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Absolvent detašovaného pracoviště 
Centra bakalářských studií Šumperk
Ing. Lukáš Kousal, Ph.D.

Ing. Lukáš Kousal, Ph.D., je absolventem 
detašovaného pracoviště Centra bakalář-
ských studií Šumperk, Fakulty strojní VŠB-
TUO. V současné době pracuje jako odborný 
koordinátor procesu lisování a automatizace 
v nadnárodní společnosti ŠKODA AUTO a. s.

Můžete se čtenářům bulletinu představit?
Jmenuji se Lukáš Kousal. Narodil jsem se 

v Šumperku a zde i začal můj studentský život. 
Osudovým se mi stal průmysl, konkrétně strojí-
renská technologie, která mě provází od samého 
počátku studií a zároveň se stala mou pracovní 
náplní. Po úspěšném zakončení vysokoškolské-
ho studia na VŠB-TU Ostrava jsem nastoupil 

do nadnárodní společnosti ŠKODA AUTO a. s., 
kde pracuji do současnosti, a to jako odborný koor-

dinátor procesu lisování a automatizace. Mým aktuálním 
zaměřením jsou inovace a digitalizace v oddělení lisoven v Mladé Boleslavi. V rámci 
své pozice jsem absolvoval pracovní pobyt, konkrétně v Číně, a to jako technický 
dozor při výrobě lisovacích nástrojů pro ŠKODA AUTO a. s. Tento pobyt trval půldru-
hého roku a byl pro mě velkým přínosem, nejen z pohledu pracovního zaměření, ale 
také například rozšířil mé jazykové dovednosti. Ve volném čase rád sportuji, cestuji 
a snažím se svůj život žít naplno.

Jak vzpomínáte na svá studia?
Většina mých studentských let proběhla právě v rodném Šumperku. Střední školu 

jsem vystudoval na VOŠ a SPŠ Šumperk v oboru strojírenství. Tento obor mě natolik 
uchvátil, že jsem se rozhodl v něm pokračovat, a to na vysoké škole VŠB-TU Ostrava 
v bakalářském programu na detašovaném pracovišti v Šumperku. Následně jsem stu-
dium dokončil již přímo v Ostravě na hlavní půdě univerzity v rámci inženýrského stu-
dia. Po celou dobu studií jsem se aktivně zajímal o CAD/CAM systémy. Trojrozměrné 
modelování průmyslových součástek (CAD) a později i programování CNC obráběcích 
strojů mě dovedlo až k mému současnému zaměstnavateli ŠKODA AUTO a. s. Zde 
jsem začal jako programátor CNC obráběcích strojů. Právě díky tomuto zaměření 
jsem mohl naplno zužitkovat všechny své nabyté znalosti a zkušenosti, jež jsem získal 
po dobu studia. Po prvním roce pracovního procesu jsem měl touhu posouvat se 
v tomto oboru ještě dál, a tak jsem nastoupil na doktorské studium zpět na VŠB-TU 
Ostrava v oboru strojírenská technologie. Musím říci, že tato univerzita mě vybavila 
nepřeberným množstvím znalostí technického směru, které dodnes využívám v praxi 
a jež prolínají můj pracovní život.
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Proč by se podle vás měli zájemci rozhodnout pro studium na Fakultě strojní VŠB-
TU Ostrava?
Z mého pohledu se jedná o velmi prestižní školu, která má zájemcům co nabídnout. 

A to nejen z pohledu odborného, kdy jednotlivé obory jdou ruku v ruce s nejnovějšími 
trendy. Ale například i volnočasové aktivity, jež jsou pro mladé lidi neméně důležitou 
součástí studentského života. Tato škola a konkrétně fakulta strojní je jednoznačně 
dobrou volbou pro lidi, kteří mají rádi inovace, jsou kreativní a chtějí být součástí 
nových trendů v oboru strojírenství. Pokud se někdo rozhoduje, kam by měly jeho 
kroky dále směřovat, pak určitě VŠB-TU Ostrava je tou správnou volbou. Tuto ško-
lu hodnotím velice kladně a sám za sebe mohu říci, že můj život nasměrovala tím 
správným směrem.

Co je podle vás při výběru vysoké školy nejdůležitější?
Výběr vysoké školy je v životě člověka, který se rozhodl prodloužit si svůj stu-

dentský život, velmi důležitý. Nejde jen o to vybrat si „nějakou“ školu, ale člověk by 
se měl především zamyslet nad tím, co ho v životě baví, naplňuje a jakým směrem 
by chtěl dále svůj život orientovat. Z mého pohledu je tedy asi nejdůležitější vztah 
k danému oboru, jejž škola nabízí, a touha rozvíjet své současné znalosti a zkuše-
nosti, díky kterým se následně stáváme zajímavými pro pracovní trh a máme mu co 
nabídnout. Zpětně vím, že vysoká škola není jen o studiu, ale také o přátelství na celý 
život. A kde jinde si najít ty nejlepší přátele než na VŠB-TU Ostrava.
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Jak vidíte dnešní svět průmyslu?
Za poslední roky se průmysl velmi rychle posouvá vpřed. Jen za dobu, kterou jsem 

v praxi, pozoruji velmi rozsáhlé strategické změny ve výrobě, ale i v jejich údržbě. Je 
kladen velký důraz na digitalizaci jak procesů, tak ale především na stroje a zařízení. 
Dá se říci, že dnešní zaměstnanci průmyslových podniků se již bez nových techno-
logií neobejdou. Sledovat technický stav strojů a zařízení v reálném čase je naprosto 
běžnou součástí. Osobně se zajímám a implementuji technologie týkající se rozšířené 
reality, sběru dat, predikce, umělé inteligence a digitálních dvojčat průmyslových strojů 
a zařízení, včetně výrobních budov nebo 3D tisku.

Nechybí vám studijní život?
Abych byl upřímný, tak ano. Již 

dnes zavádím do výuky technologii 
rozšířené reality studentům ŠKODA 
Academy v Mladé Boleslavi, a tím 
předávám žákům své získané know-
-how z praxe. Vidím v tom velkou 
přidanou hodnotu nejen pro samotné 
studenty, ale i pro zaměstnavatele. 
Student, budoucí zaměstnanec, se 
tak může daleko rychleji adaptovat 
na svoji profesní dráhu. Stále si po-
hrávám s myšlenkou začít studium 
MBA, a to především z důvodu obo-
hacení současných zkušeností a zís-
kání nových. Nenechává mě klidným 
ani možnost předávat své získané 
znalosti, a to jak z dob studií, tak pře-
devším z praxe, a začít tak učit nové technologie studenty na střední nebo vysoké 
škole. To by pro mě do budoucna znamenalo zasednout zpět do lavic při studiu pe-
dagogiky. V příštím roce mě čeká série přednášek na vybraných vysokých a středních 
školách v České republice. Je možné, že s některými čtenáři se potkáme i osobně. 

Přeji vám při rozhodování a i samotném studiu mnoho úspěchů.
O. Hajduková

Užitečné odkazy na absolventa
http://linkedin.com/in/lukaskousal
https://www.youtube.com/watch?v=v48vZt7aNw4
https://www.vsps-su.cz/aktivity-zajimavosti/uspesni-absolventi
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Fakulta strojní Vysoké školy 
báňské – Technické univerzi-
ty Ostrava drží krok s tempem 
moderní doby a díky tomu je 
nejen místem jedinečných ino-
vací, ale především institucí, kde 
se studenti vzdělávají v nejžá-

danějších oborech současnosti. Jako absolventi strojírenských programů si pak z na-
bídek práce mohou vybírat. Už během studia se mladí strojaři seznámí s praxí – a to 
nejen v moderních laboratořích, během exkurzí a firemních stáží, ale také v několika 
studentských projektech. Za zmínku bezesporu stojí konstrukce studentské formule 
i stavba autonomního robota. 

Fakulta strojní jako vůbec první založila Průmyslovou radu děkana, sdružující vý-
znamné firemní partnery, díky níž navazuje úzkou spolupráci z praxí. Ta pak umož-
ňuje hladký přenos inovací do praxe a studentům přináší zkušenosti, které ocení 
nejen oni sami, ale také budoucí zaměstnavatelé. Podle nich jsou absolventi Fakulty 
strojní skvěle připraveni, za což jí náleží stříbro v anketě Škola doporučená zaměst-
navateli. V prestižním žebříčku, jejž sestavuje přes pět set významných firem z celé 
republiky, se Fakulta strojní VŠB-TUO umisťuje pravidelně na nejvyšších příčkách. 

Fakulta strojní nabízí studium strojních oborů v několika bakalářských, magister-
ských i doktorských programech. Absolventi středních škol s maturitou si mohou 
vybírat ze šesti bakalářských studijních programů.  https://www.fs.vsb.cz/cs/

    Studium na Fakultě strojní 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
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Studijní programy a obory 

Aplikované vědy a technologie (B0588A170003) pouze prezenční forma studia

Dopravní systémy a technika (B0715A040001) prezenční i kombinované studium

Energetika a životní prostředí (B0713A070002) prezenční i kombinované studium

Mechatronika (B0714A270002) prezenční i kombinované studium

Strojírenství se specializacemi: (B0715A270011) prezenční i kombinované studium

Aplikovaná mechanika

Dopravní a procesní zařízení

Hydraulika a pneumatika

Konstrukce strojů

Průmyslové inženýrství

Průmyslový design

Robotika

Strojírenská technologie

Řízení strojů a procesů

Technologie letecké dopravy s obory: (B3712) pouze prezenční forma studia

Technologie provozu letecké dopravy

Technologie údržby letecké dopravy
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Centrum bakalářských studií VŠB-TUO v Šumperku sídlí ve třetím patře budovy Městské knihovny  

T. G. Masaryka v ulici 28. října.  Foto: -pk-

Uvedené programy je možné stu-
dovat v prezenční a většinu také 
v kombinované formě studia – výjim-
ku tvoří Aplikované vědy a techno-
logie a Technologie letecké dopravy. 
Studijní program Strojírenství zahrnuje 
dva ročníky společného strojního zá-
kladu, po nichž si student volí jednu 
z nabízených specializací. Ostatní pro-
gramy začínají s výukou specializova-
ných předmětů o rok dříve. Studenti 
programu Technologie letecké dopravy 
se pak hlásí přímo na daný obor. 

Podrobné informace o studiu lze zís-
kat na internetových stránkách fakulty 
https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/baka-
larske-studium/.
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Uchazeči o studium mají možnost seznámit se s jednotlivými studijními programy 
a obory na akci v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě

 Studium v Šumperku
Fakulta strojní však sídlí nejen v Ostravě, ale své detašované pracoviště má také 

v Šumperku. V Centru bakalářských studií, jež sídlí v budově Městské knihovny  
T. G. Masaryka Šumperk v ulici 28. října 1280/1, je možné v programu Strojírenství 
studovat obor Strojírenská technologie. I zde čeká studenty společný základ strojíren-
ství v prvních dvou ročnících, později doplněný o odborné technologické předměty. 

Výuka u prezenční formy studia probíhá denně, u kombinované formy 2x týdně. 
Konzultace si studenti individuálně domlouvají s pedagogy v případě potřeby. 

Zápočty i zkoušky probíhají v Šumperku, pouze státnice se konají v Ostravě. 

Den otevřených dveří čtvrtek 20. - sobota 22. ledna 2022

V případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena. 
Aktuální informace naleznete na: www.fs.vsb.cz.

Zájemci o studium v Šumperku se mohou dozvědět více na Informačním dni  
v Centru bakalářských studií Šumperk, který se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022.

 Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
K přijímacímu řízení je třeba: 
- podat elektronickou přihlášku,
- zaplatit administrativní poplatek ve výši 500 Kč (je třeba uhradit bezprostředně 
po podání přihlášky), 
- doložit úspěšné absolvování střední školy s maturitou (doložit elektronickou 
kopii maturitního vysvědčení). 
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti není potřeba dokládat.
Elektronickou přihlášku lze vyplnit on-line (uchazeč o studium tak nemusí při-
hlášku tisknout, potvrzovat na střední škole ani zasílat na VŠB-TU Ostrava).
Odkaz: https://prihlaska.vsb.cz/uchazec
Pořadí uchazečů pro jednotlivé studijní programy se určuje podle průměru pro-
spěchu na SŠ za 3. ročník. 
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*) Zápis se realizuje v IS Edison tím, že student po přijetí ke studiu požádá o zápis (pro-
střednictvím funkce Žádám o zápis). Vlastní zápis do studia realizuje studijní oddělení.

Druhé a třetí kolo přijímajícího řízení může být vyhlášeno Fakultou strojní pouze 
v případě, že nebude naplněna kapacita přijímaných studentů v předchozích kolech 
přijímacího řízení. V takovém případě bude do tohoto kola přijímacího řízení převedena 
pouze kapacita nenaplněná v předchozím kole přijímacího řízení.

 O naplnění kapacity bude Fakulta strojní informovat na svých webových stránkách 
https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/ nejpozději před spuštěním druhého 
a třetího kola přijímacího řízení.

Harmonogram přijímacího řízení 2022/2023

Zahájení podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení 1. prosince 2021

Uzávěrka pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení 31. března 2022

Doložení požadovaného vzdělání uchazeči v 1. kole přij. řízení do 26. června 2022

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu v 1. kole a zaslání  
rozhodnutí

od 29. června 2022

Žádost o zápis ke studiu po 1. kole přijímacího řízení *) 11.- 17. července 2022

Zahájení podávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení 1. května 2022

Uzávěrka pro podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení, 
včetně doložení požadovaného dosaženého vzdělání

31. července 2022

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu v 2. kole a zaslání 
rozhodnutí

od 3. srpna 2022

Žádost o zápis ke studiu po 2. kole přijímacího řízení *) 15. - 21. srpna 2022

Zahájení podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení 29. srpna 2022

Uzávěrka pro podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení, 
včetně doložení požadovaného dosaženého vzdělání

30. září 2022

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu ve 3. kole a zaslání 
rozhodnutí

od 3. října 2022

Žádost o zápis ke studiu po 3. kole přijímacího řízení *) do 14. října 2022
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Ekonomická fakulta vznik-
la v roce 1977 a v současné 
době patří k tradičním ekono-
mickým fakultám v České re-
publice s rozsáhlou nabídkou 
studia. Studium na fakultě lze 
absolvovat ve tříletých baka-
lářských a ve dvouletých na-
vazujících magisterských studijních programech. Ekonomická fakulta zabezpečuje 
také výchovu mladé generace vědeckých pracovníků v doktorských studijních pro-
gramech. Ekonomická fakulta má rovněž uzavřenou smlouvu s partnerskou univer-
zitou v Huddersfieldu (Velká Británie) o udělování dvojího vysokoškolského diplomu. 
Fakulta organizuje také odborně zaměřené kurzy celoživotního vzdělávání, spolu-
pracuje s praxí při řešení reálných projektů. Ekonomická fakulta disponuje speciali-
zovaným pracovištěm Slunečnice, které pomáhá studentům se specifickými nároky 
v případě jejich zdravotních problémů. 

    Studium na Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Pracoviště Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava je umístěno v objektu OA a JŠ na Hlavní třídě. Foto: -pk-
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Bakalářské studijní programy a specializace 

Studijní program Studijní specializace Forma 
Max. počet 
přijatých 
studentů

Aplikovaná 
ekonomie

Mezinárodní ekonomické vztahy prezenční 50

Ekonomický rozvoj prezenční 50

Ekonomika 
a management    

Podniková ekonomika
prezenční, 130

kombinovaná 70

Management
prezenční, 130

kombinovaná 70

Ekonomika a právo v podnikání prezenční 90

Sportovní management prezenční 70

Finance prezenční 120

Marketing
Marketingová komunikace prezenční 100

Marketing a obchod prezenční 100

Účetnictví a daně prezenční 160

Veřejná ekonomika a správa
prezenční, 70

kombinovaná 40

     Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení se zahajuje podáním elektronické přihlášky v souladu s požadavky 
a termíny uvedenými v Pravidlech pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/23 
v bakalářských studijních programech, která jsou k dispozici na webových stránkách 
fakulty. Elektronická přihláška je dostupná na webu fakulty pod adresou https://
prihlaska.vsb.cz/uchazec. Administrativní poplatek ve výši 500 Kč je však potřeba 
zaplatit bezprostředně po podání přihlášky. 
Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech budou realizo-

vány na základě výběrového řízení, v němž bude základním kritériem výběru výsle-
dek Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), dosažený v testu obecných studijních 
předpokladů (OSP nebo VŠP). Uchazeči o studium budou vykonávat testy obecných 
studijních předpokladů prostřednictvím společnosti www.scio.cz, s.r.o., která zajišťuje 
tyto certifikované zkoušky a zaručuje rovnost podmínek pro uchazeče a objektivitu 
vyhodnocení. Podrobné informace o testech obecných studijních předpokladů na-
leznete na www.scio.cz/nsz.
Informace o studiu a o přijímacím řízení: 
https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/
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     Studium v Šumperku - program Veřejná ekonomika a správa

Ekonomická fakulta nabízí studijní programy nejen v Ostravě, ale také na deta-
šovaném pracovišti v Šumperku, jež má sídlo v budově Obchodní akademie a Ja-
zykové školy Šumperk, Hlavní třída 31. V současné době je zde realizován studijní 
program Veřejná ekonomika a správa v kombinované formě studia. 
Primárním cílem studijního programu Veřejná správa a ekonomika bylo zajistit ba-

kalářské vzdělávání pro zaměstnance či zájemce o práci v institucích veřejné správy 
v Šumperku a okolí. S ohledem na postupné nasycení poptávky po tomto oboru 
z řad zaměstnavatelů se Správní rada Nadačního fondu centra bakalářských studií 
po dohodě s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava rozhodla tento studijní program v Šumperku již neotevírat. 

     Studium v Šumperku v akademickém roce 2022/2023

Vzhledem k vysoké poptávce po absolventech s uplatněním v podnikatelské sféře 
byl projednán s Nadačním fondem Centra bakalářských studií záměr připravit novou 
nabídku studijního programu Marketing se specializacemi Marketingová komunikace 
a Marketing a obchod. Rozhodnutím Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO ze dne 
22. 11. 2021 byla rozšířena stávající akreditace bakalářského studijního programu 
Marketing o místo výuky v Šumperku. Po naplnění informační povinnosti vzhledem 
k Národnímu akreditačnímu úřadu bude vypsáno přijímací řízení pro specializaci 
Marketing a obchod v prezenční formě s místem výuky v Šumperku pro akademický 
rok 2022/23.
Cílem specializace Marketing a obchod  je připravit kvalifikované odborníky, kteří 

budou schopni vykonávat specializované činnosti a manažerské funkce v oblasti 
marketingu a obchodu na středním stupni řízení. Studium je zaměřeno na uplatnění 
absolventů především ve výrobních a obchodních společnostech, v maloobchodu 
a velkoobchodu, ve výzkumných agenturách, ve veřejných institucích a společnos-
tech zabývajících se on-line marketingem. Obsahem studia specializace Marketing 
a obchod je  získání odborných znalostí v oblastech: marketingu, marketingového 
výzkumu, spotřebitelského chování zákazníků, e-marketingu, obchodních činností, 
obchodní logistiky, podnikové ekonomiky, financí, managementu, sociologie a psy-
chologie. Mezi typické pracovní pozice absolventa specializace Marketing a obchod 
patří manažer v marketingovém nebo obchodním oddělení společností, obchodní 
reprezentant společností, marketingový manažer ve veřejných institucích, obchodní 
logistik v komerčních společnostech, logistik manažer v maloobchodu, manažer 
v maloobchodní jednotce (hypermarket, supermarket) nebo projekt manažer ve vý-
zkumné agentuře.
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     Centrum bakalářských studií 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v Šumperku

 Detašované pracoviště Fakulty strojní
Detašované pracoviště fakulty strojní sídlí v ulici 28. října 1 ve třetím patře budovy 
Městské knihovny T. G. Masaryka. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském 
studijním programu „Strojírenství“ v oboru Strojírenská technologie. 
Obor Strojírenská technologie má čtyřsemestrální studium povinných předmětů, od-
borné předměty se začínají vyučovat od pátého semestru.
V současné době navštěvuje bakalářská studia v prezenční i kombinované formě 79 
studentů. Ubytování studentů je možné v DM VOŠ a SPŠ Šumperk, U Sanatoria 1 
a v DM SOŠ, Zemědělská 9.

Detašované pracoviště Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava: počet studentů v Šumperku

Akademický 
rok

Prezenční 
forma studia

Kombinovaná 
forma studia

Celkem Absolventi

2002/2003 27 28 55  

2003/2004 52 64 116  

2004/2005 74 108 182 23

2005/2006 87 100 187 28

2006/2007 109 105 214 38

2007/2008 112 102 214 35

2008/2009 112 82 194 53

2009/2010 108 87 195 44

2010/2011 118 71 189 38

2011/2012 128 63 191 49

2012/2013 117 61 178 36

2013/2014 108 49 158 38

2014/2015 101 59 160 32

2015/2016 92 68 160 26

2016/2017 90 74 164 36

2017/2018 69 42 111 30

2018/2019 55 33 88 16

2019/2020 53 30 83 20

2020/2021 52 40 92 11

2021/2022 48 31 79
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 Detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku 

i Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Detašované pracoviště fakulty je umístěno 
v objektu Obchodní akademie a jazykové školy Šumperk, Hl. třída 31, kde byla díky 
Nadačnímu fondu vybudována moderní posluchárna. 
Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Veřejná ekono-

mika a správa, v kombinované formě. V současné době navštěvuje bakalářská studia 
13 studentů. 

Detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: počet studentů v Šumperku

Akademický rok Kombinovaná forma studia Absolventi

2006/2007 85  

2007/2008 130  

2008/2009 177 32

2009/2010 160 24

2010/2011 126 23

2011/2012 139 27

2012/2013 111 17

2013/2014 101 18

2014/2015 115 18

2015/2016 81 11

2016/2017 86 10

2017/2018 75 18

2018/2019 50 17

2019/2020 36 8 

2020/2021 24 7

2021/2022 13
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     Nadační fond „Centrum bakalářských studií“
Nadační fond Centra bakalářských studií byl v regionu založen na podporu vysoko-

školského studia, zejména technického změření, v roce 2003. Fond finančně podpo-
ruje bakalářská studia VŠB – TU Ostrava v detašovaných pracovištích v Šumperku. 
Jeho zakladateli jsou město Šumperk a významné průmyslové podniky ze Šumperka 
a širokého okolí. Centrum bakalářských studií sídlí v Šumperku v ulici 28. října 1 
v budově Městské knihovny T. G. Masaryka.
Cílem Nadačního fondu je zejména finanční podpora provozu detašovaných pra-

covišť, ale také koordinace komunikace a vztahů mezi VŠB TU Ostrava a zástupci 
průmyslových podniků, iniciace jednání o možnostech změn v nabídce studia a spo-
lupráce s univerzitou v oblasti motivace nejlepších studentů v Šumperku. 
Od akademického roku 2002/2003 působí v Šumperku Fakulta strojní VŠB-TU Os-

trava, která sídlí v Centru bakalářských studií v ulici 28. října 1 v budově Městské 
knihovny T. G. Masaryka v Šumperku. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském 
studijním programu „Strojírenství“ v oboru Strojírenská technologie. Studovat lze 
v prezenční i kombinované formě.   
Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku 

další fakulta VŠB-TU Ostrava, a to Ekonomická fakulta. Sídlo jejího detašovaného 
pracoviště je v budově OA a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31. Studium probíhá v akre-
ditovaném bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, studijní 
obor Veřejná ekonomika a správa. Studium probíhá kombinovanou formou.
Když se ohlédneme za téměř dvacetiletou historií existence Centra bakalářských 

studií, zjistíme, že v Šumperku získali bakalářský titul již 553 absolventi Fakulty strojní 
VŠB-TU Ostrava a 230 absolventů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
Jménem správní rady Nadačního fondu Centra bakalářských studií děkuji všem 

průmyslovým podnikům a obchodním společnostem, jež přispívají finančními dary 
do nadačního fondu, a tím podporují možnost získání vysokoškolské vzdělání v Šum-
perku. Jsou to: Dormer Pramet, s.r.o., Šumperk; Škoda Pars, a.s., Šumperk; Ceram 
Tec Czech Republic, s.r.o., Šumperk; Urdiamant, s.r.o., Šumperk; KLEIN automo-
tive, s.r.o., Štíty; Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod, Závod 07 MEP Postřelmov; 
KOMFI, spol. s r.o., Lanškroun; Fortex - AGS, a.s., Šumperk; HELLA AUTOTECHNIK 
NOVA, a.s., Mohelnice; Epcos TDK s.r.o., Šumperk; Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice a Platit a.s., Šumperk. 
 
 Ing. Marta Novotná, předsedkyně správní rady 

Provoz Centra bakalářských studií 
- detašovaného pracoviště 
FS VŠB-TU Ostrava v Šumperku  
je od roku 2013 spolufinancovám 
Olomouckým krajem.



Sídlo: Žerotínova 62, 787 01 Šumperk

Kontakt: www.ceramtec.cz, info@ceramtec.cz, tel.: 583 369 111

Rok založení společnosti: 1994 

Počet zaměstnanců: 266 

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 2

na pozicích:  technolog

Charakteristika společnosti:

CeramTec 
Czech Republic, s.r.o.

Vítejte ve světě pokročilé keramiky! 
Když ostatní materiály dosáhnou svých limi-

tů…, vkročí do hry pokročilá keramika.
CeramTec Czech Republic, s. r. o. v Šumper-

ku je součástí mezinárodního koncernu Ceram-
Tec – předního dodavatele technické keramiky, 
který se specializuje na vývoj, výrobu a distribu-
ci inovativních produktů z keramických mate- 
riálů již více než 100 let.

3 500 zaměstnanců, 20 výrobních závodů,  
5 obchodních poboček v  Evropě, Americe 
a Asii – to je CeramTec, výrobce a dodavatel 
s celosvětovou působností.

Výrobní závod v Šumperku vyrábí a dodává 
pokročilé keramické komponenty pro automo-
bilové, stavební a průmyslové sektory a mimo-
řádně vychází vstříc požadavkům mezinárodního 
trhu v oblasti průmyslových aplikací, strojíren-
ství a dalších oblastí.

Studentům Vysoké školy báňské naše spo-
lečnost nabízí možnost praxe a spolupráce při 
psaní praktické části bakalářské nebo diplomo-
vé práce. Absolventi mohou najít své uplatnění 
jak v technologickém, tak konstrukčním oddě-
lení firmy s podporou profesního růstu.



Sídlo: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Kontakt: Lucie Šimková, tel. 733 610 431

Rok založení společnosti: 1904

Počet zaměstnanců: 2200

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: není sledováno, počet absolventů 
VŠB - TU Ostrava je přibližně 76, a to nejčastěji na pozicích konstruktér, technolog, inspektor 
kvality apod.

Charakteristika společnosti:

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice

Mohelnický Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních
elektromotorů osové výšky 63-200 mm. Tým kvali�kovaných pracovníků u nás vyvíjí a vyrábí elek-
tromotory, které nejefektivnějším způsobem mění elektrickou energii na mechanickou, a umožňují
tak její všestranné využití ve všech typech zákaznických aplikací, jako jsou například ventilátory,
čerpadla, kompresory, hydraulické komponenty či obráběcí stroje.
Elektromotory Siemens splňují poptávku po vysoké kvalitě a náročné technické úrovni, navíc vyho-
vují všem ekologickým požadavkům. Neustálým zlepšováním procesů společnost Siemens potvrzuje
vedoucí pozici na trhu a rozhodujícím způsobem určuje trend vývoje elektromotorů.
Mohelnice má vlastní vývojové centrum, které je součástí sítě vývojových center společnosti Siemens.
Absolventi středních a vysokých technických škol zde mohou najít zajímavé pracovní uplatnění.
V roce 2019 oslaví mohelnický závod 115 let od zahájení elektrotechnické výroby a 25 let od vstupu
společnosti Siemens. Úspěch naší společnosti ovšem nevychází jen z dlouholeté tradice výroby elek-
tromotorů v Mohelnici, ale také ze spolupráce s městem a celým regionem.

Sídlo: Uničovská 2, 787 53 Šumperk

Kontakt: personální oddělení, tel. 583 381 261

Rok založení společnosti: 1951

Počet zaměstnanců: 664

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 11

na pozicích: konstruktér, procesní inženýr, vývojový inženýr, prodejce, plánovač

Charakteristika společnosti:

DORMER PRAMET s.r.o.

Společnost DORMER PRAMET s.r.o., patří 
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Šum-
persku. Zabýváme se vývojem, výrobou 
a prodejem řezných nástrojů s vyměnitelný-
mi břitovými destičkami ze slinutých karbi-
dů. V Šumperku se nachází výrobní jednotka 
i řada nevýrobních oddělení firmy – obchod 
pro ČR a Střední a Východní Evropu, logis-
tika, finance, marketing a  další. Díky celo-
světové obchodní síti dodáváme své výrobky 
prakticky na všechny významné průmyslové 
trhy - většina v Šumperku vyrobených desti-
ček a nástrojů je exportována. 

V  Dormer Prametu je implementován mo-
derní integrovaný systém řízení, splňující  
náročné standardy mezinárodních norem 
v  oblastech kvality, ochrany životního pro-
středí i bezpečnosti práce.

Jsme dlouhodobým a hrdým partnerem Cent-
ra bakalářských studií, jehož studenti nacházejí 
v naší společnosti své uplatnění, a stávají se tak 
jedním ze stavebních kamenů našeho  úspěchu.

Buletin školy 2018_Pramet.indd   1 18.12.2018   11:12:45Buletin školy 2019_VNITREK.indd   26 20. 12. 2018   18:26:30



Sídlo: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Kontakt: Lucie Šimková, tel. 733 610 431

Rok založení společnosti: 1904

Počet zaměstnanců: 2200

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: není sledováno, počet absolventů 
VŠB - TU Ostrava je přibližně 76, a to nejčastěji na pozicích konstruktér, technolog, inspektor 
kvality apod.

Charakteristika společnosti:

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice

Mohelnický Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních
elektromotorů osové výšky 63-200 mm. Tým kvali�kovaných pracovníků u nás vyvíjí a vyrábí elek-
tromotory, které nejefektivnějším způsobem mění elektrickou energii na mechanickou, a umožňují
tak její všestranné využití ve všech typech zákaznických aplikací, jako jsou například ventilátory,
čerpadla, kompresory, hydraulické komponenty či obráběcí stroje.
Elektromotory Siemens splňují poptávku po vysoké kvalitě a náročné technické úrovni, navíc vyho-
vují všem ekologickým požadavkům. Neustálým zlepšováním procesů společnost Siemens potvrzuje
vedoucí pozici na trhu a rozhodujícím způsobem určuje trend vývoje elektromotorů.
Mohelnice má vlastní vývojové centrum, které je součástí sítě vývojových center společnosti Siemens.
Absolventi středních a vysokých technických škol zde mohou najít zajímavé pracovní uplatnění.
V roce 2019 oslaví mohelnický závod 115 let od zahájení elektrotechnické výroby a 25 let od vstupu
společnosti Siemens. Úspěch naší společnosti ovšem nevychází jen z dlouholeté tradice výroby elek-
tromotorů v Mohelnici, ale také ze spolupráce s městem a celým regionem.

Sídlo: Uničovská 2, 787 53 Šumperk

Kontakt: personální oddělení, tel. 583 381 261

Rok založení společnosti: 1951

Počet zaměstnanců: 664

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 11

na pozicích: konstruktér, procesní inženýr, vývojový inženýr, prodejce, plánovač

Charakteristika společnosti:

DORMER PRAMET s.r.o.

Společnost DORMER PRAMET s.r.o., patří 
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Šum-
persku. Zabýváme se vývojem, výrobou 
a prodejem řezných nástrojů s vyměnitelný-
mi břitovými destičkami ze slinutých karbi-
dů. V Šumperku se nachází výrobní jednotka 
i řada nevýrobních oddělení firmy – obchod 
pro ČR a Střední a Východní Evropu, logis-
tika, finance, marketing a  další. Díky celo-
světové obchodní síti dodáváme své výrobky 
prakticky na všechny významné průmyslové 
trhy - většina v Šumperku vyrobených desti-
ček a nástrojů je exportována. 

V  Dormer Prametu je implementován mo-
derní integrovaný systém řízení, splňující  
náročné standardy mezinárodních norem 
v  oblastech kvality, ochrany životního pro-
středí i bezpečnosti práce.

Jsme dlouhodobým a hrdým partnerem Cent-
ra bakalářských studií, jehož studenti nacházejí 
v naší společnosti své uplatnění, a stávají se tak 
jedním ze stavebních kamenů našeho  úspěchu.
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Sídlo: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk

Kontakt: Ivo Černocký, tel.: 583 310 369, www.fortex.cz

Rok založení společnosti:  1968

Počet zaměstnanců: 160

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 1

na pozicích:  konstruktér

Charakteristika společnosti: 

FORTEX - AGS, a.s.

FORTEX – AGS, a.s. je obchodní a výrobní 
společnost strojírenského zaměření. Spo-
lečnost je součástí holdingu ÚSOVSKO a.s.. 
se sídlem v Klopině.

Hlavním výrobním program společnos-
ti je vývoj a  dodávka technologií čistíren 
odpadních vod, výroba speciálních palet 
a přepravních vozíků pro skladování a ma-
nipulaci pro automobilový průmysl, výroba 
velkoobjemových nádrží a přídavná zaříze-
ní pro zemědělskou techniku. Dalším samo-
statným segmentem je autorizovaný servis 
a prodej automobilů Volswagen a Škoda.

Obchodní aktivity společnosti jsou smě-
řovány jak na český, tak i zahraniční trh. 

K  nejvýznamnějším zákazníkům pa-
tří společnost ŠKODA AUTO, a.s., Česká  

pošta, s.p., AUDI AG, SAMSON AGRO 
A/S Dánsko nebo švédská firma Neder-
man. V  oblasti čistíren odpadních vod 
to jsou především obce, kterým pomá-
háme řešit tuto problematiku.

Absolventi středních a vysokých škol 
strojírenských oborů mohou v naší fir-
mě proto najít uplatnění a realizovat se 
v  oblasti konstrukce, vývoji, technolo-
gie nebo přímo ve výrobě.

Svařovací robot



Sídlo: Nádražní 100, 789 91, Štíty

Kontakt: tel. 583 482 111, vedoucí HR Martin Šlesingr tel. 583 482 298, martin.slesingr@klein-automotive.cz

Rok založení společnosti: 1994
 
Počet zaměstnanců: 600

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 6

na pozicích: vedoucí útvaru technologie, technolog, vedoucí konstrukce, konstruktér, referent speciál-
ního nářadí, expedient, referent informatiky

Charakteristika společnosti:

KLEIN2015-vektor.eps

Nová tvář... nová výzva

KLEIN automotive s.r.o.
Nádražní 100, 789 91 Štíty

Tel.: +420 583 482 111

email: info@klein-automotive.cz
www.klein-automotive.cz

PRAHA

BRNO
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Sídlo: KOMFI spol. s r.o., Dvořákova 1001, Lanškroun 56301

Kontakt: www.komfi.cz, www.komfi-industrial.com

Rok založení společnosti: 1992

Počet zaměstnanců: 180

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 1

na pozicích: konstruktér

Charakteristika společnosti:



První písemná zpráva: z roku 1281

Počet obyvatel: 25 262 (k 30. 11. 2021)

Rozloha: 2 422 ha

Starosta města:  Mgr. Tomáš Spurný

Školy: mateřské 3/základní 5/střední a VOŠ 6/vysoké školy 2

Charakteristika města:

Město Šumperk

Město, jehož minulost je úzce spjata s čaroděj-
nickými procesy, rozkvetlo v 19. století zásluhou 
textilního průmyslu a na přelomu 20. a 21. sto- 
letí dostalo novou obnovenou podobu díky 
čerpání finančních prostředků z dotačních pro-

gramům v souvislosti s vyhlášením městské pa-
mátkové zóny. Šumperk je právem označován 
za „Živou bránu Jeseníků“, protože leží na kři-
žovatce cest, které vedou k nejvýznamněj-
ším horským výchozím základnám. Přízvisko 
„živá“ odkazuje na velké množství kulturních 
akcí regionálního i republikového charakteru. 
Stálý herecký soubor Divadla Šumperk každo-
ročně uvádí pět divadelních premiér, šumper-
ské kino Oko promítá kolem tisíce představení 
a činnost Městské knihovny T. G. Masaryka 
zahrnuje akce od vzdělávacích besed a před-
nášek až po komorní koncerty. Dům kultury 
je rovněž místem konání četných hudebních 
produkcí, z nichž jedna – festival Blues Alive – 
překračuje svým významem hranice České re-
publiky. V Šumperku se také každoročně koná 
Mezinárodní folklorní festival. 



K aktivnímu trávení volného času láká i nabídka 
sportovního vyžití ve městě a blízkém okolí. Na-
jdete zde nově zrekonstruované AQUAcentrum 
na Benátkách s přilehlým sportovním areálem se 
skateparkem a pumptrackovou dráhou, cyklo-
tratě Tulinka v příměstském rekreačním lese či 
síť turistických tras, vedoucích na rozhlednu Háj 
nebo Andělskými stezkami na oblíbenou vyhlíd-
ku Městské skály. Zasportovat si lze i na Tyršo-
vě stadionu, v jehož areálu jsou hřiště na fotbal  
a další míčové hry, běžecká dráha, sportovní 
hala, futsalové hřiště, kuželna a zimní stadion. 
K dispozici je také venkovní koupaliště, tenisový 
areál s krytou halou, ale třeba i sportovní střelni-
ce nebo discgolfové hřiště na Kotli.
V Šumperku najdeme zástupce všech dru-
hů škol od mateřských přes základní, střední  
a vyšší odborné školy až po pobočky vysokých 
škol VŠB - TU Ostrava a ČZU Praha.



PLATIT  a.s.

Sídlo: Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk

Kontakt: Mgr. Vladimír Krsek, tel. 583 241 588

Rok založení společnosti: 2002

Počet zaměstnanců: 79

Charakteristika společnosti:

PLATIT a.s. se sídlem v Šumperku je součástí švýcarské společnosti PLATIT AG.
PLATIT představuje světovou špičku v PVD technologiích. V současnosti je v 39 zemích světa 
již více než 580 povlakovacích zařízení.

Hlavním zaměřením společnosti je 
výroba PVD povlakovacích zařízení  
a jejich příslušenství a vývoj nových 
povlakovacích technologií.

Vlastní zkušený vývojový tým 
doplněný o odborníky z mateřské 
společnosti PLATIT AG stojí v čele 
vývoje nanokompozitních a nano- 
strukturovaných vrstev ve světě.

Servis zařízení a prodej náhradních 
dílů je realizován přímo firmou 
PLATIT a.s. Povlakovací zařízení  Pi411Plus



Sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk

Kontakt: Mgr. Lucie Novotná, tel. 583 365 111

Rok založení společnosti: 1947

Počet zaměstnanců: 730

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 16
(na pozicích technický a výrobní ředitel, ředitel kvality, manager strategického nákupu, konstruktéři,
technologové)

Charakteristika společnosti:

Sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk

Kontakt: Mgr. Lucie Novotná, tel. 583 365 556 / 723 107 618

Pars nova a. s.

VÝROBA A MODERNIZACE
KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Pars nova a.s. je tradiční česká �rma s významným postavením na domácím trhu v oblasti 
výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

Od roku 2008 je Pars nova a.s. součástí skupiny Škoda Transportation, která má v oboru 
dopravního strojírenství silné postavení na domácím i světovém trhu. Po začlenění do skupiny 
byly realizovány rozsáhlé investice do rozvoje technologií a výrobního zázemí, což podpořilo
celkovou stabilizaci společnosti a vedlo k jejímu růstu. Spojení zázemí silné skupiny a 70 let
zkušeností společnosti Pars nova a.s. vytváří důležitý předpoklad pro úspěšné působení na trhu.

Studentům společnost nabízí možnost studijních praxí a stipendijní program. 
Po úspěšném absolvování studií také možnost zaměstnání s podporou dalšího 
osobního růstu. NEMONTUJEME,

TVOŘÍME.

ŠKODA PARS a.s.

Sídlo: Žerotínova 1833/56, Šumperk

Kontakt: Mgr. Lucie Novotná, 723 107 618

Rok založení společnosti: 1947

Počet zaměstnanců: 760

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 18

na pozicích: technický ředitel, výrobní ředitel, ředitel kvality, manažer strategického nákupu, 
technologové, konstruktéři

Charakteristika společnosti:



Sídlo: Feritová 1, 787 01 Šumperk

Kontakt:  Ing. Barbora Hlavatá, barbora.hlavata@tdk-electronics.tdk.com, 
                    tel. 583 360 315, tdk.cz, tdk.com 

Rok založení společnosti: 1999

Počet zaměstnanců: 1200

z toho absolventů Vysoké školy báňské: 42

na pozicích:  procesní technik, vývojář produktů a aplikací, konstruktér, technik kvality, controllor,             
                           metrolog

Charakteristika společnosti:

TDK Electronics s.r.o.

Společnost TDK Electronics s.r.o. je předním výrobcem feritových jader a  keramických 
pozistorů a zároveň jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Spolu s dalšími divize-
mi v Evropě, Americe a Asii tvoří součást nadnárodní korporace TDK, která byla založena 
v roce 1935 v Tokiu. 

V Šumperku vyrábíme malé součástky s velkým významem – keramické pozistory a feri-
tová jádra. Naše výroba je jedinečná. Výrobky jsou součástí parkovacích senzorů, posilova-
čů řízení, senzorů hladiny kapaliny, magnetické rezonance, transformátorů, mincovníků 
v prodejních automatech, odpuzovačů hmyzu, ledniček, praček, klimatizací apod. Tyto 
pasivní elektronické komponenty mají zásadní význam pro zajištění spolehlivého napá-
jení, zpracování elektrických signálů a chrání obvody před selháním a poruchami. 

Uplatnění u nás najdou jak inženýři z oboru elektrotechniky, strojírenství, materiálového 
inženýrství a anorganické chemie, tak manuálně zruční lidé bez předchozí kvalifikace. 

Studentům nabízíme také mož-
nost brigády, odborné praxe a zpracování vysokoškolských diplomových 
prací.  

Kromě benefitů, které ve firmě nabízíme (dotované stravování, Multisport 
karta, zvýhodněné mobilní tarify, jazykové a vzdělávací kurzy atd.), pořádá-
me během celého roku akce pro naše zaměstnance a jejich rodinné přísluš-
níky. V roce 2021 jsme v areálu TDK grilovali, pořádali letní kino, společně 
vypluli na řeku Moravu, zašli do divadla, na hudební festival nebo vyběhli 
na běžeckou trať. U nás v TDK se zkrátka nenudíme!

Již z našeho motta – Kreativitou přispíváme k rozvoji kultury a průmyslu – plyne, že jsme hrdým partnerem kulturních, 
vzdělávacích a sportovních akcí a organizací, čímž pomáháme podporovat a rozvíjet náš region.



Sídlo: Dolnostudénská 715/3, 787 01 Šumperk

Kontakt: Jana Drozdová, e-mail: jdrozdova@urdiamant.com, tel: 583 366 522

Rok založení společnosti: 2000

Počet zaměstnanců: 79

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 5

na pozicích: vývojář, vedoucí výroby, administrativní pracovníci

Charakteristika společnosti:

Urdiamant, s.r.o.

Společnost Urdiamant, s historií sa-
hající až do roku 1933, je největším 
výrobcem diamantových nástrojů 
ve střední Evropě s bohatou historií.

Našimi hlavními výrobky jsou ná-
stroje s  diamantem, či kubickým 
nitridem boru na  broušení, řezání 
a vrtání. Našimi zákazníky jsou spo-
lečnosti strojírenské, výrobci kera-
mických materiálu, skla a další. 

Intenzivně investujeme do vlastního výzkumu a vývoje inovací. Nejen v oddělení vývoje 
pak nacházejí uplatnění absolventi bakalářských a následně inženýrských studií Vysoké 
školy báňské.

Jsme zaměřeni nejen na  domácí, ale především i  na  zahraniční trhy, kam směřuje vět-
šina našich produktů. Máme 
vlastní obchodní zastoupení 
na Slovensku (Martin), v Polsku  
(Bialsko-Biala) a v Rusku (Jaro-
slavl). Vyvážíme do států jako 
např. USA, Německo, Rakousko, 
Holandsko, Maďarsko, Dánsko, 
Chorvatsko, atd.

Studentům nabízíme možnosti 
praxe při studiu a  následné za-
městnání po jeho dokončení.



INFORMAČNÍ 
DEN

INFORMAČNÍ DEN
v Centru bakalářských studií Šumperk
 28. října 1, 3. patro Městské knihovny 

T. G. Masaryka, se uskuteční

ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 10.00 do 15.00 hodin.

Na dotazy budou odpovídat přítomní zástupci z vedení fakulty.


