
Vysvětlivky k Programu AS MU 
   
 Návrh Programu Akademického senátu Masarykovy university 2000 
 Posláním AS MU je působit jako rozvojová a regulační síla university, jako místo, kde se v 
procesu komunikace mezi zástupci fakult a RMU podporuje otevřenost, vzájemná důvěra a porozumění různorodým zájmům jednotlivých součástí MU, 
formulují se společná stanoviska, vzniká identita a vize rozvoje university jako celku. Dlouhodobým cílem je nastolení organizační kultury, známé pod 
označením "učící se organizace".  
Na celé naší společnosti mne štve rozklad, věčné hádání se o taktických prostředcích (a ne o strategických cílech), uvadání normálních slušných lidských vztahů, 
neexistence společné vize a ztráta étosu toho, co děláme. Na universitě nevidím místo, kde by vznikalo vědomí společné identity, spojitosti fakult. Přitom vysoké 
školy zůstanou skutečně hlavním a asi jediným motorem rozvoje této země. Zahrabáváním se do svých lokálních problémů se tomuto smyslu universit (a potažmo 
podmínkám pro život našich dětí v této zemi) velice prohřešujeme. Proto formulace záměrně potlačuje "hlídací" a konfrontační interpretaci poslání Senátu. když 
nasadíme vysokou morální laťku my jako Senát, kdo si troufne být "horší"?A kdo a kdy má navodit změnu? Jen my a nyní. Chci vás požádat, abyste mi pomohli 
učinit Senát místem setkávání moudrých lidí a svým chováním byl povzbuzením a příkladem pro ostatní. Copak je možné, aby mezi vysokým vzděláním a 
moudrostí byla taková propast? Právě od filosofů (lidí moudrých přímo ze své profese) čekám posilu. Musíme přece věřit v dlouhodobý smysl toho co děláme a 
dát do toho intelekt, úsilí i emoce a ne hádat se o to kdo kolik nahrabe pod sebe -- jinak jsme jen pásovci ze staré Škvoreckého "Legendy Emoke". 
 1.Řízení činnosti AS. 
 V řízení jednotlivých zasedání se postupně střídají předseda AS s oběma místopředsedy. 
 AS zasedá v předem stanovených termínech (ve zbytku tohoto semestru 20.3., 17.4. a 8.5) 
vždy v době od 16.hod do 18.hod. Pozvánky bude dr.Stárková elektronicky rozesílat týden před konáním zasedání. Materiály k projednání budou rovněž 
předem senátorům rozesílány touto cestou tak, aby na jednání přicházeli účastníci informováni a s mandátem svých fakultních senátů pro zaujímání stanovisek. 
Vedení MU o termínech informujeme. Budeme se bránit výjimkám.  
Vím, že to nejcennější (v našem věku) už nejsou peníze, ale čas (a zbylá přátelství). Proto chci, aby byla plenární zasedání pokud možno krátká, jejich konání a délka pravidelné a předpověditelné. Jinak nelze zajistit vaši účast. Proto musíte 
dostávat materiály k jednání předem, již projednané v odborných komisích. To však znamená hodně práce v komisích a jejich pružné schůzky k 
tomu, co mají dělat. Předsedové komisí by se měli přímo napojit na ta místa, odkud požadavky na jejich stanoviska (stanoviska AS MU) budou vznikat -- např. p. 
kvestora, rektora, další pracovníky RMU -- a vlastně zdvojit vazbu, 



kde přetíženým hrdlem je p.dr.Stárková. Ta by spíše měla být činitelem, který je o všem 
informován, ale nemusí všechno sama zajišťovat a samojediná propojovat AS a RMU. Předsedové komisí, budujte prosím přímé a osobní vazby na 
pracovníky RMU, nechejte si poradit od p.dr.Stárkové . Naopak, má-li se proces projednávání věcí skutečně urychlit, pak každý senátor AS MU bude potřebovat 
elektronické spojení se všemi členy senátu své fakulty -- a okamžitě je informovat o dění a projednávání věcí v AS MU -- žádat stanovisko, které má na AS MU 
reprezentovat za svou fakultu (mít mandát). Obráceně pak, také přenášet věci s fakultních senátů na AS MU elektronicky a nečekat na zasedání! Totéž platí o 
stycích mezi představiteli v Radě VŠ a AS MU -- senát musí vědět o co v Radě VŠ jde a naši zástupci musí zastupovat MU a ne sebe! 
 Pro lepší vzájemný styk má AS k dispozici adresu v IS MU, pomocí které se členové 
průběžně informují o všem dění (např. v práci komisí) i dílčích stanoviscích.   
Podle Roberta Bacha (Dílo národů, Prostor, 1996) je znakem vzdělanců budoucího věku to, že umějí problém rozpoznat, pojmenovat a řešit ve spojení 
s těmi kdo ví jak na něj. Jsou odborníky i "strategickými propojovači". Proto potřebujeme budovat neustále fungující sítě vzájemných kontaktů. Naše řídká 
setkávání nám brání jak ve vzájemném poznávání se, navazování důvěry, tak i pružném fungování. Bez těch počítačů se prostě neobejdeme, nenahradí však 
osobní setkávání -- především v komisích a se senátory fakult i pracovníky RMU.   
2. Agendy k jednání AS MU  
Jednotlivé oblasti činnosti AS MU pracují komise, které se schází mimo jednání pléna a tomuto předkládají své návrhy a doporučení. Zájemci o práci v komisích z 
řad senátorů si zvolí předsedu. Komise by měly být složeny tak, aby stály na co nejširší základně -- tedy byli v nich v nich zástupci obou komor AS MU, zástupci 
všech fakultních senátů MU. Tyto komise se obrací s žádostí o spolupráci i na odborníky, kteří nejsou volenými členy senátů. V komisích je třeba většinu 
rozdílných stanovisek projednat tak, aby bylo dosaženo pokud možno sjednoceného názoru na věc a plenární zasedání rozhodovalo jen o tom, v čem se 
nepodařilo dosáhnout shody. Komise si samostatně stanoví agendu a program své práce a její výsledky budou (nejlépe elektronickou formou) předkládat všem 
členům AS. O zařazení bodu k projednání v plénu požádají zavčas dr.Stárkovou. Vždy však referují o dosažených výsledcích a dalších cílech ke konci školního a 
kalendářního roku. (Dr.Stárková může do programů jednání AS MU tyto zprávy naplánovat již nyní.) Další rozšíření a konkretizace navrhovaných agend je ovšem 
věcí iniciativ samotných komisí.   
Podle této představy by se měly komise stát místem, kde se hledají odborná, "technická" řešení problémů (kde převažuje hledání řešení konfliktů, hledisek která nás rozdělují) a plenární zasedání AS MU spíše místem, kde se ladí již 
společná "politika", přístupy, rozhodují alternativní řešení, které se nedaly rozhodnout v samotných komisích. Místem, kde se komise chlubí tím, čeho se 
dopracovaly a přinášejí nové podněty. Tedy místem, kde je méně konfliktů a více prostoru pro formulování toho, co nás spojuje, místem, kde je možné 
dosáhnout větší míry kolektivní moudrosti. Těžší by to tedy měly komise, 



protože práce v nich bude časově i lidsky mnohem náročnější. Proto jsem si přál, aby v nich 
byly zastoupeny všechny fakulty a jejich zástupci postupně stále více rozuměli odborným důvodům, která vedla k různým stanoviskům. Proto jsem si přál, aby 
nejdůležitější komise vedli místopředsedové AS MU -- tedy lidé, kteří požívají vaší největší důvěry. V plenárních zasedáních AS již nebude čas vracet se k detailům 
-- jinak nemůžeme splnit omezení délky trvání schůzí. Nevidím jiné cesty jak řešit rozpor mezi potřebou kvalitně porozumět odborným otázkám a časovým 
limitem plenárních zasedání.   
a) ekonomická komise se bude zabývat projednáváním hospodaření MU, mj. zprávami o hospodaření a rozpočty vedení MU, které má senát schvalovat.  
 Asi nejnáročnější komise. Čím více se její členové postarají o to, aby si vytvořili otevřený 
vztah důvěry k RMU a znali problémy, které musí "exekutiva" řešit, tím lépe se jim bude pracovat. Pouze "kontrolní" funkce je zoufale a 
primitivně málo. RMU potřebuje spolupracovníky (byť s jinými pohledy na věc), ne pouhé brzdaře. Ostatně toto potřebujeme všichni na svých pracovištích -- 
proč by to zde mělo být jinak?  
b) legislativní komise se bude zabývat zajišťování trvalého souladu mezi normami, řídícími různé aspekty chování jednotlivých fakult a normami 
vyššího řádu. (Dr.Stárková pořídí pro jednání dne 20.3. tabulku, shrnující stav v této oblasti na jednotlivých fakultách. Fakultám, kde se z různých 
důvodů nedaří vypořádat se s úkolem aktualizace vnitřních předpisů, nabídne legislativní komise AS MU pomoc.)  
 Pokud vím, p.dr.Stárková nestihla tabulku udělat, ale jistě ji komisi (za jejího přispění) ráda 
udělá ještě před další schůzí AS MU. Práce v této komisi bude především úmorná -- ale je opět místem, kde se dá porozumět různým světům 
jednotlivých fakult a pomáhat rozumně nastavovat procesy, které na fakultách probíhají. Tedy vysoce citlivá a kvalifikovaná práce. Její členové mají v rukou 
(podle mne) bezprecedentní možnost -- nabídnou zadarmo někomu pomoc. To by AS MU získalo kredit! 
 c) komise pro kvalitu vzdělávacího procesu se bude zabývat otázkou, jak postupně navozovat 
atmosféru, přející výměně zkušeností mezi zkušenými a začínajícími učiteli, učiteli i studenty - tedy kultivací vysokoškolské didaktiky. 
 Zarazila mne vlažnost odezvy na tento návrh. Vím, že to bude chtít čas zvyknout si na 
myšlenku, že nejde o "kádrování" toho kdo jak učí, ale o předávání zkušeností mladším i dalším, kdo projeví zájem. To, že se na universitě nerozvíjí 
diskuse o těchto věcech je pro mne hrozivým příznakem blížícího se konce monopolních kamenných univerzit. Vzdělávání je naší "hlavní činností" a žádná zdravá organizace si nemůže dovolit nezabývat se 
kvalitou toho, co dělá. Vím, jak je to v naší "branži" citlivé, složité a neměřitelné. Přesto každý skutečný mistr ví, že dokonalosti v tom co dělá nelze 
dosáhnout a před dokonalostí je čím dál tím víc pokorný. Předáváme znalosti jen zpočátku, pak už spíš lidské vzory. Tvrzení, že TO umíme je pro mne 
hodně podezřelé. Zabývat se těmito věcmi je (podle mne) lépe aktivně sami, než nám to někdo předepíše i s tabulkami pro evaluace, které budeme 



s odporem vyplňovat. Jak s tím začneme a kdo se toho ujmete? Zájemci předám materiály z 
University of Colorado a ze SUNY.  
d) komise pro rozvoj university se bude zabývat povzbuzováním jednotlivých fakult k tomu, aby perspektivy rozvoje jejich oborů byly explicitně formulovány, na 
půdě fakult diskutovány a průběžně z nich vyrůstala kompaktní vize rozvoje MU jako celku. Dále pak se bude zabývat navazováním kontaktů s AS dalších VŠ v 
Brně, případně navrhováním zástupců do ústředních orgánů (např. Rada VŠ). Při svých stycích se zástupci dalších VŠ se bude snažit hledat cesty k budování 
společné vize úloh VŠ v rozvoji celého brněnského regionu. (Je možné, že z této komise se postupně vydělí samostatná komise pro vnější vztahy AS MU.) 
 Pro vysvětlení vkládám následující text, přílohy rozešlu příště : 
 1. Význam formulování představ o budoucnosti: 
 Pojmenovávání představ o budoucnosti má pro skutečný vývoj asi takový význam, jako 
malování potůčků prstem do bláta -- do rýh se voda stáhne a potom tam teče. Pojmenovávání budoucnosti pomáhá tomu, aby se skutečnost tím směrem 
vyvíjela (citace: "budoucnost nelze předvídat, ale lze ji ovlivnit"). 
 2. Jak 
 Formulace představ a vizí předchází samo rozumové (racionální) plánování, proto je nutno 
zapojit do věci i emoce a uvolněnou hravost (citace: "o cílech se rozhoduje srdcem, o prostředcích rozumem"). (Příklad viz příloha A). Proto je třeba zvolit 
nástroje, účastníky i prostředí tak, aby k tomu došlo.  
Vizi budoucnosti je třeba tvořit   
a - tak, aby se zúčastnili i ti, kdo ji mají realizovat a v důsledku toho se s výsledkem, jako se svým dílem, identifikovali (citace: "sám proces je stejně cenný 
jako výsledek", protože v procesu se tvoří sehraný tým který rozumí jak se k výsledku došlo),  
b -- variantně,  
c -- je třeba se k věci ročně vracet, jde vlastně o trvalý proces vyjasňování a upřesňování. Moderní "učící se organizace" jsou také právě o tomto (bohužel, 
vysoké školy, plné sólistů ale neschopné stát se orchestry, jsou ale zářnými příklady opaku).  
3. Postup  Navrhuji postupovat ve dvou směrech: 
 Směr a) - pokračovat v setkáních reprezentantů fakult, které započal svolávat Ústav 
strategických studií (ÚSS), s cílem získat odpovědi na otázky, položené na prvním setkání koncem r.1999:  
 



1) Co je v oboru vědy a výzkumu na fakultách "rodinné stříbro" tradice, odbornost na 
evropské úrovni a růstová perspektiva). 
 2) Co z toho je schopno generovat růst ekonomiky regionu (spin-off podniky -- viz návrh 
další novely zákona o VŠ = zaměstnanecká místa v soukromém sektoru). 
 3) Na třetí otázku si musí odpovědět management university sám - jak nastavit pravidla 
hodnocení fakult a hospodaření tak, aby universita podporovala vznik a rozvoj soukromých firem (absolventů i učitelů) které 
realizují to, co se vybádalo. Měli bychom mít i ukazatele tohoto druhu v ročních bilancích. Problém pro 
právníky a ekonomy(viz příloha A).  
Jsou i další závažné otázky, třeba:   
     jak a v čem se uvnitř MU projevuje téze "mysli globálně a jednej lokálně",       co se přesně myslí "růstem" university, jaké jsou jeho projevy (každá organizace musí růst, 
ale kvalita (co to      konkrétně a měřitelně je?), kvantita...),  
     rozpočet je hlavní nástroj finančního řízení fakult -- proč neříci jasně jakým směrem jsou fakulty směrovány?  
     jak se naučit úspěšně s "rodinným stříbrem" trefovat do 5.rozvojového programu EU, jinak se budeme honit za drobnými 
     a "evropská úroveň" bude jen zbožné přání nebo lhaní si do kapsy (poradna pro psaní návrhů grantů na zahraničním 
     odd.RMU),       v jakém postavení se brzy ocitneme díky demografickému vývoji a co z toho plyne 
(celoživotní vzdělávání),       jak zapojit AS MU -- jinak je jeho agenda málo hodnotná pro kvalifikované lidi, kteří tam 
jsou - rozvoj MU by měl      být významným předmětem jednání i tam... 
 Podaří-li se zapojit některé lidi z fakult do dvou či tří "workshopů" v tomto roce, udělat 
interní "minikonferenci", na které se shrnou výsledky.   
Směr b): 1) zopakovat to, s čím přišla FF před několika roky - opět uspořádat weekendový brainstorming "scénáře budoucnosti" (viz příloha B), 
tentokrát však s těmi, kdo se o toto nejen zajímají, ale jsou i v klíčových pozicích na RMU a ve vedeních fakult.  
 2) Na "workshopech" dohodnout, jak do života fakult a rektorátu MU zavést společné a permanentní práce na upřesňování dlouhodobých koncepčních materiálů 
(po iniciativě "shora", nyní opačně - "odspodu nahoru").  
   
7.1.2000  



doc.Kostroň, FSS 
 Přílohy: A) Teorie růstu města a snění o Brně v 21.století 
 B) Inspirace z knihy "Světové technopole" 
 C) Budoucnost Masarykovy university  
 Konec vloženého textu, snad osvětlujícího klíčový význam existence komise pro rozvoj 
university. Prosím o vaši odezvu -- vyjádření zájmu o práci v některém z uvedených společenství, podporu a rozvoj uvedených námětů před vlastním 
příštím jednání AS MU i na něm, odlišné názory - minimálně však o potvrzení příjmu této informace (prověřujeme spojení). 
 doc.Lubomír Kostroň 
 předseda AS MU 
 březen 2000 
 


