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 Otázky ke třetímu diskusnímu podvečeru, který se konal dne13.5.2002, byly nabídnuty v této podobě: 
 - Jak jsme připraveni na  konkurenční prostředí?  
- Kdy skutečně nastane a jak to poznáme? - Máme dosti dobré nástroje pro hodnocení kvality výuky a rozvoje vědy (např. vnitřní 
evaluace, akreditace, “rating” univerzit) a používáme je důsledně?  Kdy se stane takové hodnocení součástí výroční zprávy MU? 
- Speciální téma: Jaká je strategie rozvoje vědy a akreditační politika?  
Které obory jsou skutečným “rodinným stříbrem” MU, na jejichž rozvoj je třeba především soustředit (omezené) centralizované zdroje?  Vědí vedení fakult které obory do 10 let 
zaniknou a mají odvahu to říci nahlas?  - Umíme myslet  alespoň regionálně? (např.jaká je dělba práce MU s ostatními VVŠ 
v regionu (Evropská studia, společný Institute of Advanced Studies).  - Je správné vnímat existence tří ekonomických fakult v Brně především jako konkurenční 
situaci? - Jak by vypadalo “marketingové řízení university” (tj.na zákazníky orientované řízení) a jak 
by se mělo promítat do strategie rozvoje vědy a výuky (např. celoživotního vzdělávání a distančního vzdělávání)?  Kdo z vedení MU je zodpovědný za takovou změnu v uvažování o 
dlouhodobém plánování? 
- Provokační formulace:  
Uvažování o tom, jak má MU v blízkém budoucnu úspěšně soutěžit o české studenty s ostatními VŠ v České republice je znakem nedostačujícího, lokálního uvažování. 
Je třeba uvažovat o soutěži  o studenty v evropském kontextu! 
 Debata se po úvodním slovu doc. Kostroně se zpočátku zaměřila na problém určování perspektivnosti jednotlivých oborů a jejich případného protěžování či omezování a posléze 
přešla k problému místa univerzit ve společnosti. Brzobohatý: Nelze stanovit s jistotou prognózu vývoje, i oblasti práce považované za 
„rodinné stříbro“ mohou časem upadnout, i když si dnes zaslouží podporu, na druhé straně bych se neodvážil označit kterýkoliv obor za předurčený k zániku a podle toho k němu 
přistupovat. Sparling: Trend omezování oborů ovšem na předních světových pracovištích existuje, je 
nutno soustředit síly. Kostroň: Aby univerzita neutonula v „šedi“ dobrého průměru, je jasně označit budoucí nosné 
obory a zvážit, co jsou a méně perspektivní věci, kdo ale je schopen mít dostatečný průhled do budoucnosti, aby je takto nazval? (Uvádí příklad vývoje dramatického firmy General 
Electric, která za poslední desetiletí podstatně změnila předmět své činnosti, aby si zajistila perspektivní budoucnost.) Schmidt: Průmyslový a akademický svět jsou a měly by zůstat odlišné, nelítostné způsoby 
průmyslového světa nelze zcela přebírat. Na druhé straně spolupráce je nezbytná. Na otázku, jak vytvořit konkurenční prostředí, lze říci, že v něm již beze zbytku jsme, i když chybí 
znalosti, jak získávat prostředky spoluprací s podniky, což se na technice daří lépe.  Kostroň: Aby nás průmysl bral jako vážné partnery, je třeba být v některých oborech „vůdci“. 
Jako příklad připomíná problémy žádoucího partnerství ve výzkumu  např. mezi mocným farmaceutickým průmyslem a lékařskou fakultou MU. 



Schmidt: Výzkum by se neměl mezovat jen na pragmatickou stránku věci. Nelze plánovat 
objevy ani pozdější aplikace publikovaných výsledků.  Brzobohatý: je otázka, do jaké míry se dá věda plánovat a řídit, aby to nevedlo v dlouhodobé 
perspektivě k jejímu okleštění. Kvestor: V minulém desetiletí jsme dosáhli podstatného vylepšení našich areálů, nyní by měla 
univerzita prokázat, že to nebylo samoúčelná a že se zlepší produktivnost práce. Vnější podmínky nejsou bohužel příznivé, projevuje se nezájem investorů o kvalifikované síly, 
sázíme na vybudování vzdělanostní společnosti, ale vyspělejší svět nás takto nebere. Schmidt: Z univerzit by měly přicházet i jiné myšlenky, než zvýšení produktivity běžících 
pásů. Svět, do něhož jsme vstoupili, dosáhl takové úrovně výroby, že lze mluvit o všestranné nadprodukci zboží (porovnejme jen se situací před deseti lety, kdy se běžné věci musely 
pracně shánět), ale toto urychlení je vykupováno nedostatkem zájmu a času pro hlubší vrstvy lidské existence. Takže něčeho je i nedostatek, jsou to však spíše myšlenky něž věci. 
Univerzita by proto měla nejen pomáhat průmyslu, ale udržet si i schopnost jít do hloubky, přispívat k vytváření životního stylu adekvátního moderní době, která potřebuje i zpomalení, 
čas na zamyšlení nad vlastním pohybem. Dokážeme-li v tomto přispět, nebudeme považování za zbytečné. 
 Poté se diskuse vrátila k postavení naší univerzity v evropském rámci. Zabývala se otázkou, 
jak toto postavení co možná objektivně určit. Bylo připomenuto v podstatě kladné hodnocení salzburské skupiny a některé nesporné úspěchy v experimentálních oborech, které byly 
podmíněny tím, že se získaly kvalitní aparatury. Bylo upozorněno na užitečnost vyhodnocování názorů absolventů, to by se mělo dělat systematičtěji. Zájem o studium na 
naší univerzitě ve srovnání s jinými svědčí o tom, že je v naší oblasti vnímána jako špičková. K podpoře vynikajících pracovníků by se mělo využívat možností větší variability 
v odměňování, což je věcí vedoucích pracovníků. Kvalitu nelze ovšem hodnotit pouze podle počtů a impaktových  faktorů  publikací,  poslání  vysokoškolského  odborníka a učitele je 
širší a mnohostrannější.          
Je zřejmé, že některé v úvodu položené otázky zůstaly spíše pootevřeny a odpovědi na ně je třeba teprve tříbit a formulovat na základě mnohem širší diskuse a systematického úsilí vedení 
fakult i univerzity.  Čtvrtý diskusní podvečer dne 10.6. ovšem na toto ne zcela vyjasněné  téma navazuje a má se 
týkat  toho, zda máme na fakultách a univerzitě personální strategii a politiku, provazující vnitřní vzdělávání, kriteria hodnocení a odměňování.  
  


