
 

 
 

 
 
 
 

Souhlas s kandidaturou na funkci rektora MU 
  
Souhlasím s návrhem prof. RNDr. Jiřího Gaislera DrSc., abych byl kandidátem na funkci rektora 
Masarykovy univerzity ve volbách dne 4. května 2001. 
 
 
 
 
 
V Brně 10. dubna 2001                        Dr. Jiří Vácha 
 
 
Kontaktní adresa: 
 
Prof. MUDr. Jiří Vácha DrSc. 
Ústav patologické fyziologie 
Lékařské fakulty MU  
Komenského nám. 2 
662 43 Brno 
jvacha@med.muni.cz 
tel. 42126533 
 
Bytem 
Čápkova 31 
602 00 Brno 



tel. 759394 (brzy 49259394) 
Prof. MUDr. Jiří Vácha DrSc. – pracovní  životopis 

  
Prof. Vácha, nar. 1938, je absolventem lékařské a zčásti přírodovědecké fakulty v Brně (obory 
biologie, fyzika). Po tříleté nemocniční praxi byl činný 25 let v Biofyzikálním ústavu tehdejší ČSAV 
v Brně, kde se věnoval experimentálnímu a matematicko-modelovacímu výzkumu v oboru radiační 
hematologie a endokrinologie, především na úrovni kinetiky buněčných populací. Paralelně se však 
zabýval i širšími otázkami radiační rezistence, tzv. všeobecné zdatnosti a normality. (Mimo úzce 
odborné monografie vydal knihu "Problém normálnosti v biologii a medicíně", která se dosti četla a 
citovala.) Obdržel několikrát cenu Akademie za ucelené soubory publikací a v r. 1990 se 
spolupracovníky Národní cenu ČR. V 80. letech se mu postupně otevřela možnost pracovat v 
různých zahraničních laboratořích (Velká Británie, Spolková republika Německo, USA, vcelku asi 1 
rok). Byl jmenován hostujícím profesorem v prestižní The John Hopkins University v Baltimoru, 
USA. Absolvoval postgraduální studium "Aplikovaná logika" při Filozofické fakultě UK. Publikoval 
hlavně z oboru erytropoézy, vnitřního metabolizmu železa, patofyziologických regulací, mechanizmů 
radiační resistence a genetiky těchto stavů. Prof. Vácha nebyl nikdy komunistickým straníkem a v 
létech 1968-9 byl členem tzv. Celoakademického výboru ROH v Praze, který byl normalizační 
vládou označen za jednu z nejnebezpečnějších nátlakových skupin a jeho členové, hlavně pražští, více 
či méně perzekvováni.   
 Po listopadu 1989 mohl prof. Vácha přejít na vysokou školu, habilitoval se (1991), stal se 
přednostou Ústavu patologické fyziologie lékařské fakulty a v roce 1993 profesorem pro obor 
patologické fyziologie.  Ústav bylo třeba vybudovat téměř znovu po personální i materiální stránce, 
poněvadž předchozí výzkum umělého srdce byl zrušen. Pomocí velkých ministerských dotací 
„Podpora výzkumu“ a „Záměry“ se podařilo vytvořit novou koncepci ústavu (molekulární 
patofyziologie civilizačních chorob – hypertenze, cukrovky, atopií, invazivního růstu nádorů), 
vybavit laboratoře novou technikou a hlavně seskupit tým zcela nových mladých lidí s vysokou 
motivací a badatelským výkonem. Skupina se dnes může vykázat několika desítkami standardních 
vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, které vloni a letos představovaly okolo 18% 
produkce lékařské fakulty tohoto druhu a úrovně. Prof. Vácha napsal i první popřevratovou učebnici 
oboru patologická fyziologie na současných molekulárních základech, která byla vyznamenána 
medailí 1. stupně ministra školství. S touto vědeckou a pedagogickou činností je spojena i výchova 
postgraduálních studentů, kteří zaplňují prostory ústavu a úspěšně obhajují své molekulárně-
medicínské téze. Při ústavu vzniklo "Centrum matematického modelování LF", které se kromě 
výzkumné práce ústavu významně podílí na zvýšení metodologické úrovně vědecké práce fakulty. 
 Prof. Vácha se před svým přechodem do školství stal prvním předsedou  vědecké rady 
Biofyzikálního ústavu AV ČR a po přechodu na MU byl jejím zástupcem na Akademickém sněmu 
AVČR. Pracoval 6 let v subkomisi GAČR pro fyziologii, stal se  členem oborové rady a školitelem 
postgraduálního studia pro studijní obor "Genetika" na PřF MU. Vybudoval na lékařské fakultě 
komisi pro etiku experimentování. Je členem oborové rady a školitelem postgraduálního studia pro 
studijní obor "Fyziologie a patologická fyziologie" na LF MU, je členem vědecké rady Lékařské 
fakulty a Fakulty informatiky MU, členem Bioetické komise při Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj 
atd. 
 Za svého působení na Lékařské fakultě se snažil – nikoliv vždy s úplným porozuměním a 
úspěchem – vést etickou komisi jako na fakultě nezávislou instituci, zvýšit nároky na habilitační 
řízení, provést objektivní posouzení potřeby pracovních míst. Rozhodně ho necharakterizuje 
bezpodmínečná loyalita k vedení lékařské fakulty za všech okolností.  
 
 
 



V Brně 10. dubna 2001      Dr. Jiří Vácha 
Programové prohlášení k volbě rektora MU 

 
 Smím-li začít filozoficky, každý člověk se vztahuje k bytí jako celku, aspoň v některých 
okamžicích života. Záhadu bytí  řešilo pro naše předky náboženství, dnes však zůstává tato otázka 
v masovém měřítku viset ve vzduchoprázdnu. Naděje vkládané v tomto směru do vědy a filozofie 
jsou naplňovány jen zčásti, poněvadž i ony vytvářejí soudržný obraz světa jen s velkými potížemi. 
Univerzita je historicky i ze své podstaty určena k tomu, aby ke kohorentnímu  obrazu světa 
přispívala, majíc pro to nejlepší podmínky, neboť  sdružuje na malém prostoru vědce všech oborů a 
je přednostně zaměřena na základní výzkum.  

Tuto nezastupitelnou úlohu může univerzita plnit jen tehdy, soustředí-li se na svůj logicky 
první úkol, tj. badatelskou činnost. Výuka studentů  a veřejné působení univerzity jsou podstatně 
vázány na vědeckou práci učitelů a odvozují z ní svou kvalitu.  Kvalita vědecké práce se osvědčuje 
v jejím publikování ve standardních, tj. mezinárodně přístupných a citovaných periodicích a 
monografiích. Jako rektor bych se snažil zvýšit publikační úroveň univerzity, která ještě zdaleka 
nedosahuje v mnoha oborech evropského standardu, výrazným prémiováním autorů kvalitních 
publikací (ale jen těch) ze zdrojů univerzity. Předpokladem kvalitní vědecké práce ovšem je, aby 
finanční zdroje, které jsou k její podpoře určeny,  tj. institucionální prostředky na nespecifikovaný 
výzkum a na uskutečňování výzkumných záměrů (nemluvě o grantech) byly skutečně a v plné míře 
k tomuto cíli využity. Vytvářel bych organizační podmínky maximálně příznivé dialogu mezi obory 
humanitními, přírodovědnými a filozofickými, který má na MU již svou tradici.  

Jako rektor bych důsledně trval na tom, aby se finanční prostředky dostávaly tam, kam byly 
poskytovateli dotací určeny, zvláště aby  prostředky určené na výzkum nebyly využívány ke 
stavebním investicím. Snížil bych postupně prostředky na financování celoškolských potřeb a 
rektorátu o 10% jejich dnešní výše. - Jako člen Rady rektorů ČR bych se snažil iniciovat jednání na 
úrovni ministerstva školství a zdravotnictví  k vyřešení otázky fakultních nemocnic. Dnešní stav je 
takový (přinejmenším v Brně), že resort školství v nich dotuje resort zdravotnický tím, že platí 
učitele-lékaře, kteří pak pracují z největší části jako zdravotníci. 

V otázce budování univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích jsem zdrženlivý, nikoliv však 
odmítavý.  Uskutečnění tohoto projektu by mělo nejen evidentní pozitivní, ale i negativní stránky, 
především odříznutí studentů od městského centra s jeho obecně kulturním působením. Stávající 
jednání o získání prostředků na stavbu kampusu bych vedl dál, bránil bych však tomu, aby se do 
tohoto projektu odčerpávaly jakékoliv prostředky ze základních dotací a tím spíš z  dotací na 
výzkum. Nemyslím, že by stavba kampusu byla pro MU naprostým nezbytím, naléhavé potřeby 
některých fakult lze řešit i méně velkorysým způsobem. - V mezinárodních stycích bych jako rektor 
podporoval jen ty, které už prokazatelně přinesly univerzitě plody ve smyslu publikačním a 
pedagogickém a ty, které takové zisky rozumně slibují.  
 Předpokladem uskutečňování tohoto programu, na první pohled nikterak revolučního, je, aby 
vedení univerzity v čele s rektorem  ctilo hodnoty, které jsou klíčové, i když mluvit o nich se v našem 
prostředí už zdá skoro nepatřičně patetické: pravdomluvnost, spravedlnost a neúplatnost. Ti, kdo mě 
znají zblízka, mohou potvrdit, že se o ně poctivě snažím. Jako rektor bych chtěl především 
přesvědčit jednotlivé fakulty, že dělení finančních prostředků mezi ně bude spravedlivé, tj. že nebudu 
žádné nadržovat, ani se jí dnes předem zavazovat, včetně domovské fakulty lékařské, jejiž 
hospodaření již delší dobu veřejně kritizuji.  Univerzita a její hospodaření musí být zcela 
transparentní, musí to být „dům ze skla“. 
 Rektorskou funkci chápu jako prakticky celodenní zaměstnání, chci být v každodenním 
kontaktu s univerzitou. 
 
 



 
V Brně 10. dubna 2001    Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. 


