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České středoškolské i vysokoškolské technické obory již dlouhodobě trpí nedostatkem zájemců.
Například studenti vysokých škol v oblasti technických věd, výroby a stavebnictví představovali v roce
2013 pouhých 15 % z celkového počtu vysokoškoláků a to i přesto, že český průmysl zaměstnává
necelých 40 % obyvatel ČR a generuje téměř dvě pětiny HDP ČR. Tento problém je třeba rychle řešit,
v opačném případě se budou podniky do budoucna potýkat s kritickým nedostatkem kvalifikovaného
personálu. Jelikož je téma technického vzdělávání důležité pro podnikatelské a zaměstnavatelské
organizace, vyhlásil tento rok Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími partnery Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Cílem
kampaně je propagovat novou podobu průmyslu 21. století, rozmanitost, inovativnost, společenskou
odpovědnost současných průmyslových oborů a zvyšování kvality technického vzdělávání.
V souvislosti s nedávným schválením novely zákona o vysokých školách vládou ČR by se dle
některých mohlo do budoucna změnit také fungování českých vysokých škol. Novela má například
školám přinést větší volnost při vypisování studijních oborů a upravit pravidla hodnocení kvality těchto
škol.
Cílem debaty je diskutovat o problematice přetrvávajícího nesouladu mezi potřebami trhu práce a
terciárního systému vzdělávání v oblasti technického vzdělání. Diskuze se bude odvíjet od těchto
otázek:
Zajistí navrhovaný vysokoškolský zákon větší profesní zaměření vysokých škol? Produkuje současný
systém terciárního vzdělávání absolventy ve struktuře a kvalitě odpovídající potřebám trhu práce? Jak
umožnit větší spolupráci mezi vysokými školami a businessem? Měla by být praxe či stáž standardní
součástí studia na VŠ? Jakou roli by měly mít v systému vyšší odborné školy?
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení
přednesou níže uvedení řečníci:





Tomáš Fliegl, referent Odboru vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Miloš Rathouský, zástupce ředitelky zaměstnavatelské sekce pro oblast vzdělávání a kohezní
politiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Stanislav Šaroch, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů, Škoda Auto
Vysoká škola
Bohumil Kartous, vedoucí komunikace, EDUin, o.p.s.

Debata se koná v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře
Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické
veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou
reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.

