
Další debata klubového podvečera o budoucnosti MU se konala 8. dubna za účasti asi 20 
kolegů. Byla věnována problému:       Co a proč je na fakultě (univerzitě) třeba řídit a co naopak není? Jakými nástroji lze řídit 
v podmínkách univerzity?     Po úvodním slově doc. Kostroně se rozvinula diskuse, která se patrně zbavila počáteční 
rozpačitosti a roztříštěnosti a protáhla se přes obvyklou dobu schůzek. Pokusili jsme se zaznamenat její hlavní proud. 
 Mužík (Ped.F): Řízení je podstatně limitováno ekonomikou. Současný systém financování je 
však nedokonalý a nepromyšlený. Na jedné straně si přejeme, aby se odborný růst pracovníků projevil  získáváním  titulů,  na  druhé  straně  vyšší  tituly  znamenají  vyšší  výdaje  na platy 
a přitom habilitovaní učitelé se méně podílejí na výuce. Na základě sporného systému rozdílení peněz podle „koeficientů“ visí stálý Damoklův meč nad obory, které „nejsou 
rentabilní“. Pavlík (FF): Zpola souhlasím, zpola ne, ve školství je možná peněz dost, ale jsou už od 
nejhořejších pater špatně rozdělovány – koeficienty by měly být zásadně revidovány. Je zcela evidentní, že existují rezervy, a to i v systému, kde vládne oborová roztříštěnost. Máme 
odpovědnost za akademickou úroveň oborů, ale i společenskou odpovědnost za zacházení s penězi daňových poplatníků. Systemizaci je třeba pojímat méně rigorózně, ne tak, že 
systemizovaná místa je třeba udržovat za každou cenu. Vorlíček (LF): N naší fakultě jsou pracovně velmi angažovaní lidé, kteří jen málo pracují pro 
univerzitu, stav si žádá zásadní systémovou změnu. Kostroň upozorňuje na dopis, který dostal od učitele PřF. Podle něho je systém odměňování 
na PřF velmi demotivující, peníze se rozdělují podle parametrů, které nelze zdola ovlivnit (počty studentů, nákladnost studia apod.). 
Schmidt (prorektor): Na PřF je dnes přidělování peněz věcí vedoucích sekcí a daných pravidel,nutně na tom vždy někdo získá a někdo ztratí. Některé obory, jako je fyzika 
vysokých energií, je třeba udržovat i při malém počtu studentů. Pavlík: Rozhodně nemůžeme říkat, že nepřijatí studenti byli těmi, kdož jsou studia nehodni. 
Schmidt: MU se po této stránce snaží sloužit veřejnosti i za cenu překročení limitů. Pavlík: Od roku 89 dochází k podstatné změně rozložení zájmu o společenské a přírodní či 
technické obory, ale poměr je ještě stále odlišný od situace v západních zemích. Zlatuška (rektor MU) upozorňuje na neznalost cizích jazyků a neschopnost velké části 
úředníků mluvit anglicky. Poté vrací debatu k původnímu problému řízení. Zákon nepředpokládá univerzitu jako integrovanou sílu, jde spíš o volnou konfederaci. Tento stav 
nevyplývá z historie evropských univerzit, ale ze zlomu, který nastal rokem 1989, kdy struktura byla změněna bez rozmyslu, např. zřízení senátu a jeho pravomoci byly přiměřené 
revoluční situaci, což ovšem později vedlo ke komplikacím. Schmidt: Situace rektora je komplikovaná, na jedné straně se musí domluvit se správní radou, 
na druhé s akademickým senátem. Kupodivu účast třetiny studentů v senátu se ukázala být kladným prvkem, svou svěžestí napomohli ke kladným změnám. 
Mgr. Petrželková vznáší otázku, zda si fakulty přejí jednotnou linii hodnocení anebo dávají přednost tomu, aby každá byla hodnocena specificky. Kostroň: Je jednodušší dosáhnout konsenzu mezi čtyřma očima, nefunguje však týmový duch, 
řízení univerzity je proto až příliš závislé na současném kvalitním vedení, co však bude dál? Naše úvahy oscilují mezi potřebou vize a potřebou materiálního zabezpečení – je vždy člověk 
s perspektivní vizí zároveň tím, kdo pro ni dokáže získat podporu? Zlatuška: V roce 89 byla reforma univerzity mnohdy chápána jako restaurace stavu před 
válkou, jenž se jevil jako idylický zvláště lidem, kteří ho nezažili. Dnes je ovšem jasné, že 



univerzita musí být životaschopná a musí se plynule transformovat v souladu s proměnami 
společnosti. Na přeměnu je bohužel málo času a někdy se lze až divit, že to přece jen funguje. Sparling: upozorňuje na význam spolků absolventů, které jsou specifické pro anglosaský svět 
a usnadňují dobré vztahy absolventů k univerzitě. Také úloha studentů je v anglosaském světě výraznější. Zdejší civilizace je ještě hodně ovlivněna komunistickým systémem. 
Schmidt: Nesplněným snem zůstává internacionalizace univerzity, ta je stále v podstatě monoetnická. 
? (muž v černém triku): Prosazení radikálních změn si někdy žádá i rázné direktivní rozhodnutí. 
Schmidt: Rektor a prorektoři nesmějí být oportunisté i za tu cenu, že pro ně bude obtížné vrátit se na svá původní pracoviště. Totéž platí o vedeních fakult. 
Svatoň: Upozorňuje na civilizační roli peněz. Naše stížnosti na systém financování mnohdy pramení z toho, že u nás ještě neexistuje skutečný trh, ale spíše protekční systém. Tradice 
komunistických sinekur dosud zcela nepominula. Je třeba učit se od pozitivních vzorů ze zahraničních univerzit. 
 Příští DK 13.května bude věnován otázce: Jsme připraveni na konkurenční prostředí?   
  
          
     


