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Položme si otázku – co je výhodou standardizace? Kdybychom hledali odpověď třeba na 
internetu, najdeme celou řadu různých charakteristik. Jsou to například rychlost, efektivnost, 
snazší komunikace, předvídatelnost, produkční úspory a mnohé další. Pokud se ohlédneme 
dostatečně daleko zpět na to, jak se u nás vyvíjí řízení vysokých škol a fakult, můžeme 
pozorovat, že se postupně celé stále více halí do hávu standardizace. To mně do značné míry 
zjednodušuje můj aktuální úkol. Je jím předložení programového prohlášení pro volbu 
kandidáta na funkci děkana naší fakulty pro období 2016-2020. 

V běhu času se  akademická obec v pravidelných periodách aktivizuje a hledá shodu nad 
dalším vývojem fakulty. Na akademické půdě se horečně jedná, přemítá, plánuje, 
připomínkuje, zapracovává, odhaduje se budoucnost, vytváří se věcné plány, rozpočty - to 
v krátkodobém horizontu, jednou za čas pak i v horizontu delším; pak jsou výsledkem 
dlouhodobé záměry. Oba tyto typy dokumentů tvoří hlavní charakteristiky hřiště, na kterém 
akademický provoz napříště probíhá a předurčují i jeho pravidla. Není samozřejmě pravdou, 
že sám proces řízení fakulty je již natolik standardní, že bychom ho mohli třeba zadat 
nějakému vyspělému počítači s umělou inteligencí. To bychom pak nemuseli hledat vhodného 
kandidáta na nejvyšší fakultní pozici, ale nějaký příhodný stroj. 

Nedávno jsme ukončili práce jak na našem letošním věcném plánu a rozpočtu, tak i 
dlouhodobém záměru fakulty do roku 2020. Oba dokumenty pak byly naším akademickým 
senátem přijaty. Chtěl bych zde podtrhnout charakteristické rysy jejich vzniku. Oba byly 
projednávány standardním způsobem - beze spěchu, opakovaně diskutované na různých 
úrovních a každý člen akademické obce měl svým způsobem možnost se do jejich přípravy 
zapojit. Vyzvedávám zejména demokratický a otevřený systém jejich zpracování. Práce na 
obou dokumentech jsem se aktivně zúčastnil a s uspokojením mohu konstatovat, že se nám 
podařilo sestavit dobré, vyvážené dokumenty, s jejichž obsahem i směřováním se 
pochopitelně osobně ztotožňuji. Tak se oklikou vracím k tomu, s čím jsem začal.  

Má úloha při předkládání programového prohlášení by mohla být velice jednoduchá a 
spočívala by v banálním konstatování: mé programové prohlášení tvoří jednotu 

s dlouhodobým záměrem fakulty, v něm se můžete dobrat všeho podstatného, čeho bych chtěl 

v nadcházejícím období dosáhnout. Nebylo by to ale asi slušné a pro čtenáře ani pohodlné. 
Věc proto rozvedu. 

 

Pohled směrem do minulosti 

Protože se chci o funkci děkana ucházet pro druhé funkční období, vidím jako poctivé provést 
nejprve krátkou konfrontaci aktuálního stavu věcí s mým programovým prohlášením z roku 
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2012. Řeč byla zejména o třech oblastech. Zvyšování publikačního výkonu, vytváření 
moderního pracovního prostředí, včetně pracovních motivací, a podpoře kvalifikačního růstu.  

V oblasti publikačního výkonu jsme zaznamenali dynamiku nárůstu. Ač nerad, musím však 
připustit, že tato dynamika nebyla tak výrazná, jak bychom si představovali. Ze strany  vedení 
fakulty  byl průběžně vyvíjen systematický „tlak na publikování“, který s nadsázkou mohl 
připomínat Jiránkův kreslený vtip: prochází vedoucí kolem podřízených a pobízí je – bádám, 

bádám a neflákám se! Fakt, že se výsledky dostavovaly jen pozvolna, však do určité míry 
plyne z povahy věci samé. V rámci republiky jsme se mezi ekonomickými fakultami posunuli 
do první poloviny závodního pelotonu - aktuálně jsme na sedmém místě (z celkového počtu 
24 veřejných vysokých škol/fakult ekonomického zaměření). Na univerzitě však vyznívá 
srovnání s hlavními konkurenty (FSS, PrF) méně optimisticky: jsme na 52 % výkonu PrF  a 
43% výkonu FSS.  

Existuje celá plejáda faktorů, které výkon ovlivňují. Konkurenční ekonomické fakulty, 
umístěné na předních místech, obvykle disponují vlastními „impaktovanými“ nebo 
„scopusovskými“ periodiky, taková my zatím nemáme. Jsme to ale zejména my sami, kdo 
stojí za slabším výkonem, a je otázkou, zda je to vlažnějším pracovním nasazením, 
nedostatečnou kreativitou či neschopností uvažovat v dlouhodobějším horizontu.  

Příslib vytvářet moderní pracovní prostředí v širokém slova smyslu se nám, soudím, dařilo 
naplňovat téměř bezezbytku: máme vkusně rekonstruovanou knihovnu a fakultní foyer, nový 
akademický klub - „kde to žije“, modernizované velké učebny, vznikl kuřácký koutek 
oddělený od budovy, přístřešek pro kola a mnohé další. Do budoucna snad zbývá jen 
optimální sladění funkcí a stylu - genia loci, chcete-li - fakultního foyer - tak, aby 
návštěvníky, zaměstnance i studenty oslovovalo co nejpříjemnější atmosférou. 

Pracovní svět se neskládá jen z fyzického prostředí, ale i ze systému odměňování a motivací, 
které ovlivňují spokojenost zaměstnanců. Kde se z hlediska odměňování pohybujeme, je 
možné zjistit ze dvou srovnání. Prvním z nich je srovnání platů s ostatními v rámci republiky. 
V roce 2014 byla naše univerzita podle celkových průměrných mezd se 46,7 tis. Kč na prvním 
místě mezi vysokými školami v republice, pro zajímavost uvádím, že analogické údaje pro 
VŠE Praha byly 37,1 tis. Kč a pro UK Praha pak 35,3 tis. Kč.  

Uvnitř univerzity pak dává smysl srovnání s našimi „hlavními konkurenty“, myslím tím 
podobného oborového zaměření i velikosti, tedy FSS a PrF. Ač dosahují výraznějšího 
publikačního výkonu, jejich platy se od našich řádově neliší. U akademiků zaostáváme o 7 až 
14 %, u neučitelských zaměstnanců o 4 až 8 %; v roce 2015 jsme se u akademiků dostali na 
úroveň 52,3 tis. Kč a u „neakademiků“ na 35 tis. Kč. 

Na straně zaměstnaneckých benefitů se kromě již zmíněného fyzického prostředí můžeme 
těšit i z prestiže povolání, z prostředí, kde nepanuje bellum omnium contra omnes 
(vzpomeňme třeba dění na některých školách v nedaleké době), z flexibilní pracovní doby, 
finančních příspěvků na stravování, z penzijního připojištění či zdravotní péče, levného 
telefonování a mnoha dalších. A koneckonců být zaměstnancem brněnské univerzity znamená 
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požívat i prestiž s tím spojenou, univerzita má dobré jméno a je určitě dobrým 
zaměstnavatelem. V oblasti pracovních podmínek žádný významnější dluh nevidím, spíše 
naopak. 

I na poli kvalifikačního růstu se nám - ve srovnání s předchozím obdobím - dařilo. Od roku 
2013 absolvovalo doktorské studium 38 osob, radost máme také z „velké vlny“ habilitací 
v letech 2014 a 2015, kterou úspěšně prošlo 7 našich zaměstnanců, a na obzoru je dalších 5 
s předpokladem zahájení habilitačního řízení v dohledné době. Co se ale zatím nedařilo, je 
získávání titulů univerzitních profesorů, do značné míry je to však způsobeno naší věkovou 
skladbou, tj. poměrně malým početním zastoupením potenciálních kandidátů, tedy docentů ve 
věkové kategorii 45 až 55 let. 

Radost nám může také dělat fakt, že si držíme pozici druhé nejžádanější ekonomické fakulty 
v republice s výběrovostí na úrovni 39 %. Podobný důvod ke spokojenosti nám také dává řada 
nedávno úspěšně ukončených „evropských“ projektů, díky nimž na fakultu „přiteklo“ zhruba 
200 milionů korun.  

Doufám, že to není jen můj dojem, ale oproti minulosti se zdá, že fakulta také více  žije 
mnoha odbornými akcemi, přednáškami odborníků, vědecko-výzkumnými semináři a dalšími.  

Pokud bych měl zobecnit celkovou bilanci uplynulých necelých čtyř let, myslím, že bychom 
mohli být s vývojem fakulty opravdu spokojeni s několika málo výhradami, ke kterým se ještě 
vrátím. 

 

Směrem do budoucnosti 

Již v loňském roce jsme vstoupili do nové etapy fungování vysokých škol. Na prosincovém 
shromáždění akademické obce jsem ho charakterizoval jako procházku po demografickém 

dně. Počtem malé populační ročníky maturantů, zostřující se konkurence, klesající celkový 
počet studentů, stagnující nebo dokonce klesající objemy rozpočtových prostředků1, ukončení 
první velké vlny „evropských“ projektů, které nám v minulosti vylepšovaly naše rozpočty.  

To všechno jsou faktory, na které budeme muset v nadcházejícím období reagovat, faktory, 
které si vynutí - ať už bude děkanem zvolen kdokoli - zvyšování efektivnosti naší práce. Jsem 
velkým příznivcem poklesu počtu studentů na jednoho učitele na „rozumnou mez“, nikoli 
však takového, který by začal narušovat ekonomickou stabilitu celého provozu. Pokud klesl 
počet studentů na fakultě za poslední čtyři roky o celých 31 %, nejeví se pokles počtu 
pedagogů za stejné období o 3 % jako úplně adekvátní. Ano, bude třeba nalézt nějaké 
optimum, což by pro nás, jako pro ekonomy, neměl být neřešitelný problém. Nastaveno by 
mělo být tak, aby ve vyšší míře než doposud umožňovalo více individualizovanou výuku a 
dávalo učitelům prostor věnovat se talentovaným studentům. V nových podmínkách bych rád 

                                                           
1 V roce 2006 platil stát v průměru 56 tis. Kč na jednoho vysokoškoláka, po deseti letech je to již celých 57 tis. 
Kč; nezbývá se než zeptat, jak je to s inflací. Pokud by stát měl platit „stále stejně“, pak by odpovídající částka 
v nynější době měla být na úrovni zhruba 67,5 tis. Kč. 
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i nadále usiloval o takový růst platů, který nám dovolí naše rozpočtové poměry a vyšší 
efektivnost a který bude spravedlivěji zohledňovat pracovní výkon každého zaměstnance. 
Příznivě by se v tom mohla projevit i nastupující druhá vlna „evropských“ projektů. Nejen 
proto bude promyšlené zapojení fakulty do operačních a rozvojových programů a 
mezinárodních schémat jednou z mých programových priorit. 

V zostřené konkurenci musíme daleko víc posílit prosazování naší značky, zejména pak 
cestou skutečné modernizace fakultního webu, tvorbou multimediálních obsahů a tahem na 
vynalézavé aktivity na sociálních sítích. To vše s cílem získávat na trhu ty nejlepší uchazeče a 
systematicky vylepšovat náš veřejný obraz a vnášet ho do povědomí lidí. Určitý dluh vidím i 
v našem zapojení do odborných veřejných debat k aktuálním tématům a zviditelňování se 
v celostátních médiích. Stejně tak bych byl rád, kdybychom se více zapojovali do dění formou 
článků nebo rozhovorů publikovaných v týdenících Ekonom, Euro nebo v Hospodářských 
novinách.  

Zmíním ještě novelu vysokoškolského zákona, která nám díky novým institucionálním 
akreditacím dá do rukou větší volnost, co se týká struktury výuky a její modernizace, 
možnosti rychlé reakce na tržní impulsy a další výhody. Z analýz, které máme k dispozici, 
vyvozujeme, že při přípravě nových studijních programů bychom se měli koncentrovat i na 
rychle rostoucí a perspektivní odvětví, jakými jsou například zdravotní a sociální péče, 
peněžnictví a pojišťovnictví, facility management, nemovitosti, telekomunikace, informační 
technologie a činnosti („big data“), marketing, obchod a veřejná správa. A snažit se - i ve 
spolupráci s dalšími fakultami - nabídnout moderní vzdělávací produkty, o které bude zájem a 
které se budou k těmto odvětvím ústrojně vázat.  

Samostatnou kapitolou v oblasti studia bude také hledání cest a prostředků, jak na fakultu 
dostat a následně na ní udržet co největší množství dobrých, motivovaných studentů. 
Připravujeme rovněž sérii opatření, která by měla snížit poměrně vysokou hladinu studijní 
neúspěšnosti. 

Výuka by také měla ve vyšší míře využívat moderní formy, jako jsou on-line přenosy a 
záznamy a také ryze elektronickou formu u předmětů, u nichž se to hodí. Při tvorbě nových 
akreditací budeme muset zvládnout velkou vlnu papírování, které si tento proces vynutí, 
věřím ale, že výsledek bude stát za to. 

Publikační výkon bych rád zvyšoval sérií opatření a aktivit, z nichž většina je již „v chodu“. 
Zmíním třeba novou směrnici opatření děkana č. 5/2015 - Požadavky na publikační činnost 
akademických pracovníků ESF, stanovující nová pravidla, která by měla brát v úvahu delší 
časový horizont a posilovat jak výkon, tak i jeho kvalitu. Dále je to vznik tří výzkumných 
institutů majících potenciál zvyšování počtu řešených vědecko-výzkumných projektů zejména 
v interdisciplinárních oblastech. Příslibem zvýšení výkonu pak jsou také další dva naše 
časopisy indexované v databázi ERIH+. Určité prostředky budou věnovány na přilákání a 
stabilizaci zahraničních vědeckých odborníků, perspektivní se ukazuje i cesta získávání post-
doktorských pracovníků s mezinárodní zkušeností. To vše by se mělo promítnout do zvýšení 
publikačního výkonu, byť víme, že vše se v této oblasti projevuje se zpožděním. 
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Dědictvím „boloňského procesu“ a dalších vlivů jsou standardizace v prostředí vysokých 
škol, nebývalé zhromadnění výuky, jednostranná orientace „na výkon“ označovaná někdy 
jako „diktatura píle“, vytváření nesmyslných konkurencí, systém „kafemlejnku“ a brutální 
nárůst administrativy. To všechno jsou jevy, se kterými se budeme muset potýkat i nadále. 
Trefně proměnu úlohy univerzitního profesora popisuje Stanislav Komárek: z duchovního 

knížete a podivného specialisty se zajištěným živobytím … se stal manažerem získávajícím a 

rozdělujícím finanční prostředky v nikdy nekončících administrativních rejích. 

V bojích s administrativními hydrami nám bude pomáhat náš administrativní aparát. V 
souladu s letošním věcným plánem se již rozběhl proces hodnocení jednotlivých oddělení 
děkanátu. Nejde ale o nic „fatálního“, na jeho konci by mělo být dosaženo stavu, kdy budou 
jasněji vymezeny kompetence mezi útvary i uvnitř nich, kdy bude jasné, kdo a co dělá, a 
struktura řízení by měla být méně vrstevnatá a krkolomná, jednoduše přizpůsobená aparátu 
čítajícímu méně než tři desítky osob pracujících v několika malých odděleních.  

Z hlediska svého osobního vkladu bych do procesu řízení naší fakulty chtěl kontinuálně 
přispívat k překonávání všech jednostranností svým konsensuálním stylem a vždy budu mít 
na mysli, že hlavním smyslem akademického provozu nejsou papíry a výkazy, ale je to 
především výuka studentů a hlavní postavou je motivovaný pedagog, kterého baví učit i bádat 
a který má studenty rád. A za všech okolností budu mít vždy na mysli, že studenti a jejich 
kvalitní odborná příprava jsou raison d'etre naší fakulty. 

Letos oslavíme 25. výročí založení naší fakulty. Ať již převezme fakultu jako děkan do 
druhého čtvrtstoletí její existence kdokoli, myslím, že bude moci na svěřenou školu pohlížet 
jako na mladou, sympatickou dámu, která má výborný vklad do života, a to nejlepší, to 
nejlepší ji teprve čeká. 

 

Antonín Slaný                                              

                                                               

                                             

V Brně, dne 18. dubna 2016 

 


