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FIRMY TĚŽKO SHÁNĚJÍ MLADÉ TECHNIKY
Mladí technici jsou na trhu práce nedostatkovým zbožím a firmy si už roky stěžují, že na mnoho pozic jednoduše nedokážou nabrat mladou
krev. Anketa Svazu průmyslu a obchodu mezi téměř osmdesátkou významných českých podniků zjišťovala, v čem je z pohledu zaměstnavatelů
největší problém.

Zdroj: Svaz průmyslu a obchodu ČR, šetření mezi 80 tuzemskými podniky
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Na některé otázky mohli respondenti uvést více odpovědí

PROČ SE NEPOTKÁVAJÍ POTŘEBY FIREM S MOŽNOSTMI
ŠKOL A JEJICH ABSOLVENTŮ? (v %)

povinné praxe/stáže v podnicích pro učitele odborných předmětů 48,7

možnost uzavírat smlouvy mezi žákem a podnikem o přípravě na
budoucí pracovní pozici

46,2

povinná maturita z matematiky 43,6

rozšíření rozsahu praktického vyučování pro žáky maturitních oborů 43,6

povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na maturitní
obory

41,0

povinné dílny/pozemky na základních školách 38,5

zavedení mistrovských zkoušek 34,6

snížení podílů žáků na víceletých gymnáziích 23,1

kariérní systém pro pedagogy (jako u lékařů) 20,5

povinná účast zaměstnavatelů u závěrečných/maturitních zkoušek 14,1

Jiné 5,1

financování škol za žáka („na hlavu“) 46,2

nezájem škol o to, co požaduje praxe/nezájem o spolupráci obecně 39,7

orgány státní správy a samosprávy (ministerstva, kraje, obce) neplní své
úkoly, řeší pseudoreformy místo účinné podpory tam, kde je to potřeba

38,5

chybějící systém krátkodobého plánování potřebných kapacit škol
(hlavně na regionální úrovni)

35,9

orientace škol především na požadavky žáků/rodičů 33,3

kvalita učitelů a jejich nízké finanční ohodnocení 28,2

svoboda žáků/rodičů vybírat si školu a obor bez ohledu na budoucí
uplatnění („módní obory“)

21,8

nedostatečné materiální vybavení škol 16,7

nízký podíl prostředků na vzdělávání v rámci rozpočtu státu a krajů 12,8

Jiné 7,7
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35,9
Střední školy
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(vyučeného)

57,7
Vysoké školy nebo
vyšší odborné školy
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(v %)

SOUHLASÍTE S TĚMITO PŘIPRAVOVANÝMI
OPATŘENÍMI NA ZLEPŠENÍ STAVU VZDĚLÁVÁNÍ? (v %)

FIRMY A ŠKOLY CHTĚJÍ VÍCE A LÉPE
SPOLUPRACOVAT. STÁTMÁ POMOCI
Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

R
obot Advee na první pohled vypadá jako by právě
přicestoval z budoucnosti. Přesmetr a půl vysoký
stroj umí rozeznat lidskou tvář, mluvit s okolím,
dokáže vytisknout letáček, a dokonce sám chodí.
PůvodněmělAdvee být jen jezdícímonitor, absol-

ventizbrněnskéhoVysokéhoučenítechnického(VUT)zněj
ale společněsfirmouBenderRobotics udělali futuristický
stroj, který v mnohém nahradí člověka. Slouží k reklam-
nímúčelům,přehrávávidea, dokážečlověkuporaditnebo
dát informaceokonkrétnímvýrobku,firměneboudálosti.
Sloužit může návštěvníkům na veletrzích, v muzeích, le-
tištních halách nebo na kongresech.
Advee je jedním z projektů, v nichž se podařilo spojit

teoretické znalosti a inovativní myšlení studentů s prak-
tickým zázemím výrobní firmy. Právě propojení technic-
kých škol s firmami je v Česku velké téma, o kterém se už
roky mluví, protože spolupráci byznysu a akademiků se
zatímvevětšímpřílišnedaříafirmysistěžují, žeabsolventi
k nimnastupují nepřipraveni do praxe. Zatímco někde se
situace zlepšuje, jinde spolupráce stále vázne. „SUniverzi-
touPardubice řešímedvaprojektyaněkolikspíšemenších
úkolů,“ říká Vladimír Velebný, spolumajitel společnosti
Contipro. „Něco jde hladce, něco hůře a potom se to třeba
obrátí. Na spolupráci s univerzitou si nejvíce cením, že je
skutečně zaměřena na výsledek,“ hodnotí Velebný.

Prorektor: Společné projekty vyžadují příliš byrokracie
NaopakprorektorbrněnskéhoVUTLubomírGrmela jene-
spokojenýs tím, ženafirmyčekápři spolupráci se školami
tolik byrokracie, že často raději na projektu pracují samy.
Spolupráci škol a firem totiž částečně dotuje Evropská
unie speciálními granty, na ty ale není lehké dosáhnout.
„Mělo by se to celé zjednodušit, aby firmy neměly s těmi
projekty tolik administrativy. Navíc neustále narůstá fi-
nanční spoluúčast těch podniků, tedy výše prostředků,
kterédo tohomusídát. I protopravýchspolupracínabázi
smluvního výzkumu ubývá jak do počtu, tak i finančních
objemů,“ upozorňuje Grmela.

Absolventa techniky nenajde více než třetina firem
Firmy i školy si dobře uvědomují, že spolupráce mezi
studenty a byznysem vmnoha případech nefunguje, jak
byměla, a že to škodí oběma stranám. Podle aktuální an-
kety svazu průmyslu mezi téměř osmdesáti firmami se
více než třetina, celých 35% firem, velmi často potýká
s tím, že nemůže najít vhodného absolventa techniky.
Dalších 41% firem se do takové situace dostává často
nebo občas. Univerzity i podniky proto přicházejí s pro-
jekty, které by měly lepší spolupráci nastartovat. Napří-
klad Svaz průmyslu a dopravy, jenž zastupuje více než
1400 firem, upozorňuje, že už nyní mají firmy možnost
zapojit se do výuky ve školách – odmateřských až po vy-
soké –, a připravovat si tak své budoucí zaměstnance.
„Vědí například firmy o tom, žemohou se školou dohod-
nout výukukonkrétních témat a technologií, které daný
podnikpoužívá?Aže ředitel školymůže angažovat jejich
zkušené pracovníky jako odborníky z praxe?“ ptá seMi-
loš Rathouský ze svazu průmyslu. Vzniká i řada dalších
projektů, například soutěže pro studenty, jako je Byznys
trefa na pardubické univerzitě, které vybízejí k přípra-
vě podnikatelských záměrů. Významný je také projekt
Pospolu, který realizuje ministerstvo školství a Národní
ústav pro vzdělávání a který poběží do října. Jeho cílem
je zjistit, jaké konkrétní změny je třeba udělat, aby spo-
lupráce mezi firmami a školami fungovala lépe. Již nyní
se dopilotní fáze zapojilo 38 škol, 100firemazhruba tisíc
žáků. Jedním z vylepšení, která projekt testuje, je napří-
klad vzájemná dohoda firem a škol, které by si ještě před
zahájenímpraxeurčily, copřesně se studentběhempraxe
nebo stáže má ve firmě naučit.



2 KVALITA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Reportáž

Špatně umyté auto? Tak znova. Tvrdý
přístup se škole v Holicích vyplácí

Kdesi zespodu se ozývá šramocení. Člověk se
musí celý sehnout, aby kluka v montérkách
zahlédl. Z montážní jámy mu vyčuhuje jenom
hlavaanatažené ruce.Úspornýmipohybypra‑

cuje na spodku nákladního auta. Jediné, co narušu‑
je klasický obrázek běžného autoservisu, jsou rady
mistrů připomínající výuku. Tady v dílnách Střední
školy automobilní v Holicích si mladí technici zkou‑
šejí naučenou teorii v praxi. I díky tomupatří na trhu
práceknejlepšímautomechanikům,autotronikůmči
karosářům. Za to automobilka získala titul Doporu‑
čeno zaměstnavateli, který školám uděluje Klub za‑
městnavatelůoceňující dobřepřipravenéabsolventy.
„Chci, abyděti bylyodborníky. Snažímeseprotovy‑

tvářet podmínky pro praxi,“ říká ředitel školyMichal
Šedivka.Stojívrozlehlédílněplnérůznýchvozů.Kolem
něj se studenti noří do aut a zase se objevují. Ve vzdu‑
chu je cítit směs oleje a benzinu. „Pokud mají zájem
pracovat, tak si místo seženou. Někdo chce s čistou
hlavoumontovat osm hodin u linky, jiní skončí v ser‑
visu či budoudál studovat,“ tvrdí Šedivka a rozhlíží se
po hale. Její život představuje téměř dokonalou sou‑
hrumezi odbornou vzdělávací institucí a byznysem.

Omluvenka od maminky? Do servisu s ním!
Domístních dílen a tříd chodí na učební obory nebo
programy s maturitou okolo pěti set teenagerů. Při‑
jímací zkoušky skládají pouze uchazeči se zájmem
ostátnízávěrečnouzkoušku.Školaspolupracujespři‑
bližně padesáti společnostmi a žáci se během studia
mohou dostat do automobilek, jako jsoumladobole‑
slavskáŠkodovka, Iveco,Renault,Ford,VolvočiTPCA.
„Nemámeproblémposlat skorovšechnydětinastá‑

že a firmy se nám už samy ozývají, jestli bychom pro
ně někoho neměli,“ uvádí šéf školy a zdůrazňuje, že
jeho žáci dostávají za odvedenou práci zaplaceno.
Vždy tomu ale tak nebylo a kroměmladých vychová‑
váMichal Šedivka posledních čtrnáct let i firmy. „Ná‑
zory některých podnikatelů a společností, že se děti
u nich učí a získávají know‑how, které následně od‑
nesou jinam, ty jáneberu.Chci, abyžákyněconaučili,
připravili je a za tonašedětimají dostatpeníze,“ tvrdí
rozhodněadodává, žepokud jefirmaslušná, taksido‑
káže studenta tímtozpůsobempodchytit avychovat.
Žáci chodí na dvou‑ až tříměsíční stáže a v průměru
si vydělají od dvou do tří tisíc korun měsíčně. „Dříve
jsmedofiremposílali jenomty lepší v domnění, že by
nám ostatní udělali ostudu, ale změnili jsme názor
a snažíme se umístit všechny,“ vysvětluje vrchní uči‑

Žáci také mohou využívat projekt Studentské mini‑
podniky, kde si fiktivně zkoušejí podnikat. Například
zpracovávají faktury, tvoří smlouvyčipropagují svoje
výrobky.Aužvprůběhustudia si žáci dělají svářečské
a řidičské osvědčení, jež si mohou rozšiřovat. „Neu‑
stále jim říkáme, aby využili možností školy, dokud
mohou, protože to je jejich poslední šance,“ přibli‑
žuje zástupce pro praktické vyučování Josef Šnajdr.
Apedagogové se shodují, žepokud jejich školuopustí
kluci, kteří chtějídělatautařinu, takodvedlikuspráce.
„Děcka k nám nepřicházejí s pracovními návyky,

které měla naše starší generace,“ svěřuje se ředitel
Šedivka. Mladí technici se tak tady v Holicích neučí
pouze řemeslu, ale také píli. Například jedním z prv‑
ních úkolů každého prváka je dobře omýt auto. „Ně‑

Kateřina Adamcová
katerina.adamcova@economia.cz

Důležitá praxe. V dílnách Střední
školy automobilní v Holicích si žáci
vyzkoušejí, jak funguje naučená te-
orie v praxi.
FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA

tel Zbyněk Šponar, který má na starosti stáže ve fir‑
mách.Nejenže tak všichni získají praxi, ale někteří se
také po střetu s realitou proberou. Uvědomí si, jestli
si vybrali dobrý obor. „Ti, co nám nosili omluvenky
od maminky a ve škole jsme jejich přístup ke škole
neustále řešili, se většinou po návrtu z autoservisu
změnili. Samozřejmě víme, do jakých firem je máme
poslat.Apokudseanipak jejichpřístupnezmění, tak
se snažíme, aby si našli pro sebe vhodnější školu,“ po‑
dotýká Šponar. Podle něj spolupracující firmy nepo‑
třebují ani takperfektněvzdělanéhozaměstnance,ale
hlavněpracovitéhočlověka.Ktomusemistřivdílnách
i učitelé ve třídách snaží nejrůznějšími způsoby mo‑
tivovat – děti mezi sebou soutěží ve znalostech a do‑
vednostech či získávají informace od zkušenějších.

Anketa

Jan Rafaj
HR ředitel, ARCELOR MITTAL OSTRAVA
Najít kvalifikovaného odborníka, včetně znalosti
angličtiny, není nic jednoduchého, takže jednou
z našich možností je si vlastní odborníky vychovat
a znalosti jim postupně předávat. Vzhledem
k tomu, že průměrný věk našich zaměstnanců je
vysoký, věnujeme zvláštní pozornost tomu, aby se
mladí lidé dobře začlenili do stávajících kolektivů.

S jakým největším problémem se potýkáte
u zaškolování absolventů technických oborů,
kteří k vám přicházejí z učilišť, středních škol
a univerzit?

Michal Hromčík
Personální ředitel, ZVU POTEZ
Některé potřebné znalosti a dovednosti nejsou
v osnovách technických škol a učilišť nebo jsou
na nedostatečné úrovni. Absolvent u nás ihned
po nástupu zjistí, co všechno se musí doučit, aby
mohl být platným pracovníkem – s podporou
trenéra je to zvládnutelné během několika dnů
v teorii a podstatně později v praktickém používání.

Komentář

Dnešní absolventi vynikají hlavně sebevědomím

MILOŠ RATHOUSKÝ
Bývalý učitel střední školy, ředitel
odboru středního vzdělávání na
ministerstvu školství, v současnosti
expert Svazu průmyslu a dopravy
na oblast vzdělávání a evropských
fondů. Věnuje se zejména oblasti
spolupráce škol a firem, vztahu
vzdělávací nabídky a potřeb trhu
práce.

EXPERTA SVAZU
PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR

MILOŠE
RATHOUSKÉHORATHOUSKÉHO

Kvalita a relevance vzdělání
ve společnosti je ve svém
důsledkuovlivňovánařadou
vzájemně spolupůsobících

faktorů.Mezi tyhlavnípatřípřede‑
všímkvalitaškol,pedagogů,kvalita
a obsah vzdělávacích programů či
kvalitaamotivacežákůastudentů.
Jako zásadní se jeví i kvalita a vzá‑
jemná propojenost celého vzdělá‑
vacího systému, aby poskytoval
funkční a flexibilní rámec schop‑
ný reagovat naprůběžně seměnící
potřeby společnosti a ekonomiky.
Majiteléamanažeřifiremsevět‑

šinověshodujív tom,žeabsolventi
všechstupňůškol (tj. vyučení,ma‑
turanti čivysokoškoláci)přicháze‑
jí do pracovního procesu s výraz‑
nými mezerami jak v odbornosti,
tak i ve všeobecných znalostech

adovednostech.Včemvšakvýraz‑
ně vynikají nad svými předchůd‑
ci, to je v sebevědomí a předsta‑
vě o nadprůměrném ohodnocení
ihnedponástupudopráce. Jde jen
o generační rozdíl, nebo se tento
trend bude nadále prohlubovat?
Výrazná liberalizace školního

vzdělávánívuplynulýchdvaceti le‑
technebyladosudplněnásledová‑
na nastavenímminimálních stan‑
dardů, které musí žák či student
prokázat, abymohl pokračovat na
vyšším stupni, resp. uplatnit své
studium v praxi. Zástupci někte‑
rýchobčanských iniciativ tvrdí, že
nezáležínatom,coa jakdlouhožák
studuje, ale že státbyhoměl v této
snazemaximálněpodpořit.Dokon‑
ce se dozvídáme, že nejdůležitější
jsou všeobecné znalosti a doved‑

nosti a odbornost si pak může ka‑
ždýdoplnit vpraxi.Navícpodle in‑
formacízministerstvaškolství stá‑
lo studium jen loňských neúspěš‑
ných maturantů (bylo jich kolem
20 procent) přes dvě miliardy ko‑
run.A co simyslet o absolventech,
kteří po mnoha letech vzdělávání
neovládají základní matematické
operaceaneumějípřemýšlet logic‑
ky? Právě proto prosazujeme po‑
vinné přijímací zkoušky do matu‑
ritních oborů středních škol a po‑
vinnoumatematiku umaturity.
Ze zahraničních analýz jasně vy‑

plývá, že největší vliv na to, jestli
žák využije v průběhu vzdělávání
celý svůj talent amožnosti,máuči‑
tel. Vždyť kdo jiný je s žákem pra‑
videlně několik hodin denně v in‑
tenzivním kontaktu? Učitel může

(vzávislostinasvýchschopnostech)
mnohozlepšit, ale takémnohézka‑
zit. Jakou by podle vásměl prochá‑
zet budoucí učitel přípravou a pra‑
xí, aby dokázal většinu svých žáků
vytáhnoutkmaximálnímuvýkonu?
Souhlasíte s tím, že učitel by měl
procházet během svého profesní‑
ho působení několika stupni ates‑
tací (podobně jako lékaři),naněžby
se vázaly i změny v jeho finančním
ohodnocení?Ajaklzevůbecpoznat,
kdo je dobrýmučitelem?
Sledujeme také se znepokoje‑

ním, jak se pomalu vytrácí mezi
žáky schopnost něco konkrétní‑
ho vytvořit a vyrobit. Snažíme se
protoopodporupolytechnickévý‑
chovyatechnickýchpředmětůne‑
jen na základních, ale už v mateř‑
skýchškolách.Podporujemetech‑

nickézájmovévzdělávánínavšech
úrovních.Budetoaleprouchování
příslovečné tvořivosti a vynaléza‑
vosti českého národa stačit? Svaz
průmyslu a dopravy, který zastu‑
puje více než 1400 firem, chce vý‑
razněpůsobitnazměnyvzdělávací
soustavyodmateřskýchškolekaž
po vysoké školy. Stát již na zákla‑
dě našich doporučení podnikl ně‑
kolik kroků k výrazným změnám
ve vzdělávání. Vědí všechny firmy
například o tom, že školní vzdělá‑
vací programy středních škol jim
umožňují seškoloudohodnoutvý‑
uku konkrétních témat a techno‑
logií, které daný podnik používá?
A že ředitel školymůže angažovat
jejichzkušenépracovníky jakotzv.
odborníky z praxe?
Co si o tommyslíte vy?
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Ve výrobě. Do
tříd chodí na
učební obory
nebo programy
s maturitou okolo
pěti set teen-
agerů. Škola se
také snaží nabízet
kvalifikace, které
usnadní žákům
vstup na pracovní
trh – například
program, který se
zabývá opravou
kol, elektrokol
a motocyklů.
FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA

kteří todělají dvakrátnebotřikrát zasebou,než jevůz
opravdu čistý,“ říká Šnajdr.

Praxe v Číně
Válečky, hadičky a trubky se chvějí, vrní a nadskakují.
To, co kdysi bylo auto, dnes připomíná skelet brou-
ka. Budí dojem, že se každou chvíli rozběhne. Nikam
se však nehne, ředitel školy otočí klíčky a usměje se.
„Pronás je samozřejmědůležitá spoluprácespartnery,
díkykterýmmámemožnostpracovat snejmodernější
technologií,“ vysvětluje Šedivka. Vedle materiálního
vybavení jim pomáhá i školení učitelů, které některé
firmynabízejí.Atřebatohoto„brouka“Holicímposlala
mladoboleslavskáŠkodovka. „ Intenzivněspolupracu-
jemes32středními školamiaodbornýmiučilišti,mezi
nimiž je i Střední škola automobilní v Holicích,“ říká
mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc.
Holickéučilištěastřední škola takékladevelkýdůraz

navýukucizích jazyků.Kroměběžnýchhodin angličti-
ny, francouzštiny, němčiny či ruštiny spolupracuje se
zahraničními školami a firmami z celého světa. „Jezdí
k nám děti z Paříže, Finové, Slováci, Poláci, a dokon-
ce i Číňani,“ vyjmenovává ředitel školy. Od roku 2001
poslala škola za hranice okolo dvou set padesáti dětí.
„Měsíc jsemstrávilvautorizovanémservisuLandRover
vŠanghaji abyla topromědůležitázkušenost.Určitě se
tamchci jednouvrátit,“ spokojeněvypráví studentFilip
Michek.Podobuvýukyoceňujenapříklad iSvazprůmy-
slu a dopravy. „Majímoderní vybavení, spolupracují se
zahraničními školami anepodceňuji výukucizích jazy-
ků,“pochvaluješkoluviceprezidentsvazuRadekŠpicar.

Škola jako fabrika
Přestože je zřizovatelem Pardubický kraj, nespoléhá
škola jen na státní peníze. Snaží se hledat další mož-
nosti financování. Přivydělává si tím, co její studen-
ti nejlépe umí – opravami aut. „Sedmdesát procent
naší činnosti tvoří práce na zakázku, všechna auta
tady na dílnách opravujeme pro někoho. Fungujeme
jako fabrika aodúnora jsmevydělali 100 tisíc korun,“
vyčísluje ředitel. Škola podle něj nechce konkurovat
okolnímfirmám,alesnaží se jimbýtpartnerem. „Práce
na zakázkách slouží i k výchově žáků, k jejich vztahu
kzákazníkoviazakázce,“doplňuje.Mezidalší aktivity
školypatří takénapříkladnabídka školení řidičů, dia-
gnostiky či udělování profesních průkazů.
Školase takésnažínabízetprofesníkvalifikace,kte-

réusnadnížákůmvstupnapracovní trh.Novětakuči-
lištěastřední školačekajínaschváleníprogramu, jenž
se zabývá opravou kol, elektrokol a motorek. „Auto
dnesstojídvěstě tisíckorun,aledobrékolotaky,aměl
by tu být někdo, kdo se je naučí opravovat,“ zdůvod-
ňuje Šedivka a doplňuje, že na obor by měli chodit
teenageři, kteří mají rádi sport, ale nejde jim třeba
matematika. „Zkoušel jsiuždomaněkdykompletovat
kolo?“ptá se ředitelmladéhoučně.Tenkroutíhlavou,
žene. „Takdobře, to senaučíte,“mluvíMichalŠedivka
k přibližně dvanáctičlenné skupince.
Tvrdý, pečlivý a citlivýpřístupk řemeslu se studen-

tůmpo škole vyplácí. Školu opouštějí s dobrými zna-
lostmi a s dobrýmpřístupem k práci.
„Jejich žáci mají přehled v moderních postupech

používaných v automobilovém průmyslu a i jejich
pracovnínávyky jsounadprůměrné,“ souhlasímluvčí
kolínskéautomobilkyTPCARadekKňava.Dodává, že
osobněznáhnedněkolikúspěšnýchabsolventů,kteří
nyní pracují nejen vefirměvpozicích technologů, ale
třeba i u dodavatelů.

Lenka Svobodová
HR manažerka, JABLOTRON ALARMS
Zásadním problémem u studentů středních
i vysokých technických škol je nedostatek
praktických znalostí. Nechápou, proč se danou látku
učili a k čemu je znalost dobrá. Často se setkáváme
i s tím, že přestože student zná problematiku i její
teoretické použití, nedokáže ji prakticky realizovat
při řešení technického problému.

Jan Frydrych
Vedoucí personálního marketingu, ŠKODA AUTO
Pro nás je důležité, aby absolventi měli nejenom
teoretické znalosti, ale aby chápali nové
procesy a způsob fungování. Klademe velký
důraz na intenzivní propojení teorie a praxe.
U absolventů technických oborů se dále
potýkáme s nízkou a dnes tak potřebnou mírou
jazykové vybavenosti.

Lucie Svobodová
Personální ředitelka, SAFINA
Všichni naši noví kolegové, nejen absolventi,
dostávají při nástupu individuální adaptační plán.
Jedná se o pečlivě sestavený souhrn konkrétních
aktivit a zodpovědností, se kterými se nový
zaměstnanec během své zkušební doby musí
seznámit. Jeho činnost je zároveň v prvních
měsících průběžně monitorovaná.

Vyhlašovatel: Generální partner: Partneři:

Současná tvář průmyslu je jiná
než ji pamatujete…

• je moderní a inovativní páteří české ekonomiky

• nabízí atraktivní práci s dobrou životní perspektivou

• zaměstnává a dobře ohodnocuje schopné talenty

• pomáhá ve vzdělávání – přímou vazbou na praxi a současné trendy

Další informace telefonicky na 225 279 504, emailem na rokprumyslu@spcr.cz
či přímo přes webové stránky www.rokprumyslu.eu.

HN047750

Inzerce
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Rozhovor

Lidé z praxe jsou
kvalitnějšími studenty

V
efirmáchchybějí vzdělaní technici, o čemž
se vposledních letechhodněhovoří.Méně
seví, ženejvětšíhrozbouproprůmysl jene‑
dostatek energetiků. Na katastrofické scé‑
náře reagovala katedra energetiky Fakulty

strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava, která letosotevíránový,poněkudneobvyklý
obor.Oproblému,nakterýupozorňuje iNárodnívzdě‑
lávací fond, i o novém oboru jsme hovořili s vedoucí
katedry, profesorkouDagmar Juchelkovou.

HN: Od září zahajujete nový obor Energetika 21. století.
Je v kombinované formě studia, určené pro lidi z praxe.
Kde vznikla myšlenka na jeho založení?
Vznikla z našeho každodenního kontaktu s celou řa‑
dou firem, s nimiž spolupracujeme. Od nich zazníva‑
lo, že jim začínají palčivě chybět zkušení energetici,
které z čerstvých absolventů škol mávnutím kouzel‑
ného proutku nevytvoříte. Navíc umíme věci, které
by chtěli umět taky.

HN: Nový výukový program jste tedy šili na míru.
Pro koho bude určen?
Výhradně pro lidi z praxe, kteří například nedostali
šanci studovat nebo prostě jen po střední škole ne‑
věděli, který obor by jim byl blízký; tedy pro středo‑
školsky vzdělané lidi, kteří pracují v průmyslových
podnicích zabývajících se energetikou. Po tříletém
studiu bude člověk bakalář energetik, navázat pak
může inženýrským studiem.

HN: Proč ale kvůli tomu hned vytvářet nový obor?
Našezkušenostiukazují, žeenergetikbysemělnasvou
profesi více zaměřit už vprvnímročníkuvysoké školy.
Dnes se u nás na fakultě studenti bakalářských oborů
specializují ažod třetího ročníku, a to jeproenergetiky
pozdě.Apročlověka, který si přichází doplnit vzdělání
z praxe, je to ještě méně vhodné nastavení. Ten by se
mělnavysokéškoleopravdumaximálněvěnovattomu,
co v práci dělá. Nejprve jsme chtěli stávající obor Pro‑
voz a vývoj energetických strojů a zařízení posunout
do polohy, která by více vyhovovala. Ale to technicky
nešlo. Proto jsme se rozhodli pro speciální obor. První
kolo přijímacích zkoušek na něj bude už teď v dubnu,
druhé v červnu. Zkoušky budou prominuty těm ucha‑
zečům,kteřívykonalimaturitnízkouškuzmatematiky,
případně fyziky, nebo dosáhli dobrých výsledků z Ná‑
rodní srovnávací zkoušky společnosti SCIO.

HN: Nebudou absolventům chybět ty úplné základy
matematiky, fyziky, matematického modelování?
Nevypustíme je zcela.Myslím si, že každý technik by
jeměl dostat, ale pak už by seměl kontinuálně věno‑
vat svéproblematice.Musímesiuvědomit rozdílmezi
studentem, který přichází po letech ve výrobě, a čer‑
stvýmabsolventem střední školy, který se potřebuje
nejprve rozkoukat a teprve po čase zjistí, že by ho
bavila více třeba doprava, řízení… nebo energetika.
Praktik už ví, co ho zajímá, a je mu taky jasné, proč
se točí turbína, jak vypadá svařování nebo frézová‑
ní. Potřebuje se více dovědět o elektřině, o spalování,
o systému řízení. A většinou se ho ředitel ptá: Tymáš
sice skvělé nápady, ale co to bude stát? Takže byměl
také něco vědět o ekonomice provozu. Aby se tohle
všechnonaučil, tak jedenrokspecializacepoobecném
studiu strojařiny nestačí.

HN: Podle Národního vzdělávacího fondu je nedostatek
energetiků ještě palčivější než nedostatek techniků
obecně. Kde podle vás vznikl ten problém?
Myslím, že je to důsledek dřívějšího bohorovného ži‑
vota energetických firem. Energetiků bylo vždycky
relativně dost, protože fungovalo povědomí, že havíř
a energetik sevždyckydobřeuživí. Zkušení fachmani
podnikům stačili, více jich nepotřebovali. Než se pak
vefirmáchvzpamatovali, najednou jimostřílení ener‑
geticiodcházejídodůchodu,anižbymělipředtímmož‑
nost předat své zkušenosti nastupující generaci, pro‑
tože nebylo komu. Zároveň je dnes širší sféra, kde by
energeticimělipůsobit.Zapotřebí jsounověnapříklad

při zateplování domů, u všech forem obnovitelných
zdrojů energie, ve spalovnách. Všechna zařízení jsou
sofistikovanější a také choulostivější. Kdysi obsluze
stačilovědět, žedokotlemusíhoditněkolik lopatuhlí.
Dnes musí přemýšlet nad granulometrií paliva, nad
jeho přesným složením i dávkováním, nad možností
použití alternativního paliva, nad emisními limity…

HN: Opakovaně tvrdíte, že obor orientovaný na lidi
z praxe pomůže udržet kvalitu studentů. Můžete tu
myšlenku vysvětlit?
Dnes je poměrněmalý výběr studentů, protože vyso‑
kých škol je hodně a středoškolákůmálo. Navíc tech‑
nickým oborům stále nevěnují dostatečnou pozor‑
nost. Aby vysoké školy naplnily stavy, často nabírají
i studenty, kteří nemají ani patřičný zájemoobor, ani
dostatečný potenciál. Kolikrát jdou na techniku jen
proto, že přijímací kritéria nejsou dost přísná. Kdež‑
to lidé z praxe už vědí, co chtějí v životě dělat a co je
baví. A když už ten čas studiu věnují, chtějí ho strá‑
vit užitečně, ne ho promrhat. Nechodí na přednášky,
aby běhemnich koukali do notebooku na videa nebo
pokecali skamarády.Potřebujínačerpat conejvíce in‑
formací a ty pak co nejlépe využít v práci. Proto jsem
přesvědčena, že chceme‑li zachovat kvalitu, musíme
dát daleko větší prostor pro studium lidem z praxe.
Moderní doba totiž postupně odnaučila už děti dělat
normální věci. Neskládaly si vlaštovky nebo čepice
z novin. Nevyzkoušely si, že když vylezou na strom
aneunese je větev, tak spadnou.Nepomáhali přišrou‑
bovat poličku, protože takové práce už si doma sám
skoronikdonedělá.Najednou jsmesepodivili, ženám
vyrůstají generacebez jakéhokoliv vztahuk technice.
Než tedy přijde na vysoké školy generace, která bude
odkojená Merkurem, budou právě lidé z praxe těmi,
kteřípomohouzachovatkvalituabsolventůvysokých
škol a nahradit propad celé jedné, ne‑li dvou generací
energetiků.

Dagmar Juchelková

Na VŠB‑TU Ostrava
pracuje prof. ing. Dagmar
Juchelková, Ph.D., jako vedoucí
katedry energetiky. Řadu let
spolupracuje s Mezinárodní
energetickou agenturou
v oblasti využívání fosilních
paliv, předsedá Implementační
dohodě pro fluidní konverze
této agentury. Je členkou
Výzkumné rady TAČR. Zaměřuje
se na efektivní využívání
odpadů a biomasy. Vychovala
řadu doktorandů, školí
doktorandy i v zahraničí. Mluví
plynně německy i anglicky.

FOTO: IVANA GRAČKOVÁ

DAGMAR JUCHELKOVÁ, VEDOUCÍ KATEDRY
ENERGETIKY NA VŠB‑TU OSTRAVA

Ivana Gračková
autori@economia.cz

Anketa

Radek Kňava
mluvčí TPCA
I v technických profesích jsou velmi důležité i
měkké dovednosti. Schopnost vést schůzku,
administrativu spojenou se svěřenými projekty.
Někdy absolventům chybí i trpělivost. U
absolventů z učilišť bychom uvítali lepší pracovní
návyky, jako jsou dochvilnost, odpovědnost a
ochota neustále se učit novým postupům.

Miroslav Kos
Personální ředitel HOCHTIEF CZ
Se studenty spolupracujeme už během školy.
Absolventovi se musí na začátku kariéry
někdo věnovat, diskutovat s ním o jeho práci,
vysvětlovat, kontrolovat a vést ho pedagogicky
i odborně. Za firmu se snažíme spolupracovat se
školami už při tvorbě výukových plánů, abychom
podpořili účinnější propojení teorie s praxí.

Jitka Kratochvílová
HR ředitelka FOXCONN EMEA
Jeden z problémů, se kterými se setkáváme, je
odtržení školní výuky od praxe a požadavků
zaměstnavatelů. I to je jeden z důvodů, proč
se ve Foxconnu snažíme aktivně pracovat se
školami různých stupňů a jejich absolventy pak
často přijímáme jako nové posily našich týmů.
Problémem jsou také znalosti cizího jazyka.

Cestou k dobré
pracovní síle
mohou být
i firemní školy

S
ektor energetiky je vážně ohrožen kvalitou
a dostupností lidských zdrojů, tvrdí zpráva
Nezávislé energetickékomisevypracovanáuž
v roce 2008. „Podle této zprávy byl zájem stu‑
dentůooboryvzdělánívhodnéproenergetiku,

stejně jakoonáslednéuplatněnívtomtosektoruvelmi
nízký. Důsledkembyla zhoršující se věková struktura
v sektoru a složitější obsazování volných míst s per‑
spektivou dalšího zhoršení v následujících letech,“
konstatuje ředitelka Národního vzdělávacího fondu
MiroslavaKopicová.Podílosobnad50 letvěkuvsekto‑
ruvýroby,přenosua rozvoduelektřiny rostevýrazněji
než v souvisejících odvětvích nebo v celé ekonomice.
Energetika ale zdaleka není v personální oblasti

jediným ohroženým oborem. Lidé chybějí také v řa‑
dách středního zdravotnického personálu, ve strojí‑
renství a v elektrotechnických oborech. Poptávka je
také po stavařích.

Spolupráce se školami a změna struktury
Průmyslové podniky se snaží řešit situaci spolupra‑
cí se školami i požadavky na změnu struktury vzdě‑
lávacích oborů. Někde už se firmy rozhodly pomoci
si samy a otevřít vlastní střední školy, což je ovšem
cesta poměrně komplikovaná anáročná. Ke spokoje‑
nosti zaměstnavatele i krajské samosprávy tak dlou‑
hodobě fungují například školy strojírenské firmy
Vítkovice nebohutní společnosti Třinecké železárny
v Moravskoslezském kraji, dlouholetou tradici má
učilištěŠkodaAuto,TOSBohemia jeprovozovatelem
Střední odborné školy Čelákovice, na vlastní střední
škole vychovává sklářeAGCFlatGlassCzech, stavaře
Horstav, Letecké závody mají svou Střední leteckou
školu.Vlastníodbornéučiliště si udržel takéSvazčes‑
kých amoravských spotřebních družstev, svou školu
má i Dopravní podnik hlavníhoměsta Prahy.
Přibývat by měly další. Liberecký kraj například

v tomtoměsíciuzavřelmemorandumorozvoji technic‑
kého vzdělávání smístní firmou JablotronAlarms. „Cí‑
lemmemorandajevznikzávaznésmlouvy,kteráumožní
založení nové střední, výhradně technicky zaměřené
školy zřizované Jablotronem,“ informovala radní pro
resort školství,mládežeazaměstnanostiAlenaLosová.
„Firma postrádá kvalifikované techniky, kteří by

měli skutečné znalosti, nikoliv jendokladodokonče‑
ném studiu. Cítíme svůj díl odpovědnosti za budouc‑
nost a chcemesamipřiložit rukukdílu, kuprospěchu
všech,“ komentuje snahyozaložení školyDaliborDě‑
dek, zakladatel Jablotronu.Podleněj sevposledních 10
letechprojevujedramatickézhoršeníkvalityabsolventů
technických škol. O vlastní škole firma jedná s krajem
od loňského léta, zatím není ale jasné, kdy se ji podaří
založit. „Předností firemní školy by mělo být nejen to,
že zajistíme kvalitní pedagogy a podmínky, ale hlavně
předpokládáme,žedokážemepřilákatdostatekstuden‑
tů,“ dodáváDalibor Dědek.

V některých krajích spolupráce zatím vázne
Méně hladká je spolupráce Kraje Vysočina s firmou
ŽĎAS ze Žďáru nad Sázavou, která se zasekla už před
dvěma lety. Nijak se nevyvinula ani komunikace před‑
stavitelů Vysočiny se společností Agrostroj. Ústecký
kraj také nehýří podporou projektu firmy TOS Varns‑
dorf. „Na příštím jednání výboru pro výchovu, vzdělá‑
vání a zaměstnanost Ústeckého kraje by měli být pří‑
tomnizástupcispolečnostiTOSVarnsdorf,vedeníVyšší
odborné školy a střední školyveVarnsdorfuazástupci
Ústeckéhokraje. Jednímzbodůbudeprávěnávrhspo‑
lupráce,“ konstatuje mluvčí kraje Lucie Dosedělová.
Obdobné jednání avizoval Ústecký kraj i v polovině
loňského roku. Konkrétní závěry ale zatím chybějí.
„Po dlouhém přesvědčování krajských školských

úředníku a politiků jsme docílili alespoň toho, že se
snámibudouznovubavitnadvariantamizapojenífir‑
myTOSVarnsdorfdoodbornéhovzdělávání. Zpraco‑
vali jsmepilotníprojektse třemimožnýmivariantami
účasti naší firmy. Uvidíme, zda to k něčemu povede,“
říká předseda správní rady TOS Varnsdorf Jan Rýdl.
Zaprvníúspěchpovažujepozvánído školskékomise,
kde bude firma prezentovat svůj projekt. Firma by si
chtěla vychovávat větší množství truhlářů a opravá‑
řů motorových vozidel, strojaře, strojní mechaniky,
elektrikáře, obráběče kovů, mechaniky seřizovače
amechaniky elektrotechniky. GRA
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Budoucí zaměstnání

Nejžádanější firma
Z firem by studenti příro-
dovědných oborů nejraději
pracovali ve farmaceutické
Zentivě. Skončila na třetím
místě hned za státními vý-
zkumnými institucemi, jako
je například Akademie věd,
a za nemocnicemi (viz žeb-
říček Universum). Zentiva,
která patří do skupiny Sanofi,
je třetí největší firmou vy-
rábějící generika v Evropě.
Na snímku ilustrační foto z la-
boratoře Zentivy.
FOTO: ZENTIVA

M
ladí technici jsou na trhu práce nedo-
statkovým zbožím a firmy si už roky
stěžují, že na mnoho pozic jednoduše
nedokážou nabrat mladou krev. Svaz
průmyslu a obchodu nyní představil

aktuální anketu mezi téměř osmdesátkou význam-
ných českých podniků, která do hloubky zjišťovala,
v čem je zpohledu zaměstnavatelůnejvětší problém.
Předně výzkum zjistil, že pro více než třetinu firem
(35 %) je situace skutečně vážná, protože na poža-
dovanou pozici nenacházejí vhodného absolventa
technického oboru velmi často. Dalších dohroma-
dy 41% má problém získat mladého technika často
nebo občas.
„Anketataképotvrdila,žefirmámchybějíabsolventi

technickýchprofesíprůřezovězrůznýchstupňůvzdě-
lání. Největší poptávka je po vysokoškolácích (58 %),
následují středoškoláci smaturitou (44%)apotéstře-
doškoláci s výučním listem (36 %),“ říká David Von-
drákzesvazuprůmyslu.Anketaukazuje, žeproblémů,
které zaměstnavatelé vidí, je hned několik. Za hlavní
potíž zaměstnavatelépovažují, že školyotevírají třídy
bez ohledu na to, jaký obor je v daném kraji potřeba.
Současně nemalá část zástupců firem kritizuje, že

školy podle nich s podnikymálo spolupracují. „Školy
nemají zájemoto, copožadujepraxe,“ tvrdí téměřdvě
pětiny respondentů a třetina upozorňuje, že školy se
orientují předevšímna zájem žáků a rodičů. Problém
bypodlefiremvyřešilo, kdyby sekapacita škol pláno-
vala zejména na regionální úrovni, což si myslí více
než třetina respondentů.

Firmy chtějí se školami více spolupracovat
Zaměstnavatelé se konkrétně chtějí víc zapojovat
do přípravy výukových plánů, do kariérového po-
radenství už na základních školách a navrhují také,
aby se studenti vysokých školmohli zapojit dopraxe
ve firmách a dostali za to kreditní ohodnocení. Mezi
tři hlavní nástroje, jak situaci v technickém vzdělá-
vání zlepšit, patří podle názoru představitelů firem
povinné praxe a stáže v podnicích pro učitele odbor-

VÍC NEŽ TŘETINA FIREM
TĚŽKO SHÁNÍ TECHNIKY

Nejžádanější firmy
pro studenty
přírodních věd

1. Vzdělávací a výzkumné instituce
2. Nemocniční a léčebná zařízení
3. Zentiva
4. Google
5. Nestlé
6. ČEZ
7. Plzeňský Prazdroj
8. Kofola
9. Agrofert Holding
10. Český aeroholding
11. Škoda Auto
12. Microsoft
13. Pivovary Staropramen
14. Coca-Cola HBC
15. Procter & Gamble
16. Danone
17. IBM
18. Veolia Voda
19. Novartis
20. Lego
21. IKEA
22. Seznam.cz
23. České dráhy
24. Unipetrol
25. Samsung
26. ČSOB
27. Komerční banka
28. Metrostav
29. Siemens
30. Unilever
31. Česká spořitelna
32. Škoda Transportation
33. Honeywell
34. BASF
35. Mondelez International
36. Česká pojišťovna
37. RWE
38. GE Money Bank
39. Skanska
40. Oracle
41. Alza.cz
42. GSK
43. Hyundai
44. McKinsey & Company
45. Správa železniční dopravní cesty
46. DHL
47. Toyota Peugeot Citroën Automobile
48. T-Mobile
49. Robert Bosch
50. Dell
51. KPMG
52. UniCredit Bank
53. Tesco
54. Vodafone
55. E.ON Česká republika
56. Kooperativa
57. The Boston Consulting Group
58. Avast Software
59. Philip Morris
60. HP
61. Raiffeisenbank
62. Fujitsu Technology Solutions
63. Barclays
64. ESET software
65. Red Hat
66. Economia
67. Unicorn
68. AERO Vodochody
69. PwC
70. EY
71. AVG Technologies CZ
72. AT&T
73. ArcelorMittal
74. Saint-Gobain
75. Strabag
76. Deloitte
77. TÜV SÜD Group
78. CA Technologies
79. 3M Česko
80. ČKD
ZDROJ: CZECH REPUBLIC’S MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS 2015,
UNIVERSUM

ných předmětů, možnost uzavírat smlouvymezi žá-
kem a podnikem ohledně přípravy budoucí pracov-
ní pozice a také rozšíření praktické výuky pro žáky
maturitních oborů. Tyto kroky podporuje téměř po-
lovina firem.

Studenty přírodních věd láká práce pro stát
Zaměstnavatelem, který si naopak nemůže na nedo-
statekzájmuabsolventůstěžovat, jeoproti tomustát.
Právě státní vzdělávací a výzkumné instituce, jako
například školynebo třebaAkademievěd, jsounejžá-
danějšímzaměstnavatelemzpohleduabsolventůpří-
rodníchvědzčeskýchvysokýchškol.Zjistil tovýzkum
mezivícenež 13 tisíci českýchstudentůvysokýchškol
a univerzit, který na konci roku udělala švédská spo-
lečnostUniversumačeskámediální skupinaStudenta
Media.Jednazhlavníchotázekzněla,kambynejraději
hned po škole nastoupili do zaměstnání.
Tito studenti chtějí do státní výzkumné instituce,

dokonce i když tam pravděpodobně dostanoumenší
plat než v soukromé firmě.
„Studentimyslí do budoucna, hledají stabilní práci

a jistotu, o které si myslí, že ji naleznou právě nebo
převážněve státních institucích,“ říkáTomášRašner,
ředitel společnosti Studenta Media. „Pocit, že slouží
dobré věci, je pro něnejdůležitějšímkariérnímcílem,
stejně jako rovnováhamezipracovnímasoukromým
životem.Věří, že jimnapříkladvýzkumnéústavy tato
kritériamohou nabídnout,“ dodává Rašner.
Druhým nejžádanějším zaměstnavatelem jsou ne-

mocnice a třetím farmaceutická Zentiva. Z potravi-
nářských firem je mezi studenty nejprestižnější švý-
carský potravinářský gigant Nestlé. „Se studenty se
setkávámeužvprůběhu jejich studianavysokéškole,
například při různých kariérních veletrzích. Pořádá-
me takédnyotevřenýchdveří vnaší pražské centrále
i ve výrobních závodech,“ podotýkáAndrea Brožová,
komunikačnímanažerka v Nestlé.
„Hlavní je ale naše iniciativa podporující zaměst-

návání mladých lidí. Jedním z pilířů této iniciativy
je Nestlé Kariérní poradenství. Jedná se o bezplatný
program,kterýstudentůmkaždýměsícumožňujena-
hlédnoutpodpokličkureálnéhobyznysu,pomáhá jim
s vypracovánímatraktivního životopisu a součástí je
i individuálnímentoring,“ dodává Brožová.

Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

Vladimír Kulla
ředitel vývojového a prototypového centra
SIEMENS ČR
Setkáváme se s tím, že absolventům kromě
alespoň základních praktických zkušeností
chybí zejména měkké dovednosti. K tomu se
navíc přidává povrchní znalost cizího jazyka,
takže absolvent neumí souvisle komunikovat se
zahraničními kolegy.

Pavel Roman
šéf komunikace ROBERT BOSCH odbytová
Ti, které si vychováme ve svých učilištích nebo
kteří praktikují v našich školicích střediscích Bosch
ve spolupráci se školami, ano. Ostatním chybí bud
praktická odbornost úplně, nebo se po srážce s
realitou zaučují několik týdnů, v průměru tak šest
týdnů závisle na odbornosti a používané výrobní
technologii.

Pavel Matoška
ředitel a majitel PENTA TRADING
Při pohovoru se snažíme najít místo každému,
kdo opouští technickou školu alespoň se znalostí
Pythagorovy věty. Nechci vyvolávat paniku ani
šokovat, ale 90 % absolventů technických škol
se omezí na konstatování, že o ní někdy slyšeli,
použít ji rozhodně neumí, a dokonce jsme byli i
svědky vyjádření, že „řecké dějiny“ neprobírali.
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Firemní vzdělávání

TALENTY SI ROZVÍJEJÍ SAMI Z ŘAD
VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

D
ůstojnýobjekt, který stojí kousekodhlavní
budovy firmy ArcelorMittal Ostrava, nese
názevuniverzita.Aopravdujsouvněmmalé
avětšíučebny, jak jeznámezvysokýchškol,
i velký sál, který poslouží jako posluchárna

i pro několik desítek lidí. Hutní společnost se 7500
zaměstnanci si totiž zakládá na tom, že své talenty
rozvíjí sama. Ke vzdělání, které získají na běžných
typech škol, jim firemní univerzita přidá speciální
dovednosti šité namíru potřebámhutě.
OstravskápobočkaArcelorMittalUniversityvznikla

vroce2011, jakodruhánasvětě,poafrickémJohannes-
burgu. „Našimanažeři jezdili na vzdělávací programy
do centrály v Lucembursku, ale potřeba vzdělávání
v Ostravě a v celém regionu střední Evropy byla ta-
ková, že jsme získali povolení založit tady pobočku,“
vysvětlila vedoucí oddělení personální podpory Ve-
ronikaMuroňová.
„Je to pro nás velice prestižní záležitost, protože

Ostrava byla první pobočkou v Evropě a druhou na
světě, které se podařilo tento status získat,“ řekl ge-
nerální ředitelArcelorMittalOstravaTapasRajderkar.
Nadnárodní podnik založil svouArcelorMittal Uni-

versity vLucemburkuv roce2006.Tanavázalana tra-
dicefiremníhovzdělávánívpůvodníchhutníchspoleč-
nostechMittalSteelaArcelor.Odroku2011,kdypřibyla
druhá, českápobočkaArcelorMittalUniversity, seško-
la ještě rozrostla. Dnes už fungují pobočky ve Francii,
v Kanadě, v Polsku a od loňska také na Ukrajině.
Cílemuniverzity jerozvíjet talentyaodborníkyzřad

vlastníchzaměstnancůapřipravovat takbudoucí líd-
ry firmy. Ročně jí projde na 20 tisíc lidí. Ostravská
pobočka převzala systém korporátního vzdělávání
a hlavní výukové programy. „Univerzita umožňuje
sdílet odborné know-how v podnicích celé skupiny
ArcelorMittal po celém světě. Na přípravě a realizaci
programůproArcelorMittalUniversity sepodílejí in-
terní i externíodborníci včetněvrcholovéhomanage-
mentu firmy,“ objasnila vedoucí vzdělávání a rozvoje
Kateřina Kovářová. Filozofií univerzity není konku-
rovat jiným vysokým školám a poskytovat formální
vysokoškolské vzdělání, zaměření je zcela jiné. Jejím
posláním jevyvíjet aposkytovatvzdělávacíprogramy
odpovídající potřebám společnosti a zaměstnanců
vcelémsvémspektruodprofesníchodbornýchkurzů
až pomanažerské akademie.
Ostravský kampus slouží pro všechny možné typy

vzdělávání. Rozvrh jednotlivých školení, seminářů
aworkshopů je stále zaplněn,málokterýdenzejí učeb-
ny prázdnotou. Jen za rok 2014 v nich strávili zaměst-
nanci firmy přes sto tisíc školicích hodin, na profes-
níchkurzechseprostřídalona 1100účastníků.Seznam
vzdělávacích akcí vydá na menší knížku. V kampusu
se školí bezpečnost práce i požární ochrana, konají
se v něm kurzy pro mistry i zaměstnance dělnických
profesí, třebapro jeřábníky, vazačebřemen, lešenáře…
Vnabídce je i celá řada školení pro uživatele počítačů
i kurzů angličtiny. Ovšem nejprestižnější jsou samo-
zřejmě různé manažerské kurzy týmové práce, řízení
konfliktů, strategického rozhodování, komunikace,
projektovéhořízení atp.Vnichsedělnícipřipravujína
pozicemistrů, pracovníci liniovéhomanagementu se

OSTRAVSKÁ POBOČKA ARCELORMITTAL UNIVERSITY VYVÍJÍ A POSKYTUJE VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY ODPOVÍDAJÍCÍ POTŘEBÁM FIRMY I ZAMĚSTNANCŮ

Může jít i o život. V pobočce
ArcelorMittal University v polském
Krakově se uskutečnilo mimo
jiné i praktické školení prevence
smrtelných úrazů. Přítomný byl
dokonce Lakšmí Mittal, šéf a ma-
joritní vlastník ArcelorMittalu
(na snímku v modré přilbě).
FOTO: ARCELORMITTAL

Ivana Gračková
autori@economia.cz

chystají napostyvevedenífirmy. Střední avyššíman-
agement se vzdělává v leadership akademii. Dostat se
do nich mohou zaměstnanci jen s doporučením kari-
érníkomise.Obsahběžnýchkurzůsiostravskáuniver-
zitapřipravuje sama, větší standardizovanéprogramy
přebírá z lucemburské centrály. Některých se účastní
i zaměstnanci ArcelorMittal z Polska, Rumunska či
Německa. Vedle jednorázových školení fungují i ně-
kolikaleté programy, například talent program, i dva
speciálně zaměřené na ženy. „Už dávno se ví, že ženy
zjemňujífiremníkulturu. Jeprokázáno, že společnosti
se ženami na manažerských pozicích mají lepší eko-
nomické výsledky. Na trhu chybějí talenti a přitom56
procent vysokoškoláků jsou ženy. Ve vedení velkých
firem v České republice je jich jen 15 procent. Takže
všechny podniky budou muset s touto situací praco-
vat,“ vysvětlilaVeronikaMuroňová, samaabsolventka
jednoho ze specializovaných programů.
Program, který ženy připravuje pro pozice ve vr-

cholovém managementu, se nazývá WIL (woman in
leadership)aučímanažerky, jakuspětvpřevážněmuž-
ském ocelářském průmyslu. ProgramWEL (woman
emerging in leadership) je zaměřen na ženy ve střed-
níchmanažerskýchpozicích. „Zdovedností, kteréoba
programyučí,mipřipadázajímavénapříkladbudování
osobníznačkytak,abybylyženyvefirmáchviditelnése
svýmisilnýmistránkami,“zmínilaVeronikaMuroňová.

TřiatřicetiletýPetrKrainasizasenemůževynachvá-
lit přednáškyk zvládání stresu a timemanagementu.
„Byl to jedenzposledníchseminářů,které jsemnedáv-
no absolvoval v rámci Talent programu, do kterého
jsem zařazen. A také se mi líbila přednáška k projek-
tovémuřízení,kterásepřímovztahovalaktomu,cove
firmě dělám,“ líčí mladý inženýr. V ArcelorMittal Os-
trava pracoval na brigádách už v době studia Fakulty
stavebníVysoké školybáňské–Technickéuniverzity
Ostrava. Hned po jejím absolvování nastoupil v roce
2006dohutěna oddělení přípravy a realizace staveb.
„Okamžitě jsemvpodniku začal chodit na angličtinu.
Na vysoké jsem ji dělal jen dva roky amoc jsem jí ne-
dával, takže to byl pro mě na startu velký handicap.
S dnešními zkušenostmi bych se už ve škole na cizí
jazyk soustředil více. Nebo bych vyjel někam do za-
hraničí,“ rekapituluje Kraina.
Dnes zvládá angličtinu dobře, pomohly mu nejen

firemní kurzy, ale také každodenní komunikace s in-
dickými nadřízenými. Jeho šéf ho pak doporučil do
Talent programu, který se člení na čtyři úseky. První
dva si rozložil do čtyř let. „Byla toproměpochvala, že
mě vybrali. Navíc jsem si říkal, že když do vás firma
investuje, tak s vámi asi i počítá. To je dobré vědomí.
Takmám fajn pocit, že něco přináším já firmě, stejně
jakoonaněcopřinášímně. Je to závazek!“ je přesvěd-
čen Petr Kraina.

KVALITA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Partnery přílohy Kvalita technického vzdělávání jsou
Příloha
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