
Diskuse na 1. klubovém podvečeru o rozvoji MU Lubomír Kostroň, Jan Novotný  
Akademický senát MU a Diskusní klub Přírodovědecké fakulty MU se rozhodly pořádat Klubové podvečery o rozvoji Masarykovy univerzity. Na setkání jsou zváni členové Kolegia 
rektora, příznivce Klubu a případně pro další zájemce. Klubová setkání se konají v Univerzitním klubu RMU na Žerotínově náměstí. Setkání se budou konat v druhém pondělí 
měsíce, tj ve dnech : 8.dubna, 13. května, 10. června vždy v době od 17 do 19 hodin. Témata schůzek byla navržena následovně: 
 
1. Jaké jsou funkce dlouhodobé vize, definující poslání a strategické cíle univerzity? Jaké 
cíle máme v oblasti kvantitativního a kvalitativního růstu? Pro koho je píšeme a kdo o nich ví? (dokumenty: Velká Charta universit, VŠ zákon, statut VŠ, dlouhodobé záměry MU a 
fakult) Toto téma již bylo otevřeno v prvním podvečeru, dne 12.3.2002.     
2. Co a proč je na fakultě (univerzitě)  třeba řídit a co naopak není?  Jakými nástroji lze 
řídit v podmínkách univerzity? (dokumenty: kompetence podle VŠ zákona, statutu VŠ a 
statutů fakult). Co a proč centralizovat a decentralizovat – okamžité i dlouhodobé důsledky. (Sjednocování předpisů - např. organizační řád MU, studijní řád MU, informační systém 
MU). Speciální téma: finanční řízení, rozpočtování a odměňování jako hlavní nástroj finančního řízení. Jaké chování  pracovníků odměňováním skutečně posilujeme? 
 3. Jak jsme připraveni na  konkurenční prostředí?  Máme dosti dobré nástroje pro 
hodnocení kvality výuky a rozvoje vědy (např. vnitřní evaluace, akreditace, “rating” univerzit) a používáme je důsledně?  Speciální téma: jaká je strategie rozvoje vědy, 
akreditační politika. Co je “rodinné stříbro” MU?  Umíme myslet  alespoň regionálně? (např.jaká je dělba práce MU s ostatními VŠ v regionu (Evropská studia, společný Institute of 
Advanced Studies). Jak vypadá marketingové řízení univerzity (strategie rozvoje výuky, celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání)?  
 4. Máme personální strategie a politiky provázané na vnitřní vzdělávání, kriteria 
hodnocení, odměňování? Zvláštnosti kultury organizace na vysoké škole a co s ní (jak se stát učící se organizací). Potřeba etického kodexu. (dokument:  Mgr.Eva Petrželková „Návrh 
koncepčního záměru pro oblast řízení lidských zdrojů“).  
Pro jednotlivá setkání budou zvaným účastníkům předem rozesílány podrobnější otázky k přemýšlení. Na první setkání, které již proběhlo, byly nabídnuty k diskusi následující otázky 
a základní vysvětlení funkcí vize rozvoje organizace:  
1. Jaké jsou funkce dlouhodobé vize, definující poslání a strategické cíle univerzity? Jaké cíle máme v oblasti kvantitativního a kvalitativního růstu? Pro koho je píšeme a kdo o nich ví? 
(dokumenty: Velká Charta universit, VŠ zákon, statut VŠ, dlouhodobé záměry MU a fakult, volební program rektora MU)     
Funkce dlouhodobé vize: - „O cílech se rozhodujeme srdcem, o prostředcích rozumem“. 
- Vize jsou představy o dlouhodobých záměrech. - Vyjasňují tušený směr a cíle jednotlivce. 
- Položení otázky „máme nějaké?“, „jaké to jsou?“ umožňuje poznat shody a rozdíly. - Sdílení vize sjednocuje a mobilizuje síly (považuji věc také za svou). 



- Sdílená vize všem umožňuje rozhodovat o jednotlivostech samostatněji. 
  Otázky: 
Jaká má být optimální velikost vaší fakulty ? Celé MU?  Proč? Jaké cíle máme v oblasti kvantitativního růstu? Potřebujeme znát kvalitu výuky a výzkumu?  
Stačí nám jen akreditace, citační index a úspěšnost v grantových soutěžích?  Jaké další vnitřní (a hlavně vnější) mechanismy a kritéria pro hodnocení kvality výuky a 
výzkumu používat, abychom si nelhali do kapsy?   
Speciální provokativní námět:  V soukromém sektoru platí, že tam, kam vstoupil strategický partner, většinou došlo ke 
zvýšení konkurenceschopnosti organizace – zvýšení kvality produkce a produktivity práce.  Jakého strategického partnera by potřebovala MU?  Dovedete si představit jeho vliv? 
Co byste jako strategický partner MU změnili vy?   
V diskusi, které se zúčastnili představitelé většiny fakult i RMU, byla otevřena řada témat. Nechceme uvádět jména osob, které je vyslovily, protože jednak to, co jsme zachytili nemusí 
být přesná citace a jednak bychom museli všechny žádat o autorizaci. Co tedy zaznělo? O společném „vzdělávání“ a pěstování úvah o univerzitě je třeba vnímat, že univerzita má dvě 
složky – management a odborníky (členy akademické obce), které se zcela nepřekrývají a může mezi nimi vzniknout i napětí. Obě jsou nezastupitelné. Důležité je rovněž vycházet ze 
znalosti historie univerzity, na ni je třeba navázat. Změn, na jejichž urychlení také pořádáním diskusních podvečerů tlačíme, bylo v posledních letech dosaženo hodně.  
Profesionální management je důležitý, ale není jeho posláním vytvářet vizi budoucnosti univerzity. Tu je třeba čekat od členů akademické obce! Od obecného hodnocení je třeba 
přejít k individuálnímu, nebát se ani záporného hodnocení výkonnosti a kvality práce pracovníků, odpovídá-li realitě. Je třeba více zachycovat světové trendy, např. možnost 
spolupráce s rychle se rozvíjejícími asijskými zeměmi, které představují obrovský trh i pro naši ekonomiku (pro např. FF neučí více velké asijské jazyky?). 
Výrazný je problém specifiky jednotlivých fakultu, stojíme před problémem „vejce a slepice“, zda nejprve vytvořit vizi a teprve potom uvažovat o jejím finančním zajištění anebo při 
vytváření vize ji už mít ekonomicky podloženu Na fakultách je třeba vytýčit pravidla pro konkrétní rozvoj, nezbytnost specializace, stanovení 
perspektivních oblastí práce.   Fakulty mají i velmi odlišná odborná okolí, a proto je obtížné definovat společnou vizi.  
K otázce strategického partnera, je třeba uzavírat smlouvy s podniky, rozvíjet celoživotní vzdělávání, chybějí nám strategičtí partneři v regionu.  
Region je ovšem příliš malý, musíme se zaměřit i mimo něj, stát se špičkovou školou. Je třeba otevřít univerzitu zahraničním studentům a učitelům, řada podmínek ještě pro to není 
splněna, chybí potřebná infrastruktura. Naše univerzita je zatím „monoetnická“, podíl zahraničních studentů a odborníků je velmi 
malý. Tvoříme uzavřený celek s malou prostupností vůči zahraničí. Pro postupnou „internacionalizaci“ je potřebný globální plán. Naše přistupování k evropským normám je zatím často jen mechanický trik bez opravdového přiblížení k poměrům ve vyspělejších 
zemích. V čem se, například, zprávy expertů ze Salzburgu, kteří po dvakráte hodnotili univerzitu,  proměnily do změny našeho jednání? Potřebovali bychom kritičtější a méně 
diplomatické experty.  Zásadní změnu přinese vstup do EU, musíme urychleně připravit analýzu, a představu toho, no co být připraveni a jak si potom budeme počínat. 



U nás je vzdělávání zatím lacinější, toho je možno využít při získávání zahraničních studentů, 
ale zároveň tím hrozí, že takové vzdělávání bude považováno za druhořadé (ve srovnání se zahraničím vlastně pracujeme za dumpingové ceny – a bude na nás také i takto pohlíženo). 
Je zcela nezbytné prohloubit metody získávání nejtalentovanějších lidí pro studium a působení na univerzitě – zatím ovšem není zpracována jasná představa jak, kolik to bude stát 
a kde na to vzít. Je třeba počítat s významnými sociologickými prognózami o vývoji společnosti – pokles mladé populace. Vzhledem k tomu je třeba více počítat i s lidmi vyšších 
věkových kategorií. Na to navazuje problém perspektivnosti oborů – odváží se někdo říci, že jeho obor není perspektivní?  Má při těchto vyhlídkách smysl stavět větší univerzitu? Jaké 
fakulty a obory?  Dobudováním kampusu v Bohunicích splatíme univerzitě historické dluhy a předběhneme v oblasti infrastruktury vizi o rozvoji univerzity v oblasti bádání – následujícím 
strategickým úkolem je ji formulovat. Jisté je, že fakulty, kterých se kampus v Bohunicích týká, vizi rozvoje mají, protože ji musely formulovat pro studii proveditelnosti výstavby. 
Jenže co ostatní fakulty?  Evropsky slušná forma nesmí utéci hloubce věcného obsahu.  
Chceme vyjádřit vděčnost všem, kteří si udělali čas a přišli. Těšíme se na další setkání a věříme, že mají smysl. Nutí nás přemýšlet a umožňují lépe se vzájemně poznat. 


