
Význam rozvoje lidských zdrojů na vysokých školách 
(vzdělávání vedoucích pracovníků) 

 Podle mého názoru, vysoké školy musí cílevědomě usilovat o proměnu své organizační kultury,  musí usilovat o to, aby se staly „učícími se organizacemi“ (1). Lidé v nich nemohou být už 
pouhými řízenými zaměstnanci, svobodnými akademiky (studenty), ale sami se musí chtít stát zdroji proměn instituce, lidmi, kteří rozumějí zodpovědnosti svého postavení.  Pro toto tvrzení je 
několik důvodů: - pokud jsem porozuměl správně úloze osvícenců v hospodářském, kulturním a 

společenském rozvoji 18.století,  pak nevidím v naší současnosti žádnou podobnou sílu ani instituci. Proto si myslím, že tuto vůdčí úlohu učených společností musí dnes hrát 
vysoké školy – čeká se od nich, že vidí dál do budoucnosti.  - Poslední hit teorií managementu, „znalostní management“ je nauka o vytváření 
„informačních líhní“ tj. speciálních prostředí, kde se daří zrodu, pěstění nových informací a jejich transformaci do znalostí a využitelných nápadů. Výzkumné univerzity nemohou 
být o ničem jiném.  - V průmyslově vyspělých zemích tvoří spojení vysokých škol se soukromým sektorem a za podpory veřejné správy synergicky působící síly vědecko technického rozvoje, skutečná zřídla inovací a převratných objevů, zajišťujících rozšiřující se vlny zaměstnanosti. Čeká se to zde i od nás. - Prostředí vysokých škol slouží jako vzor, podle kterého se dotváří charakterové a lidské vlastnosti, nejen odborné znalosti studentů. . Naši absolventi budou patrně žít v době, kdy kritickou silou vědecko technického rozvoje nebudou už peníze, dokonce ani technika sama, ale především lidská mysl a představivost. Kultura organizace. Pokud sami nebudeme ctít etické hodnoty a vzájemné vztahy, typické pro učící se organizace, pak se budeme podobat učitelům, učícím své studenty ovládat NC stroje pomocí vodních hamrů.  V prvním případě šlo o společenství především vynikajících jednotlivců. Ve druhém už jde o vazby především tvořící týmy. Ve třetím o důsledky pro celé široké společenské vrstvy.   Kde jsme ale dnes? Vysoké školy jsou mnohotvárnými institucemi – zdaleka nemají charakter exkluzivních klubů pro mladé příslušníky elity. Vzhledem k evropské konkurenci poroste nebývale tlak na vědeckou výkonnost. Počty studentů na vysokých školách celkově rychle rostou. 

Stáváme se továrnami na masové vzdělání, přičemž prostředí, ve kterém se mají naši absolventi profesionálně uplatňovat je plné těžko odhadnutelných změn.Jak naplňovat poslání vysokých 
škol, jakými metodami učit, jak studium mezioborově rozvolňovat (či držet obory koherentní), co je vlastně užitečné učit, aby to k něčemu bylo za dvacet let? Jak tohle všechno nasměrovat a 
uřídit? Jak tohle uživit, kde vzít peníze? Přiznat si pochybnosti nebo zachovávat tvář? O tom všem panují rozdílné názory. 
 Pokud už nejde někdy přímo o krizový management, pak je to situace, která právě odpovídá 
nutnosti usilovat o posun směrem k učící se organizaci. Myslet a hledat odpovědi musíme všichni. Na druhé straně, snažit se zavádět kulturu učící se organizace do vysoké školy se skoro rovná sebevraždě. Typicky jde o instituce s dlouholetou tradicí, často hodně ctihodné a tedy konzervativní. Nikdo nám nebude nic vykládat. Nejsme motivovaní hledat řešení svých problémů uvnitř, snadněji se vše svádí na nedostatek peněz, za který může spíše naše okolí. Učící se organizace ovšem navíc představují jiné pojetí moci - řízení druhých se mění píše na jejich 



„koučování“. Poté, co jsou relativně uspokojivě vyřešeny základnější potřeby (např. peníze), má totiž „klima“, ovzduší na pracovištích pro motivaci studentů i učitelů a tvorbu a pěstování nových poznatků zásadní význam. 
 Myslím, že lidé ve vedoucí funkcích na vysokých školách musí být jak nositeli étosu, poslání VŠ, 
tak musí více přemýšlet o způsobech vedení lidí, o samotné složité organizační kultuře VŠ. Proto pro začátek chceme navrhnout společensky přijatelné “školení” současných funkcionářů, později 
můžeme chtít, aby ti, kdo chtějí být do funkcí voleni, měli předem dokonce nějaké formalizované vzdělání. Úplně nakonec (či zvlášť) se rýsuje představa otevřít i specializované vzdělávání 
v řízení VŠ pro studenty, kteří jednou do řídících funkcí na vysokých školách půjdou jako profesionálové. VŠ by měly být těmi nejvýznamnějšími rozvojovými organizacemi, které si 
umím představit. Jejich provoz je velmi drahý. Škody, které chybami v řízení vznikají se zde obvykle nedají měřit, neznamená to však, že nevznikají. Poznají se nejspíš jako celkové 
zpožďování a zaostávání společnosti – tedy v době, kdy už je výrazné a těžko odstranitelné.  
Poznamenávám, že vedení MU v září 2001 projednalo otázku vnitřního vzdělávání v rámci univerzity a přislíbilo aktivní podporu a účast, pokud s podnětem vzejde AS MU a někdo to zorganizuje. Věřím, že se nám podaří začít klubová setkávání na půdě Klubu Přírodovědecké fakulty a první setkání uspořádat v březnu 2002. Dále poznamenávám, že klubová setkání vedení a zájemců na VUT již započala. O postoji a zájmu našich pánů děkanů však nemám informace. Jak si takové vzdělávání představujeme:  -    Cílem je otevřít diskusi o společných politikách v různých oblastech, na které se v normálním procesu rozhodování nedostává času. Podnítit v účastnících zájem a i pocit potřeby si  něco o nabídnutých tématech přečíst, porozumět rozdílným názorům a posílit týmového ducha mezi členy vedení. -    Podmínky nutné pro rozběhnutí : - neformální, klubové prostředí, - účast vedení školy a   vedení fakult, okruh snad 15 účastníků, -     rozhodnutí o preferencích (pořadí témat),   - základní teze  jednotlivých tématických okruhů může nabídnout moderátor spolu se zájemcem z řad stávajícího vedení MU a vedení fakult. Teze by měly iniciovat  diskusi,       setkávání probíhají periodicky,  snad 4 x za semestr (víc se asi nepodaří), -    zpočátku realizace nepředpokládáme žádné přímé náklady (snad jen občerstvení). 
 
V dalších ročnících mohou být účastníky jiní zájemci také z dalších VŠ – diskuse nad tématy lze 
organizovat společně. Jistě je lepší přizvat externí odborníky (např. z jiných VŠ, hostující zahraniční odborníci), pak ovšem naskočí náklady. Pro mladší a perspektivně lze uvažovat o  
vypracování závěrečného projektu. Osvědčení o absolvování nějaké formy manažerského vzdělání by měla být doporučená podmínka volitelnosti do akademických funkcí. Nelze nikomu a 
nic vnucovat, ale naše očekávání  by měla být taková, že volení představitelé budou považovat za svou morální povinnost být k řízení kvalifikováni odborně, nejen se těšit osobnímu respektu. 
 
Příklady skupin témat, které je třeba doplnit a setřídit  podle zájmu (aktuálnosti): 1. Dlouhodobé vize. Strategické cíle. (dokumenty: Velká Charta universit, VŠ zákon, statut VŠ, dlouhodobé záměry, etický kodex)  (např. MU v r.2005 - změny související s realizací UKB)  



2. Řízení univerzity – kompetence podle VŠ zákona, statutu VŠ a statutů fakult. Centralizace a decentralizace. Sjednocování předpisů (např. organizační řád MU, studijní řád MU). Informační systém MU. 
 3. Financování univerzity – finanční řízení, odměňování jako hlavní nástroj finančního řízení. 
 4. Příprava na vstup do EU – konkurenční prostředí. Nástroje hodnocení kvality: vnitřní evaluace, 
akreditace, hodnocení (“rating”) univerzit.  
5. Strategie rozvoje vědy, akreditační politika. “Rodinné stříbro”.  Postavení a dělba práce MU s ostatními VŠ v regionu (Evropská studia, společný Institute of Advanced Studies). 
Strategie rozvoje výuky, celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání. Marketingové řízení VŠ.  
6. Personální strategie a politika.  Zvláštnosti kultury organizace na vysoké škole (jak se stát učící se organizací). Etický kodex.  
 
Poznámka: (1) Kostroň Lubomír, Universita jako učící se a informace produkující organizace, 
Universitní noviny 1/2001, str.37 – 41 nebo www.fss.muni.cz/~kost, „články“. 
  22.1.2002 Lubomír Kostroň  


