
Dne 5. listopadu se v Brně konala další debata z cyklu Café Evropa v regionech, 
tentokrát na téma „Odliv mladých mozků – hrozba pro ČR?“. Diskuze se 
zúčastnili tři hosté. Pozvání přijali Martin Hrabálek, který působí na Mendelově 
univerzitě v Brně a věnuje se problematice evropské ekonomické migrace, dále 
paní docentka Magdalena Kotýnková z Národohospodářské fakulty VŠE a v 
neposlední řadě pan Lubor Lacina, profesor z Mendelovy univerzity. 
Moderování debaty se ujal Martin Vokálek z Institutu pro evropskou politiku 
EUROPEUM. Problematika odlivu mozků z České republiky je úzce propojena 
zejména s lékařskými obory, a tímto směrem byla zahájena i celá debata. Podle 
paní docentky Kotýnkové jsou však čeští lékaři pouze nejviditelnější skupinou, 
která odchází do zahraničí. Podotýká, že se ekonomická migrace silně dotýká i 
jiných vědních a technických oborů, zmiňuje konkrétně biomedicínu anebo 
strojírenství. Žádaní jsou i mladí Češi působící v oblasti informačních technologií 
(IT). Zde je však zásadní rozdíl, na který upozornil pan Hrabálek. Medicínu je 
třeba praktikovat na konkrétním místě, kdežto IT práci lze dělat odkudkoliv, díky 
čemuž nemusí lidé odcházet do zahraničí, a i přesto budou firmou náležitě 
ohodnoceni.

vysokých školách a dodal, že pouze malý podíl těchto mladých zamýšlí návrat 
domů na Slovensko. Martin Hrabálek reagoval, že Česká republika by se bez 
ekonomické migrace z jiných zemí neobešla. Uvedl, že „pro ČR je hlavní 
zdrojovou zemí Ukrajina. Ročně se do ČR ve zjednodušeném režimu dostane 
až 20 tisíc Ukrajinců. Otázkou je, zdali se toto číslo do budoucna nezvedne, 
protože pracovní síla zde chybí.“ Na další otázku, co může Česká republika 
dělat k udržení si mladých talentů, reagovala paní Kotýnková s tím, že „V 
současné době na to naše ekonomika nemá.“. Pan profesor Lacina dodal, že 
migrace je nevyhnutelná a je třeba se s ní naučit pracovat. V úzké souvislosti s 
předchozí otázkou byla diskutujícím položena i otázka ohledně návratové 
politiky. Pan Hrabálek zmínil konkrétní příklad, Indii, z níž obrovské procento 
lidí studujících IT obory skončí jako pracovní síla v USA. Jako jediný důvod 
možného návratu uvádí rodinné problémy. Paní docentka Kotýnková dodává, 
že jedním z důsledků Brexitu by mohl být právě návrat některých Čechů zpět 
do České republiky. Otázka, co by mohlo mladé lidi přilákat k návratu domů, 
byla položena i publiku. Nejvíce byl slyšen motiv rodiny. Zmíněno bylo však i 
zjednodušení byrokracie pro podnikatele v ČR, či vstřícnější sociální systém. 

V další části se debata věnovala důležité otázce týkající se vybavenosti mladých 
Čechů, ve smyslu jejich vědomostí a schopností, a jejich atraktivitě pro 
zahraniční pracovní trhy. Pan profesor Lacina podotkl, že zdali je člověk dobře 
připraven na trh práce se pozná až v samotném střetu s realitou. Martin 
Hrabálek okomentoval konkrétně jazykovou vybavenost a poznamenal, že 
„Češi na vysokých školách ovládající angličtinu nadprůměrně, ve srovnání s jižní 
Evropou.“ Naprosto neopominutelná otázka diskuze se týkala motivů, které 
vedou mladé Čechy pryč z rodné země. Paní docentka Kotýnková označila za 
jedny z hlavních motivů pracovní podmínky a finanční ohodnocení. „V zahraničí 
je například v oboru zdravotnictví umožněna práce s lepší a modernější 
technikou.“, upřesnila. Motiv vyšší finanční odměny za práci dle ní zasahuje do 
dvou rovin: peníze jsou důležité nejen ve smyslu mezd, ale také ve smyslu míry 
investic, které do konkrétního oboru proudí. Martin Hrabálek souhlasí s 
motivem peněz, ale vedle nich zdůrazňuje i ambice a touhu mladých lidí se v 
zahraničí rozvíjet. Během debatního večera zazněla od moderátora i otázka ve 
věci srovnání situace s ostatními zeměmi v regionu střední a východní Evropy.
 Pan Lacina poukázal na velké množství slovenských studentů na českých

 „Češi na vysokých školách ovládající angličtinu 
nadprůměrně, ve srovnání s jižní Evropou.”
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Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oficiálními stanovisky a postoji institucí EU.

Odliv mladých mozků

„Zda-li je člověk dobře připraven na trh práce 
se pozná až v samotném střetu s realitou.”


