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Vysoké školy jako motor rozvoje regionu. Lubomír Kostroň, Masarykova univerzita  
Víme, a vážení předřečníci to rovněž zdůraznili, jaký význam se přikládá vzdělanosti, vědě a tedy vysokým školám v kulturním a ekonomickém rozvoji  našeho civilizačního okruhu.  
Přemýšlím o tom už také dlouho. Chci se však na věc podívat z jiného, poněkud skeptického a provokujícího úhlu. 
 Pokud si pamatuji, motor je takové uspořádání prvků, kde dochází k přeměně vyšší formy 
energie na nižší, tj. mechanickou práci, s jistými ztrátami. U čtyřtaktního výbušného motoru nás učili o fázi nasávání, komprese, výbuchu s pracovní fází a výfuku. Slouží naše vysoké 
školy jako motor? Jako převodník „intelektuální energie“ jistě, ale spíše mi připadají jako  průtokový ohřívač. Z vnějšího prostředí nasáváme studenty, peníze, k intelektuální kompresi a 
„žhavení“ také dochází, zejména u zkoušek, k výbuchu snad tehdy, když někoho něco nového napadne a v dialogu to „zajiskří“. Tou „pracovní fází“ je vznik nové, využitelné myšlenky, 
poznání. Nejen při výuce, ale řízeněji při výzkumu. Spalujeme finanční zdroje, opotřebováváme se a studenti jsou „vyfukování“, odcházejí o něco vyžhavenější do vnějšího 
prostředí. Co se tam s nimi, jako jiskrami stane, závisí na tom, jak je v tomto stavu jiskření umíme podržet. Nic dosti skvělého, většinou hasnou. Skutečným motorem a ne jen 
průtokovým ohřívačem se vysoké školy prokazatelně stávají tehdy, když jsou obklopeny „spin-off“ organizacemi, kde se komerčně využívá nejnovějších poznatků. To je tehdy, když 
jiskry nových poznatků a motivace nevyhasnou, ale v chráněném prostředí se rozhoří v plamen ekonomického rozvoje. Úspěšné vysoké školy, obklopené průbojnými komerčními 
organizacemi studentů a učitelů, slouží jako příklad smysluplnosti vzdělávání pro ostatní, slouží jako jakási tepelná izolace motoru, přidržujícího jeho teplotu v nadkritické, provozní 
hodnotě. Udržují motivaci a vůli dychtivě poznávat nepoznané, někam směřovat. Přeměna peněz a intelektuálního potenciálu učitelů a studentů v ekonomický pohyb vyžaduje vědomí 
cíle, někam směřující vůli, představu o společném účelu. Splnit tuto poslední podmínku efektivnosti vzdělávání, nutnou k proměně průtokového ohřívače v motor  se nám nedaří. 
Složky našeho potenciálního motoru tu jsou, ale nic je cílevědomě neintegruje a tepelné ztráty jsou příliš vysoké.  
 Poznáte to, když si prostudujete dokumenty, které shrnují naše vize o budoucnosti, to je 
strategii rozvoje města a dlouhodobé záměry rozvoje vysokých škol. Hodně víry v to, že chceme být motorem rozvoje regionu jsem ztratil v loňském roce, když jsem viděl ostudně 
malý zájem o seminář o strategii rozvoje lidských zdrojů v regionu, pořádaný Jihomoravským krajským úřadem. Podívejme se proč tomu tak je. 
 1) Vysoké školy se vyznačují fragmentární organizační kulturou (každý si hledí svého), která  
nevede k tomu, že se všichni účastní na formulaci jasných, společných vizí rozvoje školy jako celku, k formulování věcných strategických priorit a k promýšlení cest, jak dlouhodobých cílů 
dosáhnout. Pokud vím, dokonce často ani nepřemýšlí o budoucnosti vlastních oborů. Dlouhodobé záměry škol slouží nejspíše především ke zdůvodňování potřeb rozvojových prostředků z veřejných zdrojů a nesetkávají se s přílišným zájmem pracovníků škol. Tyto 
texty nehledají synergii s ostatními školami, které jsou v nějaké míře viděny jako konkurenti v boji o zdroje. Veřejnoprávní vysoké školy jsou typické deklarováním vnitřní autonomie a 
akademických svobod a jsou řízeny způsobem, který by jinde, např. v ekonomické sféře nejspíše vůbec nepovažovali za možný. Není divu, nevidí-li jednotlivé vysoké školy jasné cíle 
a své místo v integraci do systému vyššího řádu. O takových věcech se na akademické půdě jen s obtížemi diskutuje a pokud vím, není o ně valný zájem. Co škola a fakulta, to jiný svět. 
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2) Magistrát města Brna (potažmo asi i Jihomoravský krajský úřad) je také typem zvláštní kultury organizace, kdy ani ti představitelé, kterým jde o blaho města (regionu) a ne pouze o 
blaho vlastní organizace, nejsou sto vést organizaci k jasné formulaci strategii rozvoje. Jeho profesionální odborníci se stahují do osvědčené defenzivní organizační strategie: ti z nich, 
kteří realizují výkon státní správy, považují za své poslání hlídat dodržování litery zákona. Nesmí udělat  a dopustit chybu. Volení funkcionáři, kteří mají mít jasné vize, strategie a 
preference ve svých volebních programech, zůstávají u obecných tezí. Z dobrého důvodu: preferovat jedny konkrétní cíle oproti jiným nakonec znamená ztrácet část voličů. V praxi, při 
výkonu funkce, pak skutečně musí rozhodovat o nejobtížnějších problémech alokace omezených zdrojů a vyčerpávají se tedy střety, pramenícími také z různých  politických 
příslušností. Nejspíše se jim jen obtížně vytváří ovzduší otevřené spolupráce, umožňující překračovat partikulární zájmy. Těžko nacházejí shodu o věcech, které přesahují jejich 
volební období. Pokud ji najdou, narážejí na limity toho, co je možné. Ty ovšem znají profesionálové, jen obtížně motivovatelní  strategickými vizemi. Takže i zde máme 
minimálně dvě relativně oddělené subkultury. Magistrátu jako „úřadu“ takový stav tradičně nevadil – slouží jako profesionální zázemí politikům a ti mají vědět co chtějí. Nikdo od něj 
zatím nečekal, že by měl snít a myslet za občany, kterým má sloužit. Existující strategická vize rozvoje města je tedy spíše složitou deklarací cílů, ke kterým však není určen skutečný 
věcný obsah a žádná jasná cesta. (Jihomoravský krajský úřad si, pokud vím, strategii rozvoje nechal vypracovat profesionální agenturou – což má své klady i zápory.) 
 3) Ekonomické subjekty to mají na jedné straně sice těžké, musejí se také starat především 
samy o sebe a nežijí z veřejných rozpočtů. Navíc, musí ony rozpočty sytit ze svých daní. Musí čelit otevřenosti trhu. Na druhé straně však jsou  jejich cíle a smysl mnohem jednoznačněji 
formulované a lze je tedy skutečně řídit účinněji - náklady i výnosy jsou jasně kvantifikovatelné. I když jim to učebnice připisují jako nejvhodnějšímu typu organizací 
(mnohem jasněji vědí co chtějí), v drtivé většině u nás rovněž nejsou zvyklé generovat vize svého vlastního rozvoje, strategické cíle a cesty jak je dosáhnout. V boji o přežití strategické 
vize většinou buďto jednoduše nepotřebují a proto je nemají nebo jsou strategické vize spíše tušené vedením firem a to zatím stačí. Někdy jsou vize sice někým vyžadované, ale pak jsou 
spíše formální a nejsou sdíleny s pracovníky. I zde se teprve učí nutnosti vidět dál a v širších souvislostech. 
 Nedívají-li se dopředu, na naši společnou budoucnost, co tedy tyto tři druhy organizací, tj. 
vysoké školy, magistrát a ziskové organizace, v regionu vůbec spojuje? Jsme-li tázáni, deklarujeme, že mnoho, zejména tradic a ušlechtilých pohnutek. Spojuje nás vědomí společně 
sdíleného prostoru a neurčité tušení, že se možná nějak vzájemně potřebujeme.  
1) Město si jistě umí dobře spočítat, kolik miliard korun, získaných ze státního rozpočtu, utratí vysoké školy v Brně, kolik to představuje pracovních míst. Umí nejspíš i odhadnout nějakou 
tu miliardu korun, kterou navíc utratí mimo brněnští studenti během roku studia v Brně, ze soukromých rozpočtů svých rodin. To vše jistě pohání ekonomiku města a městu se proto vyplatí vysokým školám všemožně pomáhat způsoby, které jsou mu dostupné (např. pozemky 
pro investice, výjimečně i přímým zainvestováním inženýrských sítí v prostoru budovaného kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích). Možné ale je, že tyto částky jsou, vzhledem 
k celému rozpočtu města, jen málo významné a zatím daleko převažuje mimoekonomický význam vysokých škol. Nejvíce zřejmé je to na příkladu Janáčkovy akademie múzických 
umění a třeba FA VUT, které kulturní život nás, jako občanů města, obohacují velmi 
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viditelně. Kde by byla kultura města bez nich?  Nebo že by kulturní aktivity, které město 
samo pořádá pro své občany a turisty bylo ještě významnější? Kdo ví.  
2) Opačně vzato, nejsem si jist, nakolik si vysoké školy uvědomují, v čem přesně a jak moc potřebují město. Město vysoké školy neživí, občas však pomůže. Snad jej potřebujeme proto, 
že když je město bezpečné, čisté a pěkné, bude se v něm dobře studovat a žít. Kdyby se však u nás historicky vyvinuly univerzitní kampusy, vysoké školy by žily i mimo město samé 
docela dobře. Slušné weekendové manželství.    
3) A nyní vysoké školy a ekonomický sektor. V principu, průmysl, technika a přírodní vědy mají  dlouholetou nerozlučnou historii, vyvíjely se vzájemnou podporou. V moderní době 
však cítím rostoucí vzájemnou izolaci. Zdá se mi, i když se budete zlobit, že svět vysokých škol u nás žije jiným, relativně usedlým tempem svých semestrů, mnohem pomaleji, než jak 
dnes žije svět průmyslu a obchodu. Kde jsou plánovací časy pětiletek! Technická a ekonomická globalizace naše partnery v ekonomickém sektoru drtí a rychle tlačí do zániku 
nebo je transformuje tak, že jim věda a výzkum na vysokých školách nestačí a jsou čím dále tím více izolované. Omlouváme se sami před sebou tím, že nás zajímá především základní 
výzkum. Kde však zůstal za evropskou úrovní? Jsme většinou ukryti v jistotě tradic svých vlastních oborů a vyhlédnout mimo ně je nebezpečné. Propast vzájemné okamžité 
nepoužitelnosti a přezíravosti mezi oběma sektory, historicky vzato, nebývale narostla. Kromě kvalifikovaných pracovních sil máme si vzájemně vůbec co nabídnout?  Nemohu se zbavit 
dojmu, že Technologický park, jako významný převodník mezi oběma světy, v pravém slova smyslu ani nenastartoval. Kde jsou geniální tvůrčí duchové současnosti, kteří průmysl 
roztáčejí, jak tomu bylo v historii? Je to jen v tom, že dnes jde o práci v mezinárodních týmech, kam se málo prosazujeme? Nebo že se u nás už nic původního nevymýšlí? Když si 
vzpomenu na hrdé a přemýšlivé tváře našich předchůdců, spjatých s prudkých rozvojem tohoto města, jejichž obrazy visí v zasedacích síních našich vysokých škol, musím se ptát – 
přidá tato generace další? Jste to vy?  
Historicky vzato, toto město je skutečně v ohrožení. Říkám to proto, že ohrožení se týká nohou na kterých město stálo a stojí – průmyslu a školství. 
 1) Technika a průmysl měly dlouho trvající křivku rozvoje a útlumu, řekněme sto padesát let. 
Rozvoj se celkem dal zajistit na lokálním trhu jedné monarchie. V současnosti u nás ještě stále doznívá ústup tradičních silných průmyslových odvětví, navíc začíná i odliv nedávných 
investic, motivovaných lacinou pracovní sílou. Po těžkém průmyslu už jinde mají dávno  uklizeno. Do bezprostřední budoucnosti míří otázka, zda nás naši budoucí partneři v EU 
budou brát nejen jako „ruce“, ale i „mozky“ pro umístění jejich výzkumu a vývoje. Pokud ne,  hrozí městu ekonomické „vakuum“. Vůbec si nejsem jist jak to dopadne a těším se, že mne 
zasvěcené příspěvky na této konferenci vyvedou z nejistot.   
2) Ten druhý důvod se týká role vysokých škol. Jestliže nadprodukce (a neschopnost jemně zpětnovazebně korigovat přílišný rozvoj kapacit) dusí v makroměřítku ekonomii a průmysl, pak ve znalostní ekonomii totéž v nějaké podobě čeká i nás, vysoké školy. Zatím tomu tak 
zajisté není, a historicky ani nikdy nebylo, ale i v tomto odvětví zakrátko pocítíme kapacitní „nadprodukci“. Nepoznáme ji však dostatečně rychle a přímo jako v průmyslu (setrvačnost 
víry v hodnotu vzdělání bude udržovat rozpočty vysokých škol z veřejných zdrojů po nějakou dobu vysoké). V otevřené globální společnosti se špičkoví odborníci rychle přemísťují a 
mohou snadno působit i jinde a nám, pokud tomu nezabráníme, zůstane robustní vzdělávací establishment průměru, o který však posléze i zde zbude jen malý zájem (ovšem kromě 
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našeho, jeho zaměstnanců). Chci říci, že budoucnost města v globální společnosti mohou 
zajistit jen opravdu špičková vědecká a umělecká pracoviště a učiliště, ne však průměrná. Ta budou se zpožděním také upadat.  I zde platí, že kvalita sice roste pomalu, ztratí se však 
mnohem rychleji, má kratší setrvačnost, než historické odeznívání průmyslu. Ještě jinak, má-li mít v nás město jistotu, musíme prostě být alespoň v něčem jasně nejlepší.  
 Svým způsobem máme město v hrsti. Průmyslníkům v historii šlo o zisk a díky tomu město 
rostlo. Nám však, protože na vysokých školách je vyloučeno zbohatnout, může jít třeba o slušnou, průměrnou vědeckou prestiž nebo o klidný život v našich institucích a městu tudíž 
budoucnost nezajistíme. Město vlastně počátek našeho (ale i svého vlastního) úpadku zavčas ani nezjistí a i kdyby, nic s tím nenadělá. Být primátorem, byl bych z toho pěkně nervózní. 
 Skutečně není mým cílem urazit všechny přítomné v sále. Chci malounko rýpnout do těch, 
kdo tu nejsou, ale vám poděkovat. Vlastně celá tato konference je důkazem toho, že můj přehnaně skeptický pohled není na místě. Byl jsem upřímně překvapen počtem vážených 
kolegyň a kolegů v programu tohoto jednání, kteří jistě snesou  doklady o dobré spolupráci. Skutečně, kdybych dokázal lépe porozumět tomu, kolik je v dlouhodobých záměrech 
vysokých škol obsaženo jednotlivých případů vzájemné spolupráce mezi vysokými školami a ekonomickým sektorem a uměl posoudit jejich význam, snad bych  promluvil rozumněji a 
vyváženěji. Ale nemohu. Sdílím s vámi své obavy. Jak jsem řekl, má-li být budoucí existence tohoto města a regionu opřena už ne především o průmysl, ale hlavně o vysoké školy, 
znalostní ekonomiku a krásu svého přírodního prostředí, pak je jedna odložená konference malou zárukou čehokoliv. Hrozí, že si svorně řekneme jak jsou tyto věci důležité, jak jsme 
dobří a rozejdeme se domů. A to je zlé, protože se opět budeme především zabývat tím, co nás bezprostředně živí, zapadneme do organizačních kultur našich institucí, ve kterých není 
organicky zakotven zájem o svou vlastní budoucnost, o druhé, o sounáležitost, o nutnost hledání synergie s ostatními.  
 Tato konference, vaše účast na ní a zejména podpora zájmu o  trvalou, institucionalizovanou 
spolupráci, znamenají, že se nás do budoucna dívá již více. Také vedení Magistrátu města Brna považovalo za nutné dát vzniknout procesům, které poslední dva roky formovaly 
strategickou vizi rozvoje města alespoň do podoby, ve které je. Dík za to. Nám ostatním slouží toto úsilí jako příkladná výzva k naplnění deklarovaných cílů skutečným, věcným 
obsahem a představami o způsobech jak jich dosáhnout. Máme tedy před sebou tyto obtížné otázky: jak zajistí vysoké školy - tím co zkoumají a vyučují - ve spolupráci se soukromým 
sektorem budoucí zaměstnanost v regionu? Co je naše „rodinné stříbro“? Jak se budou vysoké školy podílet na dovzdělávání politiků (nechce se mi věřit, že to naše politology ani 
nezajímá!) či přípravě těch, kdo do politiky chtějí vstoupit, jak se budou akademičtí pracovníci sami na lokální politice aktivně podílet?  Jak zajistit, aby bylo více diplomních 
prací a výzkumu věnováno otázkám regionální spolupráce nejen na katedře ESF MU, která nese toto jméno (Jsou tu vlastně?)?  Jak více otevřít naše míjející se instituce vzájemnému 
poznání a pracovním kontaktům? Dobrý příklad, v tomto kontextu, je snad bezprecedentní skutečnost, že Magistrát města Brna nechal zadat a zpracovat diplomní práci studenta psychologie z FF MU, zkoumající organizační kulturu samotného Magistrátu. Vím, existují 
spousty diplomních prací, kdy studenti zkoumají vnitřní stav organizací v soukromém sektoru (zabývají se tím všechny tři ekonomické fakulty VUT,  MZLU i MU a snad i některé další), 
ale kolik těchto prací míří na překonávání bariér a zkoumá možnosti spolupráce mezi zmiňovanými třemi skupinami institucí? A kolik diplomních prací zkoumá vnitřní chod 
samotných vysokých škol, což je zatím jakési nemyslitelné tabu? Kdo se zabývá obtížnými otázkami, jako například efektivností vynakládání veřejných zdrojů při rozvoji regionu (kolik 
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korun přírůstku HDP v regionu generují koruny vložené do rozpočtů VVŠ),  jaký je vývoj 
vztahu mezi rozvojem kultury populace a rozvojem ekonomiky v regionu, do čeho soustředit prostředky tak, aby byla zajištěna „konkurenceschopnost“ regionu v evropském kontextu? 
Kdo mapuje největší bariéry, nebo naopak způsoby, jak snižovat transakční náklady (ztráty), plynoucích z malé spolupráci mezi VVŠ, státní správou a samosprávou  a ekonomickým 
(ziskovým) sektorem? Kdo mapuje společenské klima regionu, na jehož otevřenosti a kvalitě závisí to, zda se vůbec domluvíme, zda společně porozumíme, v čem se nutně potřebujeme, 
že tvoříme jen jeden malý celek v globálním kontextu, že naše jediná naděje je stát se tím, co odborné knihy označují jako „učící se komunitu či region“?  Kdo umí vyčíslit, kolik 
potenciálu vysoké školy pro rozvoj regionu představují a nakolik jej pro jeho rozvoj skutečně a měřitelně využívají? Kdo umí měřit rychlost rozvoje jednotlivých regionů a říci jaká je 
rychlost našeho vlastního – zrychlujeme, či zaostáváme ve srovnání s ostatními? Kdo umí změřit jak silnou máme společnou vůli něco s tím dělat?  
 Pro některé z nás překvapivý a až nepřiměřeně velký zájem mladé veřejnosti o studium 
humanitních oborů snad naznačuje, že právě naléhavé otázky tohoto druhu visí ve vzduchu nezodpovězeny a nemáme-li se jednou stydět za sterilní a konzervativní pojetí svých oborů, 
musíme se jimi vážně a rychle zabývat ze všech zorných úhlů jednotlivých vědních disciplín. Vést o tom společně řeč a něco dělat. Určitě neobstojí námitka, že je to obtížné, velmi 
zprostředkované, mezioborové, mezisektorové, že se to snad dobře ani neumí – nikdo nikomu z našich tří ekonomických fakult nebrání ucházet se o Nobelovu cenu za ekonomii. Naopak 
moc bychom ji zde potřebovali.  
Svým vystoupením jsem vás  chtěl přesvědčit o tom, že vzájemnou koordinací strategie rozvoje města Brna a dlouhodobých záměrů vysokých škol je nutno se zcela vážně a 
systematicky zabývat a dokonce i o tom, že uvedené dokumenty bez vzájemné provázanosti nemají valný smysl. Práci do nich vloženou je třeba zhodnotit tím, že se s nimi bude dále 
pracovat a zkoumat, kam společně směřují a co si navzájem nabízejí. Za tím účelem je třeba ustavit reprezentativní skupinu zájemců, která se celou věcí bude opakovaně zabývat.  Podaří-
li se to, není to málo.Vzato podle akademických teorií, efektivní práce takové skupiny je totiž velmi nepravděpodobná. Popřít je může jen naše společná vůle, fandovství, vytrvalost, nic 
jiného. Musíme strategii rozvoje města naplnit odvážnými, mobilizujícími a časem realizovatelnými záměry vysokých škol. Změnit se z průtokových ohřívačů na motory. 
Existuje však i další podmínka a tou je přeformulovat obsah toho co učíme a toho co zkoumáme – musíme více učit o tom, co sami nevíme. V mechanice by to odpovídalo změně 
materiálu součástek motoru (tj. učitelů) na takový, který snese mnohem větší namáhání v podobě nejistot a neurčitosti. Neopakovat známé, ale umět klást zapeklité otázky, na které 
nejsou známy odpovědi.  Třeba takové, jaké jsem se snažil nabídnout a v průběhu konference jistě nabídnete další. Pak je třeba dát na ně odpovědi za rok, na stejně zaměřené konferenci. 
Uvádět odpovídající ukazatele do výročních zpráv o práci vysokých škol již za rok 2002.   
Nikdo to sice zatím neříká příliš nahlas, ale jsem přesvědčen, že naše mateřské město a region od nás právem očekávají mnohem více, než mu v současnosti dáváme. Ne jen z vděčnosti, jako příjemci jejich pohostinnosti, ale jako starostliví dospělí se musíme podívat na město a 
region jinýma očima  a dluhy vracet v podobě, kterou potřebují, investováním naší vlastní invence a vůle do jejich perspektiv. Jde o to, aby investoři uvěřili ve smysluplnost svých 
finančních investic a naši absolventi měli zájem zde žít.  
Lidmi, kteří věci znají, mi bylo vysvětleno, že současné době existující úroveň spolupráce mezi institucemi, o kterých jsem mluvil, je velmi dobrá.  
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Věřím, že tomu tak je především díky osobnostem, které stojí v jejich čele. Mám na mysli 
primátora města a rektory našich vysokých škol. Člověk, jako já, nemůže docenit všechny formální i neformální kontakty, které spolu mají, protože o nich ani neví. Je skvělé, když si 
rozumějí. Jenže v tom je právě skryta křehkost celé věci. V kulturách našich organizací  jednotlivci jen těžko ovlivňují jejich setrvačnost. Až dojde k jejich výměně, nemělo by být jen 
věcí náhody, zda si budou tito čelní funkcionáři rozumět. Potřebujeme něco mnohem důkladnějšího, mnohem více osobních kontaktů na nižších úrovních, potřebujeme uvést 
v život mechanismy koordinace, které na mimořádné osvícenosti jednotlivců až tak nezávisí. Věřím, že mi rozumíte, že cílem mého vystoupení nebylo jakkoliv se dotknout existujících 
osobních vazeb, a dokonce je ohrozit, ale ukázat na brzdy, bránící mnohem těsnější spolupráci, vestavěné vlastně dovnitř bytostných zájmů našich institucí, jak je běžně 
vnímáme. Proto prosím naše představitele, aby zrod takových  mechanismů, podporujících mnohem intenzivnější spolupráci podpořili, dokud vykonávají svůj úřad. 
 Omlouvám se všem účastníkům konference za poněkud osobní tón. Město mám příliš rád na 
to, abych své vystoupení mohl brát pouze akademicky. Děkuji vám za pozornost.  
30.5.2002  
    
  
     
  
  


