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TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze dne 10. 6. 2016 

FÓRUM PRŮMYSLU A VYSOKÝCH ŠKOL ŘEŠILO NAŘÍZENÍ 

K ZÁKONU O VŠ A PRŮMYSL 4.0 

V návaznosti na své květnové zasedání se včera sešli v prostorách centrály SP ČR rektoři technicky 

orientovaných vysokých škol a představitelé významných průmyslových podniků. Mezi diskutovanými 

tématy dominovaly zejména připravované legislativní změny v oblasti vysokého školství. Účastníci 

setkání se rovněž seznámili s plánovanými aktivitami Národní platformy Průmysl 4.0, iniciované 

a připravované ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR.  

Včerejšího jednání se na straně akademické obce zúčastnili rektoři a prorektoři z osmi významných 

tuzemských univerzit technického zaměření, průmyslníky pak zastupovali prezident a generální ředitelka SP 

ČR Jaroslav Hanák a Dagmar Kuchtová a představitelé jednotlivých průmyslových sektorů. Význam 

a důležitost včerejšího setkání podtrhla i účast ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřiny 

Valachové, její náměstkyně pro legislativu a strategie, Dany Prudíkové, a jejího náměstka pro vysoké 

školství, Roberta Plagy.  

 

Nařízení vlády budou řešit standardy pro akreditace VŠ a definují oblasti vzdělávání 

Novela Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, která byla prezidentem republiky podepsána v polovině 

března tohoto roku, je podle většiny účastníků včerejšího jednání přelomová hlavně ve způsobu řešení 

akreditací prostřednictvím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Témata klíčová z pohledu 

průmyslníků, jakými jsou především vyšší účast zástupců zaměstnavatelů v akademických orgánech 

(správních radách VŠ) či větší profesní orientace vzdělávacích programů, řeší zákon jen okrajově. Je tedy 

velmi podstatné, jak budou tyto otázky upraveny prostřednictvím prováděcích nařízení vlády a právě o nich 

se proto na včerejším fóru diskutovalo nejvíce. Ve věcné rovině se v nich jedná právě o definování 

jednotlivých oblastí vzdělávání a o nově zřizované standardy pro provádění akreditací a Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si aktuálně nechává od svých partnerů z řad zaměstnavatelů 

návrhy těchto dvou důležitých nařízení vlády připomínkovat. 

 

„Z pohledu zaměstnavatelů je důležité zajistit, aby profesně orientované programy byly zaměřeny na 

aplikovaný výzkum a měly úzkou spolupráci s praxí. To zahrnuje především povinné praxe pro studenty 

a to, aby v těchto studijních programech bylo umožněno vyučovat také odborníkům z průmyslové praxe“, 

představil přítomným pohled průmyslu na podobu uvedených nařízení prezident SP ČR Jaroslav Hanák.  

„Je také nezbytné, aby v Národním akreditačním úřadu zastupovali zaměstnavatele lidé, kteří mají 

zkušenost jak s dnešní realitou průmyslu, tak i s fungováním akademického prostředí, a to třeba i ze 

zahraničí,“ dodal k tomu Hanák. 



Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 126 individuálních členských 
firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, 
politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí 
zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE. 

Na jeho slova reagovala i ministryně Valachová: „Věnovali jsme velkou pozornost tomu, abychom v návrhu 

na obsazení úřadu vyvážili všechny specializace a kvality. Finální rozhodnutí ohledně konkrétních osob je 

na vládě. Ráda bych se však před tím ještě sešla se sociálními partnery, aby nad jmény zástupců byznysu 

panovala naprostá shoda především mezi nimi.“  Ministryně dále účastníky fóra informovala o zřízení 

pracovní skupiny, která se bude změnám ve financování vysokého školství a poprvé se sejde ještě během 

tohoto měsíce. Pracovní skupina bude složena ze zástupců České konference rektorů, Rady vysokých škol, 

zástupců regionálních univerzit a zaměstnavatelů, tedy i SP ČR. Pro nejbližší období i ve střednědobém 

výhledu je však zásadní především stabilizace kapitoly rozpočtu pro VŠ. Financování vysokoškolského 

technického vzdělávání chce ministryně Valachová doplňovat i fondovými prostředky a o vzniku takovéhoto 

fondu chce se zástupci VŠ a zaměstnavatelů dále jednat. Jak však uvedla, podstatné je, aby vysoké školy 

získané prostředky využít ke zvýšení počtů i kvality svých absolventů. 

 

Perspektivy Průmyslu 4.0 souvisí i s kvalitou a motivací uchazečů o studium na VŠ 

Jako prvotní problém ovlivňující kvalitu studentů technických vysokých škol spatřuje rektor Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně, Petr Sáha, především v kvalitě uchazečů a v nedostatečném zájmu o studium na VŠ 

ze strany tuzemských středoškoláků. „Jako určité řešení vidím v získávání motivovaných studentů 

ze zahraničí, především z východních a jižních zemí“, uvedl k tomu Sáha. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

zastupoval na jednání pan náměstek Eduard Muřický. Ten vyzdvihl v souvislosti s nutným zvýšením kvality 

„na vstupu“ také pozitivní efekty loňské propagační kampaně SP ČR s názvem Rok průmyslu technického 

vzdělávání. „Podle informací, jež máme k dispozici od celé řady technicky zaměřených středních 

odborných škol, se jim letos výrazně zvýšil počet zájemců o studium. V některých případech až 

čtyřnásobně – propagace a osvěta tedy mohou hrát opravdu významnou roli,“ řekl Muřický. 

 

Účastníci včerejšího setkání debatovali také o tom, jak uchopit výzvy nastupující čtvrté průmyslové revoluce 

(tvz. Průmyslu 4.0) v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Se zaměřením Národní platformy Průmysl 4.0 

seznámil přítomné předseda představenstva SP ČR a současně prezident Elektrotechnické asociace ČR, pan 

Jiří Holoubek. „Aktivity platformy se budou opírat především o sdílení informací mezi firmami navzájem 

a práci v expertních, odborně zaměřených pracovních skupinách. Klíčová však pro fungování platformy 

bude především konkrétní spolupráce mezi jednotlivými aktéry – průmyslem a vzdělávacími institucemi, 

výzkumnými institucemi a státní správou,“ uvedl Holoubek. 

 

Další setkání Fóra průmyslu a vysokých škol je naplánováno na září tohoto roku. 

 

Co je Fórum průmyslu a vysokých škol? 

Fórum průmyslu a vysokých škol je platforma pro vzájemnou diskuzi témat vzdělávání, vědy a výzkumu a dalšího rozvoje spolupráce 

mezi nejvyššími představiteli technických vysokých škol a průmyslových firem. Založeno bylo již v roce 1996 a schází se k aktuálním 

tématům, zajímajícím obě strany. Za průmysl jsou členy fóra zástupci sektorových svazů a asociací. Jedná se Elektrotechnickou 

asociaci ČR, Svaz chemického průmyslu ČR, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Sdružení automobilového průmyslu ČR, Svaz 

strojírenské technologie ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. S reprezentanty průmyslu a státní správy se k diskuzi 

o perspektivách technického vzdělávání pravidelně scházejí zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Vysokého 

učení technického v Brně (VUT), Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU), Technické univerzity v Liberci (TUL), 

Univerzity Pardubice (UP), Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Západočeské univerzity v Plzni (ZÚ), Vysoké školy 

logistiky a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

 


