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BUSINESS školu zahájila generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová 
 

 

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Dagmar Kuchtová dnes v Průhonicích u Prahy 
zahájila dvoudenní BUSINESS ŠKOLU pro vysokoškolské studenty, kterou SP ČR uspořádal v rámci 
celoroční kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. Možnost setkat se s dvěma desítkami odborníků 
z praxe, zástupci SP ČR i významnými politiky zde získaly čtyři desítky studentů z deseti vysokých škol z celé 
ČR. 
 
„Čelíme stále většímu tlaku ze strany našich členů, kteří nemají dost kvalifikovaných technických 
pracovníků ze všech stupňů vzdělávání,“ uvedla Dagmar Kuchtová. Připomněla, že celoroční kampaň Rok 
průmyslu a technického vzdělávání SP ČR uspořádal právě kvůli tomu, aby si veřejnost uvědomila, že český 
průmysl nejen má své dlouhodobé tradice, ale je také moderní a dává mladým lidem šanci v budoucnosti 
získat kvalitní a perspektivní zaměstnání.  
 
„Snažíme se organizovat akce, které na to upozorňují, ale zejména docílit změn ve školské legislativě,“ 
konstatovala Dagmar Kuchtová s poukazem na poslanci připravovanou novelu vysokoškolského zákona.  
 
SP ČR se také zapojil do Fóra průmyslu a vysokých škol, v němž se jeho zástupci scházejí s rektory 
technických univerzit a snaží se hledat průnik společných zájmů. Cílem je i zapojení členů SP ČR do přípravy 
studijních programu vysokých škol tak, aby jejich absolventům poté v praxi přinášely odpovídající efekt. 
 
“Zaměřujeme se samozřejmě i na nižší stupně škol – střední a regionální školství. Zapojujeme se do 
dlouhodobé debaty o reformě učňovského školství,“ připomněla Dagmar Kuchtová. „Potřebujeme znát 
také váš názor, čekáme vaše vstupy a těšíme se na to, co se od vás dozvíme,“ dodala. 
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Po zahájení první BUSINESS školy začali její účastníci pracovat ve čtyřech skupinách pod vedením odborníků 
– mentorů - na konkrétních tématech. Mezi mentory jsou například viceprezidenti SP ČR Radek Špicar a 
Zbyněk Frolík, člen představenstva SP ČR Petr Jonák, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard 
Muřický či prorektor ČVUT Zbyněk Škvor; školy se zúčastní také vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel 
Bělobrádek a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.  
 
Konkrétní témata debat jsou Studenti a inovace v průmyslové výrobě, Cesta úspěchu v podnikání, Zavádění 
Průmyslu 4.0 a efekty digitalizace výroby a Měnící se trh práce. Výsledkem dvoudenní práce studentů a jejich 
mentorů budou nové inspirativní nápady a soubory doporučení pro řešení a vývoj současné situace v Česku. 
 


