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 Patnáct let Západoèeské univerzity v Plzni

Od nadšení ke strategickému výhledu
Jak se rodila v patnáctileté historii strategická rozhodnutí na Západoèeské univerzitì?
Kdo a jakými cestami ovlivnil vývoj a rozvoj této instituce?
Jaké jsou další perspektivy naší univerzity?

Èas nadšení a improvizace
Již v listopadu a prosinci 1989 se spontánnì scházely první "strategické týmy"
budoucí Západoèeské univerzity. Klíèovou
osobou tohoto období byl pro plzeòské
vysoké školství nepochybnì J. Holenda,
ale “strategická skupina” vznikla i okolo
S. Míky. Pøipravené nové modely vysokého
školství v Plzni visely na nástìnkách
a byly diskutovány na velkých shromáždìních. Myšlenka univerzity košatìla,
brzy již bylo nutné použití formátu A1 pro
tato schémata, která se rodila v rámci noèního provozu konstrukèních pracoviš•
v dnešní Husovì ulici na bubnovém zapisovaèi. Jako velice dùležitá se jevila
zmìna struktury, za což by nás možná
odborníci na management dnes nepochválili. Zde ale vznikla myšlenka integrované
univerzity založená na celouniverzitních
ústavech stojících mimo fakulty. Vznikla
také idea "fakulty jsou pro studenty, ústavy
pro odbornou práci". Na tìchto setkáních
se objevuje myšlenka slouèení VŠSE
a Pedagogické fakulty. Velkým pøínosem
byla z tohoto hlediska úèast J. Pyška,
S. Mirvalda, E. Pasáèkové a dalších na
hekticky organizovaných schùzkách.
Vedle toho se scházely další skupiny,
napø. ta, která se zabývala organizací
rychlé promìny školy na demokratickou
instituci i zajištìním chodu školy a ekonomickými otázkami (J. Holenda, J. Prùša,
J. Hrušák a další).
Detaily vzniku univerzity byly diskutovány v první polovinì roku 1990 na pùdì
novì ustavených akademických senátù,
v jejichž èele stál na VŠSE V. Zeman a na
Pedagogické fakultì J. Filipová.
Domnívám se, že i v èase nadšení
a improvizace na naší škole velmi brzy
zaèalo uvažování o budoucnosti, dnes
bychom øekli "strategický management",
by• intuitivní a mnohdy i naivní, ale vždy
s velkým nasazením a odhodláním. Akademický senát VŠSE a pak i ZÈU byl po
dobu nejménì 7 let motorem zmìn a jednal
ve velmi dobré souèinnosti s vedením
vysoké školy. I v èase nutné improvizace
právì akademický senát (pøedsedové
postupnì V. Zeman, S. Míka, F. Vondrášek,
F. Ježek) vytváøel vnitøní legislativu vysoké školy, což bylo sice nesystémové
a nesprávné, ale fungovalo to. Tíha legislativních prací spoèívala na skupinì, v níž
jsem se mohl detailnì seznámit s vysokými kvalitami práce S. Míky, J. Drábka,
J. Kotlana a J. Køena. Vedení univerzity,
v nìmž významnou roli hráli J. Holenda,
J. Prùša, E. Valentová, J. Koutský, J. Kumpera, J. Pinker a øada dalších, øešilo v té
dobì naléhavé transformaèní kroky (ústav
marxismu-leninismu, vojenská katedra)
a významnì a úspìšnì se vìnovalo otevøení
univerzity mìstu a svìtu.
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První strategický výhled ZÈU
– rok 1996
Ve vedení ZÈU byl v roce 1996 zpracován první strategický výhled ZÈU. Gesci
za pøípravu tohoto materiálu mìl J. Rosenberg. Je zjevné, že pøedstavitelé univerzity
navštívili øadu významných univerzit
v zahranièí a získali pøedstavu o jejich
strategickém øízení. Dokument zpracovalo
vedení univerzity a detailnì zmapovalo její
stav, ale i vývoj okolí, zejména Plzeòska.
Významnou složkou dokumentu je pøedstava o stavebním rozvoji univerzity
a o poètech studentù. Je pravdìpodobné,
že právì zde vznikly v prostøedí naší univerzity první zárodky profesionálního strategického uvažování. Samozøejmì z dnešního hlediska by šlo namítnout, že dokument je pøíliš zamìøený na popis stavu,
málo zamìøený na mìøitelné strategické
cíle a na projektový rámec realizace strategie. Ale kolik vysokých škol v té dobì
vùbec mìlo takovýto dokument? Navíc
existovala i verze v angliètinì, což svìdèí
o snaze ZÈU prezentovat se v zahranièí
jako modernì uvažující vysoká škola.
Alespoò na èásti pracoviš• se výraznìji
projevuje orientace na výzkumnou èinnost
(vliv S. Míky a J. Rosenberga), což pozdìji
zúroèí zejména pracovištì FAV a FST
v rámci programu "Posílení výzkumu na
vysokých školách".
Týmová a profesionální tvorba strategie
– rok 1999
V období 1998 – 1999 vzniká vlivem
nového zákona o vysokých školách øada
nových povinností. Jednou z nich je povinné vypracování dlouhodobého zámìru,
který má být podkladem jak pro bìžné
financování, tak zejména pro stavební rozvoj. Nezávisle na této povinnosti však
J. Rosenberg za podpory Z. Vostrackého
organizoval ustavení strategického týmu
univerzity. Tento tým byl pak kauèován
firmou Inventa a více než rok pracoval na
vytvoøení strategie, nikoliv tedy jen na
sepsání dlouhodobého zámìru. Konala se
víkendová zasedání v Plzni a novì i v Neètinech. Pod vedením J. Klírové a J. Minxe
jsme se za chodu uèili a absolvovali jsme
tak podle mého názoru dobré vzdìlání ve
strategickém managementu metodou "learning by doing". Klíèovými osobami
v tomto týmu byli vedle J. Rosenberga
napø. K. Mareš, T. Kotouè, Š. Rusòák,
Š. Magstadtová, J. Mühlbacher, J. Horák,
V. Holeèek, M. Plevný a J. Horejc.
V tomto týmu jsem osobnì mnoho získal,

Poèty studentù ZÈU od r. 1989

Na tyto otázky se
pokusím hledat v tomto pøíspìvku odpovìï
a vím, že vyvolám diskuzi, v níž rozhodnì
zazní "To bylo jinak"
apod. Proto se v závìru
radìji budu zabývat
budoucností, která je
ve strategické rovinì
naèrtnuta v novém dlouhodobém zámìru
ZÈU. Nemohu se vyhnout hodnotícím
soudùm a také jmenování osobností, na
které si pamatuji. Již dopøedu se tak
omlouvám všem, na které zapomenu
a jejichž jména neuvedu.

za což dìkuji, a velice se omluvám tìm, na
které jsem již neprávem zapomnìl.
Za použití SWOT analýzy a analýzy
chování konkurence pøi prognostickém
sledování možných vývojových scénáøù
svìta, tedy okolí univerzity, vznikl v èeském vysokém školství unikátní materiál,
který vytváøel výraznou konkurenèní
výhodu ZÈU, výhodu pozdìji èasto zmiòovanou námìstkem ministra školství
J. Prùšou.
Tento tým byl postaven i pøed otázku
modelu univerzity, který bude implementován. Vznikala zde i pøiléhavá oznaèení
tìchto modelù, aèkoliv se jejich pracovní
oznaèení mohou dnes jevit jako expresivní.
Volili jsme tehdy mezi "dobrou kamennou
univerzitou", "regionálním praktikem",
"integrátorem osobností" a "integrátorem
institucí". Ona expresívnost spoèívala
v tom, že místo slova "integrátor" jsme
používali i slovo "pasák". Bylo by dnes
zajímavé zjistit, jaká èást pracovníkù univerzity poznala, který z modelù byl èi mìl
být realizován. Ve zmínìném dokumentu
si mùžete správnost odpovìdi zkontrolovat. Výbìr modelu byl již ve velké míøe
ovlivnìn tehdejším rektorem Z. Vostrackým, což bylo pochopitelnì jeho právo.
Vyvrcholením naší èinnosti bylo zpracování projektového rámce implementace
zvolené strategie, pro niž byly navrženy
i mìøitelné indikátory a stanoveny milníky.
Realizace strategie mìla pokraèovat v èinnosti projektových týmù. Použití kondicionálu není na místì v pøípadì dvou týmù,
které mìly pracovní oznaèení C1 a E1.
Možná je tím pro mnohé vysvìtleno oznaèení velice užiteèných a pracovitých týmù,
které pod dùsledným a tvoøivým vedením
Z. Ryjáèka pozdìji vypracovaly zásadní
dokumenty pro oblast interfakultního
pùsobení kateder a finanèního managementu ZÈU (s dnes užívaným názvem
"Ryjáèkovy hadièky"). Ovšem spojené
týmy C1 a E1 byly jediné, které z pùvodního zámìru zùstaly a odvedly oèekávaný
výkon. Velký tvùrèí potenciál a analytické
schopnosti dali do služeb spojených týmù
napø. T. Kotouè, F. Vávra, J. Kotlan,
I. Koutecký, J. Horejc, E. Pasáèková
a S. Rùžièka. Podle mého názoru a osobní
zkušenosti byla èinnost v tomto spojeném
týmu vynikající školou ve hledání konsensu a v modelování i matematickém popisu
jevù. Právì tyto výsledky jsou dnes výraznou konkurenèní výhodou ZÈU. Ovšem
ostatní týmy navržené ve strategii ani
nebyly ustaveny nebo nefungovaly. Nevznikl napø. tým, který mìl ZÈU pøipravit
na roli integrátora institucí. Tím jsem
pozornému ètenáøi zøejmì ušetøil èas nutný
k vyhledání informace o zvoleném modelu
univerzity.

Strategický výhled a dlouhodobý zámìr
z roku 2005
Rektor J. Prùša mì v roce 2004 svìøil
vedení strategického týmu, jehož úkolem
bylo zpracování strategického výhledu
a dlouhodobého zámìru ZÈU pro období
2006 – 2010. V tomto týmu, který absolvoval 16 pracovních zasedání a ve finále
obhájil vzniklý dokument pøed všemi grémii ZÈU, se vedle osvìdèených osob
(napø. T. Kotouè, J. Horejc, F. Vávra,
J. Holenda, J. Horák, V. Skoèil, M. Plevný)
objevily i výrazné nové tváøe (napø.
E. Vacík, J. Hán, L. Cabada, M. Kollerová,
J. Coufalová, M. Mergl, J. Masopust,
D. B8rková, M. Faitová, J. Voldøich
a zástupci studentù, napø. L. Bartoò).
Vytvoøený dlouhodobý zámìr byl velice
pøíznivì pøijat pøedstaviteli MŠMT v rámci
podrobného celodenního jednání na zaèátku roku 2006. Dokonce je náš dlouhodobý
zámìr považován za pøíklad dobré praxe,
což vedlo k pozvání pøedstavitelù univerzity na øadu konferencí a semináøù
s významnými pøíspìvky. To ale samozøejmì nebyl úèel velkého pracovního nasazení strategického týmu a vedení univerzity.
Hlavní teze, zejména strategické cíle, jsme
prezentovali nejen akademické obci, Akademickému senátu, ale i pøedstavitelùm
mìsta, kraje, zamìstnavatelùm zastoupeným personalisty, potenciálním investorùm, øeditelùm støedních škol i nejširší
veøejnosti. Detailní informace vyšla také
jako pøíloha Univerzitních novin a plný
text závìreèného dokumentu je zveøejnìn
na www ZÈU.
Jak je možné charakterizovat dlouhodobý zámìr ZÈU na období 2006 – 2010?
Budoucnost ZÈU tkví v úèinném propojování vzdìlávání pro všechny vìkové skupiny s kvalitním pùsobením ve výzkumu,
vývoji a inovacích. Zásadní zmìny jsou
nutné v kvalifikaèní a vìkové struktuøe
akademických pracovníkù a ve schopnosti
obstát v evropském prostoru výzkumu
a obecnì ve volné soutìži o zakázky vyžadující vìdecký a tvùrèí potenciál. Tomu je
nutné podøídit rozvoj infrastruktury, je
nutné zlepšit oblast strategických služeb,
ale je nezbytné i ošetøit rizika, která z otevøenosti a dynamiky univerzity plynou.
Naším cílem je spokojený zákazník, tedy
student, zamìstnanec, zamìstnavatel,
mìsto, kraj apod. Situace je unikátní
v tom, že zákazník je zde vlastnì èasto
velice významnì i strùjcem své spokojenosti. Proto pøípadné radikální oèeròování
vlastní univerzity studentem èi zamìstnancem je velice neprozíravé. Vede nejen
k poklesu ceny práce této osoby na trhu
práce, jak tvrdí kvestor A. Bulín, ale je vìtšinou i rezignací ve vlastní schopnost vìci
zmìnit, a to v prostøedí demokratické instituce, v níž ale její vedení není schopno
dìlat zázraky. Mùže však zejména pomocí
projektù øadu vìcí za úèasti zamìstnancù
a studentù mìnit. Pøíkladem dobré praxe
budiž zmìna v menze na Zeleném trojúhelníku.
Závìreèná prosba
Vývoj ZÈU mohl již snad pøesvìdèit
vìtšinu èlenù akademické obce, že strategický management není "moderní náboženství". Strategické analýzy obèas pøinášejí i nepøíznivé a nepøíjemné zprávy, ale
"nestøílejte, prosím, posly špatných zpráv".
Tìm nespokojeným èi váhajícím lze poradit: (strategická) zmìna je nepøíjemná,
jsem-li jejím trpným adresátem, ale tatáž
zmìna mùže být pøíjemná, je-li mnou provádìna.
Závìrem prosím o upozornìní na pøípadné nepøesnosti, opomenutí a chyby
v tomto èlánku. Rád zveøejním opravy
a pro budoucí generace zanechám toto svìdectví v upravené verzi.
Doc. František Ježek,
prorektor a pamìtník

