MU zvažuje založení dceřiné VŠ
s hospodářskou komorou
Události
12. dubna 2016
redakce
Trend poklesu rozpočtů veřejných vysokých škol na vzdělávání neumožňuje uspokojit
poptávku uchazečů o studium v řadě oborů.
Nové studijní obory lépe zohledňující potřeby trhu práce by mohla nabídnout dceřiná vysoká
škola, o jejímž zřízení se na Masarykově univerzitě diskutuje již od přípravy Dlouhodobého
záměru do roku 2020. Podobná iniciativa vznikla i na půdě Regionální hospodářské komory
Brno, kde má univerzita zastoupení. Komora na včerejším shromáždění delegátů rozhodla
o majetkovém vstupu do soukromé Vysoké školy Karla Engliše, kterou od začátku února
vlastní brněnský podnikatel Ladislav Chodák.
„Stávající trend dlouhodobého poklesu rozpočtů veřejných vysokých škol na vzdělávání
a limitování počtu studujících nám neumožňuje uspokojit poptávku kvalitních uchazečů
o studium v řadě oborů, kde absolventi na trhu práce skutečně chybí. Navíc nové obory je
dnes na univerzitě možné rozvíjet jen na úkor oborů existujících, protože limity počtu
financovaných studentů jsou nemilosrdné,“ zdůvodnil úvahy o založení dceřiné VŠ rektor
MU Mikuláš Bek.
Dalším důvodem pro vnitrouniverzitní diskusi o založení dceřiné „college“ je výzkumné
směřování Masarykovy univerzity, které ponechává jen omezený prostor pro rozvoj profesně
zaměřených studijních programů, jež jsou ale na trhu práce potřeba. Na základě mandátu
z přípravy Dlouhodobého záměru tak začalo vedení univerzity na sklonku roku 2015 zvažovat
možnosti založení soukromé vysoké školy většinově vlastněné univerzitou.
Pondělní jednání Hospodářské komory tak může být začátkem projektu, který by byl
v českém vysokém školství novinkou z hlediska intenzivní spolupráce veřejné univerzity,
hospodářské komory, firem a veřejné správy. „V nové ,college‘ by se mohla zcela unikátním
způsobem propojit expertiza Masarykovy univerzity v oblasti vysokoškolského vzdělávání
s potřebami zaměstnavatelů,“ zdůraznil rektor.
O projektu zatím neformálně jednalo vedení univerzity s děkany všech fakult. V tuto
chvíli však jde pouze o diskusi, která bude muset ošetřit řadu legislativních podmínek a rizik
na straně partnerů, a to dříve, než by záměr byl případně předložen k projednávání
a schvalování projektu v samosprávných orgánech univerzity.
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Žádané obory? Studenti přes kapacitu
Masarykovy univerzity si za ně zaplatí
Brno - Přijímací zkoušky udělali, kvůli omezené kapacitě však na vysokou školu nastoupit
nemohli. V takové situaci se každoročně ocitá mnoho uchazečů o studium. Naplnit poptávku
po žádaných oborech má podle plánu Masarykovy univerzity dceřiná soukromá škola,
takzvaná college. O jejím zřízení univerzita jedná s Vysokou školou Karla Engliše, ale také
s brněnskou regionální hospodářskou komorou.
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Masarykova univerzita a hospodářská komora mají společně vlastnit přes šedesát procent
akcií soukromé vysoké školy. Komora už svůj desetiprocentní podíl schválila na pondělním
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zasedání. „Podle mě je to ideální spojení teorie s praxí. Znalosti nabyté studiem mohou
studenti rozvíjet například při stážích ve firmách," uvedl jednu z možných variant spolupráce
předseda představenstva hospodářské komory Miloš Škrdlík. Brněnská komora pod sebou
sdružuje asi 450 firem.
Majetkový podíl v soukromé vysoké škole chce do konce roku schválit i Masarykova
univerzita. „Umožní nám to rozvoj některých oborů. Jako veřejná vysoká škola máme
omezený počet studentů a omezený rozpočet. Pokud bychom chtěli některé obory více
rozvíjet, museli bychom jiné omezit nebo zrušit," vysvětlila mluvčí univerzity Tereza Fojtová.
Významný přínos podle ní také bude úzká spolupráce s podnikatelskou sférou.
college v Brně
- Studenti dostanou možnost studovat obory, u kterých je na univerzitě převis uchazečů.
- Masarykova univerzita má ve Vysoké škole Karla Engliše převzít 51 procent akcií.
- Dalších 10 procent akcií školy převezme brněnská regionální hospodářská komora. Díky
tomu budou studenti v kontaktu se soukromými podniky.
- Podobná dceřiná vysoká škola jinde v České republice zatím nefunguje.
Pokud plán vyjde, bude to v podmínkách České republiky úplně první případ takové
spolupráce. „V zahraničí však tento model běžně funguje," zdůraznila Fojtová.
Založení college zatím nemá oporu v zákoně. „Současné znění takovou situaci neřeší," uvedla
mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová. O úmyslu Masarykovy univerzity zřídit
soukromou vysokou školu nemělo ministerstvo doposud žádné informace.
Zatím není jasné, jak konkrétně má spolupráce v college vypadat. Jednání jsou teprve na
začátku. „Ovšem chceme převzít podíl akcií převyšující padesát procent. Tím si zajistíme
možnost významně ovlivňovat dění v soukromé škole," doplnila Fojtová.
Vysokou školu Karla Engliše koupil na začátku tohoto roku podnikatel Ladislav Chodák. Od
spolupráce si slibuje zlepšení nevalné pověsti školy. V minulosti se objevily pochybnosti
třeba o bakalářském titulu bývalého primátora Romana Onderky získaném právě na této
škole. „Školu jsem koupil, abych z ní udělal dobrou školu. Vlastními silami by to bylo složité.
Masarykova univerzita se v tomto ohledu chtěla rozvíjet už delší dobu. Vstup do mojí vysoké
školy její záměr jen urychlí," uvedl Chodák.
Chod soukromé vysoké školy zůstane v praxi stejný jako doposud. Masarykova univerzita ale
dostane možnost například ovlivňovat, které obory nabídne. „Předpokládám, že částečně
zůstanou zachované ty současné. V jednáních jsme uvažovali i o informatice a projektovém
řízení či zahraničním obchodu. Je však možné, že Masarykova univerzita bude chtít třeba
i zcela odlišné obory," poznamenal Chodák.
O nabídce oborů už jednalo vedení univerzity s děkany jednotlivých fakult. Definitivní
podobu spolupráce chce určit ještě letos.
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