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Úloha univerzity ve společnosti a „výzkumná“ univerzita
Jana Musilová
Vyžádáno a psáno pro STISK, internetový deník studentů žurnalistiky Masarykovy
univerzity, jako odpověď na otázky
Role/vize univerzity :
- Její úloha v společnosti?
- Je potřebné, aby MU byla i výzkumnou univerzitou?
- Na co je třeba klást důraz?
Charakterizovat roli univerzity nevyžaduje formulaci žádné zvláštní „vize“. Je to prosté:
Intelektuální, kulturní a v těsné návaznosti i hmotná a společenská úroveň národa jsou
určovány jeho vzdělaností. Nejvyšší stupeň vzdělání poskytují univerzity a jejich akademické
sbory svou odborností a osobnostním profilem podstatným způsobem ovlivňují proces vzdělávání a jeho výsledek – vzdělanost mladých lidí stojících na počátku životní dráhy.
Druhým aspektem je věda. Univerzita, tak jak by měla být chápana, musí být s naprostou
samozřejmostí „univerzální“ nejen ve smyslu symbiózy různých disciplín humanitních,
společenskovědních, medicínských či přírodovědných, ale především ve smyslu symbiózy
kvalitního vzdělávání s kvalitním základním i aplikovaným výzkumem – s obojím na slušné
mezinárodní úrovni. Věda a vzdělávání na vysoké škole nejsou a nemají být dva proudy,
které se jen nějakým způsobem překrývají či aditivně skládají. Jejich prolnutím by mělo
docházet ke vzniku výrazného interferenčního jevu vedoucího v žádoucích směrech k zesílenému výkonu.V tomto smyslu je proto přívlastek v dnes tak módním pojmu „výzkumná
univerzita“ takřka nadbytečný. Univerzita bez těsného propojení vzdělávání s vědou, přidáme-li ještě její působení směrem k veřejnosti, by nebyla v pravém slova smyslu univerzitou.
Otázkou proto není, na který konkrétní aspekt univerzitní činnosti dát větší důraz, ale jak
zajistit, aby univerzita svou samozřejmou společenskou roli plnila co nejlépe. Vedení univerzity, fakult i dalších složek musí mít v těchto věcech jasno a musí v nich být zajedno. Jen to
představuje záruku, že univerzitní dění a směřování bude srozumitelné jak uvnitř, tak i při
pohledu zvenčí.
V těchto dnech, kdy se schyluje k rozhodování o perspektivě naší univerzity na další čtyřleté
období, se nad otázkami poslání univerzity zamýšlejí jistě všichni, kdo jsou s ní spjati.
Porovnání programových prohlášení kandidátů, odrážející nejen jejich představy, ale především odborné a osobnostní zázemí pro schopnost univerzitu vést, může dát mnohé odpovědi
na tyto otázky. Mému pohledu na budoucnost univerzity a přáním souvisejícím s jejím rozvojem odpovídají představy profesora Jiřího Zlatušky. Proto jsem jeho kandidaturu podpořila.

