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Diskusní panel SP ČR v Ostravě: Průmysl potřebuje kreativní lidi 
 
Pokud má průmysl v České republice obstát v zostřující se mezinárodní konkurenci, potřebuje nejen technicky 

vzdělané pracovníky, ale současně i kreativní lidi. Vzdělávací systém však není nastaven tak, aby dostatečně 

podporoval u žáků kreativitu. Jestliže do prvních tříd nastupuje zhruba 60 procent dětí s kreativním 

potenciálem, pak školní lavice opouští necelá desetina „kreativců“. Systém podporuje především průměr. O to 

těžší je pro průmyslové firmy povzbuzovat tuto kreativitu, zaznělo dnes na diskusním panelu Svazu průmyslu 

a dopravy ČR (SP ČR) pod názvem Budoucností průmyslu v regionech jsou inovace, který se uskutečnil v 

multifunkční aule GONG v Ostravě v Dolních Vítkovicích. 

„Inovace jsou spojitou nádobou s lidmi, kteří dovedou uvažovat logicky, jsou adaptabilní a kreativní,“ 

uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj, personální ředitel ArcelorMittal Ostrava. Podle jeho zkušeností se v této 

společnosti, tím, že se v ní podařilo nastavit „inovační kulturu“, odstranily se bariéry a podpořila kreativita 

pracovníků, zvýšil trojnásobně počet zlepšovacích návrhů od zaměstnanců. 

Kreativitu zaměstnanců se snaží podpořit i firma Advanced World Transport. Její personální ředitelka Ilona 

Urbanová uvedla, že mezi zaměstnanci firma provedla šetření ohledně toho, co jim vadí. „Vyvolalo to vlnu 

návrhů a nápadů,“ uvedla. 

Účastníci panelu poukázali na příliš konzervativní nastavení vzdělávacího systému, který vypouští na trh práce 

nedostatečně kvalitní absolventy. Je to do značné míry dáno i tím, že v ČR je příliš mnoho vysokých škol a 

příliš široké spektrum studijních oborů. „Na vysoké školy přicházejí nedostatečně připravení 

středoškoláci. Měli bychom si jasně říci, že ne každý na vysoké škole je vzdělatelný,“ uvedl rektor 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák. „Dejte nám stejně peněz na méně 

studentů. To je cesta zvýšení kvality,“ uvedl Ivo Vondrák. 
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Některé velké podniky si úroveň středoškoláků zajišťují tím, že si zřizují vlastní školu, například Vítkovice nebo 

Třinecké železárny. „Kvalita škol je nevyhovující, měly by si vybírat. V případě naší školy si z 800 

zájemců vybíráme 480. Žáky pak motivujeme prospěchovým stipendiem. Razantně se tím zlepšil 

prospěch a zájem žáků,“ uvedl majitel společnosti Vítkovice Jan Světlík. 

Jedním z východisek podpory kreativity, improvizace a schopnosti řešit nenadálé situace, je podle účastníků 

setkání výraznější podpora předškolního vzdělávání. „Pokud nebudeme podporovat předškolní 

vzdělávání, nerozvineme u dětí kreativitu,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Zmínil 

i to, že jeho společnost řadě školek poskytuje stavebnice podporující rozvoj techniky. Potřebu podpory 

předškolního vzdělávání zmínila i zástupkyně Nadace Depositum Bonum Dagmar Divišová. Nadace se 

výrazně angažuje v podpoře budování regionálního zázemí pro učitele chemie a fyziky. 

 V diskusi zazněly kritické postoje k tomu, že ČR zcela nedostatečně podporuje talenty. „Země, která 

nepodporuje výjimečné talenty, projídá svou budoucnost,“ prohlásila marketingová ředitelka NAFIGATE 

Corporation Lenka Mynářová. 


