
1 

 

Volební program kandidáta na rektora Ostravské univerzity 

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

Vážené členky, vážení členové akademické obce, 

jako kandidát na rektora Ostravské univerzity přirozeně vnímám nelehkou situaci, v níž se 
dnešní svět, evropská a v jejím rámci i česká společnost nachází, a současně nepochybuji, že stávající 
stav věcí veřejných intenzivně sledujete také vy. Jsem proto přesvědčen, že by bylo nošením sov do 
Athén a plýtváním vaším časem, kdybych se na následujících řádcích zevrubněji věnoval politickým, 
společenským a v neposlední řadě také ekonomickým problémům, které naši společnost v posledním 
roce sužují. Přesto si dovolím hned v úvodu předznamenat, že Ostravskou univerzitu vnímám jako aka-
demickou a striktně apolitickou instituci, která není nikterak spojena s žádnou z politických stran, hnutí 
či zájmových uskupení. Univerzitu chápu jako názorově mnohovrstevnatý prostor otevřený k diskuzi, 
včetně politologické, politickou agitaci však zásadně odmítám. 

Svou pozornost proto primárně soustředím na Ostravskou univerzitu jako celek i na její jednot-
livé součásti. Je nezpochybnitelné, že naše alma mater prošla v uplynulých letech dynamickým vývo-
jem. Širokým spektrem investičních i veřejně společenských akcí se ale současně vůči partnerům a spo-
lupracujícím organizacím (ministerstvo, kraj, město ad.) zavázala, že bude i nadále garantovat plynulý 
chod „nastartovaných“ aktivit a zajistí jejich kontinuitu i v dalších letech. Má-li si univerzita udržet 
pověst důvěryhodného partnera, musí své smluvní závazky dodržovat, a to bez ohledu na to, že se 
mohou v souvislosti se změnami ekonomického a společenského klimatu jevit jako nevýhodné. 
Důvěryhodnost a kontinuitu považuji za devízy, kterými se právě univerzity mohou, a dle mého názoru 
i mají odlišovat od volebními změnami zmítaných municipalit či na ryze ekonomických faktorech 
fungujícího korporátu. Přirozeně to neznamená slepě následovat „předchozími generacemi“ vytýčené 
cíle, nýbrž nesmlouvavě a bez sebeklamu zhodnotit stávající situaci, a nasměrovat univerzitu k reálným 
a realizovatelným cílům. A jaké jsou to cíle, se pokusím nastínit na následujících řádcích.  

Univerzita a její fakulty 

Již samotné založení v roce 1991 předurčilo Ostravskou univerzitu k tomu, aby byla vysokou 
školou se silně decentralizovaným řízením. Děkani nově zřízených fakult si ponechali pravomoci děkana 
do té doby samostatné Pedagogické fakulty, prvnímu rektorovi pak připadla role víceméně 
reprezentační. S postupem let se ovšem tento model ukázal jako ne zcela funkční a misky vah se začaly 
pozvolna překlápět ve prospěch centrálního vedení. Bez ohledu na to ale vždy platilo, že pozice rektora 
byla tak silná, jak silnou osobností byl rektor sám. Osobně jsem byl vždy stoupencem autonomie fakult, 
neboť jsem vycházel a stále vycházím z přesvědčení, že jen silné fakulty mohou tvořit silnou univerzitu, 
přičemž obráceně tento výrok nikdy platit nemůže! Schválení statutu Ostravské univerzity v podobě, 
jakou známe dnes, bylo výsledkem náročných jednání, přičemž uhájení autonomie fakult v oblasti 
vzdělávací či personální považuji za jeden z největších úspěchů, kterého jsem ve funkci děkana Filozo-
fické fakulty dosáhl.  

Na základě osobních zkušenosti z řízení fakulty i z pozice prorektora se domnívám, že zásadní 
není rozpor mezi centralizací a autonomií, nýbrž nedostatečné vymezení kompetencí a pravomocí, či 
definování celouniverzitních procesů. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že Ostravská univerzita 
vykonala v předchozích letech v oblasti své sebeprezentace skvělou práci, resort managementu však 
poněkud stagnoval. Zpřehlednění a nastavení jasných mechanizmů vnitřní komunikace na celouniver-
zitní úrovni bylo jedním z hlavních témat nedávného mezinárodního auditu, který provedla akreditační 
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agentura ASIIN. I v návaznosti na výsledky auditu považuji za svou prioritu číslo 1 zaměřit se na oblast 
strategického managementu. Jsem připraven prosadit posílení pozice prorektorů, kteří by neměli být 
pouhými administrátory svých úseků, ale po boku rektora i nositeli strategického rozhodování a řízení. 
Přesné vymezení a jasná hierarchizace managementu a administrativy jak v rámci rektorátu, tak na 
jednotlivých fakultách, je nutným předpokladem pro zkvalitnění komunikace.  

Za důležité rovněž považuji zintenzivnění prezentace fakult napříč univerzitou. Pravdou je, že 
Ostravská univerzita se v uplynulých letech velmi úspěšně etablovala ve veřejném prostoru. Ale i přes 
nezpochybnitelné snahy se jí nepodařilo vytvořit prostředí, které by umožňovalo lépe se navzájem po-
znávat. A neznalost pak často vede k nepochopení. V diskuzních pořadech připravovaných naší 
univerzitou bych proto vedle témat obecně diskuzních uvítal také témata související s výukou, výzku-
mem či společenskými aktivitami na jednotlivých fakultách.  

Investiční i neinvestiční rozvoj univerzity 

S koncem rektorského funkčního období nekončí práce, jež rektor započal, stejně jako nepře-
stávají platit závazky, které na sebe vzal. Kolaudací objektů Pedagogické fakulty a Fakulty umění na 
Černé louce se sice uzavře investičně nejvýznamnější období v třicetileté historii univerzity. Nezna-
mená to ale, že nebude nezbytné pokračovat v dalších investičních akcích, jejichž zdárné zakončení 
musí mít tu nejvyšší prioritu. 

Za zásadní považuji dokončení započaté rekonstrukce budovy A Přírodovědecké fakulty na 
Bráfově ulici stejně jako pokračování v započaté rekonstrukci budov E, D a DM Filozofické fakulty 
v samotném středu města. S částečnými úpravami podzemních prostor je nutno počítat také v případě 
budovy P Fakulty umění na Podlahově ulici.  

Rovněž bude nutno zajistit bezproblémové zahájení a plynulý průběh realizace projektu 
LERCO, na němž se spolu s Lékařskou fakultou podílí také fakulty pedagogická a přírodovědecká a jehož 
cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum. Projekt umožní nejen vybudování nových vědeckých 
infrastruktur, ale také přivede na Ostravskou univerzitu excelentní vědce za zahraničí. Obdobný 
význam jako LERCO pro vědy přírodní bude mít paralelně realizovaný projekt REFRESH pro vědy spo-
lečenské a humanitní, na jehož řešení se spolupodílejí fakulty filozofická, pedagogická, přírodovědecká 
a Fakulta sociálních studií. 

V obou případech ovšem považuji za zcela zásadní zapojení absolventů a frekventantů dok-
torského studia, pro něž se může participace na těchto projektech stát odrazovým můstkem pro další 
vědeckou kariéru. Zcela se ztotožňuji s názorem, že udržet vzdělanou pracovní sílu v regionu, je 
neméně smysluplné a důležité jako přilákat nové vědecké kapacity. Za důležité proto považuji, aby 
hlavní řešitelé vybudovali pro nově příchozí i pro domácí výzkumníky takové pracovní prostředí, jež jim 
nabídne další vědeckou i osobnostní perspektivu a umožní pokračování započatého výzkumu. Dlouho-
dobá perspektiva výzkumu zahájeného v rámci projektu LERCO a REFRESH musí být prioritou nejen 
univerzity, ale i fakult samotných. 

V rámci volebního programu nelze uvést vše, přesto se zmíním o dvou potenciálních 
investičních akcích, které na univerzitě již delší čas silně rezonují a vyvolávají diskuzi. Prvním je 
předpokládaná rekonstrukce hladnovských kolejí, druhým tzv. klinická škola. Vzhledem k výše 
nastíněným prioritám a omezeným možnostem spolufinancování, kdy univerzita svých finančních 
rezerv využila v prvé řadě k dofinancování Černé louky, nepovažuji možnost zahájení komplexní 
přestavby vysokoškolských kolejí, jež předpokládá vysoký podíl spolufinancování z vnitřních zdrojů, 
v současné době za reálnou. To však neznamená, že koleje nebudou průběžně modernizovány. Za 
zásadní považuji nejen modernizaci vybavení (např. zatraktivnění prostor vestibulu) ale také zkvalitnění 
služeb (havarijní servis, stravování v kolejní menze). 

Rovněž vizi, že se Ostravská univerzita stane lídrem a celorepublikovým mentorem ve vzdělá-
vání učitelů, vnímám jako velice lákavou. Ale i v tomto případě, a to i přes implicitně deklarovaný zájem 
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MŠMT, považuji zahájení projektu klinické školy bez veřejně předložených záruk ze strany minister-
stva, popř. garance poskytnutí financí v rámci rozvojového projektu za velmi problematické. Akce 
takového rozsahu a z toho plynoucí závazky rovněž vyžaduje diskuzi napříč fakultami a pracovišti, které 
by se do projektu měly zapojit, a jejich všeobecný konsensus. 

Nyní ve stručnosti představím oblast vědecko-výzkumných aktivit. Ostravská univerzita dispo-
nuje kvalitním systémem hodnocení vědy, který v souladu s Metodikou 17+ připravil úsek prorektora 
pro vědu a výzkum v součinnosti s proděkany fakult. I přesto, že jedním z hlavních cílů bylo zohlednit 
specifika sledovaných oblastí výzkumu a vývoje (FORD), přiřadit jednotlivým typům výstupů odpovída-
jící váhu, reflektovat jejich hodnocení v rámci modulů atd., je s podivem, jak vysoké procento 
zaměstnanců Ostravské univerzity je hodnoceno jako „nepublikující“. Metodika by neměla být 
mantrou, současně je ale je třeba mít na paměti, že je to právě metodika, z níž vychází nejen hodnocení, 
ale také financování naší univerzity. Pokud se tedy domníváme, že systém hodnocení není v souladu 
s metodikou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, pak jej změňme, pokud naopak dojdeme k závěru, že 
metodiku, a to včetně závěrů meziročních expertních zpráv odráží, pak jej plně respektujme a hledejme 
rezervy ve vlastních řadách. 

Vzdělávání a jeho proměny 

Bez ohledu na změny, ke kterým ve vysokém školství dochází, zůstává hlavní náplní činnosti 
vysokých škol vzdělávání, které však nelze oddělit od činnosti výzkumné, internacionalizační ani od 
aktivit ve veřejném prostoru. Jsem rád, že v rámci projektu Národního plánu obnovy (NPO), jehož jsem 
hlavním řešitelem, zahájila svou činnost pracovní skupina „Všichni spolu“, jejímž cílem je propojit 
moderní vzdělávací trendy a zpřístupnit je nejen našim akademikům, ale i doktorandům a studentům. 
V souvislosti se vzděláváním na naší univerzitě v posledních letech silně rezonovaly také pojmy jako 
kritické myšlení, přenositelné dovednosti, kompetenční výuka, profesní studijní programy ad., jak 
o nich obšírně vypovídá Strategický záměr Ostravské univerzity na období 2021–2025, těmto oblastem 
se ale na následujících řádcích věnovat nechci. 

Z pohledu rektorské funkce považuji za strategičtější zamyslet se nad strukturou studijních 
programů vyučovaných na Ostravské univerzitě. Je zřejmé, že způsob života a potřeby mladé generace 
se mění, což se odráží i v proměně přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Zatímco ještě před dvaceti 
lety bylo zaměstnání při studiu víceméně výjimkou, stává se dnes zapojení studentů do pracovního 
procesu samozřejmostí, přičemž v řadě případů se jedná o zaměstnání dlouhodobé a pravidelné. S vý-
jimkou „dlouhých“ magisterských programů (všeobecné lékařství, učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a nava-
zujících magisterských programů, které podmiňují výkon profese (např. učitelství pro 2. a 3. stupeň), 
studenti často nepociťují potřebu magisterského vzdělání a svá studia končí absolvováním bakalariátu. 

Jak se s novou realitou, která výrazně zasahuje také do proporčního zastoupení jednotlivých 
stupňů vysokoškolského studia (Bc. – Mgr. – Ph.D.) na naší univerzitě vypořádat? Dosud jsme vnímali 
studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia jako jeden celek, druhou skupinu pak tvo-
řili studenti doktorští. S ohledem na požadavky trhu a snižující se počty studentů v navazujícím studiu 
bude žádoucí tento pohled změnit. U řady bakalářských programů zvážit jejich transformaci na profesní 
a k některým magisterským studijním programům začít přistupovat obdobně jako ke studiu doktor-
skému. Což ve zkratce znamená modifikovat studijní nároky, posílit individuální přístup a umožnit širší 
zapojení do vysokoškolského výzkumu i každodenního života pracoviště, což, jak pevně věřím, povede 
k vyšší prostupnosti mezi magisterským a doktorským stupněm studia. 

Ostravská univerzita na mapě světa 

Od chvíle, kdy euroatlantická společnost začala procházet procesem modernizace, jehož 
základními atributy jsou industrializace, sekularizace, byrokratizace a další dílčí segmenty, patří 
k základním paradigmatům, že transfer technologií a know-how obecně probíhá ze západu na východ, 
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kdežto v případě pracovní síly a surovin je tomu naopak. A tuto skutečnost je nezbytné mít na paměti 
také při přípravě internacionalizačních strategií. V návaznosti na masivní projektové investice do lid-
ských zdrojů se nesmíme bát ve větší míře oslovit špičkové odborníky z celého světa. Stejně tak, máme-
li vysoce prestižní studijní obory (zejména v doktorském stupni), a já jsem přesvědčen, že je máme, 
nebojme se k jejich studiu přilákat absolventy těch nejprestižnějších světových univerzit. Současně je 
potřeba si uvědomit, že výše uvedené je pouhým vrcholkem ledovce. Kritickou masu studentů se 
zájmem o studium v Ostravě musíme hledat jinde. 

Jako první oblast se nabízí sousední Slovensko, kde i přes strategickou polohu Ostravy, která 
by měla být spádovým městem pro lidnaté slovenské regiony podél Košicko-bohumínské dráhy, 
neslavíme takové úspěchy jako např. Masarykova univerzita. Posílení náborové činnosti na Slovensku 
by mělo být jedním z našich hlavních cílů. Opodstatněným se jeví také zintenzivnění aktivit směrem 
k našemu severnímu sousedovi Polsku, kde přinejmenším diskutabilní reforma doktorského studia, jež 
sebou přinesla vytvoření tzv. doktorských škol (nezaměňujme s doktorskou školou, jak ji vnímáme my), 
začala generovat množství absolventů, kteří i přes svůj zájem pokračovat v doktorském studiu, 
nemohou být přijati kvůli striktně nastaveným oborovým kvótám.  

Vzhledem ke stále více se komplikujícím vztahům s Ruskem a Čínou, jejichž narovnání je 
v nedohlednu, považuji za vhodné upřít pozornost k tzv. kavkazským republikám a středoasijským 
zemím, zejména pak Kazachstánu. Byť se obě oblasti vyznačují jistou mírou poltické nestability, vyka-
zují dlouhodobý ekonomický růst, a navíc prestiž České republiky stejně jako Ostravské univerzity je 
v těchto regionech tradičně silná. Přestože přizpůsobení se studiu v České republice může být pro 
studenty z těchto zemí složitější, jedná se většinou o vysoce motivované studenty, kteří vzhledem 
k vynaloženým prostředkům, a to často celé rodiny, mají zájem studium ukončit v řádném termínu. 
Pokračovat by měla také podpora studentů z válkou zmítané Ukrajiny.  

Obdobně jako v jiných segmentech činnosti univerzity, i v oblasti internacionalizace jsem 
zastáncem přiměřené aplikace „analýzy nákladů a výnosů“. Covidová krize a konflikt na Ukrajině odha-
lily slabá místa v organizaci mobilit a péče o přijíždějící studenty na naší univerzitě. Na nápravě v této 
oblasti bude potřeba pracovat. Mám na mysli především částečnou restrukturalizaci Centra 
mezinárodní spolupráce a v rámci stávajících personálních kapacit zřízení míst stálých referentů, kteří 
se budou systematicky věnovat problémům zahraničních studentů, kteří v krizových situacích často 
zůstávají mimo systém a nejsou s to si sami poradit. 

Dynamicky musíme přistupovat také k navazování kontaktů v rámci Evropské unie. O tom, že 
můžeme hrát v rámci evropských akademických struktur důstojnou roli, nás přesvědčily některé dílčí 
úspěchy aliance evropských univerzit NEOLAiA, již je Ostravská univerzita členem. Ale současně 
bychom neměli, jak říká staré přísloví, věšet všechny věci na jeden věšák. Musíme aktivněji využívat 
osobních i institucionálních vazeb a jejich prostřednictvím posilovat svou pozici mezi evropskými 
univerzitami. O tom, že máme špičkové pedagogy a vědce, kteří jsou zasíťováni v rámci evropských 
i mimoevropských akademických struktur, ani v nejmenším nepochybuji. 

Lidé na prvním místě 

Od doby svého vzniku pracuje Ostravská univerzita na zkvalitňování svého zázemí a infrastruk-
tury, přičemž na intenzitě nabyl tento proces po roce 2018, kdy začala výstavba areálu na Černé louce. 
A jak jsem uvedl výše, řada investičních aktivit je stále před námi. Přesto bychom neměli zapomínat na 
investice nejzásadnější, a těmi jsou investice do lidí. Dlouhodobé podfinancování vysokého školství 
vede k rozevírání ekonomických nůžek mezi základním a středním školstvím na straně jedné a 
školstvím vysokým na straně druhé. Setrvat u tohoto konstatování by ale bylo alibismem. Byť jsem si 
vědom, že to bude stále nedostatečné, chci prosadit zvýšení základních mezd všech zaměstnanců 
napříč pracovním zařazením o 10 %. Tento krok pak nechápu jako akt ekonomický, nýbrž morální!  
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Jsem bytostně přesvědčen, že nikdo z našich zaměstnanců nepracuje tak špatně, aby jeho standardní 
výkon odrážela současná tabulka základních mezd platná na naší univerzitě.  

Ostravská univerzita poskytuje svým zaměstnancům stabilní práci a řadu zajímavých benefitů. 
V souvislosti s ukončením výstavby na Černé louce bych zaměstnancům i studentům chtěl nabídnout 
široké spektrum aktivit, jak je ve svém programu Healthy Campus definovala Mezinárodní federace 
univerzitního sportu. Primárně zde nepůjde o získání certifikace, byť i ta může být zajímavým bonusem, 
nýbrž o rozšíření nabídky pohybových aktivit, výživové poradenství, nastavení systému prevence ne-
mocí, posilování psychického a sociálního zdraví a další segmenty. Koncepce „zdravého kampusu“ pro 
Ostravskou univerzitu je připravena a spuštění tohoto programu nic nebrání. 

A otázka na závěr. 

Proč byste v následující volbě měli podpořit právě mě? 

Ne, nemusíte se obávat, že Vás zahltím přehledem svých univerzitních a mimouniverzitních 
aktivit. O těch si můžete přečíst v mém životopise. Pokud si kladete otázku, zda stát se rektorem bylo 
mým snem. Musím odpovědět, že ne. Nedovedu si představit člověka, který sní o tom, že se stane 
rektorem. Snít můžeme o tom, že Baník vyhraje Ligu mistrů, nebo že se Orlová jednou stane tím nej-
lepším místem k životu, ale ne o „rektorování“. Pokud byste se mě ale naopak zeptali, zda rektorskou 
funkci považuji za další krok na své akademické dráze, pak odpovím bez zaváhání „ano“.  Ne proto, že 
si to tzv. zasloužím, ale proto, že se domnívám, že pro výkon této náročné funkce – a řídit tak složitě 
strukturovanou organizaci s miliardovým rozpočtem, náročným postem bezpochyby je – jsem 
kompetentní. 

Jako proděkan Filozofické fakulty jsem osm let vedl resorty vědy a výzkumu, rozvoje i zahranič-
ních vztahů. Fakulta tehdy měla pouze dva proděkany a z hlediska pracovního nasazení to bylo období 
opravdu nelehké. Děkanem jsem byl zvolen roku 2010, tedy v době, kdy světem otřásala hypoteční 
krize. Přesto jsem zahájil přestavbu budovy E, dosud jediného ukončeného projektu rekonstrukce 
v rámci Filozofické fakulty. K roku 2018, kdy jsem své působení ve funkci děkana po dvou volebních 
obdobích ukončil, byla dokončena úspěšná transformace všech studijních programů a získána institu-
cionální akreditace ve čtyřech oblastech vzdělávání.  Ke stejnému datu byla Filozofická fakulta jako 
jediná na Ostravské univerzitě hodnocena mezinárodním auditem Národního akreditačního úřadu 
stupněm A (-).  

Nabízenou funkci prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání, kterou jsem přijal před 
čtyřmi lety, jsem vnímal nejen jako jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním univerzity jako 
celku, ale také jako možnost poznat poslední resort, s nímž jsem doposud neměl bezprostřední zkuše-
nost. Ve spolupráci s proděkankami (a proděkanem) a vedoucími studijních oddělení se podařilo 
nastavit novou formu komunikace a zahájit konstruktivní spolupráci. Čtyřleté období mezi covidem 
a ukrajinskou krizí by nebylo možné překonat bez vzájemné důvěry a enormního nasazení na straně 
fakult i rektorátu. Právě díky tomu jsme tyto problémy překonali způsobem, který nám mohou závidět 
i renomovanější univerzity: vzpomeňme jen na množství soudních sporů, které se jinde vedly 
v souvislosti s proticovidovými opatřeními. 

V letech 2014 i 2018 jsem kandidaturu na rektora Ostravské univerzity odmítl a svých rozhod-
nutí nelituji. Až dnes si uvědomuji, jak výrazně se promění vnímání univerzity a jejich součástí, má-li 
člověk možnost nahlížet na situaci z různých úhlů. Mohl jsem udělat víc? Určitě. Vždy se dá udělat víc. 
Ale kruh se pozvolna uzavírá a jak říká klasik „Alea iacta est!“.  

 

Děkuji Vám všem za podporu. 

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 


