedrou evropské integra-
ce. Konala se u příležitosti desetiletého 
výročí vstupu ČR do Evropské unie. Dále 
jmenujme konferenci Katedry financí  
s názvem Řízení a modelování finanč-
ních rizik nebo akci Katedry podniko-
hospodářské a Katedry managementu 
s názvem Ekonomika a řízení podniku 
ve 21. století. Další v řadě jsou Katedra 
aplikované informatiky s IT pro praxi, 
Katedra národohospodářská s konferen-
cí Hospodářská politika v členských ze-

mích EU či Katedra práva a konference 
s názvem Právní a ekonomické aspekty 
volného pohybu zboží v rámci EU. Kon-
ference se tedy točily zejména kolem té-
mat Evropské unie, ale také ekonomické 
reality a praxe.

Společenský život fakulty ožil hlavně  
v období plesové sezóny. Letos totiž pro-
běhl už 15. ročník Reprezentačního ple-
su EkF. V hotelu Imperial v Ostravě se 
sešli pedagogové, ale i studenti fakulty, 
aby se poznali i jinak než jen v učebnách 
fakulty.

Paní děkanka se setkává i se zástupci 
akademické obce. Hned v lednu to bylo 
Novoroční setkání akademické obce  
s paní děkankou. V prosinci pak proběh-
ne méně formální Vánoční punč, který 
se stal už tradiční a oblíbenou akcí za-
městnanců fakulty.

Na Ekonomické fakultě to skutečně žije. 
Pokud se chcete i vy stát součástí života 
fakulty nebo jej blíže sledovat, navštivte 
alespoň občas webové stránky fakulty. 
Dozvíte se vše zajímavé a důležité.

Text: Tereza Mučková  
Foto: archív sokolska33.cz
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FBI to je bezpečnost, požární sport, 
ale také Junior univerzita

Fakulta bezpečnostního inženýrství (dále 
jen FBI) je sice nejmladší fakultou VŠB-TU 
Ostrava, na jejích aktivitách to ale nijak 
není poznat. Pojďme se podívat pod po-
kličku aktivit fakultního benjamínka.

FBI pořádá velký počet konferencí.  
K nejvýznamnějším patří mezinárodní 
konference Požární ochrana. Její XXIII. 
ročník se konal letos v září. Konferen-
ci spolupořádá FBI se Sdružením po-
žárního a bezpečnostního inženýrství  
a Českou asociací hasičských důstojníků. 
Jako každý rok se jí zúčastnilo více než 
300 odborníků z oblasti požární ochrany  
a bezpečnosti nejen z České republiky, 
ale také Slovenska, Polska, Srbska, Ně-
mecka a Ruska.

V únoru byla v objektu FBI slavnostně 
otevřena laboratoř Systémové integrity 
požárně bezpečnostních zařízení. Zříze-
ní tohoto unikátního pracoviště, zatím 
jediného v ČR, umožňuje v jednom mís-
tě demonstrovat funkce a vazby požárně 
bezpečnostních zařízení. Na vybudování 
laboratoře se podíleli průmysloví part-
neři spolupracující s fakultou.

Studenti fakulty se, jak už bylo řečeno, 
pravidelně účastní soutěží v požárním 

sportu. Na přelomu dubna a května to 
bylo tradiční Akademické mistrovství 
ČR v požárním sportu. Reprezentanti 
fakulty v celkovém hodnocení s přehle-
dem porazili všechny soupeře z jiných 
univerzit. V říjnu se v areálu kolejí VŠB-
-TUO konalo Akademické mistrovství 
ČR v TFA (simulace zásahové činnosti 
hasiče v zásahovém oděvu za použití dý-
chacího přístroje jako zátěže). Studen-
ti FBI obsadili první místa v kategorii 
mužů i ve štafetě, nejlepší ženská repre-
zentantka byla osmá. A do třetice všeho 
dobrého v požárním sportu 22. listopadu 
proběhla soutěž s názvem Železný hasič.

Na začátku srpna se někteří studenti  
a pedagogové vydali získávat zkušenos-
ti do USA. Navštívili hasičské stanice  
v Las Vegas a Los Angeles, kde s míst-
ními jednotkami konzultovali proble-
matiku vybavenosti hasičských vozidel 
a mnohé další. Mladí hasiči se zde také 
zúčastnili soutěže v požárním sportu.

FBI také dlouhodobě spolupracuje se 
středními školami, které mají možnost 
zapojit se do soutěže. Jejím cílem je se-
známit mladé lidi s problematikou po-
žární bezpečnosti obcí a představit jim 
vysokoškolské studium zabývající se 

touto oblastí. Středoškoláci se tak mo-
hou seznámit s chodem fakulty a navští-
vit například i laboratoře.

Studenti FBI jsou různého věkového 
složení. Fakulta totiž, v rámci projektu 
Junior univerzita – vzdělávání mladých 
záchranářů, hostí i malé studenty. V pra-
videlných soustředěních zvládly mladé 
hasičské naděje dva semestry studia. 
Celý projekt byl završen slavnostní pro-
mocí v Aule VŠB-TUO, kde byl žákům 
udělen titul „inženýrek“. Fakulta neza-
pomíná ani na studenty pokročilejšího 
věku. V současné době běží další cyklus 
Univerzity 3. věku se 17 účastníky s pod-
titulem „Požáry, havárie, mimořádné 
události – zajištění bezpečnosti a ochra-
ny obyvatel“.

FBI se mění i navenek. V průběhu roku 
2015 bude dokončena rekonstrukce bu-
dovy D, včetně nových kanceláří a uče-
ben. Také bude dokončena výstavba zce-
la nového pavilonu těžkých laboratoří. 
FBI se tedy dále mění, vyvíjí a žije svým 
životem a nová „fasáda“ to jen podtrhne.

TEXT: Zuzana Mihulová, 
             Tereza Mučková   
FOTO: Archív FBI

Co se postavilo na Fakultě stavební

Stavební fakulta nezahálí, staví, vystavuje, 
pořádá mezinárodní konference. Na prv-
ním srazu absolventů VŠB-TU Ostrava si 
stavební fakulta pro absolventy připravila 
exponáty v laboratořích či ve výzkumném 
centru dřevostaveb. Studenti fakulty také 
například vystavují své práce na expozi-
cích a účastní se nejrůznějších odborných 
workshopů a seminářů. Co ještě se událo 
na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava?

K projektům fakulty určitě patří nově 
vybudované Výzkumné centrum dře-
vostaveb, neboli vzorový pasivní dům, 
který najdete přímo v jejím areálu. Na 
první pohled sice vypadá úplně obyčej-
ně, avšak zdání klame. V této unikátní 
výukové a názorné pomůcce, která slou-
ží studentům fakulty, se zkoumá staveb-
ní potenciál dřeva, především působení 
nejrůznějších okolních vlivů na něj. 
Tento, v rámci České republiky, zcela 
ojedinělý projekt, který byl ve spoluprá-
ci s Moravskoslezským dřevařským klas-

trem zrealizován před necelými třemi 
lety, sklízí obdiv a uznání odborné i laic-
ké veřejnosti.  Stavba má stejné prostory 
jako běžný dům, tzn. místnosti, kde by 
mohl být obývací pokoj či kuchyň, na-
jdeme zde i plně funkční koupelnu. Sou-
částí je také technická místnost, ve které 
si mohou zájemci prohlédnout různé 
systémy technického zařízení budov. 
Ve většině místností se nacházejí měří-
cí a informační technologie, provádějící 
analýzy a simulace.  Kromě výzkumných 
a výukových aktivit slouží tento pasiv-
ní dům taktéž jako školicí středisko pro 
odbornou veřejnost. Zjednodušeně se dá 
říci, že díky tomuto ostravskému uniká-
tu mohou ti, kteří se chystají postavit 
dřevostavbu, bydlet zase o něco kvalit-
něji.

Významnou událostí bylo určitě i ko-
nání mezinárodní konference The 6th 
International Conference on Contem-
porary Problems of Architecture and 

Construction v červnu letošního roku, 
jejímž odborným garantem byla prof. 
Ing. Darja Kubečková, Ph.D., prorek-
torka pro rozvoj a investiční výstavbu  
VŠB-TUO. Minulý rok se konference ko-
nala v Petrohradu a letos se na ní mimo 
jiné podíleli i absolventi Fakulty staveb-
ní. Příští rok se bude tato konference ko-
nat ve Florencii. 

Kromě významných vědeckovýzkum-
ných projektů je Fakulta stavební řešite-
lem i několika projektů vzdělávacích, je-
jímiž hlavními cíli je zvýšení praktických 
a tvůrčích dovedností svých studentů, 
podpora spoluaktivit s jinými, stavebně 
zaměřenými, vědeckovýzkumnými sub-
jekty, a to jak českými, tak zahraničními 
a v neposlední řadě prohlubování spolu-
práce s praxí.

TEXT: Ivana Stařičná
FOTO: Lubomír Martiník
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S titulem až na pole
Alumni letos zajistilo svým absolven-
tům nejen setkání, ale dokonce jedno-
ho z nich obléklo. Pro letošní absolven-
ty jsme vyhlásili fotografickou soutěž, 
jejíž hlavní cenou byl poukaz v hodno-
tě 10 000 Kč na oblečení k pracovnímu 
pohovoru. Jejím smyslem bylo vyjádřit 
a podělit se o pocity a radost ze získa-
ného titulu zajímavým a originálním 
způsobem.

Výhercem se stal Petr Pávek se svou 
„bramborovou fotografií“. Na druhém 
místě se umístila Markéta Koksová  
a třetí místo obsadila Iveta Satinová.

Petr Pávek vystudoval bakalářský obor 
Technická bezpečnost osob a majetku 
na Fakultě bezpečnostního inženýrství 
a nyní pokračuje v magisterském stu-
diu. Na pracovní pohovor si tedy musí 
se svým novým oblekem zatím počkat. 
Vítězná fotografie vznikla náhodou, 
ještě před začátkem soutěže „Obleče-
me absolventa“. Sklidila tehdy mezi 
Petrovými přáteli úspěch, a tak se s ní 
chtěl pochlubit i veřejně a poprvé v ži-
votě něco vyhrát. „Nápad vyfotit se byl 
velmi spontánní. Pár dní po státnicích 
jsem se vrátil do normálního života  
a v rámci zajištění potravy jsem šel  

s rodiči proorávat brambory. Člověk si 
při tahání pluhů krásně srovná myšlen-
ky, a tak jsem poprosil mamku, ať mě 
vyfotí, kam až jsem to s tím titulem do-
táhl. Vyfotili mě tedy uprostřed mého 
kariérního růstu.“ 

Gratulujeme všem výhercům a přejeme 
jim mnoho úspěchů ať už v dalším stu-
diu či profesním životě.

TEXT: Ivana Stařičná 
FOTO: Archív Petr Pávek

Výherní fotografie: 
Petr Pávek, Kariérní růst

Petr Pávek

Bc. Petr Pávek Berete mě?

Čtyři absolventi nového studijního oboru. 
Čtyři kamarádi. Na svou alma mater neza-
pomněli ani po ukončení studií. Jana Kal-
báčová, Zuzana Mrázková, Tibor Fördös 
a Jaroslav Lang nechali letos na jaře na 
své náklady vyrobit pamětní desku, koupi-
li strom, vzali rýč a u univerzitní mateřské 
školy v areálu VŠB-TU Ostrava zasadili  
22. dubna - ke Dni Země Javor mléčný. 
Škole tak poděkovali za dosažené vzdělání 
a zároveň uctili svátek naší planety.       

Pro VŠB-TUO to byl již druhý památeční 
strom vysazený v prostředí školy býva-
lými studenty. O ten první se postarali 
absolventi Hornicko-geologické fakulty. 
Nanotechnologové si letos vybrali místo 
u mateřské školy, kterou navštěvuje na 
60 dětí.    

„Byl to spontánní nápad. Na studiích jsme 
my čtyři byli často spolu i ve volném čase. 
Vloni jsme se rozešli do světa a dnes už 
víme, že se v něm uplatníme. Kolegové jsou 
ve Francii, Číně, otevřely se nám dveře ne-
skutečných možností. I proto chceme, aby 
po nás na VŠB-TUO něco zůstalo. A aby-
chom se třeba za 20 let mohli vrátit a říci 
si, ten javor jsme tady vysadili my. Pro mne 
osobně to je první vysazený strom a věřím, 
že ne poslední. Javoru přeji, aby dorostl do 
hezkých rozměrů. Cedulce z mosazi, aby 
ji nikdo nevzal“, usmívá se absolventka 
Jana Kalbáčová z Ostravy, která od červ-
na minulého roku pokračuje v dokto-
randském studiu v Německu.

Čtyři studenti společně chodili na před-
nášky, cvičení, do laboratoří, ale i na 
pivo nebo do cukrárny. Večer, když měli 
volno, rozbalili deskové hry nebo si jen 
tak povídali a řešili otázky vědy a života. 
Až do promocí v loňském roce. Stali se  
z nich absolventi nového a perspektiv-
ního oboru. Tibor Fördös je z Frýdku 
Místku. Když dělávali doma na zahradě 
pořádek, stromů prozatím více posekal, 
než zasadil. „Já teď také pokračuji v dok-

torandském studiu na VŠB a zároveň na 
univerzitě v Paříži. Pracuji v laboratoři, je 
napínavé držet krok se zkušenými vědci. 
Pokud jde o stromy, tak ty jsem samozřej-
mě v životě jen neřezal, počítám, že u nás 
na zahradě jsem jich vysadil asi 10,“ svě-
řuje se Tibor.

Zuzana Mrázková pochází z Josefovic 
u Bílovce nedaleko Ostravy. Také ona 
pokračuje ve studiu nanotechnologií.  
V Paříži dělá hned dva doktoráty, na po-
lytechnice a univerzitě. „Byla jsem v Pa-
říži už v roce 2012. Tři měsíce na výzkum-
né stáži. Líbilo se mi tam, udržela jsem si 
kontakt, tak jsem tam dodnes,“ usmívá se. 
“Když nepočítám doma jeden ořech, je to 
dnes pro mne první významnější strom,  
o který jsem se zasloužila.“

Posledním ze čtveřice kamarádů je Jaro-
slav Lang. Narodil se v Praze, žil ve Staré 

Boleslavi a do Ostravy přijel za studiem. 
Dnes se vzdělává mnohem dále a jako je-
diný nemohl na výsadbu dorazit osobně. 
Studuje až v daleké Číně. Jeho kolegové, 
mezitím co sázeli strom a připevňovali 
pamětní desku, s ním živě komunikovali 
prostřednictvím internetového připojení. 

Za bývalými absolventy se přišel podívat 
i jejich bývalý pedagog z katedry fyziky, 
Kamil Postava: „Všichni čtyři měli červe-
né diplomy. Teď se uplatňují v konkurenci 
v zahraničí jako doktorandové a najdou si 
čas i na takové věci. Jsou fakt dobří. Když 
půjdu kolem školky, vždycky si na ně vzpo-
menu.“

TEXT: Petr Bohuš    
FOTO: Adam Soustružník

Absolventi Nanotechnologie  
se vrátili na VŠB-TUO, aby zasadili 

strom



28 29CO DÁLE? 2014 2014 CO DÁLE?

Seminář s  Michaelem Goldbergem
Na konci června se v prostorách Centra podpory ino-
vací, ve spolupráci s Americkou ambasádou v Praze, 
uskutečnil seminář s americkým akademikem a zároveň 
business lídrem Michaelem Goldbergem. Goldberg se  
v rámci semináře zaměřil na témata financování rozjez-
du společnosti a vstupu firmy na zahraniční trh. Předná-
šející přitom na semináři hojně čerpal ze své praktické 
zkušenosti práce se startupy.

Projekt TELERESCUER
V červenci započala realizace projektu TELERESCUER, 
na jehož přípravě se vedle Katedry robototechniky po-
dílelo Centrum projektové podpory. V rámci tohoto pro-
jektu, který byl schválen v rámci prestižního evropského 
Výzkumného fondu uhlí a oceli, bude dovyvinut a od-
zkoušen robot, který má chránit životy důlních záchra-
nářů. Robot umožní záchranářům průzkum dolu, aniž by 
do něj museli vstoupit, a to pomocí senzorů a kamer.

Otevření co-workingového centra KOVORK
Nově otevřené co-workingové centrum v prostorách 
Podnikatelského inkubátoru s názvem KOVORK nabízí 
zájemcům o sdílený pracovní prostor příjemné prostředí 
na práci. Přítomni jsou zkušení mentoři a kouči podni-
kání, pořádají se zde pravidelné akce (např. hackathon), 
networking a součástí je také kavárna. www.kovork.cz

Druhý ročník startup akcelerátoru GREEN LIGHT
Na počátku října se zájemcům otevřela možnost přihlásit 
se do druhého ročníku programu na podporu podnikání 
GREEN LIGHT. V novém ročníku, pořádaném ve spolu-
práci všech ostravských vysokých škol, čekají na úspěš-
né projekty nejen finančně zajímavé výhry, ale i zájemci  
z řad investorů či možnost startup výjezdu do Izraele, 
Brazílie či USA. www.greenlight.vsb.cz

TEXT: Kateřina Polínková, Kamila Smutná
FOTO: Archív CPI 

Spolupráce se srbským univerzitním centrem v oblasti 
3D tisku 
Centrum podpory inovací zahájilo analýzu situace a fun-
gování 3D IMPuls Centra na Univerzitě Kragujevac v srb-
ském městě Kraljevo. To je vybaveno špičkovými techno-
logiemi pro 3D tisk kovových a plastových dílů a pro 3D 
skenování. VŠB-TUO má v rámci konzultantských služeb 
zhodnotit předpoklady a navrhnout strategii pro úspěšný 
provoz centra zejména směrem ke spolupráci s malými  
a středními podniky. 

Kampaň Zlepši si techniku získala první místo za PR
Popularizační kampaň Zlepši si techniku zvítězila na 
9. ročníku České ceny za public relations hned ve dvou 
kategoriích – Firemní (korporátní) komunikace a Státní 
správa, veřejný a neziskový sektor. VŠB-TUO je přitom 
jedinou vysokou školou, která cenu v tomto ročníku zís-
kala. Smyslem kampaně Zlepši si techniku je zatraktiv-
nění vědy a technických oborů žákům a studentům.

Tržiště nápadů žáků základních škol
Více než stovka žáků základních škol v Moravskoslez-
ském kraji si v lednu vyzkoušela, jaké to je stát se vy-
nálezci a pomocí vlastních nápadů změnit svět, ve kte-
rém žijí. Mezi návrhy, které uspěly u odborné poroty, 
byla univerzální spona do vlasů, „patlička“ – palička  
a metlička pro hráče bubnů v jednom, identifikátor dru-
hu rostlin Rostlináč nebo hlídač trvanlivosti potravin  
v lednici.

GREEN LIGHT Startup Show
Na 350 návštěvníků si v únoru nenechalo ujít vyvrcho-
lení prvního ročníku startupového programu GREEN 
LIGHT. Program GREEN LIGHT poskytuje zájemcům  
o podnikání rozvoj jejich podnikatelského nápadu  
v rámci dvouměsíčního intenzivního programu. Při zá-
věrečné Startup Show se na pódiu před mezinárodní po-
rotou prezentovalo osm začínajících startupů a vítězné 
projekty si mezi sebou rozdělily ceny v hodnotě 150 000 
Kč.

Otevření Refresh zóny
Firmám Podnikatelského inkubátoru a všem zájemcům 
o podnikání je od března k dispozici Refresh zóna. Místo 
oddychu, kde si můžete odpočinout u stolního fotbál-
ku anebo se inspirovat příběhy úspěšných podnikatelů  
v časopise Forbes. Otevírací doba je pro zaměstnan-
ce inkubovaných firem non-stop, pro externí zájemce  
o podnikání v době otevírací doby recepce (8-16 hod).

Centrum podpory 
inovací VŠB-TUO 
v roce 2014
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Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations pokračuje ve svém rozvoji. 
V minulém roce byl spuštěn tzv. malý clus-
ter, který v soutěži dostal jméno Anselm po 
první šachtě otevřené na Ostravsku. V le-
tošním roce se ale stalo mnoho nového, tak 
si to zrekapitulujme.

Anselm už aktivně počítá. Z posledních 
významných projektů můžeme jmenovat 
například spolupráci superpočítačového 
centra se společností Seznam.cz, které 
pomáhá připravovat 3D modely měst. Ty 
jsou k vidění na serveru Mapy.cz. Ještě 
před uvedením na trh se na ostravském 
superpočítači také testovaly nové proce-
sory Intel. IT4Innovations tím potvrzuje 
své kvality a řadí se mezi důvěryhodné 
instituce pro tento vysoce specializova-
ný a technologicky náročný typ služeb.

V srpnu pak byla otevřena nová budova 
superpočítačového centra. „Dokončení 
budovy Národního superpočítačového 
centra IT4Innovations je dalším krokem 
k budování centra excelentního výzkumu 
v oblasti superpočítání. Vytvořili jsme 
příjemné prostředí pro vědecké pra-
covníky i administrativu projektu, “řekl  
v tiskové zprávě ředitel superpočítačo-
vého centra Martin Palkovič. Stavba mo-
derní budovy započala v prosinci roku 
2012 a byla navržena tak, aby vyhovovala 
požadavkům vědeckých týmů, ale také 

nárokům špičkové výpočetní techniky. 
Venkovní vzhled připomíná krabici počí-
tače, na jehož povrchu nalezneme motiv 
plochého spoje. V noci navíc druhé pa-
tro, které se stane domovem superpočí-
tače, svítí. 

V první zářijový den byla zahájena vý-
stavba tzv. Stavby II., tedy datového sálu 
a souvisejících technologií. Díky těmto 
technologiím bude budova superpočí-
tačového centra využívat odpadní teplo 
z procesorů počítače. Systém chlazení 
superpočítače umožňuje rekuperaci tep-
la (zpětné získávání tepla, pozn. red.), 
která poslouží k vytápění celé budovy.  
V připraveném datovém sále bude od 
poloviny roku 2015 sídlit superpočítač, 
který bude v době svého zprovoznění 
patřit mezi sto nejvýkonnějších na svě-
tě. Dodejme ještě, že nový superpočítač 
dostal nové jméno prostřednictvím sou-
těže, které se mohla zúčastnit široká ve-
řejnost.

Součástí jednoho výzkumného progra-
mu Národního superpočítačového cen-
tra IT4Innovations je centrum RODOS. 
Zaměřuje se na dopravní systémy nebo 
mapování dopravní situace. Centrum 
RODOS vyvinulo systém viaRODOS, 
který ukazuje řidičům aktuální doprav-
ní situaci na vybraných úsecích českých 
silnic. Informace jsou aktualizovány 

každou minutu, což zaručuje maximál-
ní přesnost, ale také velmi dobrý odhad 
trvání dopravních komplikací. „Satelit-
ními jednotkami, které dávají informaci  
o poloze a rychlosti v kroku jedné minu-
ty, máme osázeno pět procent doprav-
ního proudu. To je dostatečné pokrytí 
k tomu, aby se jednak řídily dopravní 
proudy a jednak se kvalitně informovali 
řidiči. V tuto chvíli je pokrytí na úrovni 
šesti až sedmi procent, jedná se o jeden  
z nejpřesnějších monitorovacích systé-
mů dopravy v Evropě,“ přibližuje v tisko-
vé zprávě dopravní expert Národního su-
perpočítačového centra IT4Innovations 
Martin Hájek. Systém viaRODOS používá 
například i Česká televize v dopravním 
zpravodajství Studia 6. Zdaleka ale není 
sama, aplikaci mohou totiž využívat i sa-
motní řidiči přes internet.

Jste fanoušky IT technologií stejně jako 
rektor VŠB-TUO? Pak sledujte webové 
stránky Národního superpočítačového 
centra IT4Innovations, kde se můžete 
dozvědět všechny novinky. A pokud ne-
jste, tak věřte, že superpočítač je skuteč-
ně unikátní záležitostí a jeho umístění  
v Ostravě zvyšuje prestiž nejen univerzi-
ty a města, ale i celé ČR.

TEXT: Tereza Mučková
FOTO: Petr Sznapka

Superpočítač superpočítá 
a ještě se rozrosteČástice, které jsou okem sotva viditel-

né, toho zvládnou opravdu hodně. Na-
příklad dokáží eliminovat škodliviny  
v ovzduší a v podzemních vodách nebo 
zlepšit účinnost léků. Máme na mysli na-
nočástice. Centrum nanotechnologií není 
na Vysoké škole báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava žádným nováčkem v ob-
lasti výzkumu materiálů. Kdy toto centrum 
vzniklo a co má na starosti?

Dnešní Centrum nanotechnologií vznik-
lo již v roce 1992 jako Centrální analytic-
ká laboratoř, která se následně přejme-
novala na Vysokoškolský ústav chemie 
materiálů. Spolu s akreditací studijní-
ho oboru Nanotechnologie nese název 
Centrum nanotechnologií. Ovšem kro-
mě výuky zajišťuje centrum i analytický 
servis a samozřejmě také oblast výzku-
mu a vývoje. „Centrum nanotechnologií 
má laboratoř akreditovanou ČIA a jednu 
skupinu zde tvoří chemici a druhou fyzi-
ci,“ říká doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. 

Chemická větev se zabývá například 
metodami návrhu a přípravy nano-
kompozitních a nanostrukturovaných 
materiálů, které se pak různě aplikují.
Používají se třeba jako plniva do plas-
tů nebo jako katalyzátory. Také se zde 
připravují materiály s antibakteriál-
ními účinky, které by se výhledově 
mohly použít ve stomatologii k léčbě 
nebo prevenci zánětů. Fyzici, působící  
v Centru, se zaměřují na výzkum fyzikál-
ních vlastností nanostruktur z hlediska 
optiky a magnetooptiky. Studují tak na-
příklad materiály a nanostruktury pro 
fotovoltaické aplikace nebo pro použití 
v laserech a diodách.

Další z oblastí, kterou lze v Centru na-
notechnologií najít, je modelování na-
nostruktur. Dnes už můžeme namode-
lovat různé chemické struktury velikosti 
nanostruktur. V počítačovém programu 
tak modelujeme konkrétní molekuly  
a využíváme ho pak při procesu návrhu 
a přípravy nových materiálů. „Když totiž 
víte, čeho chcete dosáhnout z hledis-
ka vlastností, máte k dispozici mnoho 
možností, ale všechny nemusí vést k po-
žadovanému výsledku. Modelování nám 
na základě různých teorií vazeb vyloučí 
ty postupy, které nevedou k cíli a uká-
že nám ty, které mohou být úspěšné,“ 
vysvětluje doc. Mgr. Jana Kukutschová, 
Ph.D.

Ovšem každá mince má dvě strany. Stej-
ně tak i nanomateriály. Jak říká Jana 
Kukutschová: „Jedná se o skvělé kata-
lyzátory, které fungují naprosto úžasně  
a rychle a jejich účinnost je výrazně vyš-
ší. Ale na druhou stranu se jedná o veli-
ce malé částice, které mohou například 
pronikat biomembránami.“ Když člověk 
takové částice vdechne, mohou se dostat 
z plic až do krevního oběhu a být rozná-
šeny tělními tekutinami. I toho jsou si 
chemici v Centru nanotechnologií vě-
domi, proto fixují  nanočástice například 
na jílové nosiče, ze kterých se neuvolňu-
jí s tím, že jílové minerály jsou relativně 
neškodnými materiály, vyskytující se 
běžně v přírodě.

Centrum nanotechnologií disponuje velmi 
dobře vybavenými laboratořemi. Může se 
tady nejen připravovat a testovat celá řada 
nanomateriálů, ale mohou se také ana-
lyzovat různé vzorky životního prostředí  

a odpadní materiály. Výborně je vybavená 
i laboratoř organické i anorganické analý-
zy či fázové analýzy. 

Ve spolupráci s farmaceutickou fakultou 
v Brně se Centrum nanotechnologií rov-
něž podílí na přípravě nanočástic léčiv, 
a to hned několika metodami, zejména 
srážecí metodou a metodou aplikace 
tekutiny v superkritickém stavu. „Když 
se podaří připravit léčivo ve formě na-
nočástic, je účinnost průchodu bio-
membránami mnohem vyšší, léčivo je 
účinnější a snižuje tak dávku potřebnou 
k léčení. Tím se šetří organismus pacien-
ta,“ říká doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. 
Mezi zajímavou spolupráci se dá zařadit 
i ta se Státním ústavem pro jadernou 
chemickou a biologickou ochranu. Ma-
teriály, které vznikly v Centru nanotech-
nologií, byly testovány na dekontamina-
ci prostředí od yperitu s tím, že se dají 
různě aplikovat i na ostatní chemické 
bojové látky či různé patogenní mikro-
organismy. 

Centrum nanotechnologií co dva roky 
pořádá mezinárodní konferenci Na-
noOstrava, www.nanoostrava.cz, které 
se pravidelně účastní více než sto čes-
kých i zahraničních vědců. Setkávají se 
na ní odborníci se zaměřením na přípra-
vu, charakterizaci a aplikaci nanomate-
riálů. V roce 2015 se bude konat již čtvr-
tý ročník této úspěšné akce.

Text: Ivana Stařičná
Foto: Tomáš Sláma

Objevte s námi nano svět
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Vesmírná brána se otevírá, 
planetárium čeká na své návštěvníky

Planetárium má nejen nový kabát, ale 
proměnily se i vnitřní prostory. Oba 
hlavní sály už čekají, až do sedadel 
usednou zvídaví návštěvníci.

Srdcem celého objektu bude i nadále 
sál planetária, v němž američtí a ja-
ponští dodavatelé nainstalovali mo-
derní projekční techniku. Ta umožní 
netradiční a jistě všemi netrpělivě oče-
kávaný zážitek celooblohové projekce. 
Nad hlavami návštěvníků se tak rozzáří 
na 9 000 hvězd a obloha v tomto sále 
bude tak černá, jak se nám v civilizo-
vaném světě podaří zhlédnout již jen 
málokde. Ale kromě hvězd se na kopuli 
dají promítat i speciální filmy a pořady, 
které diváky doslova vtáhnou do centra 
dění. A nebudou to jen témata astrono-
mická! 

Přilehlé okolní prostory se změnily  

v Experimentárium. Tady je možné 
roztočit tornádo, zkusit řídit model 
marsovského vozítka, vidět, jak fungu-
je seizmograf a mnoho, mnoho dalšího.
Místní „Výzkumák“ je připraven pro 
skupinky zájemců o lekce mikrosko-
pování, práci s navigačními přístroji  
a dalšími atraktivními pomůckami. 

V přednáškovém sále budou stejně jako 
dřív probíhat přednáškové cykly, které 
se však budou více věnovat i jiným pří-
rodním vědám.
Nově nainstalovaná stereoskopická 
projekce zde umožní sledovat atraktiv-
ní přírodovědné filmy na rovné promí-
tací ploše.

Pozorování skutečné oblohy bude 
možné nejen v modernizovaných ko-
pulích hvězdárny, ale také ve venkov-
ním amfiteátru. Za příznivého počasí 

zde bude možné pozorovat astrono-
mickými dalekohledy skutečné hvězdy 
a vyslechnout si při tom výklad zkuše-
ného lektora.

Programová nabídka se bude vyvíjet 
také podle zájmu našich návštěvníků. 
Těšíme se na všechny příchozí a věří-
me, že řada z nich se stane našimi pra-
videlnými návštěvníky. 

Planetárium můžete navštívit již od 
30.11.2014. Otevřeno je denně, dopo-
ledne především pro školy, pro veřej-
nost od středy do neděle odpoledne. 
Více informací se dozvíte na webu 
http://planetarium.vsb.cz/.

Text: Ivana Češková
Foto: Boris Renner

Přijďte se
pobavit
do Světa
techniky
Víte, jak vzniká železo? Chcete vidět, jak 
vypadá vaše kost uvnitř anebo jaký ob-
vod má Sekvoj? 26. září 2014 se slavnost-
ně otevřel Svět techniky v Dolní oblasti 
Vítkovic. Na jeho realizaci se význam-
ným způsobem podílela i VŠB-TUO.  

Svět techniky neboli Hra se zážitky 
jsou celkem čtyři světy – Dětský svět 
(pro děti od dvou do šesti let), Svět 
vědy a objevů, Svět civilizace a Svět 
přírody s venkovní botanickou zahra-

dou. Už na začátku prohlídky čeká na 
všechny návštěvníky detektor nálady, 
který je dnes již běžně používán na le-
tištích či na jiných veřejných místech. 
Po detekci naladění mohou badatelé 
směle pokračovat do útrob Světa tech-
niky. Přijdou zde na kloub právě tomu, 
jak vzniká železo či jak funguje město, 
co je to duha a jak vzniká bouřka. Na 
své si přijdou i biologové anebo astro-
nomové, pro které je zde připravena 
zmenšená zeměkoule se vším, co je pro 
ni ve vesmíru specifické. 

Součástí Světa techniky je i 3D kino  
a divadlo vědy a v budově se najde  
i místo pro konání dočasných výstav. 
Neváhejte a přijďte navštívit Svět 
techniky, osvěžíte si znalosti z oblasti 
fyziky, chemie, biologie a dalších věd. 
A nebojte se, nepůjde jen o poněkud 
únavné čtení popisků, všechny expozi-
ce si budete moci vyzkoušet na vlastní 
kůži. (www.svet-techniky-ostrava.cz)

Text: Ivana Stařičná
Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Geologické sbírky v pavilonu 
prof. Pošepného opět otevřeny

V září 2014 byly po roční přestávce, 
způsobené rekonstrukcí budovy Geo-
logického pavilonu, opět zpřístupněny 
unikátní geovědní sbírky VŠB-Technic-
ké univerzity Ostrava.

V rámci opravy GP bylo provedeno 
zateplení budovy, výměna opláštění  
a byly modernizovány i veškeré inže-
nýrské a komunikační sítě. Současně 
byl zřízen bezbariérový přístup a zajiš-
těno vybavení objektu pro handicapo-
vané návštěvníky.

Geologický pavilon prof. Pošepného se 
nachází v areálu VŠB-TUO v Ostravě-
-Porubě. Je účelovým zařízením Hor-
nicko-geologické fakulty a jsou v něm 
soustředěny veškeré geologické sbírky, 

které škola vlastní. Sbírkové expozice 
navštěvují nejen pracovníci a studenti 
vysoké školy, ale často bývá využíván 
středními a základními školami k dopl-
nění výuky přírodovědných předmětů. 
Expozice jsou rovněž denně (pondělí 
- pátek) zpřístupněny široké odborné  
i laické veřejnosti. Navštivte je i Vy!

Od září je novinkou pro příchozí také 
to, že pavilon byl zařazen mezi turis-
ticky atraktivní místa a je zde možno 
získat i turistickou vizitku. 

Bližší informace o GP lze nalézt na 
http://geologie.vsb.cz/GP/.

Text: Martina Polášková
Foto: Archív GP
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Jste absolventem VŠB-TUO a uvažujete 
o změně zaměstnání? Nebo jste zaměst-
navatelem, či jeho zástupcem a hledáte 
kvalifikované zaměstnance? Navštivte 
10. března 2015 Kariéru PLUS. Kariéra 

PLUS - největší veletrh pracovních pří-
ležitostí v kraji, je ideální příležitostí 
k setkání zaměstnavatelů se studenty 
a absolventy univerzit. Obrovský výběr 
naleznete pod jednou střechou. Karié-
ra PLUS každoročně přitáhne více než 
5000 návštěvníků a 100 zaměstnava-
telů. V roce 2015 tomu nebude jinak. 
Příležitost k osobnímu setkání s perso-
nalisty, vyjasnění si vzájemných před-
stav mezi zaměstnavateli a absolventy, 
možnost nalézt brigádu či téma diplo-
mových, respektive bakalářských pra-
cí, budete mít od 9 do 15 hodin v aule  

VŠB-TUO v Ostravě – Porubě.

Součástí veletrhu je také odborný pro-
gram Kariérního centra VŠB-TUO, který 
je zaměřený na poradenství v oblasti 
hledání a získání zaměstnání a také na 
podporu v začátcích podnikání. Podrob-
né informace naleznete na www.karie-
raplus.cz nebo na facebooku.

TEXT: Alice Šustková
FOTO: Archív Kariéra Plus

Osobnost, stejně jako styly chování ka-
ždého člověka, je určitým vodítkem pro 
charakter zaměstnání, v němž by se 
mohl cítit dobře a ve kterém se mu bude 
dařit. I toto je jedna z priorit projektu 
Kariérního centra VŠB-TUO, jehož pro-
střednictvím mohou zapojení studenti  
a absolventi odhalit své preference  
a přístupy v pracovním prostředí a do-
brat se tak potřebných informací pro 
kariérní rozhodování. 

 V průběhu roku Kariérní centrum VŠB-
-TUO zajišťuje konzultace a poraden-
ství zaměřené na okruhy individuálních 

konzultací, osobnostní a profesní dia-
gnostiky, profesního poradenství, pří-
pravy životopisu, motivačního dopisu či 
video životopisu.

Studenty a absolventy nejvyužívanější  
službou Kariérního centra jsou work-
-shopy a semináře měkkých dovedností, 
které jsou připravovány ve spolupráci  
s odborníky z praxe s důrazem na „hra-
vou formu“ a interaktivitu, s cílem pře-
dání maxima informací a zkušeností 
účastníkům.

Názorným příkladem je říjnový work-
-shop „Finanční gramotnost pro kaž-
dého“, ve kterém se studenti stali virtu-
álními finančními poradci běžné české 
rodiny a v závěru „hry“ měli možnost 
posoudit, kam rodinu svými finančními 
úvahami a kroky dovedli.  

Ve stejném duchu bude v únoru 2015 
pokračovat i připravovaný seminář 
„Manažerská hra“, kde si studenti a ab-
solventi mohou vyzkoušet, jaké to je být 
manažerem firmy.    

Velmi populární jsou zejména periodic-
ky se opakující workshopy, a to i vzhle-
dem k praktické využitelnosti, jako je 
Cesta k přijímacímu pohovoru či Poho-
vor nanečisto. Tyto mají za cíl seznámit 
účastníky praktickou a interaktivní for-
mou s překážkami a nástrahami vlastní-
ho přijímacího pohovoru a pomoci jim  
v takovéto situaci uspět.

Je toho však mnohem více. Veškeré in-
formace o nabídce Kariérního centra 
VŠB-TUO, stejně jako inzerci pracov-
ních příležitostí naleznete na webo-
vých stránkách http://vsb.cz/karierni-
centrum.

Naším cílem je i nadále služby Centra 
zlepšovat, rozšiřovat a přibližovat po-
třebám studentů a absolventů. Napadá 
vás něco, co v naší nabídce chybí? Nevá-
hejte a napište nám.

TEXT: Karin Krumlová  

Kariéra 
plus 2015

Co nabízí 
Kariérní 
centrum?

Tradiční studentská akce, která už dáv-
no není určená jen pro studenty, pro-
běhne 29. dubna 2015  v Ostravě už po 
21. Půjde také o čtvrtý ročník společ-
ného Majálesu pro VŠB-TUO a Ostrav-

skou univerzitu. A už teď je jasné, že se 
opět bude na co těšit. Kapely, zábava, 
přátelé a mnoho zážitků, to je květnová 
akce, která se odehrává v industriálním 
prostředí Dolní oblasti Vítkovic. Tak si 
ji nenechte ujít ani vy! 

Sledujte stránky Majálesu (www.maja-
lesostrava.cz), kde se dozvíte všechny 
informace. Můžete se zde ohlédnout  
i za minulými ročníky a navnadit se tak 
na ročník budoucí. 

A hlavně, nezapomeňte nás již tradičně 
navštívit u absolventského stánku! Bu-
deme pro Vás mít opět připraveno něco 
zajímavého.

TEXT: Tereza Mučková
FOTO: Kateřina Polínková

Sejdeme 
se opět na 
Majálesu 
2015 
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Škola mě 
naučila, 
jak věci 
chápat 

Už od osmnácti věděl, že si chce vyzkou-
šet podnikání. Na první projekt si musel 
ještě pár let počkat, ale nakonec se mu to 
povedlo. „Na začátku podnikání mi vy-
hořel notebook, takže peníze, které jsem 
měl ušetřené na kancelář, jsem utratil 
za počítač. Zbylo mi asi pět tisíc, tj. na 
jeden nájem dopředu,“ říká Aleš Vyka, 
spoluzakladatel společnosti AstrumQ 
Interactive a absolvent Fakulty elekt-
rotechniky a informatiky na VŠB – TU 
Ostrava.

Mezi lidi, kteří jej motivovali k podni-
kání, patří jeho táta a rektor VŠB–TU 
Ostrava, prof. Vondrák, který byl vedou-
cím jeho bakalářské práce. Obsahem 
bakalářky byl soubor postupů, jakým 
způsobem dělat marketing. Aleš Vyka 
závěrečnou práci obhájil s doporučením 
od prof. Vondráka: „Pane Vyka, zkus-
te podnikat a uvidíte.“ A pak to šlo ráz 
naráz. Vyhrál přijímací řízení do Podni-
katelského inkubátoru VŠB–TU Ostrava  
a zároveň pokračoval v navazujícím stu-
diu svého oboru. „Kancelář jsem měl 
blízko školy, takže jsem mohl propojit 
školu s praxí. Ovšem tím, že jsou tyto 
dva světy tak blízko sebe, jsem zabředl 
spíš do té práce a začal jsem školu vy-
nechávat.“ Magisterské studium tedy 
nedokončil, je ale toho názoru, že teh-
dy udělal jedno z nejlepších rozhodnutí  
v životě. Díky podnikání získal obrovské 
množství zkušeností a znalostí, kterých 
se mu ve škole nedostalo. „Na druhou 
stranu mi škola dala zajímavé základy  
v tom, jak věci chápat a jak se učit. Mys-
lím, že v tomto je vzdělání nedocenitel-
né.“ upřesňuje Aleš Vyka.

V roce 2010 založil Aleš Vyka firmu Vyka.
eu - Web & Marketing, kterou úspěšně  
o dva roky později odinkuboval a spo-

lečně s kolegy založili společnost As-
trumQ. V podnikatelském inkubátoru 
jsou nyní přes dva a půl roku: „Já už nyní 
rozvíjím aktivity směrem k HUB Ostrava, 
považuji jej za jeden z mála povedených 
projektů, kterým se daří spojovat lidi na 
Ostravsku. Na druhou stranu spolupra-
cujeme s VŠB–TU Ostrava a podílíme 
se na hodně zajímavých projektech, se 
kterými univerzitě pomáháme a chce-
me si tady to místo udržet.“Mít kancelář  
v podnikatelském inkubátoru je pro Ale-
še Vyku výhrou hned z několika důvodů. 
Kromě prostoru zde totiž měli možnost 
prezentovat se před jinými lidmi. Navíc 
se mohli účastnit několika přednášek  
a hovořit na nich o svém podnikatel-
ském nápadu. Potkali se tak se svými 
životními obchodními partnery, se kte-
rými pracují dodnes. 

„Chceme 
vytvářet aplika-
ce, které z lidí 
nebudou dělat 

otroky.“

„Setkání tváří 
v tvář je ne-

nahraditelné.“

Firma AstrumQInteractive chce tedy 
zůstat Ostravě věrná, jak říká Aleš Vyka: 
„Mě se Ostrava líbí, je zajímavá a ba-
revná. Narodil jsem se tady a mám k ní 
určité pouto. Pravdou je, že když odje-
du do zahraničí, tak si pokaždé řeknu, 
že je to tam lepší a jsem z toho vždycky 
tak trochu naštvaný. Na druhou stranu, 
když se vrátím sem, tak si uvědomím, že 
Ostrava má obrovský potenciál. “Ačkoli 
patří spolupráce se zahraničím mezi je-
den z cílů společnosti a už nyní se snaží 
spolupracovat s podniky například na 
švédském či finském trhu, sídlo firmy 
zůstane v Ostravě: „Jsme tady blízko 
VŠB–TU Ostrava a moravskoslezský re-
gion roste v IT sektoru prudce vzhůru. 
Navíc tady máme kvalitní lidi, kteří jsou 
schopni přemýšlet,“ dodává Aleš Vyka.

AstrumQ se snaží zjednodušit přístup 
k informacím a vytvářet aplikace, které 
budou člověku sloužit. Vyvíjí především 
webové a mobilní nativní aplikace, které 
jsou přizpůsobené pro konkrétní plat-
formu. Co se týká aplikací, které už vyvi-
nuli a my je můžeme používat, jedná se 
především o aplikaci na MHD Jízdenky. 
„Ta usnadňuje nákup elektronických jíz-
denek  aktuálně v třinácti městech Čes-
ké republiky. 

Nemusíte si tak pamatovat čísla, na která 
máte posílat SMSku. Vytvořili jsme jed-
noduché grafické rozhraní, které podle 
GPS adresy pozná,ve kterém jste městě  
a automaticky vám nabídne jízdenku,-
jakou chcete.“ Jejich vlajkovou lodí jsou 
také další dva produkty, které chce As-
trumQ do budoucna rozvíjet. Jeden z nich 
se jmenuje Sportuj v Ostravě a byl vytvo-
řen v souvislosti s titulem „Ostrava je 
město sportu 2014“ - lidé mohou vytvářet 
sportovní aktivity a zvát na ně své přáte-

le. Další aplikace je navigační, jmenuje 
se Navi a v rámci VŠB – TU Ostrava již 
vznikla jednoduchá aplikace pro univer-
zitní kampus, kterou si mohli vyzkoušet 
i návštěvníci Srazu absolventů VŠB – TU 
Ostrava. Studenti tak mohou lépe najít 
budovy, služby, relaxační zóny atp. „Do 
této aplikace chceme postupně zapojovat 
i studentské organizace. Po tom, co to do-
táhneme do konce, ji můžeme nabídnout 
i městům, obcím a provozovatelům růz-
ných areálů,“ doplňuje Aleš Vyka.

K aktivitám firmy AstrumQInteractive 
patří i vypisování praxí pro studen-
ty. Už před čtyřmi lety přijali na praxi 
prvního studenta, který kódoval strán-
ky. Další rok byl, co se týče praxí, am-
bicióznější. Přijali celkem pět studentů  
a začali s nimi vytvářet systémy. „Mys-
lím, že to s nimi dopadlo docela zajíma-
vě, vytvořili dokonce jeden systém pro 
genealogické potřeby,“ říká Aleš Vyka. 
Díky tomu, že se teď firma zaměřuje na 
tvorbu mobilních a webových aplikací, 
hledají talentované studenty zejména 
z této oblasti. Zájemců ale moc není, 
proto se v AstrumQ snaží najít takové 
nadšence, kteří se třeba účastní soutěží. 
Na praxi se mimo jiné naučí, jak funguje 
firemní kultura nebo jaké je to pracovat 
v týmu. 

Člověku se někdy zdá, že kdyby nebyl 
tzv. online, tak vůbec neexistuje. Aleš 
Vyka, jako tvůrce aplikací,v tom má jas-
no. Existuje podle něj velice úzká hrani-
ce mezi tím, kdy se staneme otroky tech-
nologií a kdy nám budou sloužit. Proto 
ve společnosti AstrumQInteractive vy-
tváří zejména užitečné aplikace a ne-
chtějí lidi zatěžovat hloupostmi. Naopak 
chtějí uživatelům nabídnout spíše při-
danou hodnotu. Zároveň vidí velký po-
tenciál ve sběru informací pro využití  
v budoucnosti. „Když se podíváme na ži-
vot před sto lety, dochovaly se nám jen 
záznamy o lidech, kteří něco dokáza-
li. A tím, že máme dneska sociální sítě, 
přispívá svými daty každý z nás. Pokud 
bude facebook ještě za sto let existovat 
a naše vnoučata se budou chtít podívat, 
jak žil dědeček, bude jim stačit znát hes-
lo. Myslím si, že to třeba budou zajíma-
vé věci a že se z nich budoucí generace 
hodně naučí. Na druhou stranu je těch 
dat dneska tak moc, že jsme v podstatě 
anonymní. Je otázka, zda budeme soci-
ální sítě uchovávat jako takové, anebo ty 
data z nich zachováme pro budoucí ge-
nerace,“ uzavírá Aleš Vyka.

Ing. Aleš Vyka
Vystudoval bakalářský obor Elekt-
rotechnika a informatika na Fakultě 
elektrotechniky a informatiky VŠB–TU 
Ostrava. Po bakaláři pokračoval v ma-
gisterském studiu a zároveň se vydal na 
dráhu podnikání. Je spoluzakladatelem 
firmy AstrumQInteractive, která sídlí 
v Podnikatelském inkubátoru VŠB–TU 
Ostrava. Za Alešem Vykou stojí v sou-
časnosti tým devíti lidí a dvě oddělení – 
vývoje a obchodu. Absolvoval třítýden-
ní stáž v Dánsku u firmy Bang&Olufsen  
a prezentoval na konferenci The Czech 
IT conference před 80ti investory v New 
Yorku.

Text: Ivana Stařičná
Foto: Archív Aleš Vyka



                        
                        
                        

                        
                        

                        
                        

                        
                        

                        

DĚKUJEME ABSOLVENTŮM, KTEŘÍ 
PŘISPĚLI DAREM NA PROJEKT  
ALUMNI VŠB-TUO!

PROSTŘEDKY BUDOU VYUŽITY 
NA ROZVOJ A BUDOVÁNÍ VZTAHŮ 
S ABSOLVENTY NAŠÍ – VAŠÍ UNIVERZITY.

Pomozte nám s rozrůstáním absolventské sítě  Alumni 
VŠB-TUO. Někdy totiž méně NEznamená více.

Sdílejte, předávejte, informujte, komunikujte. Mnoho 
vašich spolužáků se k nám ještě nepřidalo, podpořte 
naše úsilí a mějte všichni informace z první ruky!

Zůstaňte s námi v kontaktu 
a staňte se přirozenými 
ambasadory!

Ing. Jiří Gajdík
Ing. Zdeněk Gajdík
Culture Zone s.r.o. - Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Linde Vítkovice a.s. – Ing. Vladimír Machálek
RSBP spol.s r.o. - doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
ATEsystem s.r.o. - doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
INDET SAFETY SYSTEM a.s. - Ing. Patrik Enge, Ph.D.
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. – Ing. Marie Wagnerová
Ing. Simona Piperková
prof. Dr. Ing. Jan Frait
Ing. František Chowaniec, Ph.D.
RNDr. Ing. Jan Slezák
Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

GWRD s.r.o. – Ing. Ferdinand Madry, CSc. 
Ing. Miloš Hladík
Ing. Antonín Klimša, MBA
Ing. Ivan Lapin
Ing. Radek Sandri 
Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.
Ing. Roman Hrdý, Ph.D.
Ing. Luděk Šumpich
Ing. Bedřich Pecka
Ing. Henryk Huczala
Ing. Jiří Husárik, Ph.D.

Ing. Martina Kopsová
prof. Ing. Jindřich Lát, DrSc.
Ing. Milan Macura
Ing. Pavel Machovčák
Ing. Jaroslav Páleník, Ph.D.
Ing. Rudolf Tesař
Ing. Ivo Žižka
Ing. Petr Vícha
Ing. Petr Lachnit, CSc. 
Ing. Gabriel Makki, Ph.D.
Ing. Ivan Korbelář
Ing. Jiří Novotný, CSc. 

www.klubpevnehozdravi.cz

KLUB PEVNÉHO ZDRAVÍ
Finanční příspěvky až 1 500 Kč na: 

   preventivní aktivity
   očkování
   relax a cvičení
   vyšetření kožních znamének

nebo sleva na cestovní pojištění až 75 %

Pečujte o své zdraví a vyberte si za to svoji odměnu.
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POZNÁVEJTE 
SVĚT 
Z LETIŠTĚ 
LEOŠE JANÁČKA 
OSTRAVA

www.airport-ostrava.cz




