
 
 

P O Z V Á N K A 

na  

veřejné slyšení 

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, 

za odborné podpory Mezinárodní mládežnické organizace „Youth Time“, 

které se bude konat  

dne 10. června 2014 od 10:00 hodin  

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ 

na téma: 

"Aktuální vývojové trendy, metody a 

prostředky vzdělávání mládeže:  
vyvážení poměru formálního  
a neformálního vzdělávání" 

 

10:00 - 10:05 hod. 

Zahájení  
senátor Jiří Oberfalzer 

 
10:05 – 10:10 hod. 

Úvodní slovo 
Julia Kinash, prezidentka Mezinárodní mládežnické organizace „Youth Time“ 

 

10:10 - 10:25 hod. 

Výsledky NV při práci s mládeží. Podmínky vytvářené státem pro 
podporu NV. 

Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež, MŠMT ČR 

 
10:25 - 10:40 hod. 

Efektivita zahraničních stáží pro studenty a podněty ke zkvalitnění 
přípravy studentů pro budoucí zaměstnavatele 

Jiří Hnilica, prorektor pro mezinárodní vztahy VŠE v Praze 



10:40 - 10:55 hod. 

Aktuální situace na trhu práce v ČR z pohledu mladých a absolventů 
Jan Marek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí 

 
10:55 - 11:10 hod. 

Studentská aktivita - její pozitiva, negativa a důsledky pro studenty 
Jan Formánek, předseda Spolku českých právníků VŠEHRD 

 
11:10 – 11:25 hod. 

Vliv medií a internetu na mládež a jeho vzdělávání 
Lucie Cepáková, předsedkyně občanského sdružení EKONOM 

 
11:25 – 11:50 hod. 

Diskuse 

 
11:50 – 12:15 hod. 

přestávka 

 
12:15 – 12:30 hod. 

Psychologie současné mládeže při přechodu ze studijního prostředí  
na pracovní trh a vliv rodiny při tomto přechodu 

Petr Macek, proděkan FSS MUNI 

 
12:30 - 12:45 hod. 

Hodnoty mladých lidí a podnikové vzdělávání  
v zahraničních společnostech 

Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů ŠKODA-AUTO 

 
12:45 – 13:00 hod. 

Vliv dalšího vzdělávání na rozvoj osobnosti mládeže 
 pro přechod na pracovní trh 
Helena Plitzová, ředitelka NIDV 

 
13:00 – 13:45 hod. 

Diskuse  
v rozsahu do 5 minut 

 
13:45 – 14:00 hod. 

Shrnutí a závěr 
 

Průběh veřejného slyšení výboru řídí senátor Jiří Oberfalzer. 

 

 

PhDr. Jaromír Jermář v. r. 
předseda výboru 

 
Svou účast, prosím, potvrďte do 6. června 2014 

 na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz. 
Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu. 

 
Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. 

Průkaz totožnosti nutný. 

Předpokládané ukončení je do 14:00 hodin. 
 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.  
Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení  

na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením. 

mailto:borodacovah@senat.cz

