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Přemýšlení nad Velkou chartou univerzit 
 
V lednu má Akademický senát schválit připojení Masarykovy univerzity k početné skupině těch evropských univerzit, které v roce 1988 vyhlásily za své principy Charty a jejíž text je 
připojen níže. Věřím, že se tak stane a i tímto aktem prohlásíme svou vůli patřit k moderním univerzitám tohoto kontinentu. 
 
Magna Charta Universitatum  
 
Premisa 
Podepsaní rektoři  evropských univerzit, shromáždění v Bologni při příležitosti  
devítisetletého výročí od založení nejstarší z nich, čtyři  roky před definitivním zrušením 
vnitřních hranic mezi členskými evropských společenství a s výhledem na rozšíření spolupráce 
mezi všemi evropskými národy, vědomi si toho, že veškeré národy a státy si mají teď více než 
kdy jindy uvědomit, jakou úlohu budou mít univerzity ve společnosti, která se stále více 
proměňuje a internacionalizuje, mají za to: 

1) že budoucnost lidstva na konci tohoto tisíciletí závisí ve značné míře na kulturním, 
vědeckém a technickém rozvoji, na němž se pracuje ve střediscích kultury, vědy a 
výzkumu, jakými se staly skutečné univerzity; 

2) že úkol předávat poznatky novým generacím, který dnes před univerzitou stojí, 
zahrnuje v sobě také, aby se obracela i na společnost jako celek vzhledem k tomu, že 
kulturní, sociální a ekonomická  budoucnost společnosti vyžaduje  značné úsilí 
zejména v oblasti permanentního vzdělávání; 

3) že univerzita musí zajistit budoucím generacím vzdělání i odbornou přípravu a 
umožnit jim tak, aby přispěly k zachování podstatně důležité rovnováhy přírodního 
prostředí a života. 

Podepsaní rektoři vyhlašují před státy i před svědomím národů tyto hlavní zásady, jimiž se 
nyní i v budoucnu má řídit poslání univerzity.  
 
Hlavní zásady 
1) Univerzita, která žije uvnitř společností rozdílně organizovaných podle zeměpisných 

podmínek a v důsledku rozdílných dějin, je autonomní institucí, jež kritickým způsobem 
produkuje a předává kulturu, a to prostřednictvím vědeckého bádání a výuky. 

Aby mohla univerzita vyhovět požadavkům, které na ni současný svět klade, musí mít ve svém 
vědeckém a didaktickém úsilí zajištěnu morální i vědeckou nezávislost na jakékoliv politické 
či hospodářské moci. 
 2)  Didaktickou činnost na univerzitách nelze odloučit od činnosti vědecké: výuka musí      
sledovat vývoj potřeb a požadavků společnosti a rozvoj vědeckých poznatků.  
 3)  Vzhledem k tomu, že svoboda bádání, výuky a odborné přípravy je základním principem 
univerzitního života, veřejné orgány i univerzity musí každý v rámci své kompetence zajistit a 
podporovat zachování tohoto základního požadavku. 
Univerzita odmítá nesnášenlivost a je pro trvalý dialog a jako taková je především místem 
setkávání mezi profesory, kteří mají schopnost předávat vědění i vhodné prostředky k tomu, 
aby je rozhojňovali prostřednictvím výzkumu a inovací a mezi studenty, kteří mají právo, vůli 
a schopnost k tomu, aby se jimi obohatili. 
4)  Jako nositelka tradic evropského humanismu, trvale zacílená na univerzální vědění,     
univerzita při uskutečňování svých cílů nerozlišuje zeměpisné či politické hranice a uznává 
naprostou nutnost vzájemného poznání a interakce mezi kulturami. 
 



2 

Prostředky 
Uskutečňování těchto cílů v rámci uvedených zásad vyžaduje efektivní prostředky, 
odpovídající současné situaci.  
 1) Aby se zaručila svoboda vědeckého bádání a výuky, musí být prostředky pro její 
uskutečňování dány k dispozici členům univerzitního společenství jako celku. 
 2) Přijímání profesorů – stejně tak jako úprava statutu – musí být podřízeno principu 
neoddělitelnosti činnosti badatelské a didaktické. 
 3) Každá univerzita musí podle místních specifických podmínek zajistit svým studentům 
základní svobody a nezbytné podmínky pro dosažení jejich cílů v oblasti kultury a při odborné 
přípravě. 
 4) Univerzity, a to zejména univerzity evropské, považují vzájemnou výměnu informací a 
dokumentace, stejně jako rozhojnění svých společenských a vědeckých iniciativ za základní 
prostředky pro stálý pokrok poznání. 

 
 Z těchto důvodů univerzity – navracejíce se ke svým původní zdrojům – podporují mobilitu 
profesorů i studentů a mají za to, že všeobecná politika vzájemného uznávání statutu, titulů, 
zkoušek (při současném zachování národních diplomů) a přiznávání stipendií je hlavním 
nástrojem, který může zaručit vykonávání jejich současného poslání. 
 
Podepsaní rektoři se jménem svých univerzit zavazují, že budou působit k tomu, aby každý stát 
i zainteresovaná nadnárodní organizace mohly postupně sledovat ustanovení této Charty 
jakožto jednomyslného výrazu autonomní vůle  univerzit.  
Jak textu Charty rozumět?     - Především jde o dokument, kterým chtěli intelektuálové Evropy  vyhlásit jednotu zásadních 
východisek své práce jako „stavu“ a jistě i podpořit svobodu svých kolegů v těch zemích, kde jí bylo málo. Dnes jsme ale o čtrnáct let dále a situace v Evropě se naštěstí značně změnila. 
   - Obsahuje ideje a slova ušlechtilá a tak vznešená, že se klidně může stát, že je náš Akademický senát sice přijme, ale moc se v našem životě nezmění. Změnit se může, budeme-
li chtít o nich z různých stran přemýšlet. Pojďte to zkusit, odstavec po odstavci.  
První premisa říká, že „ budoucnost lidstva na konci tohoto tisíciletí závisí ve značné míře na 
kulturním, vědeckém a technickém rozvoji, na němž se pracuje ve střediscích kultury, vědy a 
výzkumu, jakými se staly skutečné univerzity“.  To je jistě pravda. Jenže pozor - v jakém smyslu? Již Ross Macdonald v kterési své staré detektivce napsal, že vědeckotechnický rozvoj 
trpí tím problémem, že se z něj dávno ztratil zdravý rozum. Napsal to v předpočítačové éře, snad v padesátých létech. Mám za to, že mu rozumím. „Skutečné (tedy výzkumné) 
univerzity“, ale ještě více výzkum a vývoj v soukromém sektoru, prohlubují naše poznání, rozšiřují rozmanitost hmotných vymožeností a služeb (obchod), zvyšují tempo změn, mění 
kvalitu našich životů a formují současnou civilizaci. Protože se to nedá čekat od výzkumu v soukromém sektoru, je třeba čekat od „skutečných univerzit“ odpovědi na otázky „proč“ to 
tempo, znamená „změna kvality života“ současně i jeho „zlepšení?“ („kde je zdravý rozum?“). Není neustálé zlepšování života jen neetický reklamní trik a v podstatě bludný a hedonický nesmysl? Bez „kvalitních“ jednotlivců nemůže být „kvalita života“ společnosti – 
ovšem nad tím, jak chápat kvalitu si marně lámal hlavu již Robert M.Pirsig (Zen a umění údržby motocyklu). Formování budoucí podoby naší civilizace by rozhodně nemělo zůstat jen 
na ekonomických subjektech (byť k tomu přes sféru konzumu mají velmi efektivní prostředky), ale skutečně na duchovních vůdcích (vzdělanci všeho druhu, politici). 
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Druhá premisa říká, že má-li univerzita přenášet vědění mezi generacemi, je třeba, aby se  
„obracela i na společnost jako celek“, protože „ kulturní, sociální a ekonomická  budoucnost 
společnosti“ bude vyžadovat „permanentní vzdělávání“.  S úsměvem si uvědomuji, že naše 
ctihodné instituce si nenápadně nárokují celý život nás všech (tedy rozšiřují trh).  Přestože se tím živím, jaksi mi vadí, že se musím celý život vzdělávat a chodit do školy – kdy budu mít 
čas konečně žít?  Není to jen důsledek potřeby, aby byly pracovní síly déle využitelné? Když už se v „digitální ekonomii“ lidé tak „neopotřebovávají fyzicky“, jde o to aby tak 
„nezaostávaly morálně“? Čemu přesně vlastně sloužíme? Memům, o kterých psal Charles Dawkin a  Zuzana Blackmoreová?  
 Snad toto má na mysli premisa třetí, když konstatuje, že  „vzdělání i odborná příprava“ jsou 
pro budoucí generaci „prostředky,  umožňující jim… přispět k zachování podstatně důležité 
rovnováhy přírodního prostředí a života“.  No doufejme – pak ale každý učitel  musí být 
současně nejen moudrým filozofem, ale přímo stoikem. Rozpor mezí tím co bych měl a co mohu ze mne nečiní přesvědčivého učitele dosahování rovnovážných stavů. Koupil jsem teď 
ale knihu o „Zelené univerzitě“ a tam se snad dozvím, jak se máme vůči prostředí chovat vyváženěji jako celá instituce.   

 Svědomí národů! Jaký to úžasný, zástupný pojem. Když mám potíže vystopovat svědomí v 
chování jednotlivců kolem sebe, jen u velmi mála seskupení lidí, utěšuje mne, že existuje alespoň u národů. Hmm…. 
 Zásada první, kterou se mají realizovat uvedené premisy říká, že univerzita je „autonomní 
institucí, jež kritickým způsobem produkuje a předává kulturu, a to prostřednictvím vědeckého 
bádání a výuky“. Z této věty mi jde mráz po zádech, když si uvědomím ten rozdíl:  nejlépe 
umíme učit jen to, co sami známe. Pokud současně i bádáme, pak je snad šance, že nacházíme i něco nového. Ovšem produkujeme a předáváme tím samotnou „kulturu“ (jistě v širokém 
slova smyslu)? Jak daleko je od poznatků a dovedností ke kultuře? Jak a kde takovou syntézu děláme? A navíc kriticky? Větě „aby mohla univerzita vyhovět požadavkům, které na ni 
současný svět klade, musí mít ve svém vědeckém a didaktickém úsilí zajištěnu morální i 
vědeckou nezávislost na jakékoliv politické či hospodářské moci“ snad musím rozumět tak, že 
univerzita, má-li plnit požadavky současného světa, musí být na něm nezávislá. Budeme zkoumat a učit co uznáme za vhodné, vy nám do toho nemluvte (a plaťte). 
Zodpovědnost za rozvoj civilizace je na nás a jsme k tomu společností vydržováni. Jistě to bylo autory Charty myšleno dobře, v naší změněné situaci jsem si však vzpomněl na  čtení o 
veleknězích ze starého Egypta. Mám jako jednotlivec vůbec na to, dostát takovému étosu? Máme na to jako instituce? Jsme-li za tento úkol placeni, kde prezentujeme viditelné výsledky 
(a kdo vykonává oponenturu)? Pokud je viditelným výsledkem stav naší společnosti, pak  nás jako instituci průběžně posuzuje oponent jménem “svědomí národů“. Nevím, zda tento 
oponent čte výroční zprávy univerzity.  Když ne tam, kde jinde se dočte co jsme vykonali? Na druhé straně nevím, zda se moje svědomí někdy setká se svědomím národů, aby tyto věci 
spolu probrala. V této rovině je to velmi vágní – tuto roli musí reálně hrát správní rada a akademický univerzity a myslím, že se tím nezabývají. Výroční zprávy tedy musí reflektovat i tuto etickou dimenzi smyslu naší existence. 
 Zásada druhá  „výuka musí  sledovat vývoj potřeb a požadavků společnosti a rozvoj 
vědeckých poznatků“ chce jistě říci, že budeme učit věci pro společnost užitečné a vědecky aktuální. Ale kritický čert mi našeptává – pokud jsme si podle zásady první  přidělili 
zodpovědnost za rozvoj a mezigenerační přenos kultury společnosti, pak tím máme i silný vliv na definování toho, co jsou potřeby a požadavky společnosti. To, co vědu rozvíjí, či ne, 
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už je vůbec jen naše vnitřní věc. Podezřele uzavřený kruh a čekám od někoho z nás 
filozofickou reflexi a jasný směr (je dostačující odpovědí mechanizmus akreditací?).   
Třetí zásadu naší činnosti, totiž „že svoboda bádání, výuky a odborné přípravy je základním 
principem univerzitního života, veřejné orgány i univerzity musí každý v rámci své 
kompetence zajistit a podporovat zachování tohoto základního požadavku“, si nedovolím brát na lehkou váhu  – v našem kontextu je její nabytí stále velký dar, se kterým snad ani neumíme 
zacházet. Svoboda je sice stav ducha, odvahy cílů, ale i praktik, které při výkonu profese uplatňujeme.  „Univerzita odmítá nesnášenlivost a je pro trvalý dialog a… je… místem 
setkávání mezi profesory…a… studenty“. Vzpomeňte si prosím, které kurzy ve vašem rozvrhu jsou skutečně místy setkávání a svobodného dialogu! Z této zásady vyplývá přímo povinnost 
pěstovat obojí a ne pouze „učit“. 
 
Byť je univerzita podle čtvrté zásady „ nositelkou tradic evropského humanismu“, je rovněž i 
„trvale zacílená na univerzální vědění“ a „ při uskutečňování svých cílů nerozlišuje 
zeměpisné či politické hranice a uznává naprostou nutnost vzájemného poznání a interakce 
mezi kulturami“.  Identita instituce je sice evropská, ale současně musí být i globálně 
mezikulturně otevřená. Umíme tak učit své předměty? Co je na nich univerzálního, evropského a jak vypadají v globálním pohledu?  
 Jak se mají podle Charty tyto zásady naplňovat? „Aby se zaručila svoboda vědeckého bádání 
a výuky, musí být prostředky pro její uskutečňování dány k dispozici členům univerzitního 
společenství jako celku“.  Kdybychom v Akademickém senátu při schvalování rozpočtu 
univerzity mnohem důkladněji přemýšleli a hledali jak využíváme svobodu ve strategických cílech univerzity a to, co přesně znamená „svoboda vědeckého bádání a výuky“ jak pro 
studenty, tak i pro akademické pracovníky, tak bych byl s naším využíváním tohoto prostředku spokojen. Na druhé straně ovšem platí tvrdá skutečnost, že rozsah svobody 
akademických pracovníků je dán a) počtem studentů na hlavu a ve většině oborů se tato svoboda paradoxně zmenšuje (málo studentů znamená žádné peníze a snad i zánik oboru, 
hodně studentů znamená sice více peněz, ale tolik výuky, že na svobodné bádání není stejně čas), b) těmi, kdo formulují účely, na které se poskytují granty (případně námi samými, když 
témata konzervativně formulujeme sami).  
Druhým prostředkem k naplnění cílů jsou profesoři, kteří umí to, co učí, také sami dělat 
(„princip neoddělitelnosti činnosti badatelské a didaktické“). A těmi profesory se mají na 
mysli patrně všichni akademičtí pracovníci. Prakticky to znamená, že jen malý a dobře zdůvodněný počet z nás by měl na univerzitě existovat bez výzkumu nebo alespoň bez 
výrazné angažovanosti mimo univerzitu (např. bez odborné účasti v soukromé firmě – a ovšem se zkráceným učitelským úvazkem). Přehled o stavu v této oblasti snad poskytují 
evaluace.  
Třetím prostředkem je „zajistit svým studentům základní svobody a nezbytné podmínky pro 
dosažení jejich cílů“.  Jsou jím předpisy (například výsledná podoba právě projednávaného návrhu nového Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a magisterské studium ukáže, zda 
principy Charty chápeme a bereme vážně a čemu vlastně slouží – mám na mysli prostupnost programů studia napříč fakultami), ale i  přístup k informacím (knihovny, internet) a 
materiální podmínky (poplatky, menzy, koleje).  
Zvětšování znalostního a lidského kapitálu a snaha po jejich společenském uplatnění se dá  skutečně chápat jako „základní prostředky pro stálý pokrok poznání“. 
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Jako předpoklad vzdělávání a tím i rozvoje společnosti Charta výrazně požaduje svobodu. Poté, co se společenská situace u nás změnila, jí však rozumím také jako deklaraci 
zodpovědnosti. Vnější svoboda stojí a padá s vnitřní zodpovědností. Svoboda je snad také jako sval – nevyužíváním zakrní. 
Chartě tedy rozumím jako korporativní formulaci poslání univerzit. V souladu s ní tedy musí být i statut naší univerzity (jako formulace poslání jedné instituce a základní prováděcí 
předpis). Znovu mne to vede k potřebě formulovat „etický kodex“ naší univerzity – který by převzal z Charty to, co ve statutu není. Naplnit Chartu reálním obsahem je veliké sousto a 
dostát jí nám bude trvat léta.  
16.1.2002 Lubomír .Kostroň 


