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Účastníci BUSINESS školy SP ČR debatovali s členy vlády  
 

 

Výjimečnou možnost setkat se tváří v tvář s členy vlády a položit jim otázky na témata, jež je zajímají, dnes dostaly čtyři 
desítky studentů z deseti vysokých škol z celé ČR. Na diskusi s účastníky první BUSINESS školy uspořádané Svazem 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání do Průhonic u Prahy přijeli 
vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 
 
Studenty zajímaly zejména praktické otázky, týkající se jejich profesionální budoucnosti po ukončení vysokoškolského 
studia. „Je třeba si uvědomit, jaká je poptávka a jaká je nabídka a přizpůsobit se tomu. Špatná zpráva pro vás je, 
že globalizace přináší stále nové a nové vlny dalších nápadů. Jediné doporučení, jak přežít globalizaci, je 
zůstávat stále ‚na vlně‘,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Připomněl studentům, že v české ekonomice je 
velký nesoulad mezi poptávkou a nabídkou pracovních míst a šanci najít kvalitní zaměstnání mají kvalifikovaní technici.  
 
Technické vzdělání přitom Jan Mládek chápe v širším pojetí – měla by k němu patřit i samozřejmá znalost anglického i 
dalšího světového jazyka. „Očekával bych větší fantazii, než že jím bude němčina, protože se ve světě otvírá 
mnoho zajímavých možností. Naprostou nezbytností je i počítačová gramotnost,“ prohlásil. 
 
Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek zdůraznil nutnost větší spolupráce škol a firem, aby studenti 
již v době studia „dostali do krve“ firemní praxi; připomněl i klíčovou roli rodičů pro rozhodování o budoucí profesi jejich 
dětí. „V učilištích je to samý kuchař, číšník, protože si často rodiče myslí, že chodit do ‚špinavé‘ fabriky je málo 
sexy,“ konstatoval. Hovořil také o tom, že všichni nemusí mít vystudované magisterské obory na pracovní místa, na něž 
stačí bakalářský stupeň. „Je zbytečné, aby všichni dělali magistry, když to potom v práci vůbec nepotřebují a 
často jim stačí být bakaláři, jenom si chtějí prodloužit mládí. Debata, která o tomto tématu probíhá, je velice 
závažná,“ míní.  
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Pavel Bělobrádek zmínil také zásadní význam spolupráce firem a výzkumu, bez něhož ekonomika nemůže být 
konkurenceschopná. „To že spolu v mnoha ohledech vůbec nemluví podnikatelský sektor a výzkumný sektor, a 
když už spolu mluví, tak je to jiným jazykem, je jeden ze základních problémů,“ posteskl si. 
 
Debata se týkala také aktuální tématiky Průmysl 4.0. „Jako země nejsme ledoborec, který proráží dějiny a ukazuje 
cestu světu,“ konstatoval Jan Mládek. ČR podle něj ovšem ani nesmí zaspat za sousedním Německem a dalšími státy, 
které vývoj v oblasti digitální ekonomiky určují vývoj. „Musíme proto naskočit na správnou loď. Hlavní doporučení 
pro jednotlivce i firmy zůstává stejné: být stále na vlně,“ podotkl s tím, že jsme jednou ze sedmi zemí, které se na 
strategii Průmysl 4.0 aktivně připravují. 
 
„Z dnešní debaty si odvážím výbornou zpětnou vazbu se šikovnými studenty českých vysokých škol, kteří se 
zajímají o to, jak se uplatní v byznysu a v technice,“ řekl Jan Mládek po skončení debaty. „Otázky se většinou 
týkaly věci a zdá se, že účastníci mají zájem o svět kolem sebe, byť se jim nedivím, že jsou z něj občas 
zmateni,“ dodal. 
 
Kromě diskuse se členy vlády jsou na programu první BUSINESS školy práce studentů 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.  
 
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. 
 


