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Tisková zpráva, 13. září 2012  

Odborníci z MU připravují šest nových publikací o energetické bezpečnosti   

Nedostatek odborníků na energetickou bezpečnost v České republice byl jedním z hlavních důvodů pro 

start projektu Inovace výuky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jehož součástí jsou i 

nové přednášky zaměřené na jedno z nejdiskutovanějších témat posledních let. Ke vzdělávání 

chybějících specialistů na energetiku a energetickou bezpečnost přispěje také šest nových publikací, 

které univerzita vydá letos na podzim.   

Za jeden a půl roku trvání projektu se přednášek věnovaných energetice a energetické bezpečnosti 

zúčastnilo již téměř 350 studentů a tři desítky lektorů z firemní i akademické oblasti z České republiky, 

Velké Británie, Izraele či Spojených států. 

„Co do množství vyučovaných kurzů, nabízených stáží, souběžně pořádaných vzdělávacích akcí i počtu 

proškolených studentů je projekt v Česku ojedinělý,“ uvedl odborník na energetickou bezpečnost Filip 

Černoch z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Za klíčový považuje interdisciplinární 

přístup, který kombinuje poznatky z politických věd, ekonomie, technických oborů i práv.  

Absolventi tohoto oboru budou působit na místech, kde se o energetické budoucnosti České republiky 

rozhoduje, vybavení potřebnými znalostmi a schopností orientovat se v mezinárodních vztazích 

a politických otázkách. Projekt přitom nezůstává pouze u předávání teoretických znalostí. Studenti se 

účastní seminářů s domácími i zahraničními experty, vedou diskuze na odborná témata s pracovníky 

elektráren, dispečinků rozvodných sítí, zásobníků zemního plynu či se zaměstnanci burzy. 

To, že je v České republice podobných odborníků nedostatek, dokládá i zájem partnerů projektu – lídrů 

na českém trhu s energetikou. „Podporuje nás například společnost ČEZ, která každý semestr přivítá 

studenty na své centrále. Letos se významně zapojila do pořádání prvního ročníku letní školy 

energetické bezpečnosti, kde byl samostatný prostor věnován i jaderné energetice včetně návštěvy 

Temelína,“ poznamenala vedoucí projektu Hedvika Koďousková. O kvalitě studentů se podle ní 

přesvědčili i na ministerstvu průmyslu a obchodu, kam byli v  minulém semestru vysláni dva vybraní 

studenti. Další letos vyrazí na stáže i na Stálé zastoupení ČR v Bruselu. 

Kontakt: Martin Jirušek, PR specialista, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulta sociálních studií 

MU, tel.: 737301771, jirusek.martin@mail.muni.cz  
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