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Ačkoli je doktor Kofi Nkrumah-Young z kulturně nám
poměrně vzdálené Jamajky, domníváme se, že bude pro
čtenáře Auly zajímavý hned z několika důvodů.

Jana Husa, o které od dětství slýchal od svých učitelů.
Ve volném čase rád zahradničí, poslouchá reggae a pije
vynikající jamajskou kávu Blue Mountain.

Narodil se v roce 1960 v Kingstonu na Jamajce, má
ženu a dva syny. Je vice-prezidentem jamajské University of Technology. V této instituci pracuje od roku
1991 jako její ﬁnanční manažer; v naší terminologii se
jeho funkce blíží roli kvestora. Je také exprezidentem
Jamajské asociace kvestorů. Zabývá se výzkumem
ﬁnancování vysokých škol, zajímá ho jak ﬁnancování
a management systémů terciárního vzdělávání, tak
i ﬁnancování a řízení jednotlivých vysokých škol.
Zvláštní profesionální zájem má o způsoby měření
ceny studia (cost of study), která je v jamajském systému
rozhodující pro stanovení poplatků za studium.
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V létě roku 2005 navštívil Českou republiku v rámci výzkumu pro svůj doktorský výzkum nazvaný
„Exploring Financing Options for Higher Education
in Jamaica“. V Centru pro studium vysokého školství
(CSVŠ) měl zajímavou přednášku o modelech ﬁnancování vysokého školství. Pro svůj projekt v České
republice realizoval řadu interview s administrátory českých vysokých škol, s úředníky ministerstev
i s výzkumníky. Cílem jeho doktorské práce na Univerzitě v Bathu bylo ukázat, jaké dopady měly a mají
různé modely financování terciárního vzdělávání
na systém terciárního vzdělávání na Jamajce, a jaké
možnosti má jamajská vláda při hledání optimálního
modelu jeho ﬁnancování. Jamajská vláda podporuje
17 institucí terciárního vzdělávání, z toho však pouze
dvě mají statut vysoké školy.
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Jeho zájem o Českou republiku je spojen také s jeho
další rolí, je duchovním jamajské Jednoty bratrské
(Moravian Church). Od roku 1983 do roku 1989 pracoval
jako duchovní Jednoty bratrské na plný úvazek. Jeho
prvním zájmem po příjezdu do Prahy bylo vidět sochu
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