TISKOVÁ ZPRÁVA
Společnost PwC a zástupci univerzit diskutují
nad kompetencemi budoucnosti a důležitostí
vysokých škol!
1. 10. 2020
●

V rámci finále Ekonomické olympiády 2020 byl uspořádán diskuzní panel
„Poznejte kompetence budoucnosti“.

●

Diskuzního panelu se zúčastnili zástupci společnosti PwC a zástupci
Univerzity Tomáše Bati, Masarykovy univerzity a Vysoké školy finanční a
správní.

● Panel byl moderován zakladatelkou a ředitelkou INEV Martinou Bacíkovou.
Součástí on-line finále IV. ročníku Ekonomické olympiády byl diskuzní panel, který
nese název „Poznejte kompetence budoucnosti“. Tento diskuzní panel se snažil odpovědět
na otázky týkající se robotizace, kritického myšlení nebo přípravy studentů na
budoucnost. Zástupci také diskutovali nad důležitostí flexibility vysoké školy a spolupráce
s partnerskými společnostmi, které studentům umožňují získat praxi. V souvislosti
koronavirou krizí byla také zmíněna distanční výuka a s ní spojena digitalizace ve školství.
Jako zástupci univerzit se diskuze zúčastnili děkan Fakulty managementu
a ekonomiky UTB doc. Ing. David Tuček, Ph.D., za brněnskou Ekonomickou – správní
fakultu Masarykovy univerzity proděkan pro kombinované studium Ing. Petr Valouch,
Ph.D. a za Vysokou školu finanční a správní prorektor pro strategii
a mezinárodní vztahy doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
„Z hlediska klíčových, přenositelných kompetencí ty chápeme jako ty, které jsou důležité
i v řadě životních situacích – podpora schopnosti týmové práce či umění jednat s lidmi. Tuto
část kompetencí je možné prohloubit v rámci předmětů jako je například řízení lidských
zdrojů.“ Za UTB dodává doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Neustále měnících potřeb si je vědoma i Vysoká škola finanční a správní, prorektor
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. se vyjádřil takto: „Na oboru financí je nejvíce vidět měnící se
svět. Každý týden a každý den je nějaká novinka. Studentům dáváme nástroj a poté sami sledují
další vývoj. Každý člověk nesmí zastavit tu práci sám na sobě, to je klíčové, protože
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sebevzdělávání a sebepoznávání se nikdy nezastaví.“ Je známo, že spousta mladých lidí
vnímá vysokou školu jako jediný zdroj vzdělání, přitom dnešní doba nabízí mnoho různých
způsobů jak se dále vzdělávat.
Ing. Petr Valouch Ph.D., z Masarykovy univerzity se ke kompetencím budoucnosti
staví takto: „Celoživotní vzdělávání je dneska jeden z trendů, který Masarykova univerzita
přijímá za své. Musíme si uvědomit, že dneska studenty nepřipravíme během pěti let na
kariéru, která bude trvat dalších 40 a více let.“
„Musíme si být schopni přiznat, že svět se neustále mění, přichází nové požadavky,
názory a objevy, které budou vyžadovat nové penzum znalostí a dovedností. Potřebujeme také
nabízet jako univerzita podporu v dalším vzdělávání a kariéře.“
Za společnost PwC se diskuzního panelu zúčastnila také ředitelka lidských zdrojů
Martina Kučová, ta v rámci diskuzního panelu poznamenala: „Děti jsou dnes velmi zdatné
co se týká komunikace přes sociální sítě, práce s technologiemi, to jsou věci, které my jsme dříve
neměli. Je to jejich velká výhoda, ale částečně také nevýhoda. My a možná i mladá generace se
čím dál více utápí v sociálním světě technologií a zapomíná běžně žít, zapomínáme se například
věnovat svému zdraví a rozvoji mentálních schopností.“
„Musím velmi dobře znám to, co dělám. Proto abych v budoucnosti uspěl musím mít
další kompetence - schopnost učit se dál, schopnost být otevřen novým věcem, přizpůsobit se
měnícímu se prostředí a umět se v tom světě zorientovat.“
„Dnes u náboru lidí sledujeme jejich potenciál – zjišťujeme jak rychle se učí nebo
jak pracují pod stresem.“
Diskuzní panel „Poznejte kompetence budoucnosti“ si můžete pustit zde. Děkujeme všem
spíkrům za účast při této diskuzi.
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O Ekonomické olympiádě
Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech
z ekonomie a financí pro středoškoláky v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a nově
také v Řecku a Číně. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou
zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích
a podporovat nadějné budoucí ekonomy. Ekonomickou olympiádu od roku 2016
pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického
vzdělávání z. ú. (INEV), která vytváří zázemí pro studium a výuku ekonomie
a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické
a finanční gramotnosti ve společnosti.

Kontakty pro média:
Martina Bacíková
E-mail: bacikova@inev.cz
Telefonní číslo: 731 826 750
Michaela Tóthová
E-mail: tothova@inev.cz
Telefonní číslo: 721 507 384
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