VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 4 PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2011
Vedoucí týmu: Ing. Aleš Frána, SMP CZ, a.s.
Tajemník týmu: Mgr. Jana Motlová
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro vzdělávání (tým č. 4) se ve své činnosti snaží vyvíjet aktivity, pomoc a spolupráci jak
v oblasti středního, odborného nebo vysokoškolského studia, tak v oblasti vzdělávání obecně (včetně
vzdělávání dospělých v rámci oboru a předávání odborných informací). Působí také v oblasti
pracovního práva a personální problematiky.
2. Dosavadní činnost týmu
Tým pro vzdělávání byl ustanoven v prosinci roku 1999.
Vzhledem k potřebám a celkové situaci ve stavebnictví se v průběhu roku 2011 konalo jedno jednání:
Datum porady
13. 9. 2011

Místo konání / u firmy
zasedací místnost ČVUT v Praze,
Fakulta stavební

Počet účastníků
7 + 5 hostů

3. Členská základna týmu (stav k 30. 12. 2011)
Tým pro vzdělávání měl k uvedenému datu 10 členů. Většinou se jednalo o zástupce velkých
organizací Sdružení na pozicích ředitelů nebo pracovníky personálních útvarů.
V průběhu roku 2011 došlo k pohybu v členské základně. Tým opustila Mgr. Mohňacká (COLAS
CZ, a.s. – odchod z firmy) a v závěru roku E. Kohoutová (EUROVIA Kamenolomy, a.s. – firma
ukončila členství ve Sdružení k 31. 12. 2011). Nově do týmu byla zařazena Hana Šišková z firmy
FLOP – dopravní značení, s.r.o.
Na jednání týmu jsou zváni i hosté. Patří mezi ně především Ing. František Mihulka, ředitel SŠ PST
VOŠ Chrudim a Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha, představitelé ČVUT
v Praze, Fakulta stavební.
4. Výsledky činnosti týmu v roce 2011 včetně zhodnocení
Úkoly stanovené v plánu činnosti na rok 2011 byly splněny kromě jednoho bodu. Celková situace
ve stavebnictví, ani požadavky firem si nevynutily uspořádání jarního zasedání. Po dohodě vedoucího
a tajemníka týmu s jednatelem Sdružení bylo rozhodnuto uspořádat v r. 2011 pouze jedno zasedání,
které se konalo dne 13. září 2011 v prostorách Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Přítomno bylo 7
členů, 4 se omluvili.
Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Aleš Frána. Hosty byli: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,
děkanka Fakulty stavební, ČVUT v Praze, Ing. František Mihulka, ředitel SŠ PST VOŠ Chrudim, Ing.
Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Ing. Bohuslav Hála, poradce předsedy
Sdružení a Ing. Jan Valentin, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Hlavním předmětem jednání týmu byla diskuse členů týmu (zástupců členských organizací Sdružení
pro výstavbu silnic Praha) s prof. Ing. A. Kohoutkovou, CSc. k problematice vysokoškolského
vzdělávání pro obor dopravní stavitelství. Hovořilo se k těmto tématům: předpokládaný vývoj
vysokoškolského studia z celospolečenského pohledu, zájem o studium technických oborů,
stavebních oborů zvláště, vliv zavedení školného na zájem o studium na technických školách, poměr
a rozsah teoretických a odborných předmětů na FS, uplatnění bakaláře a inženýra v praxi, spolupráce
školy a firem.
Z vystoupení prof. Ing. A. Kohoutkové, CSc. vyplynulo, že oblast stavebnictví je pro školu klíčová.
Jistou otázkou zůstává atraktivita oboru v současné ekonomické situaci, kdy se silně omezuje, příp.
zastavuje výstavba pozemních komunikací a dopravní infrastruktury vůbec. Bylo vyjádřeno
přesvědčení, že tento stav je přechodný a jistě dojde k oživení a obnově výstavby i údržby pozemních
komunikací, neboť dopravní infrastruktura je důležitým článkem národního hospodářství.
Dále bylo konstatováno, že se mění trend v zájmu o zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělané
populace. Stát se vrátil zpět ke „směrným číslům“ pro přidělování finančních prostředků školám.
Neomezuje však školu v počtu přijímání studentů. I když škola přijme více studentů, objem
přidělených finančních prostředků se nezvýší.
Zajímavá byla informace ohledně zájmu o zaměření studia. Převažuje zájem o studium architektury,
kam se hlásí velký počet dívek. Naopak minimální zájem je o studium geodezie a vodních staveb. Pod
vlivem technického rozvoje vznikají i nové studijné obory.
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K problematice “školného“ probíhá diskuse. Nejsou dořešeny problémy s půjčkami pro studenty u
bank. Tato problematika by se měla také promítnout do připravovaného vysokoškolského zákona. Od
roku 2007 se stále snižuje finanční normativ na studenta. Pokud by bylo zavedeno školné, které by
řešilo část problémů, jeho výše by se měla pohybovat v rozmezí 20 – 25 tisíc Kč za semestr. Státním
vysokým školám mnohdy „přetahují“ studenty soukromé vysoké školy s „mírnějším režimem výuky“.
V současné době je bakalářské studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze čtyřleté. Po jeho
ukončení může absolvent ještě 1,5 roku pokračovat v magisterském studiu. Tento systém vyplynul
z požadavku ČKAIT, ale neosvědčuje se. Je snaha snížit počty absolventů magisterského studia, a
proto se připravuje jeho reakreditace. Bylo sděleno, že se počítá s tím, že základní plnohodnotnou
formou vysokoškolského studia bude bakalářské studium. Titulu „inženýr“ by měli dosáhnout jen ti
nejlepší, aby došlo ke zvýšení „inženýrské prestiže“, neboť se jedná o tvůrčí činnost a odpovědné
poslání.
Zástupci Sdružení konstatovali, že stávající obsah bakalářského studia příliš neodpovídá potřebám
firem (např. poměr výuky teoretických a praktických předmětů). Bylo by žádoucí absolventy více
připravit pro praxi, aby se při nástupu do firmy lépe orientovali v praktických záležitostech a mohli
zastávat i odpovídající funkci, např. stavbyvedoucího.
Ing. Jan Valentin, Ph.D. seznámil přítomné se současným systémem při podpoře projektů ve vědě,
výzkumu a rozvoji inovací. Oproti minulosti, kdy projekty vědy a aplikovaného výzkumu byly řízeny a
řešeny odděleně každým ministerstvem, je nově pověřena tuto problematiku řídit Technologická
agentura ČR. Agentura postupně od roku 2010 vyhlašuje jednotlivé programy označované jako ALFA,
BETA, OMEGA a Centra kompetence, přičemž pro oblasti silničního stavitelství jsou relevantní
program ALFA a Centra kompetence pro excelentní aplikovaný výzkum a vývoj. Jan Valentin
přítomným přiblížil současný vývoj v posledním z uvedených programů, kde se ČVUT v Praze spolu
s VUT v Brně, VŠB v Ostravě, CDV v.v.i. a dalšími cca 17 společnostmi různé velikosti pokrývající
oblast stavebních dodavatelů, projektantů i odborných poradců přihlásily do prvního kola programu
formou návrhu společného centra CESTI – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu.
Pokud bude tento projekt navrhovaný na dobu 8 let přijat, náklady ze dvou třetin hradí stát a třetinou
se podílejí především soukromé subjekty. Tím je naplňována strategie podpory výzkumu v EU, kde je
snahou v daleko větší míře provázat činnost vědeckovýzkumných institucí s přímou participací
soukromých firem a neveřejných prostředků
Ing. František Mihulka informoval o středním školství v Pardubickém kraji. Kromě jiného uvedl, že u
vybraných profesí jsou vypsána stipendia, která podpořila zájem o učební obory. Na tomto programu
se podílí i tamní Hospodářská komora.
Na závěr se uskutečnila prohlídka nových prostor ČVUT.
Vzhledem k tomu, že Mgr. Motlová, tajemník týmu, zajišťuje kromě jiného i pravidelné vydávání
zpravodaje SILNICE MOSTY (náplň, zpracování článků, zajištění foto, inzeráty, distribuce atd.) 4x
ročně, měla také na starosti přípravu a realizaci konference Asfaltové vozovky 2011, lze konstatovat,
že tým se jejím prostřednictvím podílí i na těchto rozsáhlých aktivitách.
Pravidelně se členové týmu zabývají personální problematikou, otázkami spojenými se zákoníkem
práce a dalšími pracovně-právními předpisy. Zde je důležitá výměna zkušeností a praktických
poznatků. Tyto informace však nelze zveřejňovat, ale napomáhají k řešení problémů personálních
pracovníků a útvarů. Současně členové týmu zabezpečují účast pracovníků svých firem na
vzdělávacích akcích pořádaných Sdružením.
Vedoucí týmu a tajemník jsou v pravidelném kontaktu s vedením SŠ PST VOŠ Chrudim. Kontakt
s učňovským školstvím je neustále aktivní. Rovněž byly se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
konzultovány aktivity SPS v oblasti učňovského školství.
Publikační činnost je zajišťována prostřednictvím tajemníka týmu, který pravidelně přispívá vlastními
články do zpravodaje SILNICE MOSTY. Současně zajišťuje články z jiných odborných oblastí i ze
spolupráce se školou v Chrudimi.
5. Související jednání
S odkazem na výše uvedené uskutečnil vedoucí týmu jednání s vedením ČVUT v Praze, Fakulta
stavební a Střední školou průmyslově strojnickou, technickou a VOŠ Chrudim.
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6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Členové týmu pro vzdělávání získávají informace z odborných seminářů, školení, časopisů,
publikací a konferencí. Trvale spolupracují se školskými zařízeními, např. SŠ PST VOŠ Chrudim, VUT
Brno, renomovanými personálními agenturami, ČKAIT, atd.
7. Plán činnosti na rok 2012, předpokládané termíny jednání
Vzhledem k tomu, že sekretariát Sdružení zajišťuje průběžně a trvale pro své členské organizace
řadu odborných akcí, školení (SENS, STEPS), seminářů, konferencí, exkurzí není třeba tyto aktivity
zajišťovat ještě duplicitně v rámci týmu pro vzdělávání a organizovat další školení. Tým a jeho členové
se na vzdělávacích akcích sekretariátu Sdružení podílí zajištěním účastníků, jejich vhodným výběrem
a přenášením získaných informací v rámci každé firmy.
Vedoucí týmu pro rok 2012 kromě níže uvedeného předpokládá větší zaměření činnosti týmu na
předávání informací o nových zákonech a vyhláškách v oblasti personální problematiky, dotýkajících
se činnosti stavebních firem a na výměnu informací. V plánu je také uskutečnění jarního zasedání
v Pardubickém kraji, a to na pozvání ředitele Ing. F. Mihulky. Předmětem jednání by mělo být studium
na středních odborných školách v Chrudimi, případně ve Vysokém Mýtě.

Odpovídá
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Činnost
Zpracování výroční zprávy o činnosti týmu za rok 2011
Příprava, zpracování a projednání plánu činnosti na rok 2012
Účast na jednání vedoucích a tajemníků týmů v Praze,
Zpracování článku do zpravodaje SILNICE MOSTY č. 2/12 z jednání
V+T
24. schůzka týmu
Zpracování článku o 24. jednání týmu do zpravodaje SILNICE
MOSTY č. 3/12
Spolupráce se vzdělávacími institucemi

V+T
V+T
V+T
T

Termín
plnění
01/12
01/12
02/12
03/12

V+T

04-05/12

T+V
V+Č

06/12
průběžně

Poznámka: V = vedoucí týmu; T = tajemník týmu; Č = členové týmu; J = jednatel Sdružení

Zpracovala: Mgr. Jana Motlová
Kontroloval a schválil: Ing. Aleš Frána
V Praze dne 4. 1. 2012
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