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SETKÁNÍ ABSOLVENTÙ NÌKDEJŠÍ VŠSE PLZEÒ Rozvrháø v pasti
Po dlouhých 25 letech od ukonèení studia si 22. dubna dali na Fakultì strojní
dostaveníèko bývalí absolventi Vysoké
školy strojní a elektrotechnické v Plzni.
Na Borských polích je v páteèní slunné
odpoledne pøivítal nejen novì vybudovaný
komplex budov ZÈU, ale zejména zástupci
Fakulty strojní v èele s dìkanem doc.
Janem Horejcem. Ten 86 pøítomným
v krátkosti pøipomnìl jak historii, tak
i vývojové trendy univerzity vèetnì souèasných zámìrù fakulty. Slovo dostali též
tehdejší vedoucí uèitel celého roèníku
prof. Koutský, zástupce vyuèujících
prof. František Pfrogner a zejména pak
matematický mág, promovaný matematik
Milan Kubr, který tehdy snad nejvíce
"potrápil" své studenty. I po ètvrt století

sklidil bouølivý potlesk, vždy• nejen on
mìl snahu absolventy co nejlépe pøipravit
do tvrdé životní reality. Totéž však platí
i o ostatních vyuèujících, a protože všichni
jmenovaní dosud pøedávají své znalosti
i souèasným studentùm, rozhodnì nejsou
na místì obavy z kvalit budoucích inženýrù.
Následná prohlídka Fakulty strojní ZÈU
vyvolala v úèastnících rautu èetné nostalgické vzpomínky, tøeba jak pøed 25 lety
studovali témìø po celé Plzni, když pøejíždìli mezi místy výuky obèas i do zakouøených restauraèních sálù. Souèasným studentùm tak závidìli jejich dnešní podmínky
a možnosti.
Veèerní posezení v restauraci Ostende
na Boleváku za úèasti dìkana fakulty pak
podtrhlo kouzlo celého setkání. Slavnostním pøípitkem si úèastníci pøipomnìli

význam i poslání srazu a následnì propuklo naprosto uvolnìné a družné posezení
pøipomínající vèelí úl. Do omrzení se omílaly studentské historky, které doposud
prostì nemohly zevšednìt. Až s jistým
èasovým odstupem si èlovìk teprve dokáže
pøipustit, že tehdy na fakultì prožil to nejkrásnìjší, co mohl život vùbec nabídnout.
Nasáti mnohými novými dojmy se bývalí
absolventi rozcházeli až v èasných hodinách sobotního rána s pocity, že bylo na co
vzpomínat, a s pøedsevzetím, že za dalších
pìt let se opìt urèitì sejdou. Tedy pøíštì
zase na vidìnou, naše alma mater!
Za všechny úèastníky setkání organizátorùm z FST vøele dìkují
Josef Olláry,
Petr Borecký

Úèastníci absolventského setkání na FST.

MINIÚVAHA O NÁROÈNOSTI STUDIA NA VŠ
Jako starší pán nemohu narušit tradici
a musím zaèít vzpomínkou. Nebude to
vzpomínka na boje v Hercegovinì – tolik
zase nepamatuji, ale na situaci na vysokých školách v dobì, kdy jsem byl studentem. Jde o vzpomínku ryze úèelovou. Byl bych však rád, kdyby vedla
k zamyšlení nad tím, jak bychom se mìli
vyrovnávat s rùznou – nìkdy dost slabou – úrovní pøipravenosti na studium
našich oborù u novì pøijímaných absolventù støedních škol.
Vystudoval jsem obchodní akademii, ale
toužil jsem se pøesto dostat na ÈVUT.
Jediná fakulta ÈVUT, která pøijímala
absolventy OA, byla Fakulta speciálních
nauk, a to na obor Statisticko-pojistné
inženýrství. Studijní program OA byl v tu
dobu velmi slabý v disciplinách pøírodovìdných, pøedevším v matematice. Paradoxnì bylo studium statisticko-pojistného
inženýrství na ÈVUT jedno z nejnároènìjších právì v oblasti matematických disciplin. "Èistá matematika", matematická statistika, poèet pravdìpodobnosti, výbìrová
šetøení, numerické a grafické metody
poèetní, finanèní matematika atd. – dvì
tøetiny pøedmìtù samá matematika. Byl
jsem pøijat s podmínkou, že do roka složím
diferenèní zkoušky z pøedmìtù, kterými se
studijní program OA lišil od programu
tzv. reálného gymnázia.
Krátký návrat do mé situace po nástupu
na ÈVUT. To, že jsem byl pro studium
matematicky nároèných disciplin velmi
slabì pøipraven, zajímalo vedení fakulty
pouze potud, že mi byly nabídnuty konzultace a douèovací kroužek. Jestli to využiji
nebo ne, byla èistì moje vìc. Nikdo mne
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nenutil, nikdo mne rok nekontroloval.
Nikoho nezajímalo, jak dalece chápu pøednášenou látku. Kdo ví, co to znamená studovat matematiku podle Jarníka, ví, o èem
mluvím. Musel jsem souèasnì dohánìt
chybìjící základy a studovat látku novou.
Ale pozor! Pedagogové vùbec nebyli
nelidští, vùbec nebyli bezohlední. Kdo
využil konzultace, setkal se s vlídným, ale
èistì vìcným pøístupem. Nikoho z pedagogù
však ani nenapadlo, že by mìl pøizpùsobovat nároènost pøednášek a cvièení nìkolika
"opozdilcùm". A už vùbec nepøipadalo
v úvahu, že by se pøizpùsobovaly studijní
plány, pøesto, že jsem zdaleka nebyl
v obtížné situaci sám. Platilo – buï máš
zájem a budeš se aktivnì snažit využít
nabídnutou pomoc mimo základní studium, nebo máš smùlu.
Myslím, že vìtšina ètenáøù pochopila
dobøe, kam touto miniúvahou smìøuji. Byl
bych rád, kdybychom lépe zvážili, jestli
dìláme dobøe, když pøipouštíme, aby se
rozdílná úroveò studia na støedních školách promítala do nároènosti studia na
našich fakultách. Byl bych rád, kdybychom posoudili, zda to nepøeháníme, když
prožíváme problémy se slabou pøipraveností nìkterých novì nastupujících studentù více než studenti sami. Neztrácíme
zbyteènì moc èasu na pøednáškách a cvièeních respektováním studijních problémù
hùøe pøipravených studentù? Èasu, který
bychom potøebovali k tomu, aby výsledná
úroveò získaných poznatkù studentù byla
srovnatelná s pøedními univerzitami?
Nepøipouštíme, tøeba i podvìdomì, aby se
nám tyto problémy promítaly i do samotných studijních plánù?

V textu úmyslnì neuvádím pøíklad
žádné konkrétní discipliny, katedry èi
fakulty (i když bych tak mohl uèinit). Chci
se tím vyhnout tomu, aby se diskuze vedla
v rovinì, zda ten èi onen pedagog tu èi tam
mìl, nebo nemìl, mohl nebo nemohl ušetøit více èi ménì èasu atd. Jsem pøesvìdèen,
že problém je hlubší – na jedné stranì
systémový a na druhé stranì snad i psychologický. Autorita naší univerzity závisí
z velké èásti na kvalitì našich absolventù.
Nároènost studia je prùvodním jevem kvalitní pøípravy. Nevolám po nelidském chování školy vùèi našim studentùm – takový
pøístup je v rozporu s mým pøesvìdèením
a s mým chováním. Jsem pøesvìdèen, že
optimalizace pøístupu k problému, který
se snažím pøipomenout, je pøedevším
v zájmu budoucích absolventù naší školy.
Tímto textem chci z trošku jiného úhlu
pohledu pøipomenout problém minimalizace rizika pøenosu nevyrovnané úrovnì
pøipravenosti absolventù støedních škol do
podmínek práce na vysoké škole v míøe,
která by snižovala kvalitu výuky na ZÈU.
A• se nám to líbí, nebo nelíbí, naše studijní plány a naše pøístupy k pøednášené látce
by mìly respektovat na prvním místì to,
jaké úrovnì poznání u našich absolventù
musíme dosáhnout na konci studia, chceme-li uspìt ve svìtové nebo alespoò
evropské konkurenci vysokých škol. Tomu
musíme pøizpùsobit vše ostatní. Mezi faktory, které dosažení tohoto cíle ohrožují,
patøí mj. i pøístup, jaký zvolíme pøi øešení
problému, kterému vìnuji tuto miniúvahu.
Doc. Arnošt Katolický, FEK

Již ètvrtým rokem tvoøím rozvrhy pro
jazykové katedry FF. Zaèínal jsem coby
"civilkáø", nyní již pùsobím na FEL
jako asistent a rozvrhy dìlám i nadále
(na FF i na FEL). I když je to pro mnohé
práce, kterou by nikdy nedìlali a mají
z ní hrùzu, já ji dìlám rád, protože mì
baví. O to více mì mrzí, že se stále èastìji rozvrháøi dostávají do pozice nìkoho, kdo je zodpovìdný za "mizerné"
osobní rozvrhy vyuèujících.
Jak se totiž v poslední dobì stalo zvykem, požadavkù vyuèujících na sestavení
rozvrhù stále pøibývá, naopak operativního
prostoru a možností jak všem požadavkùm
vyhovìt, ubývá. Nechci zde podat obraz
rozvrháøe jako nìkoho, kdo si stìžuje na
všechno možné, ostatnì dìlám tuto práci
dobrovolnì, a pokud budu cítit, že mi rozvrhování pøerùstá pøes hlavu, mohu ji
v podstatì kdykoliv ukonèit a pøedat štafetu
dále. Spíše bych se chtìl zamìøit na problém, který se stále více projevuje na
vysoké škole, alespoò na té naší. Na univerzitì se nám totiž zaèal zkracovat pracovní týden. Že to není možné? Já tvrdím,
že ano. Na nìkterých fakultách už je to
dokonce zcela bìžné. Myslím si, že tento
trend nastartovalo v poèátku studentstvo,
a to pøedevším studentstvo dojíždìjící,
u kterého je celkem pochopitelné a omluvitelné, že si chce prodloužit víkend
u rodièù, a tak èasto odjíždí domù ve ètvrtek veèer a vrací se v pondìlí dopoledne.
Bohužel tato skuteènost dala do jisté míry
zelenou i vyuèujícím, kteøí s argumentem
"v pátek nám nikdo nechodí do výuky, tak
tam radìji nic nerozvrhujte" získávají den
volna. To je ale teprve první kamínek
v mozaice úlev pro uèitele. Jako rozvrháø
se totiž setkávám s další várkou požadavkù
typu: "pøece po mnì nechcete, abych uèil
už od 7:30; uèit po 12. vyuèovací hodinì
už nechci; nejradìji bych mìla výuku ve
dvou dnech; nechci uèit na Borech". A tak
bych mohl pokraèovat. Pak nezbývá než
položit otázku: "Jak to udìlat?"
Chápu, že nìkteøí mají objektivní dùvody pro jisté výjimky pøi tvorbì jejich osobního rozvrhu, a• už je to z dùvodu dojíždìní, dalších aktivit v rámci univerzity
i mimo ni. To ovšem nemìní nic na faktu,
že vysokoškolský uèitel (a teï nechci
bagatelizovat, najdou se samozøejmì
výjimky) je do znaèné míry rozmazlen.
V jakém jiném zamìstnání na plný úvazek
mùže zamìstnanec najít tolik volnosti,
kolik jí nachází uèitel na vysoké škole? To
už musí mít hodnì mizerný rozvrh, když
má výuku ve ètyøech dnech, z toho tøikrát
ráno od 7:30 a ještì k tomu dva dny
v týdnu uèí i ve veèerních hodinách. Takových ale asi na univerzitì mnoho není.
Nikdo mi ovšem nevyvrátí názor, že
pokud nemám objektivní dùvod, kdy
nemohu uèit, mìl bych akceptovat rozvrh
tak, jak je vytvoøen. A za objektivní dùvod
opravdu neberu nechu• k rannímu vstávání.
Nìkdo jistì namítne, že pedagogický
úvazek není jen o uèení, ale také o pedagogické èinnosti obecnì a v neposlední
øadì také o èinnosti vìdeckovýzkumné.
S tím nelze než souhlasit, ovšem pokud je
vyuèující k zastižení jen ve své výuce, pøípadnì jednou týdnì v konzultaèní hodinì
v kabinetu, pak si kladu otázku, co asi dìlá
celý ten zbytek pracovního úvazku v tzv.
"domácí pøípravì na výuku"? V tu chvíli si
vzpomenu na slova mého kamaráda, který
uèitelùm závidí pohodovou pracovní dobu
na rozdíl od pevné ve vìtšinì institucí.
Jako rozvrháø se snažím tvoøit vyuèujícím, ale i studentùm co nejvýhodnìjší rozvrhy, jak jen to je možné. Obèas si ovšem
pøipadám uvìznìný v pasti požadavkù.
Jako vyuèující jsem ale zároveò pøipraven
uèit kdykoliv od pondìlí do pátku od 1. do
14. vyuèovací hodiny tak, jak rozvrháø
"narozvrhuje" výuku pøedmìtù, které uèím.
Zaráží mne jen, že takových, kteøí jsou pøipraveni a ochotni uèit kdykoli v rámci pracovního úvazku, je stále ménì.
Ing. Václav Kubernát

