
 
Čtvrtý diskusní podvečer o budoucnosti MU  Jan Novotný, Lubomír Kostroň   Poslední z debat cyklu byla věnován personální politice naší univerzity. Úvodním slovem ji zahájil doc. Kostroň, poté Mgr. Petrželková podala pohled na danou problematiku z hlediska 
rektorátu: Zatím převládá rutinní administrativa, více by se měly realizovat dlouhodobé cíle univerzity. Personální politika na univerzitě se velmi liší od podnikové sféry, kde většinou 
stále převládá rozhodující kritérium, tj. zisk. Moderní organizace však spatřují svůj cíl stále více v dokonalé službě zákazníkům, která zisk přináší spíše jako přirozený důsledek.  Tím se 
blíží našemu typu organizace a má proto smysl poučit se z jejich přístupů k této oblasti. Problémem u nás je vůbec vytvoření jednotného systému personální práce při velké 
různorodosti pracovišť  a spojení „ideových“ problémů s rozpočtovými, stejně jako zahrnutí ohledu na dlouhodobou perspektivu. Hlubším problémem je však proto, že cílevědomá 
personální politika na universitě nevstoupila do našeho povědomí jako potřebný nástroj pro zajišťování kvality toho, co děláme. 
Vzhledem k složení účastníků  se  pak  debata  soustředila  zejména  na problémy filosofické a přírodovědecké fakulty, které byly zastoupeny svými děkany. Byly hledány shody a rozdíly 
mezi oběma fakultami.  V obecné rovině bylo konstatováno, že zatímco managementy se porovnávají lokálně, 
vědecká úroveň univerzity se porovnává s celým světem, zatím je však obtížné získat dobré profesory ze zahraničí, jak o tom svědčí např. neschopnost obsadit loschmidtovskou stolici, 
kterou je ochoten  financovat  Bader.  V  budoucnu  je  třeba  počítat s mnohem větším podílem výuky v angličtině. Přesto budeme ještě dlouho závislí na schopnosti mít vlastní 
zdroje kvalitních pracovníků. Nemůžeme trvat na pevné systematice a držet všechny obory, je třeba rozhodovat pružně podle okolností. Kromě v minulosti zavedené vertikální linie, kdy 
vedoucí  katedry  jednal  s  děkanem  a  nebral  ohled na paralelní pracoviště, je třeba rozvíjet i horizontální linii. Docentura by neměla být darem před důchodem, ale základní kvalifikací 
učitele univerzity.  Z problematiky přírodovědecké fakulty, její vědecké výsledky mají rostoucí kvalitu, zatím se 
to však dostatečně neodráží na rostoucím počtu studentů, zvláště v oblasti exaktních věd. Jak zvýšit prestiž vědecké práce, není-li dostatečně finančně hodnocena? Hlavní motivací naštěstí 
zůstává zájem, lze říci, že řada kvalitních výsledků vzniká i při malé odměně a špatném vybavení. Odměny nelze příliš variovat, protože při daných prostředcích by se při vskutku 
přiměřené odměně pro jedny na druhé už nedostalo vůbec.  V uplynulém období prošlo řízení Přírodovědecké fakulty velmi výraznými změnami, lze říci, 
že  byl  naprogramován  systém,  který  je  nyní třeba vyladit a začít využívat jeho předností. V  poslední  době  se  sympaticky  zvyšuje  aktivita  studentů,  v  této  souvislosti  se mluvilo 
o anketě hodnocení učitelů studenty, která na PřF probíhá, a o vzniku Spolku posluchačů PřF. Na filosofické fakultě je problémem větší mnohost oborů, např. velké množství lingvistických 
pracovišť, kde není možné mít pro každou oblast profesora. Je obtížnější zavádět grantový systém, větší roli sehrává konzervativizmus, proti němuž se děkan někdy ocitá v osamělé pozici.  
Debata se také dotkla osudu „děkanů – revolucionářů“, na něž po roce 1989 připadl nesnadný úkol uvést univerzitu a fakulty na nové cesty a kteří za to někdy zaplatili nepřízní kolegů ze 
svých bývalých pracovišť. Na závěr se účastníci shodli na tom, že cyklus debat byl příjemný a užitečný už tím, že 
umožnil neformální setkávání a tříbení názorů mezi pracovníky různých fakult a různých oblastí univerzitního života. Je třeba konstatovat, že na většinu položených otázek stále 



hledáme odpovědi. V podobných setkáváních by se mělo vhodnou formou pokračovat i 
nadále.        


