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KULATÁ OHLÉDNUTÍ
Vysoké školy v letech 1990 - 2005
Pøed patnácti lety nastoupily naše
vysoké školy spolu s celou spoleèností
cestu transformace. Zpoèátku dokonce
v roli protagonistù. Souhrou nìkolika
pøíznivých okolností se podaøilo, že
Federální shromáždìní již v èervnu
1990 pøijalo zákon è.172/1990 Sb. o vysokých školách, který jim poskytl zcela
nebývalou míru svobody, autonomie
a samosprávy.
1. 7. 1990 se usnesením akademického
senátu na VŠSE zøizuje Fakulta aplikovaných vìd (FAV) a Fakulta ekonomická.
10. 9. 1990 byla podepsána dohoda
o vzniku ZÈU mezi VŠSE a PEF.

mnohé komplikace zøízena v roce 1999
jako Fakulta humanitních studií, k založení
fakulty pøírodovìdeckého typu, jak víme,
ani po 14 letech nedošlo.
Byl nìkdo proti myšlence založit v Plzni
univerzitu?
V Plzni jsem zaregistroval jediný veøejnì
pronesený hlas proti založení univerzity.
Bylo to na zasedání zastupitelstva mìsta
Plznì, kdy šlo o podporu založení ZÈU.
Dotyèný zastupitel z øad KSÈM zesmìšnil
sám sebe výrokem:
"Plzeò existuje témìø 700 let bez univerzity a obejde se jistì bez ní i nadále!" Zøejmì patøil mezi ty, co tenkrát ještì vìøili na
srp a kladivo.

Za uplynulých patnáct let se v našem
vysokém školství mnohé zmìnilo. Pøinášíme rozhovor s doc. Jiøím Holendou, prvním rektorem Západoèeské univerzity
v Plzni.
Kdo pøišel s myšlenkou vybudovat v Plzni
Západoèeskou univerzitu? Èím to zdùvodòoval?
S návrhem na založení univerzity v Plzni
poprvé vystoupil 12. listopadu 1911
T. G. Masaryk pøi pøíležitosti veøejné schùze plzeòské mìstské organizace Pokrokové strany. Masaryk vyzval mìsto Plzeò,
aby se zasadilo o založení èeské univerzity
ve mìstì. Podle nìho to nebylo nesplnitelné pøání.
Léta plynula a postupem doby vznikly
v Plzni tøi samostatné vysokoškolské instituce – Lékaøská fakulta UK, Pedagogická
fakulta v Plzni a Vysoká škola strojní
a elektrotechnická. Vzácnou souhrou
náhod se již koncem roku 1989 scházela
øada ochotných pedagogù, studentù i osobností veøejného života, kteøí pochopili pøíležitost a rozhodli se vìnovat svùj èas myšlence dalšího rozvoje vysokého školství
v Plzni. Okamžitì také podnikli konkrétní
kroky. Tak již v roce 1990 zaèala fungovat
Mezinárodní letní jazyková škola s cílem
napomáhat odstraòování jazykových
bariér. V tomtéž roce pøijaly na VŠSE své
studenty kromì Fakulty strojní a Fakulty
elektrotechnické i novì vzniklé Fakulta
ekonomická a Fakulta aplikovaných vìd.
Zaèala rovnìž jednání o spojení samostatné Pedagogické fakulty a VŠSE. Pøípravná jednání vyústila v podpis dohody
o podmínkách vzniku Západoèeské univerzity. Ta byla projednána a schválena na
spoleèném setkání akademických senátù
a vedení VŠSE a Pedagogické fakulty dne
10. záøí 1990.
Dle dohody tedy mìla ZÈU logicky
vzniknout slouèením VŠSE a Pedagogické
fakulty. Bohužel ne všechno z této dohody
bylo dotaženo do konce. Nová vysoká
škola mìla být podle zamìøení jednotlivých fakult vnitønì organizaènì uspoøádána na fakulty technicko-ekonomického
smìru a smìru univerzitního. Smìr technicko-ekonomický mìly tvoøit fakulty
strojní, elektrotechnická, aplikovaných
vìd a ekonomická, smìr univerzitní: zase
stávající Pedagogická fakulta a fakulty,
s jejichž zøízením se poèítalo – Fakulta pøírodovìdecká a Fakulta humanitní. Zøídit je
mìl nový akademický senát vzniklý
z èlenù dosavadních akademických senátù
škol slouèených v Západoèeskou univerzitu.
Koordinací prací souvisejících se vznikem
obou fakult pak byl povìøen dosavadní
dìkan Pedagogické fakulty. Vedení Pedagogické fakulty však úsilí potøebné
k vytvoøení nových fakult nevyvinulo.
Zatímco Fakulta humanitní byla pøes
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Kterou pøekážku bylo nejobtížnìjší pøekonat?
Z mého pohledu bylo nejobtížnìjší rozpuštìní 72 èlenného Ústavu marxismuleninismu VŠSE, který pøed rokem 1990
zajišt'oval pøíslušnou výuku nejen na
VŠSE, ale i na LF UK a samostatné Pedagogické fakultì. Bylo to lidsky krajnì
nepøíjemné, ale zcela nezbytné. Zùstali na
doporuèení studentù jen tøi uèitelé, kteøí
dostali pøíležitost rekvalifikace na Filozofické fakultì UK, což se ukázalo jako
správné øešení.
Z širšího pohledu to ovšem byly ty pøekážky, které se vùbec nepodaøilo pøekonat
a které dosud ovlivòují rozhodující zdárný
rozvoj univerzit. Mám na mysli vnitøní
úroveò akademické obce, nasazení pedagogù, studijní píli i pøipravenost uchazeèù
o studium; jsou také vnìjší podmínky dané
stavem spoleènosti, akreditacemi, hodnocením všech grantù i zámìrù a kritériem
institucionálního financování.
Od samého poèátku jsem dìlil zamìstnance na tažné, chovné a škodné. Bohužel
dodnes se nepodaøilo zcela vymýtit ani
kategorii škodných! V poslední dobì dìlím
"uchazeèe" o studium na studenty, posluchaèe a zapsané. Bohužel poèet zapsaných
z kategorie tzv. recyklovaných na vysokých školách pøibývá. Nepochybnì na to
má vliv i pøežité kritérium financování
vysokých škol podle poètu "studentù". To
totiž vede i k nepøíliš š•astnému zakládání
"poboèek" v rùzných mìstech. To však
není rozvoj vysokých škol správným smìrem. Je to pouze honba za vyšším poètem
"studentù", o jejichž kvalitì vážnì pochybuji.
Všechna hodnotící kritéria Akreditaèní
komise i grantových agentur musí brát
v úvahu výstupy, dynamiku rozvoje institucí, jejich strategické zámìry, a nikoliv
jejich jména a tradice. Vláda pak nesmí
trvale pøehlížet podfinancování vysokých
škol a rozrùstání sítì vysokých škol pøi sni-

žování poètu mladistvých v populaèních
roènících.
Jednou ze silných stránek ZÈU je Fakulta aplikovaných vìd. Vznikla velmi
brzy po založení ZÈU, možná zároveò,
takže to vypadá, že její vznik byl promýšlen ještì pøed listopadem 1989. Bylo tomu
tak?
Fakulta aplikovaných vìd vznikla ještì
pøed založením ZÈU, a to na VŠSE. Potíže nastaly s jejím názvem, ale posléze se,
nevím jak, podaøilo pøesvìdèit i Akreditaèní
komisi, že je založení takové fakulty
vhodné. Doba nám dala za pravdu. Dnes je
Fakulta aplikovaných vìd ZÈU hodnocena
jako jedna z nejlepších fakult v Èeské
republice. Za její rozvoj patøí dík pøedevším jejím dìkanùm Míkovi, Ježkovi,
Køenovi i všem vedoucím jejích kateder.
Pamatuji se na námitky, které zaznívaly
napø. v ÈNR pøi projednávání zákona
o založení nových vysokých škol, že univerzita má mít ètyøi klasické fakulty a ne
fakulty strojní nebo elektrotechnickou.
Takováto škola pak není žádná univerzita.
Co jste si o tom tehdy myslel a co si o tom
myslíte dnes?
Ti, co se ještì v roce 1991 domnívali, že
univerzita má mít ètyøi (nebo jen ètyøi) klasické fakulty, neuvažovali o tom, co vyžaduje rozvoj lidské spoleènosti. Od roku
1995 jsem v rámci CRE a pozdìji EUA
navštívil øadu evropských univerzit, a to
jako auditor programu "Institutional Evaluation Programme of European Universities". Navštívil jsem univerzity v Lisabonu,
Bruselu, Eichstätu, Bratislavì, Wroclavi,
Patrasu, Záhøebu, Tuzle, Bihaèi a letos
v Barcelonì a žádné dvì nebyly stejné ani
v zamìøení, ani ve struktuøe, ani ve zpùsobu
øízení. Jedno je však jasné. Vysokoškolská
instituce, a• se nazývá jakkoliv, má mít
jasný strategický zámìr a v nìm dát odpovìd' na nìkolik základních otázek:
z V jakém je stavu (SWOT analýza)?
z Kam míøí (poslání)?
z Jaké konkrétrú kroky bude provádìt
k naplnìní poslání (priority)?
z Jak se bude dozvídat, že odpovídající
programy fungují (evaluace)?
z Kde jsou zdroje chystaného rozvoje
(kapacita)?
Z odpovìdí na tyto otázky pak vyplyne,
o jakou vysokoškolskou instituci opravdu
jde. Nic neøíká ani název, ba ani stáøí!
Vždy• i ti nejlepší profesoøi mohou
mnohdy (i dnes) zpomalit, pøípadnì zbrzdit rozvoj nìkterého oboru, instituce èi
celé sítì vysokých škol. Jako pøíklad uvádím situaci s rozvojem poèítaèù v Èeské
republice. K jejich rozvoji nepøispìli slovutní profesoøi z Univerzity Karlovy, ale
obyèejní asistenti a docenti jiných vysokých škol.
Vrátím-li se k naší koncepci kombinované
univerzity (viz odpovìï na první otázku),
ukazuje se její životaschopnost právì
v možnosti široké nabídky studijních programù doplnìných možností nabídky certifikovaných programù, a to díky interfakultnímu pùsobení kateder.
Pokoušel jste se pøizvat do spoleèenství
ZÈU také Lékaøskou fakultu UK?
Z poèátku jsem tu možnost, že Lékaøská
fakulta UK mùže být jednou z fakult ZÈU,
bral vážnì. Tak kvalitní fakulta by byla
obrovským pøínosem pro rozvoj multifunkèního pùsobení v rámci ZÈU v øadì
oborù. Na druhé stranì jsem vidìl na UK

pìt lékaøských fakult, což mnì pøipadalo
neobvyklé a svým zpùsobem zbyteèné.
Nebral jsem pøíliš v úvahu váhu tradice
a jména této univerzity. Podle vyjádøení
pana rektora Radima Palouše vše záleželo
pouze na vùli akademické obce LF v Plzni
a ta byla zcela jasná – zùstat v rámci UK.
Dnes jsem rád, že se tak stalo, z více
dùvodù. V rámci naší integrované univerzity by to byla až pøíliš dominantní fakulta
s trvale rebelující èástí akademické obce
a pøinášející další problémy. Odborná spolupráce obou institucí, o kterou opravdu
jde, je dnes bez problémù. Jako zastupitel
mìsta Plznì kvituji rovnìž s povdìkem, že
do vysokého školství v Plzni "teèou"
peníze z více zdrojù.
ZÈU se jako jedna z prvních našich vysokých škol intenzívnì zapojila do programu TEMPUS, Socrates, Leonardo a je
v nich dosud nadprùmìrnì úspìšná.
Èím to?
V roce 1995 byl vytvoøen 1. strategický
plán ZÈU, jehož souèástí byla i strategie
rozvoje zahranièních stykù. Dne 1. èervence
1995 byl zøízen po dlouhých debatách
Zahranièní odbor ZÈU. Veškeré zámìry
a organizaèní zmìny jsou však k nièemu,
pokud nenajdete osobnost, která dokáže
iniciativnì nezbytnou práci rozjet a obklopit se schopnými spolupracovníky. Takovou osobností byla paní Mgr. Eva Valentová a jí pøedevším patøí díky za to, že rok
1995 a další léta byla mimoøádnì úspìšná
pro úèast ZÈU v projektech TEMPUS,
nebo• ZÈU získala celkem pìt nových
projektù (tøi jako partner, dva jako koordinátor). Koordinovala ètyøi projekty, jejichž
výsledky mìly široký dopad, nebo• se
v nich øešila problematika spoleèná více
fakultám (zabezpeèování a evaluace kvality
vzdìlávání, pøenos kreditù a vzájemné
uznávání studijních pobytù a praxí,
restrukturalizace oddìlení zahranièních
stykù a jejich transformace na moderní,
plnì profesionálnì øízené zahranièní
odbory). ZÈU dále získala projekt CZALP
(Czech Academic Links Programme) a projekt pro zvyšování jazykových dovednosri
vedoucích pracovníkù. Problematika øešená v CZALP zahrnovala modernizaci
uèebních plánù inženýrského studia, rehabilitaci a novou náplò praxí, pøenos technologií, vytvoøení sítì malých a støedních
podnikù spolupracujících s univerzitou
a vybudování technologického parku.
Jaký to mìlo zpìtný vliv na školu?
Zpìtný vliv byl pochopitelnì znaèný.
Úspìšnì pokraèovaly projekty financované z dalších nadací pro rozvoj oboru Veøejná správa a pro modernizaci zahranièního
odboru ZÈU (grant z Mellonovy nadace)
a pro spolupráci Fakulty ekonomické
a Marquette University, USA (grant USIA).
Zahranièní odbor ZÈU se podílel na pøípravách, organizaci a programu dvou
významných konferencí s mezinárodní
úèastí. První z nich byla konference poøádaná v kvìtnu 1995 katedrou historie
Fakulty pedagogické u pøíležitosti oslav
700. výroèí založení mìsta Plznì a 50. výroèí osvobození americkou armádou.
Druhá konference (International Conference on Languages for Specific Purposes at
Universities in the Czech Republic), která
se konala 14. a 15. záøí v Praze, byla zorganizována ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a byla též závìreènou akcí projektu JEN 1277.
Pokraèování na str. 9

UN ØÍJEN 2005
 Univerzitní výroèí

Vysoké školy v letech 1990 - 2005
Dokonèení ze str. 8
Úspìšnì se rozvíjely bilaterální styky
fakult a kateder v rámci meziuniverzitních
smluv i mimo nì. Poèet výjezdù z fakult
a kateder v rámci tìchto stykù byl v roce
1995 (bez zapoètení výjezdù v rámci projektù) 325, poèet pøijetí zahranièních hostù
107. Mezi nejèastìji navštívené zemì
(poèet výjezdù vyšší než 10) patøily SRN,
Slovensko, Velká Británie, Rakousko,
Itálie, Francie, Polsko, USA. V pracovním
pomìru bylo na ZÈU v roce 1995 celkem
11 zahranièních pedagogù.
Ve dnech 10. až 28. èervence probìhl
úspìšnì 6. roèník Mezinárodní letní školy
ZÈU. Tak to vše probìhlo v roce 1995
a tìch aktivit v dalších letech byla celá
øada. Lze se o nich doèíst ve výroèních
zprávách o èinnosti ZÈU.
Èím ještì byste se rád za školu pochlubil?
Všemi jejími úspìchy, a to i tìmi, k nimž
jsem žádným zpùsobem nepøispìl
a dokonce ani pøispìt nemohl. Tìším se
z toho, že se založená univerzita dobøe rozvíjí (dnes má cca 15 000 studentù) a že na ní
pracuje vedle kvalitních profesorù
a docentù i øada mladých úspìšných
odborníkù. Tìší i to, že se jejími èestnými
doktory postupnì staly osobnosti, které ZÈU
pomáhaly v jejím rozvoji, tak napø.
Prof Dr. Otto Herbert Hajek (SRN),
Prof. Dr.-Ing. Jaroslav Štìpina, DrSc.
(SRN), Prof. Ing. Vladimír Hubka (Švýcarsko), Prof. John Robert Whiteman (VB),
Prof. Ernest Kulhavy, Dr. h. c. (Rakousko),
Prof. PhDr. František Svejkovský, CSc.
(USA), Prof. Dr. August Wilhelm Scheer
(SRN), Ing. Jiøí Benda, DrSc. (ÈR),
Prof. JUDr. J. D. Eric Stein (USA),
Prof. Dr. Ing. Jorg Maier (SRN),
Prof. Dr. Ing. Heinz H. Schramm (SRN),
senátor státu Texas v USA Robert J. Dole,
rektor Brunelovy univerzity ve Velké Británii, Prof. Michael John Howard Sterling,
Prof. Dr. Wolfgang Hromadka (SRN),
bývalý velvyslanec USA v ÈR John Shattuck, Dipl.-Volksw. Heinrich von Pierer
(SRN), Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil,
DrSc. (ÈR) a Prof. George J. Klir z USA.
Tìší mì i aktivity našich studentù pøi
pravidelném poøádání veletrhù pracovních
pøíležitostí, jejich dobrovolné dárcovství
krve i úspìšná úèast v soutìžích na poli
odborném, kulturním i sportovním. Tìší
mì i zvyšující se úroveò vybavení našich
laboratoøí, superpoèítaèové centrum i naše
první mobilní poèítaèová uèebna. Pominout nelze ani novì postavenou budovu
Fakulty elektrotechnické, rekonstrukci
menzy a jisté, i když ještì plnì nedostaèující zlepšení ubytovacích podmínek
zamìstnancù i studentù.
Tìší mì i vliv ZÈU v regionu, založení
Vìdecko-technického parku a velmi dobrá

Dnešní areál Západoèeské univerzity v Plzni.

spolupráce s mìstem, krajem, BIC, útvarem koncepce a rozvoje, Regionální rozvojovou agenturou. Ostatnì bez ZÈU si nelze
pøedstavit ani rozvoj prùmyslové zóny
v Plzni, podmínìný spoluprací s novì
zakládanými firmami, ani pøípravu spoleèných projektù podávaných do EU. Po
jistém ústupu od spolupráce se Škodovkou
(situace vznikla transformací Škodovky)
se opìt daøí navazovat výzkumnì-vývojové kontakty, zejména v oblasti energetiky
a transportu.
Co Vás na škole zklamalo?
Co mì vùbec zklamalo? Vývoj naší spoleènosti a z toho vyplývající morální stav
akademické obce, sliby, neochota, hraní si
na vlastním píseèku a pøízemní cíle bez
jakékoliv ctižádosti. Radim Palouš mne
pouèil, že zklamání je vlastnì vyvedení
z klamu, a tím je ve své podstatì pozitivní.
Brzy jsem se nauèil brát na vìdomí tvrdou
realitu složité doby a správnì odhadovat,
co lze od lidí oèekávat. Pouèil jsem se, že:
1. Polovina veškeré užiteèné práce je
nezbytná na odstraòování dùsledkù práce
škodlivé.
2. Ne všichni myslí své pøedkládané
zámìry vážnì a slibují dokonce i to, co ani
nechtìjí splnit.
3. Pokud nìkdo zaène hovoøit o svých
právech, je nezbytné mu okamžitì položit
otázku o jeho povinnostech.
4. Je tøeba vést lidi ve svém okolí
k odpovìdnosti.
5. Demokracie neznamená neomezenou,
bezbøehou volnost.
Pravda pak je, co øekl filozof Karl Popper: "Demokracii nevolíme proto, že by
oplývala ctnostmi, nýbrž jen proto, abychom se vyhnuli tyranii. Volíme ji vìdomi
si jejích nedostatkù a hledáme cesty, jak je
pøekonat." Širším principem než demokracie je však úcta k lidské osobnosti a tu
nesmíme ztrácet, nesmíme si ji nechat vzít
a musíme si ji rozhodnì udržet. A to závisí
jen a jen na každém z nás! Musíme jasnì
rozlišovat mezi duchem demokracie a jejími druhotnými, nezávaznými znaky.
Duchem demokracie pak rozumím jednak
svobodu odpovìdné osobnosti, jednak
právní stát. Mezi druhotné znaky øadím
napøíklad zbyteènì rozvìtvenou škálu
nepotøebných hašteøících se politických
stran vedených lidmi, kteøí usilují v pøevážné míøe jen o své znovuzvolení.
Pokud se dobøe pamatuji, pøedstavitelé
ZÈU se pøiliš neprosazovali v orgánech
Èeské konference rektorù, zato pilnì pracovali v Radì vysokých škol – souèasný
pøedseda Rady vysokých škol je z Vaší
školy. Je za tím vìdomá strategie?
To, že souèasný pøedseda Rady vysokých škol (RVŠ) je ze ZÈU, není výsledkem žádného vìdomého strategického

zámìru. Skuteènost, že po reprezentantech
pražských vysokých škol (Karel Malý, Jan
Stanìk, Ivan Wilhelm) byl již podruhé
zvolen pøedsedou RVŠ doc. František
Ježek, je pochopitelnì nejen jeho osobní
úspìch. Je to i prestižní záležitost pro
celou ZÈU. Ptáte-li se èím je to, že byl
zvolen již podruhé, pak musím odpovìdìt.
Je to zøejmì díky jeho obrovskému nasazení a úmorné práci ve jménu všech vysokých škol. A podtrhuji všech. Musím zdùraznit, že pøed docentem Františkem Ježkem pracoval v RVŠ úspìšnì i docent
Josef Polák, taktéž ze ZÈU.
Skuteènost, že jsem jako rektor nepøíliš
zasahoval do jednání ÈKR, si zpìtnì
vysvìtluji tím, že jsem byl až pøíliš
zamìstnán projednáváním rozvoje ZÈU
a jejích vnitøních problémù – a nebylo jich
málo. Pozornì jsem však naslouchal všem
kolegùm rektorùm a zejména v prvním
období, ještì v rámci Èeskoslovenské
republiky, jsem se tìšil na naše pøátelská
setkávání. Byli jsme pøátelé a z jednání
nevanul dech konkurence, nebylo to zapotøebí. Pozdìji ovšem byla situace jiná. To
je ale už jiná kapitola. Pøipomínám však,
že jsem jako jeden z mála èeských rektorù
pracoval aktivnì v CRE a pozdìji EUA.
ZÈU systematicky buduje svùj kampus na
Borech. Když porovnám tamní rozmach
tøeba s nedalekým areálem Škodovky
v Doudlevcích, nepøipadá mi tento kontrast úplnì náhodný. Jaký je Váš názor?
Rozhodnutí o budování kampusu na
Borech patøí k tìm š•astným. Rozsáhlé
pozemky a rozestavìnou budovu Fakulty
strojní (základní kámen byl položen
24. 10. 1985) jsme zdìdili po pøedchozím
vedení VŠSE a díky mu za to. Po roce
1990 bychom takové výhodnì položené
pozemky jen obtížnì zajistili. Hned v roce
1990 jsme rozhodli, že fakulty technického
zamìøení pùjdou na Bory (nikoliv do borské vìznice!), což bylo nezbytné vzhledem
ke koncepci mìsta Plznì vybudovat na
Borských polích rozsáhlou prùmyslovou
zónu.
O tom, jak definitivnì dopadne areál
Škodovky, zatím nic nevím. Vím jen, že
Škodovka personálnì zeštíhlela i pøi daleko
vìtší produkci a zøejmì bude opouštìt
i nyní již pro ni zbyteèné pozemky. Uvidíme.
Mohu Vás, pane docente, na závìr požádat o Váš celkový pohled na uplynulých
patnáct let v našem vysokém školství?
Odpovìd' na tuto otázku je opravdu
velmi nároèná. V posledních 15 letech probìhla totiž složitá promìna vysokého školství v ÈR ve zcela zvláštních podmínkách.
Jmenováním rektorem VŠSE na zaèátku
roku 1990 jsem byl pøitažen (na úkor
odborné práce) k èinnosti pro mne zcela

nové a netušil jsem, že ve funkci rektora
vysokoškolské instituce zùstanu vlastnì
plných osm let. Byla to doba zmìn a zvratù a bohužel i morálního úpadku jisté èásti
spoleènosti. Zùstal jsem, a tím jsem také
poznal "svých" šest ministrù (Milan Adam,
Petr Vopìnka, Petr Pit'ha, Ivan Pilip, Jiøí
Gruša, Jan Sokol), z nichž ani jednomu se
nepodaøilo dotáhnout ucelenou koncepci
školství do zdárného konce. Seznamem
ministrù chci podtrhnout nestabilitu politického systému, ve kterém se vysoké
školství úspìšnì rozvíjelo mnohdy
navzdory èinnosti vlád a politikù.
Dokumentovat obrovský posun úrovnì
našich vysokých škol uvedením rozsáhlého výètu dílèích úspìchù je sice možné, ale
tím nechci zdržovat. Struènì øeèeno, na
samém poèátku se zmìnily podstatné pøedpoklady naší èinnosti. Pøestalo kádrování
a zaèaly mít vliv pozitivní stránky demokracie. Mohli jsme (pedagogové i studenti)
volnì cestovat, navazovat kontakty
v zahranièí, mohla se uplatòovat prospìšná
iniciativa a rychle se zaèala zvyšovat úroveò našeho vybavení a otevíraly se nové
studijní obory. Úspìšnì se rozvíjela sí•
vysokých škol, což je rozhodnì zásluhou
i Akreditaèní komise a tìch akademických
pracovníkù, kteøí nedbali na rùzná doporuèení (viz napø. V. Klaus: "Chytrý, schopný
pedagog si mùže mimo školu vydìlat slušné
peníze.") a pøes srovnatelnì nízké platy se
intenzívnì vìnovali èinnosti své školy
a práci se svými studenty.
Prùbìhem doby, tak jak se k horšímu
mìnila atmosféra ve spoleènosti (tunelování, krachy bank...), mìnil se i životní styl
našich studentù. Ovlivnìni sdìlovacími
prostøedky, reklamou i nepøedvídanými
možnostmi zaèínají mít vyšší požadavky
a menší ochotu nasadit. Jsou prostì jiní.
Zvýšily se rovnìž poèty studentù v rozšíøené síti vysokých škol. Zdá se mi, že jsme
se dostali do kvantitativní pasti a na uvedené zmìny neumíme dosud plnì odpovìdìt. Odpovìdí mùže být i aktivní vìdomá
úèast na boloòském procesu s dùrazem na
kvalitu a všechny jeho cíle vytýèené do
roku 2010. Za jejich naplnìní jsou totiž
odpovìdné právì univerzity. Kdo jiný má
vytváøet evropský prostor vzdìlávání
a bádání? Odpovìdnost však neznamená
poslušné bezduché následování pokynù,
a tak pøipomínám:
Jedním ze základních úkolù vysokých
škol je vyhledávání a rozvíjení talentù,
a proto se mi jeví absolvování jednotného
bakaláøského studia daného oboru jako
ztráta nadaných. Na startovací èáøe jsou
totiž zároveò s velmi schopnými a ochotnými studovat i ti, co je strhávají a snižují
celkovou úroveò. Vše zaèíná již u maturit,
které v žádném pøípadì nepøedstavují
dostateènou záruku možnosti úspìšného
studia na vysoké škole. Proè nemohou ti,
kteøí se osvìdèili na støední škole a u pøijímacích zkoušek, nastoupit nároènìjší program, a ti ostatní ménì nároèný? Po tøech
letech (i døíve) mùže dojít k pøesunùm.
Samozøejmì všichni dostanou po
tøech letech titul "Bc". Jen menší
èást pak bude navazovat další dva
roky, ale na ten nároènìjší program. Jde to øešit i jinak, ale øešit
se to musí.
Dnešní "bitva" o studenty formou zøizování" poboèek vysokých
škol v rùzných mìstech je jen
dùsledkem, podle mého soudu,
pøežitého systému financování za
poèet a ne za kvalitu. Dojít musí
i k reakci na zprávy úøadù práce,
aby nám nesdìlovaly, že "chrlíme
studenty", které firmy nechtìjí. Ty
pak chtìjí mozky a ne poèty. Takže
pøed námi je toho víc, než máme
za sebou.

oto Mgr. Ladislav Šmejda.

Dìkuji za rozhovor.
Vladimír Roskovec,
èasopis Aula 2005
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