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Zpráva o stavu Masarykovy univerzity podávaná předsedou AS MU na shromáždění 
akademické obce dne 6.prosince 1993. 
Prof.RNDr. Jan Janča, DrSc.  Dosud platný vysokoškolský zákon ukládá předsedovi AS vysoké školy podat minimálně 
jednou za rok zprávu akademické obci o stavu univerzity. V minulém roce jsme tak neučinili, poněvadž  v listopadu 1992 při uvedení nového rektora  prof.Schmidta do funkce podíval 
velmi obšírnou zprávu odstupující rektor prof.Jelínek. Současný akademický senát je prvním,  který vykonával svoji činnost po celé zákonné tříleté období. Náš senát pracoval bez 
předchozích zkušeností a nemohl se rovněž opřít o vhodné vzory.   
Senát MU nepodlehl pokušení „být u všeho“, o všem rozhodovat a vše kontrolovat, jak tomu bylo na několika jiných, zejména nově zřízených vysokých školách, kde v přemíře úvodního 
nadšení  senáty zpochybnily autoritu akademických funkcionářů a trvalo delší dobu, než se se získanými pravomocemi naučily přiměřeně zacházet.  Vyskytly se názory, že personální 
složení senátu je poplatné době svého vzniku, a že univerzitní statut by měl být změněn. Každou fakultu, dle současného univerzitního statutu reprezentují tři učitelé, tři studenti a 
jeden zaměstnanec.  Spolu se zástupcem rektorátních pracovišť má současný senát 43 členů, přičemž průměrná účast na zasedání senátu činila 62%. Poněvadž senát je dle statutu 
usnášeníschopný je-li přítomno více než 2/3 senátorů,  stávala se některá jednání pouze formálními a informačními. Některé vysoké školy v průběhu tohoto funkčního období  svoje 
statuty změnily v tom smyslu, že komora studentů je zastoupena mnohem skromněji, než je tomu na MU. Ukázalo se, že početně menší senáty se staly mnohem akceschopnějšími. Je 
otázkou, jak konstituovat ve statutu optimální složení senátu MU a zda je vůbec účelné v době, kdy je znovu připravována novela vysokoškolského zákona, zavazovat nový senát ke 
zřejmě krátkodobým změnám. V návaznosti na novelu vysokoškolského zákona (novelizace má být schválena v polovině r.1994 – návaznost na zákon o školném) bude nutno zřejmě 
změnit i statuty škol a fakult, dojde pravděpodobně i k podstatným změnám v pravomocech  senátů a vědeckých rad. 
V současné době prochází naše univerzita komplikovaným obdobím. Již podruhé se v krátké době stěhoval rektorát, tentokrát snad již naposledy do vlastní budovy na Moravském 
náměstí. Kounicův palác prochází náročnou rekonstrukcí přičemž finanční krytí těchto stavebních úprav bylo za rok 1883 zajištěno až v říjnu. V květnu byl postupně obnoven 
provoz velkým nákladem rekonstruované menzy v budově rektorátu. Stravování studentů i zaměstnanců  je nyní zajištěno na standardní úrovni, ale třetí menza MU na Vinařské ulici je 
využívána neefektivně. Situaci by snad vyřešilo vybudování dalších výdejen obědů na fakultě pedagogické a snad i lékařské. 
 Všechny nás překvapilo ukvapené schválení tzv.“novelky“  vysokoškolského zákona 
parlamentem ČR počátkem června. Mohu vás ubezpečit, že RVŠ, rektoři a předsedové akademických senátů vysokých škol se snažili přijetí „novelky“ vysokoškolského zákona  do 
poslední chvíle zabránit. Pan ministr Piťha neodhadl a nepochopil reálnou situaci na vysokých  školách. Parlamentem přijaté, a vlastně až v průběhu parlamentního jednání koncipované znění „novelky“, bylo pro učitele vysokých škole neočekávaným překvapením.  Vedení naší 
univerzity využilo (podobně jako na některých jiných vysokých školách), možnosti jak dopad „novelky“ zmírnit tam, kde její doslovné uplatnění ztrácí reálný smysl.  Uvádění „novelky“ 
vysokoškolského zákona v život již připravilo a ještě připraví panu ministru Piťhovi, akademickým funkcionářům vysokých škol, akreditačním komisím a odpovědným 
ministerským funkcionářům nejednu hořkou chvíli.   
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Potvrzuje se tedy znovu, že demokracie mají přirozenou tendenci obracet se proti svým 
zachráncům. I v demokratické společnosti se budou líné vrstvy společnosti, jsou-li nuceny ke smysluplné práci,  bránit tím, že budou dovedně demokracii zneužívat pouze k vlastnímu 
prospěchu. Politická situace na jednotlivých fakultách není zdaleka stabilizována a sporadicky se vyskytující mikrokonflikty mohou mít v některých konkrétních podmínkách rozkladný 
vliv. Lze tedy již dnes spolehlivě odhadnout, že záměry „novelky“ se podobně jako lustrační zákon minou na VŠ účinkem. 
 Co nás zejména trápí a znepokojuje. Všeobecně se projevuje nespokojenost s nedostatečným 
finančním zabezpečením výuky a výzkumu. Mnohé nedostatky v tvůrčí práci se potom tímto omlouvají. Je sice obecným jevem, že v současném liberálně demokratickém systému trpí 
vůdčí osobnosti morálně kulturní a vědecké sféry již delší dobu postupnou ztrátou svého společenského statutu. Dnes propagovaný komerční trh možná rozpozná výjimečné talenty, 
ale spíše se zdá, že preferuje tvůrce pochlebující konvenčním hodnotám. Socialistický stát nabízel intelektuálům a umělcům v průměru přece jen poněkud vyšší statut. Zatrpklost 
intelektuálů bude tedy nevyhnutelně stále sžíravější. Finanční ohodnocení výjimečných intelektuálních a uměleckých schopností je často podstatně nižší, než ocenění obchodních 
manažerů, komerčních právníků, průměrných sportovců či televizních komiků. Klademe si proto otázku, proč nepoměrně méně nadaní a vzdělaní jsou oceňování lépe a mnozí začínají 
propadat závistivé žádostivosti. Inteligence totiž zjišťuje, že nová forma svobody se nenaplňuje vyšším smyslem. Cokoliv přesahuje omezený obzor tělesného blahobytu a 
hromadění hmotných statků, některé vyšší lidské potřeby a vlastnosti zůstávají zatím mimo současný okruh zájmů státu.  
 Určitá volnost výběru, již nám dává liberální demokratická společnost, otevírá naplno stavidla 
přízemnosti až nestoudnosti. Zdá se, že i na naší univerzitě jsou mnozí marným očekáváním unaveni a rozhodli se vzít svůj osud do vlastních rukou sice tržně, ale za dané situace poněkud 
nešťastně. Mzdová politika na MU jistě zajímá každého zaměstnance, ale až k nebývalému oživění tohoto zájmu došlo potom, co vešlo ve známost, že v r.1992 byly průměrné platy na 
MU nejnižší ze všech vysokých škol v ČR. Tato situace vznikla tak,  že finanční prostředky na mzdy jsou jednou ze součástí neinvestičních nákladů a tak některé vysoké školy 
nerespektovaly MŠMT stanovená (doporučená) pravidla a zvyšovaly mzdy na úkor MTZ škol.  
 V r.1993 vyvinulo vedení MU velké úsilí, aby se situace na naší univerzitě v tomto směru 
zlepšila, což jsme již všichni v průběhu roku pocítili. Průměrná mzda vzroste na 6 563 Kč, což je nárůst oproti roku 1992 o 1 533 Kč (5 038 Kč v r.1992). V této částce jsou zahrnuty i 
odměny z grantů a VHČ. Je to zpráva sice potěšující, ale ještě nevíme, jaká překvapení vymyslely ostatní VŠ, z nichž některé se v této oblasti prosazují přímo s nemravnou dravostí.    
 V současné době má naše univerzita ideální možnosti jak mohutnět, počet studentů ve všech 
formách studia již přesáhl 10 000, čímž se univerzita dostala téměř na práh své průchodnosti. Všechny fakulty MU s výjimkou fakulty lékařské podstatně zmnožily počty studentů – nejvíce fakulty filozofická a právnická (více jak 100%). Určité rezervy nám zůstávají ve 
studiu bakalářském. Jedním z limitujících faktorů počtu studentů na MU je naprostý nedostatek ubytovacích kapacit. V tomto směru je na tom MU snad nejhůře ze všech 
vysokých škol v ČR. Jen v letošním roce zůstalo z těch, kteří o koleje požádali, téměř 1 700 studentů neuspokojeno. Komplikovaná jednání vedená kvestorem a prorektorem Vágnerem 
s VUT a VŠZ o poskytnutí části jejich ubytovacích kapacit nevedla letos k cíli. Zde musí vedení MU i jednotlivých fakult převzít iniciativu a vlastními silami se snažit o zvýšení 
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ubytovacích kapacit jak v soukromí, tak i v podnikových a družstevních ubytovacích  
zařízeních v městě Brně i komunikačně dobře dostupném okolí.  
Univerzita dbá na růst kvality pedagogického sboru. V uplynulém roce (1992) se habilitovalo a bylo jmenováno 24 nových docentů, profesorským jmenovacím řízením prošlo a bylo 
ustanoveno 11 nových profesorů. Příliš se však nelepší věkový průměr profesorů a docentů – ve věku do 40 let působí na naší univerzitě pouze 4 docenti a žádný profesor. Průměrný věk 
profesorů na filozofické a lékařské fakultě se blíží 65 létům. Univerzita Karlova je na tom podobně jako MU, jsou to však čísla varující. Jedním z úkolů, který nás čeká, je podstatné 
omlazení profesorského a docentského sboru, zásadně to však nesmí být na úkor kvality.  
RVŠ a MŠMT stále hledají vhodná kritéria pro evaluaci vysokých škol. Nedošlo ještě k zásadní shodě mezi jednotlivými návrhy, akreditační a konkurzní řízení, které nás podle 
„novelky“ vysokoškolského zákona čeká v příštím roce, zřejmě celou evaluaci odsune na mnohem pozdější termín. Doposud byla podrobena evaluaci příslušnými ministerskými 
akreditačními komisemi jen přírodovědecká fakulta. Výsledky hodnocení jsou poměrně příznivé a v rámci ČR na tom nebude celá MU zřejmě špatně. Konkurence však narůstá a 
zejména prosazení se v celoevropském či světovém měřítku bude stále obtížnější. Na univerzitách, vzhledem k jejich vnitřní diverzifikaci, nelze nalézt jednotná hodnotící kritéria 
(nelze dobře porovnávat vědeckou práci matematika, bohemisty, chirurga nebo právníka).   
Zvláštní okruh problémů na některých fakultách vznikl zavedením postgraduálního studia. PGS sice bylo ustanoveno vysokoškolským zákonem, ale účelové finanční prostředky na 
zabezpečení tohoto finančně velmi náročného druhu studia nebyly MŠMT vysokým školám přiděleny. Na přírodovědecké fakultě, kde je interních postgraduálních studentů nejvíce (106 
z celkového počtu 149 na MU) jsou stipendia PGS studentů vyplácena na úkor prospěchových stipendií ostatních studentů. V příštím roce bude tato nepříznivá situace alespoň částečně 
řešena v rámci rozpočtu MU.  
V tomto roce začala být projednávána předloha zákona o školném. Původní vládní i parlamentní návrh byly podrobeny zdrcující kritice ze strany studentské komory RVŠ. 
Zavedení školného vyžaduje celou řadu změn v zákonech jiných. Původně se předpokládalo, že školné na VŠ by mohlo být vybíráno již ve školním roce 1994/94. Současná situace 
v parlamentních vztazích mezi poslanci vládní koalice a poslanci opozice dává tušit, že projednávání poměrně nepopulárního zákona o školném se patrně protáhne a původně 
předpokládaný termín přijetí tohoto zákona a zákonů jej doplňujících (polovina r.1994) se nestihne. 
 V letošním roce byl ukončen slavností promocí první cyklus univerzity třetího věku. Několik 
desítek absolventů bylo nadmíru spokojeno s průběhem a organizací tohoto druhu studia. Všichni učitelé MU, kteří na univerzitě třetího věku přednášeli se překonávali a zanechávali 
v auditoriu velmi dobrý dojem. Pan  prorektor Říha se velmi zasloužil o zdárný průběh prvního cyklu. V současné době je připraven a již probíhá cyklus druhý, zájem překračuje naše očekávání. 
 Vedení školy se všemožně snaží udržovat korektní vztahy s magistrátem města Brna. Neustále 
hrozící nestabilita ve vedení města nepopřála dostatek času na vyřešení celé řady problémů. Současní představitelé města si stále ještě neuvědomili, že vysoké školy jsou velmi 
významnými zaměstnavateli, zákazníky i odběrateli.  Skrytý ekonomický přínos pro 
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univerzitní město je nemalý. To si dnes dobře uvědomují v zemích ES, kde regionální 
podpora vysokého školství nabývá stále více na významu.   
V přijímacím řízení  je počet zájemců o studium na některých fakultách neúměrně velký (fakulta právnická, filozofická, ekonomicko-správní). Není ještě známo a neexistují ani 
odhady, kdy tento zájem opadne regulován přirozenou společenskou poptávkou. Zatím se zdá, že možnosti umístění absolventů těchto oborů zejména ve státní správě jsou téměř 
neomezené. Je ovšem na čase si uvědomit, že právníci, ekonomové či filozofové, jakkoliv nyní potřební a žádaní, se jen nepatrně podílejí na inovaci technologií a efektivním vytváření 
materiálních hodnot. Zde zatím schází kvalifikovaný odhad společenských potřeb vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro různá odvětví národního hospodářství 
s dlouhodobými výhledy.  
Společným rysem všech kolektivistických systémů byla záměrná organizace společenské pracovní kapacity k dosažení teorií předurčených společenských cílů. To, že naše současná 
společnost nemá takové „uvědomělé“ řízení, zaměřené na jediný cíl, to, že její aktivity se zdají být často vedeny rozmary a fantaziemi nezodpovědných jedinců, je jednou z hlavních 
stížností jejich socialistických kritiků. Cenou za získanou demokracii je, že možnosti uvědomělého řízení jsou omezeny na oblasti, kde existuje skutečná dohoda, a že v některých 
oblastech se věci musejí ponechat náhodě. Studenty i jejich učitele je nutno přivést k poznání, že každý žije svůj vlastní život, a že odpovědnost za jeho prožívání nemůže nést někdo jiný, 
tím méně stát.  Je nutno vysvobodit talent a podnikavost, které sice skrytě stále existovaly přes desetiletí rovnostářských praktik. Je třeba obnovit i naši národní hrdost a pocit suverenity 
za prvé odporem proti přežívajícím zbytkům falešného proletářského internacionalizmu, proti protestům transformovaných socialistických aparátníků, kteří jsou zvyklí  vše kontrolovat, a 
zásadním preferováním výtečnosti nad průměrností. To vyplývá z toho, že povaha intelektuálního výkonu je taková, že je kvantitativně nezastupitelný. V důsledku to znamená, 
že nelze nahradit výkon výtečného jedince kolektivním výkonem skupiny jedinců průměrných. Objevování výtečných jedinců a optimální zabezpečení jejich odborného růstu 
musí proto být jedním z našich hlavních úkolů.  
Koncem minulého roku nastoupil do funkce nový rektor, pan profesor Eduard Schmidt z Přírodovědecké fakulty. Podobně jako odstoupivší rektor pan profesor Jelínek, se záhy 
přesvědčil, že současný vysokoškolský zákon mu v mnohém svazuje ruce. Právní subjektivita fakult může někdy, nedojde-li k rozumné dohodě, poškozovat univerzitu jako celek a rovněž 
MŠMT se velmi často a rádo na právní subjektivitu fakult vymlouvá. Pan rektor Schmidt je poněkud méně dobrodružného naturelu ve srovnání s profesorem Jelínkem, ale za roční 
působení otevřel a vyřešil celou řadu problémů. Pracuje rovněž v parlamentní komisi pro vědu a technologii, v kolegiu rektorů vysokých škol ČR je jedním z uznávaných mluvčích. 
V současné době je rozpracována celá řada pro naši univerzitu velmi atraktivních a prospěšných aktivit (výstavba nové budovy Pedagogické fakulty, projekt stavby Ekonomicko-
správní fakulty, vynětí komplexu budov na Botanické ulici z druhé vlny kupónové privatizace ve prospěch univerzity, výstavba medical-centra v Bohunicích a několik dalších povzbudivých akcí).  Kolektiv nových prorektorů  (prof.Bravený, doc.Říha, doc.Šrámek a 
doc.Vágner) pracoval spolehlivě, ale často téměř nestíhal akce probíhající současně nebo jdoucí v rychlém sledu za sebou. Zahraniční cesty, přijímání návštěv a hostí, akce na jiných 
vysokých školách, promoce, imatrikulace, oficiální univerzitní či ministerské akce mnohdy neposkytují dostatečný prostor pro vlastní koncepční práci. Současné vedení univerzity 
vychází poměrně dobře s odborovou organizací i se studentskými samosprávami a kolejními radami. 
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Co zatím naší univerzitě zcela schází je manažérská činnost ve styku s veřejností a vnějšími právními subjekty vůbec (obdoba public relations na západních univerzitách). Konkurzy již 
byly vypsány, ale prostředky, které může v současné době na tuto činnost univerzita vyčlenit zřejmě nejsou atraktivní pro vážné, kvalifikované zájemce o tuto práci. 
 Rozvoj univerzity a rizika s tímto rozvojem spojená. Vedení univerzity se snaží získat pro 
univerzitu nové, moderní prostory. V jednání je nová budova o dvou křídlech na ul.Botanické, která by snad měla být vyjmuta s druhé vlny kupónové privatizace. Kdybychom tuto budovu 
získali, vyřešila by se na delší dobu prostorová situace Přírodovědecké a Pedagogické fakulty.  Podstatně však vzrostou náklady na otop, energie a údržbu. Univerzita se proto nutně musí 
zbavit všech místností, kde platí nájem a rovněž i budov, jejichž provoz se stane vzhledem k jejich využitelnosti pro činnost univerzity, příliš nákladným. Budeme se snažit o to, aby 
majetek univerzity byl účelně využíván a pokud to půjde, přinášel univerzitě i nějaké výnosy. Některá rektorátní pracoviště již hospodaří samostatně, tj.nezávisle na rozpočtu univerzity 
(např.doprava) a zkušenosti ukazují, že je to cesta správná. Dojde zřejmě k transformaci kolejí a menz, ale až v návaznosti na poskytování přímých dotací studentům. 
 Jak většinou víte,  předložil pan rektor na květnovém  zasedání senátu návrh na zřízení nové 
Fakulty informatiky. Návrh byl řádně zpracován a doporučen akreditační komisi ke schválení. Hlasování v AS však nedopadlo příznivě a i v případě, že by pan rektor využil svého práva a 
podal senátu tento návrh znovu ke schválení, bylo zřejmé, že v druhém kole hlasování, podle mnohem přísnějšího klíče, návrh na zřízení Fakulty informatiky opět neprojde. Fakulty se 
zřejmě obávají, že další fakulta by pouze ubírala ze společného objemu finančních prostředků, který by se nezvýšil. Jednalo by se sice o fakultu malou, ale nebylo zatím vyřešeno ani její 
provizorní umístění, poněvadž budovu na Burešově ul., kde jsou doposud katedra informatiky a ÚVT dislokovány, budeme zřejmě nuceni opustit. S určitým nepochopením se setkala i 
koncepce kombinovaného studia různých disciplín, studovaných v současné době na různých fakultách, s informatikou. 
 I v rámci univerzity musíme sledovat vývoj počtu pracovníků na jednotlivých fakultách. 
V současné době činí celkový počet učitelů na univerzitě 1079 a ostatních zaměstnanců 983, tj. celkový počet zaměstnanců stále mírně vzrůstá. Počet studentů připadajících na jednoho 
učitele činí v r.1993 na naší univerzitě 9,7, což je nad celostátním průměrem.  Pouze na Lékařské fakultě se tento poměr vyvíjel nepříznivě, klesl z čísla 6,0 v r.1990 na číslo 5,0 
v současnosti. Celostátně se tento průměr pohybuje kolem 7,5. Počty pracovníků  se v současné době stávají jedním z limitujících faktorů pro růst mezd. 
 V západních zemích, a zdá se, že pomalu i u nás, se začíná projevovat nový fenomén. 
Regulérní délka vysokoškolského studia činí 4 roky, ale doba, po kterou setrvávají studenti denního studia na vysokých školách v západní Evropě, činí v průměru 7 let.  Rovněž 
v postgraduálním studiu na obtížných přírodovědných a technických oborech se uplatňují zejména studenti z rozvojových zemí. U nás se setkáváme s prvními případy, kdy student ukončí v řádných termínech studium na některé fakultě (zpravidla přírodovědecké nebo 
vysoké škole technické) a pokračuje ve studiu na fakultě ekonomické nebo právnické.  Jeden starší pan profesor z Anglie mi tento jev objasnil následovně. V dobách minulých bylo 
absolvování vysoké školy lanovkou, která absolventu umožňovala vzdálit se prokletí těžké fyzické práce, umožňovalo slušný životní standard a vyšší společenské zařazení. V současné 
době již není otázka vlastního fyzického přežití tak naléhavá a těžká fyzická práce vymizela. Rodiče se snaží, aby jejich děti byly v první řadě šťastné a měly dojem, že si samy utvářejí 
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svůj život.  Dnes studenty přetékající vysoké školy ve Francii a SRN představují vážný 
ekonomický a sociální problém, na který nejsou společnosti a ekonomika dostatečně připraveny. U nás zřejmě nejdříve vyvstane problém konstituování univerzit, poskytujících 
„nižší svěcení“, tj. školy připravující k výkonu konkrétního povolání bez zjevných ambicí k tvůrčí či vědecké práci. Tento typ vysokých škol (Fachhoschulen) bude zřejmě povolen již 
novým vysokoškolským zákonem, otázkou však zůstává, jak budou tyto školy financovány, tj. hrozí nebezpečí, že se tak stane na úkor finančních prostředků, vyčleněných pro stávající 
vysoké školy.  Otevřena je rovněž otázka, alternativního (soukromého) vysokého školství a záležitosti tzv.prostupnosti, tj.bezproblémového přestupování z jedné vysoké školy na jinou a 
kombinování různých forem studia.  
Práce AS MU nebyla příliš systematická. Senát sice plnil úkoly, ukládané mu zákonem, ale počáteční enthusiasmus  se postupně vytrácel. Na každém zasedání v posledním období jsme 
s napětím očekávali každého nově příchozího a neustále počítali, zda je již senát usnášení schopný. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat paní JUDr. Martě Stárkové, která vedla 
veškerou úřední agendu senátu a organizovala styk se stranami.  Studentská komora se aktivizovala až v posledním období a to hlavně zásluhou našeho zástupce ve studentské 
komoře RVŠ, studenta Blatného z LF. S odstupem času lze hodnotit práci našeho AS jako první zajímavou zkušenost se shromážděním volených zástupců jednotlivých fakult, 
vybavených poměrně velkou pravomocí.  Kladným rysem práce senátu je, že jsme se naučili chápat problémy na jiných fakultách, částečně jsme poznali i rozdíly ve způsobu myšlení a 
stylu práce zejména učitelů různých fakult.  RVŠ se bude jistě zabývat zevrubněji postavením a funkčností senátů. V připravované novele vysokoškolského zákona dojde zřejmě k posílení 
pravomocí vědeckých rad na úkor některých pravomocí senátů. I tak bude ještě nějakou dobu trvat, než se činnost senátů stane zcela funkční s právem rozhodovat tam, kde je nutná 
rozumná a spravedlivá dohoda mezi všemi fakultami a aparátem rektorátu.  
Příštímu akademickému senátu přeji úspěch a pohodu v práci. Doufám, že se ti, kteří v příštím roce nastoupí po nás, poučí ze všech našich chyb a že příští senát bude vedení naší univerzity 
oporou a důstojným reprezentantem mezi senáty vysokých škol ČR.   


