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BUSINESS škola: Svaz průmyslu a dopravy ČR představuje novou 
platformu pro diskusi vysokoškoláků s byznysem 

 
 

Možnost osobně poznat a spolupracovat s předními odborníky z českého průmyslu, vysokého 
školství, státní správy i médií bude mít vybraná čtyřicítka studentů vysokých škol na prvním ročníku 
BUSINESS školy. Nová diskusní platforma otevře témata, jako jsou například inovace v průmyslové 
výrobě či nástup 4. průmyslové revoluce (tzv. Průmysl 4.0). V řadách mentorů se mimo jiné objeví 
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a viceprezidenti 
Svazu průmyslu a dopravy ČR Zbyněk Frolík, Jan Rafaj či Radek Špicar. BUSINESS škola se jako 
součást letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání uskuteční 23. a 24. října 2015 
v Průhonicích u Prahy. 
 
Příležitost podílet se na hledání vhodných řešení u klíčových témat českého průmyslu dostane čtyřicítka 
studentů VŠ, která prošla výběrovým řízením. Účast na diskusní platformě je otevřená nejen pro studenty 
technických oborů, ale i managementu a práva. Pracovní desetičlenné týmy budou pracovat na čtyřech 
diskusních tématech spolu s předními osobnostmi českého byznysu, vědy i politiky. 
 
„BUSINESS škola je o setkání podnikatelů, zástupců státní sféry, akademiků a novinářů se studenty 
VŠ, kteří by společně měli řešit aktuální společenská a ekonomická témata. Chceme do příštích let 
vytvořit uznávanou a viditelnou platformu, která by přinášela doporučení pro tuto zemi. Být u vzniku 
něčeho takového, u nultého ročníku, je inspirativní,“ vysvětluje motivy pro účast na akci Jan Rafaj, 
viceprezident Svazu průmyslu s dopravy ČR. 
 
Témata první BUSINESS školy 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 
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studentů a mentorů budou nové inspirativní nápady a soubory doporučení pro řešení a vývoj současné situace 
v Česku. 
 
„Považujeme za nezbytné dát studentům možnost zahájit úzkou spolupráci s odborníky a podílet se 
na vývoji a směřování českého průmyslu, a tím i celé ekonomiky,“ říká další z viceprezidentů SP ČR 
Radek Špicar. Právě Svaz průmyslu a dopravy ČR je hlavním pořadatelem BUSINESS školy, a to v rámci 
letošní kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. 
 
Pozvání k účasti přijali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek či náměstek MPO Eduard Muřický. „Pro budoucí prosperitu země je naprosto 
zásadní, aby spolu oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a průmyslu více komunikovaly a spolupracovaly, 
aby se vzájemně inspirovaly. Probíhající digitalizace průmyslu a tlak na inovativnost dávají zelenou 
projektům jako je Business škola, projektům intenzívní komunikace mezi odborníky z praxe 
a studenty, po které se léta volá,“ uvedl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.  
 
"Setkávání odborníků s vysokoškoláky považuji za výbornou příležitost, jak se navzájem obohacovat o 
myšlenky a poznatky a zapojit nastupující generaci, která do oblasti inovací a digitalizace našeho 
průmyslu přináší nové pohledy. Věřím, že z BUSINESS školy vznikne tradice, která pomůže studentům 
zvládat komplexní požadavky, které koncept Průmyslu 4.0 přináší a naopak odborníkům z praxe 
nabídne cennou zpětnou vazbu," doplnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 
 
Mentory za Svaz průmyslu a dopravy ČR budou Zbyněk Frolík, Jan Rafaj, Radek Špicar a Petr Jonák. 
Za akademickou sféru účast přislíbil například Karel Havlíček z Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) či 
prorektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Zbyněk Škvor a další mentoři. 
 
 
  
 

 


