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Úvodní poznámky ke shromáždění akademické obce dne 14.11.2001 
 Minulý týden jsem dočetl kapitolu nazvanou O universitě, přírodovědě a evoluci z knihy 
filosofa Zdenka Neubauera, „Smysl a svět“ (Moraviapress, Praha, 2001). Pár dní jsem skutečně váhal a chtělo se mi vám tady kus té kapitoly přečíst, protože umožňuje potřebný 
odstup a nadhled od vzrušených současných dní, ukazuje kde jsou slabiny i naděje dnešního univerzitního vzdělávání a je prostě moc chytrá. Pak jsem se ale zalekl toho, že byste mne 
s osmi stránkami textu vyhnali a právem budete raději chtít mluvit sami.   
Zdá se mi však, že po této četbě nyní mnohem lépe rozumím myšlence Clauda Levi-Strausse která říká, že XXI.století bude  stoletím humanitních věd, nebo nebude vůbec. Jsme 
v situaci, kdy souběžně působí obecná postmoderní ztráta víry v univerzální sílu vědeckého poznání, relativizace hodnot, projevující se ve smutné vizi konzumní společnosti a (možná 
v důsledku toho) také naše dnešní konkrétní kritické podfinancování školství.   
Vím, že tím, co řeknu nezvětším obsah měšce určeného pro náš rozpočet. Nechci mluvit o těch druhých, kteří za to mohou. Chci mluvit o nás. 
 Máme štěstí, že máme vedení, které umí artikulovat a razantně prosazovat svou vizi našeho 
budoucího rozvoje – to samo o sobě není běžné. Rektorovi s touto vizí jsme dali v nedávných volbách silný mandát. Pokud tomu dobře rozumím, hlasy jeho opozice především pramenily 
z obav, že nezvládneme vlastní financování v současnosti, že hospodaření s penězi a jejich toky uvnitř university nejsou dobře průhledné, z mála má vždycky někdo nejmíň. Prostě různé 
názory – potud je všechno v pořádku. Dále však už není.  
Jako instituce ztrácíme kontakt s vnější realitou: - jsme uzavřeni sami do sebe a vědecké usilování nabylo podobu jakéhosi snad až 

pokryteckého rituálu, který mimo nás už nikoho nezajímá  –  věříme v účinnost vědy, vůbec však nemáme jasno v tom, jaký je její skutečný přínos pro veřejnost a jak a čemu 
dlouhodobě slouží, - ani role, kterou VŠ hrají při rozvoji ekonomiky a kultury země nejsou jasné (je známo 
převažující vzájemné ignorování průmyslu a vysokých škol), - financování VVŠ je na okraji zájmu všech kromě nás a v důsledku toho je i mimo cíle, 
které si stanovila sama vláda při nástupu k moci. Nynější projevy naší nespokojenosti jsou jen důsledkem dlouhodobého trendu. Jako národ máme stále rostoucí ambice, přitom  
málo výkonnou ekonomiku a  velké vnitřní ztráty. Naši vůdcové, řeknu to slušně, příliš neinspirují. V další generaci budeme vůči Evropě zaostávat ve vzdělanosti – a tím nejspíše  
také i ekonomicky, - z větší části v důsledku nedostatku peněz absolventi některých oborů vůbec nenastupují na 
místa, kde by byla využita jejich kvalifikace (pedagogové), řada dalších oborů směřuje k vymření (malé obory filozofických fakult), některé se vezou na vlně možná končící 
konjunktury (např. informatici – někteří autoři zpochybňují průkaznost, toho zda informatika skutečně zvedá produktivitu práce v celé ekonomice). Mladým talentům na universitě nemůžeme nabídnout důstojné existenční podmínky a tak nevidí, co by tu dále 
pohledávali,  - my, kteří věříme ve smysl vzdělání a potřebu jeho široké dostupnosti, jsme nuceni  
přecházet na  model „velkokapacitní, zprůmyslněné školy“ s velkými ročníky studentů a malým počtem učitelů. Musíme být co nejvíce vědecky produktivní (a zdroji na výzkumné 
granty doplňovat v rozpočtu chybějící zdroje na „pouhou“ výuku), chceme být co nejlepší.  Nemáme však čas, síly a nakonec ani zájem o vzájemný lidský kontakt. Události, které se 
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odehrály 11. září, prudce osvítily skrytou skutečnost, že filozofie, etika a mravnost (tedy 
ona původní idea zdraví středověkých universit, jak píše Neubauer) ve vysokoškolském vzdělávání je zcela na okraji zájmu – v běžných studijních programech nemá místo. 
Pokud něco neuděláte, ani mít místo nebude. Není kde ony hrozné, ale ani banální události reflektovat. Umíme učit poznatky druhých. Neumíme zprostředkovat poznání, založené na 
vlastním, osobním prožitku. Učíme znalostem, ne moudrosti. - Zdá se mi, že my, intelektuálové, nemáme sebevědomí, které by bylo dostatečně 
podloženo výsledky naší práce, široce přijímané veřejností. Spoléháme spíše na setrvačnost společenského statusu. Změnit představu veřejnosti o tom smyslu, že vysoké 
školy jsou skutečně motory rozvoje rozkvětu společnosti nemohou profesionální pracovnice odd.vnějších vztahů rektorátu. Hledat způsoby, jak se přesvědčivě prezentovat 
v tomto smyslu je na nás na studentech, učitelích, všech katedrách a fakultách. Nesmíme být v situaci, kdy jsme vidět jen tehdy, když stále znovu jen škemráme o peníze. 

 Peníze se totiž  dají proměnit v čas – v získání více učitelů, ve zmenšení ročníků, o těsnější 
mezilidský kontakt, v menší uhoněnost nás všech. V získání prostoru na přenášení toho nevyučovatelného, jako je zájem o druhé, slušnost, věci nejen hlavy, ale i srdce (jak to napsal 
pěkně kolega senátor Horňák).   
My a naše problémy tvoříme jeden celek. Chceme-li je řešit, nesmíme dělat to co děláme jen intenzivněji, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to dělat jinak. Abychom změnili postoje 
našeho prostředí k nám, musíme nejdříve změnit sebe samotné.  
Málo se staráme se o jednotného ducha university. Změny takového druhu nejsou možné rektorským nařízením, výstavbou nových budov, jsou možné jen tím, že o nich budeme 
diskutovat na fakultách a katedrách – studenti, učitelé, administrativa.  Řeknu to zjednodušeně  –  náš rozvoj nezávisí jen na tom, zda Evropská investiční banka půjčí českému státu peníze 
na náš kampus v Bohunicích, ale závisí na nás všech. Jen my můžeme přesvědčit veřejnost a tím zprostředkovaně i naše poslance, že zákon, kterým stát dává záruku za půjčku, je 
zákonem, zajišťujícím tu nejlepší investici celému státu. Pokud to dokážeme, půjdou věci rychleji kupředu, protože k vnitřní proměně univerzity v místo, kde se pěstuje moudrost,   
hledá současná podoba osobního a společenského zdraví (jak o tom píše Zdeněk Neubauer) nám snad pomůže i impuls zvenčí. O tuto kvalitu však musíme usilovat nezávisle na 
očekávaném kampusu. Jak můžeme veřejnost a poslance přesvědčit? Nejlépe výsledky své práce a snahou o její 
jasnou smyslupnost a  jejím prezentování v mediích. Tím, že budeme schopni ukázat, čeho jsme dosáhli v rozvoji regionu, kde působíme. Nejlepším důkazem kvality však je, když se 
k nám absolventi budou rádi vracet. Dobré dílo se chválí samo.   
K čemu je toto shromáždění?  K tomu, abyste (někteří opětovně) slyšeli podrobnosti o současném stavu přímo od vedení univerzity a vedení fakult. Musíte vědět, co podnikají pro 
řešení současných problémů a zajištění rozvoje univerzity i rozvoje jejího vnitřního života.  Na druhé straně potřebujeme slyšet vaše názory na tyto věci, protože vaše role ve vnitřním přerodu života univerzity je nezastupitelná. Vytváříte totiž jeho kvalitu. Nejvíce však jde o to, 
abyste o tom všem přemýšleli a vzájemně jednali i po návratu domů. Nejpřirozenějšími institucemi, ve kterých takové debaty s vedeními fakult vést, jsou akademické senáty. 
Připomínám, že jednání senátů jsou veřejná. Navštivte je. Senáty mají projednávat cíle fakult,  schvalují jejich plnění i rozpočty, k tomu určené. Pokud dovolíte, aby se jejich jednání zúžila 
jednou ročně jen na bezprostřední rozpočtové otázky, pak jsme možná vyřešili dnešek, ale prohráli svou budoucnost. Vedení univerzity musí znát naši podporu ve svých snahách o 
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změny v rozpočtování VVŠ ze strany státu, ve snahách o změny, které studium mezioborově 
(mezifakultně) otevřou a kde studijní programy jasně povedou ke zřetelným výsledkům jak v regionu, tak i k vašemu pocitu, že studium bylo skvělým urychlovačem nejen vašeho 
vzdělání, ale i vašeho osobního zrání. Vedení univerzity se musí na chvíli zastavit a přemýšlet o tom, jak lépe život univerzity uzpůsobit, abych takovým urychlovačem skutečně byla. I na 
ně platí, že čím víc se honí, tím méně mají čas vidět to, o čem mluvím.   Studentské komory AS i nezávislé studentské iniciativy mohou hodně pomoci tím, že budou pravidelně hodnotit 
to, jaké věcné cíle si fakulty kladou, jak jednotlivé studijní programy podporují vaše vzdělání i osobní růst a klást vedení kritické otázky. My učitelé se musíme rovněž zastavit a musíme   
přemýšlet o kvalitě studijních programů, aby diplomy této univerzity byly s respektem uznávány v Evropě. Budeme-li jen žehrat na nepřející poměry, pracovat stále rychleji a 
nepodíváme-li se kriticky do vlastních řad, nevyužijeme důležitou hybnou páku změn. Musíme dosáhnout toho, aby ošklivé formulace, které jsem pronesl na začátku, nebyly 
pravda. 5.11.2001  
Lubomír Kostroň předseda AS MU 
  
  
  


