
 
Otázky týkající se kvality vzdělávání na MU:  
Navazuji na kapitolu „O universitě, přírodovědě a evoluci“ z knihy od Zdenka Neubauera „Smysl a svět“ a svůj projev ke shromáždění akademické obce dne 14.11.2001. Kladu otázky: 
 1) Proč je obecný odliv zájmu studentů od technických oborů k humanitnímu vzdělání? Co od 
něho studenti čekají? Víme to? Možná odpovědi na otázky postmoderního světa. Ve kterých studijních programech (fakultách) se k nim ale dopracují? 
 2)  Potlačená „hermeneutická tradice“ středověkého universitního vzdělávání  znamenala vést 
vzdělávání pokud možno prakticky tak, aby se posílila osobní reflexe, zkušenostní stránka učení a v jeho průběhu docházelo k vnitřní proměně studenta, tedy jeho zrání jako vzdělance i 
osobnosti (dnes možná vyjádřena pod pojmenováním „péče o VŠ didaktiku“). My zkoušíme většinou jen přírůstek znalostí (dovedností).  
 Jak MU roste, hrozí, že převládne extenzivní růst oproti intenzivnímu. Může dojít k tomu, že 
na MU převládne neosobní vyučování ve velkých třídách – „průmyslové vyučování“ – tak, jak si představuji provoz na velkých fakultách VUT, ale i u nás (obdoba: velké nemocnice, 
supermarkety, masová kultura v TV). Ve kterých oborech (fakultách) toto nebezpečí hrozí nejvíce?  Dopustíme-li další rozvoj této tendence,  zmenšuje se tím prostor k nacházení 
odpovědí na obě položené otázky.  
Co s tím ? Čelit těmto nebezpečím prakticky znamená promyslet a přijmout některá opatření: zajistit větší počet menších seminárních skupin a tedy větší kontakt s učiteli. Znamená to 
změnit hodnocení fakult tak, aby hodnocení zahrnovalo nejen vědecký výkon, ale i ukazatele kvality pedagogického působení a jeho efekty (třeba konkrétní vliv rozvoj na brněnského 
regionu, úspěchy absolventů). Znamená to i zlepšit podmínky pro lepší práci s doktorandy a umožnění jejich nástupu do funkcí odborných asistentů. Znamená to využít mnohem 
intenzivněji Centra pro další vzdělávání učitelů, které musí dostat do našeho povědomí stále aktuální problém vysokoškolské didaktiky, třeba ve formě diskusních klubů (např.problémově 
orientované vyučování, snad i e-learning? atd.).  Znamená to využít některých oborů, pěstovaných na FF, PedF, ESF, PrF a FSS pro další fakulty MU. Podaří-li se nám uvedený 
negativní trend brzdit, pak nám to:  

a) poskytne větší prostor pro zaujímání postojů k událostem ve světě (např., ale nejen události 11.9.) 
b) umožní omladit učitelský sbor, c) poskytne konkurenční výhodu oproti  vysokým školám, kde tuto stránku kvality 

vzdělávání pochopí později a boj o studenty se rozhoří v okamžiku poklesu poptávky po studiu (kdy nás zasáhne klesající populace?). 
 Měli bychom si udělat představu o tom, kolik peněz je třeba na to, abychom toto mohli zajistit, dále, jaká organizační opatření je třeba přijmout ke splnění takových cílů (podstatný 
bude nový studijní řád, umožňující mezifakultní zapisování volitelných předmětů – a ovšem mechanismus mezifakultního zúčtování výkonů). Agenda rozvíjení kvality pedagogického 
procesu by měla spadat do kompetencí prorektorky (proděkanů) pro studium a něco z toho promítnout do plánů na příští rok, něco již i do výroční zprávy MU za rok 2001. Na agendě 
mezifakultního účtování by se mělo pracovat tak, aby byla funkční již v příštím školním roce 2002 - 2003 (souvislost s organizačním řádem?). 
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