
Otevřený dopis děkance a vedení FHS
(pětice základních bodů)

Y ážená paní děkanko, vážení čienové vedení!

Protože se za poslední dva roky na fakultě'humanitních studií pracovní
prostředí i celková atmosféra v.ýtazně proměniiy, a to bohužel nikoli k lepšímu,
odhodlali jsme se po dlouhém váhiání k sepsání tohoto dopisu. Jeho cílem není
kritika konkrétních 1idí a pracovišť fakulty ani zpochybňová,rri jejich práce, nýbrž
snaha pojmenovat některé probiémy, s nimiž se fakulta poýká a snad tak ťrochu
přispět k jejich řešení. Pozbyli jsme totiž již naděje, že se věci dají do pořádku jaksi
samy od sebe a že fakulta bude fungovat v podobně přátelském a nekonílikhrím
duchu, jak tomu bylo ještě před násfupem současného vedení. Součásť tohoto
dopisu jsou některé návrhy na změnu, které považujerne za poměrně snadno
proveditelné, i když samozřejmě netvrdíme, že jsou všechny ideální a jediné možné.
Doufáme však, že by mohly být užitečné stejně jako pokusy o co nejjasnější
formulování problémů a otázek. Věci, o které nám jde, jsme shrnuli do následujicí
pětice bodů, které jsou spoltt provázélny.

1) Pravomoci vedoucích pracovníků - Hlavním impulsem našeho zájmu o

pravomoci vedoucích pracomíků, jimiž máme na mysli zejména gaíanty a vedoucí
kateder, je skutečnos! že někteří z nich je ve srovnání s minulosťí začali ve velké míře
vwžívat, či snad dokonce nadlžívat. To v některých případech zcela změnilo
píovoz a charakter katedrového života. Dříve se vedoucí zpravidla snažili se
svými podřízenými domluvit a nastavit pravidla fungování katedry (modulu) tak,

aby byla vůči všem členům pokud možno vstřícná a zohledňující jejich specifika i
akfuální živoí{ a badatelskou situaci. Avšak v rámci otganizační reformy byly
kompetence vedoucích pracovišť posíleny (pŤinejmenším opticky), ale ne vždy jasně

ýymezerry, a to jak ve vztahu ke garantům sfudijních programů a vedení fakulty, tak
ve vztahu k řadoqí,m členům nově zřízených kateder. Protože však zároveň
nevznikly kontro]ní mechanismy a orgány, které by na činnost vedoucích dohlížely
(viz bod 2), jsou v současné době poměry na jednotlivých katedrách silně závislé na

tom, zda jejich vedoucí se sr,lími širokými kompetenceqri nakládá opatrně a

s rozmyslem, anebo volí spíše direktivní přísťup a svou vůli prosazuje mocensky, O
to více zasluhu jí lznáni ti z nió ze současnosti i z minulosti, kteří dali či dávají
přednost dohodě a slušnosti před autoritářským poručníkováním.

Nejde tu o to, že by někdo chtěl pravomoci vedoucích zpochybňovat nebo
oklešťovat. Spíše by bylo záhodno blíže specifikovat jejich obsah nebo okolrrosti, za
nichž mohou být polžity, a íormalizovat je buď jako součást r,,1iměru činnosti
jednotlivých funkcí nebo dosud neexisfujícího {akultrúho etického kodexu. V obou
případech by však měly být jasně formulovény a zveřejněny, aby byly všem
akademikům dobře dostupné. Nyní si řadový učitel nemá kde ověřit, co jeho

nadřízený musí a může a co lž ne. Hodně neiasností panuie v případě kompetencí



gaíantu studijních programů, zatítnco pravomoci vedoucích kateder sice zhruba
známy jsou, jenže není patrné, kdy, jakým způsobem a jak často mohou být
upiatňovány, aby to nebylo v rozporu s akademickými zvyklostmi i dobrými mravy.
Situaci dále zhoršuje skutečnost, že fakulta nemá v současnosti žádné mechanismy,
které by zamezovaly kumulaci íunkcí, v důsled]lu čehož mají někteří vedoucí
pracovníci nepřiměřeně mnoho pravomocí a moci (na totéž upozorňují i odbory).

2) Práva vysokoškolských učitelů - Za'této sifuace D/vstává rovnéž potřeba přesněii
v).,rnezit a chránit práva akademiků, kteří právě žádné řídící funkce nezastávalí, aby
byla co nejvíce respektována jejich akademická a individuální svoboda. Nemělo by
být již MdáIe běžně možné, aby vedoucí kateder a garanti mohli učitele opakovaně
nutit k tomu, aby vypisovali kursy, které r,lzpisovat nechtějí, nebo vytvářeli zcela
nové kursy jen proto, že prý to katedra nebo škola ,,potřebuje" a že jejich nadíizený
jim takoý úkol může nařídit. Steině tak by bylo dobré regulovat možnost vedoucích
a garantů učiteli nabízené kurzy odmítat s ťím, že je škola nebo katedra
,,nepotřebují", ať už aktuálně, anebo vůbec. Takové kroky by měly být pokládány za
nestandardní a výjimečné a vedoucí kateder by je měli přesvědčivě odůvodňovat
postiženým učitelům i celé katedře a nechat si je schvalovat nějakým obecnějším
grémiem. Stejně tak se jeví vysoce žádoucí, aby vedoucí pracovníci mohli jen zcela
vfiimečně určovat kapacifu vypisovaných kursů svých podřízených nebo bez jejich
schválení měnit palametry nebo termíny jejich kursů v informačním systému.
Vysokoškolští učitelé sami nejlépe vědí, co chtějí učit, kdy to chtějí učit, jak to chtějí
učit a kolik sfudentu na kursu je pro jimi sledované cíle optimální. A jsou také
zpravidla přístupni dohodě a argumentům, když ie třeba nějaký kompromis udělat.

Za lepších časů by se členové většiny kateder (modulů) proti nepřiměřeně
autoritativním akcím vedoucích pracovníků sami ohradili. Dnes však někteří
vedoucí berou na názory pléna jen malý ohled, někdy jsou dokonce jejich podřízení
norfrmi poměry na fakultě často zastrašeni již natolik, že raději mlčí a zcela přestávají
být schopni práci a rozhodnutí nadřízených v případě potřeby usměrňovat a

korigovat. Možná by proto pomohlo zIizení néjakého kontrolního orgánu, kte4; by
počínání vedoucích kateder sledoval. Mohly by například vzniknout katedrové rady,
jejichž členy by však nesměli jmenovat vedoucí kateder ani garanti programů, jak
sianovuje současný organizační řád (https://fhs.cuni.czlFHS-2486.hťml bod 9), nýbrž
by je určovala buď tajná volba členů katedry, nebo seskupení docenťu a profesorů,
kteií za chod katedry a akreditované progíamy nesou největší odpovědnost. Na
zvážení 1e, zda by tato rada měla dostat možnost v krajním a dobře odůvodněném
případě rozhodnutí vedoucího vetovat nebo alespoň dát impuls k jeho novému
projednání mimo katedru.

3) Nivelizace povinností - Dalším nepříjemným ievem poslední doby je narůstající
úsilí, aby všichni vyučující na fakultě měli pokud možno co nejstejnější povinnosti a

penzum práce. Zčásti jsou ťyto snahy motivovány citelným nárůstem objemu práce a

dobře pochopitelrrou snahou ho rovnoměrně rozložit (viz bod 4), zčásti však



vycházejí znové a poněkud problematické reformulace priorit a hodnot, jež by
íakulta a její pracovníci měli prosazovat. Předevšíqie zcela zavádéjící prezentovat
nar,yšování pracornrích povinností jako důsledek nuhrosti zastavit vykořisťování
dříčů a parazitování lenochů. Taková rétorika předpokládá, že tu byli nebo jsou na
jedné straně učitelští a vědečtí stachanovci, na sťraně druhé lyžírkové a pííživníci,
kteří se jen na jejich ikor ,,vezou". Tento předpoklad je však díiem urážející, dílem
sotva prokazatelný. }istě, některé katedry a někteří lidé vedou více bakalářských,
magisterských nebo jiných prací, ale Žblisté ne píoto, že by se jejich vedení jiné
katedry nebo jiní učitelé vyhýbali. To je věc výběru studentu, kte4' ie možné a
v budoucnosti patmě i potřebné korigovat.

Bohužel přání všeho stejně pro všechny ne.urychází jen ,,shora", nýbrž odtáží i
vůli určité části učitelů. Tyto snahy sice nejsou právě v souladu s určitou
akademickou velkorysostí a právem na svébytnos! jsou však součásť obecnějšího
niveiizačního trendu, ktery se na íakultě rozmáhá. Jeho vlivem se snižuje nejen ohled
ke specifikám jednotlivých pracovišť fakulťy, ale také respekt k osobním přednostem
a zvláštnostem jednotlivých učitelů, ZvIášté markantně se to projevuje ve způsobu
traktování jejich vědecké a výrrkové činnosti. Někteří vysokoškolští učitelé se již léta
věnují vědě a jsou v tom dobří. Jiní zase spatřují těžiště své práce hlavně ve výrrce a
jsou v tom ror,něž dobří. Další se opět věnují v té či oné míře organizační a vedoucí
ptácí, již se patrně rovněž snaží děiat co nejlépe. Nyní se však vynucuje, aby všichni
dělali všechno. To ovšem téměř jistě dopadne tak jako vždy, kdy se touhy a rozkazy
rozcházelí s realitou. Vědci potřebují na výzkum a vědu čas a při egalitářské
masifikaci výukové práce ho budou hledat jen velmi obtížně. Pokud tedy zůstanou
stávající pracor,-rú podmínky zachovány, vědecký výkon fakulty v nejbližších letech
s vysokou pravděpodobností poklesne, a to navzdory jejím závazkítm podporovat
vynikající badatele a badatelské Ý-y u usilovat o zvýšení kvality vědeckého
výkonu. Lze také očekávat, že bude i méně grantu, docentů a profesorů, pťotože
granty, habilitace a profesury jsou přímo podmíněny nadprůměrnými vědeckými
výsledky.

Ale nepolepší si ani ti, kteíí za svou prioritu považují učení. Bude na nich
vymáháno, aby podávali graný, dělali výzkum a publikovali hodnotrré .rysfupy,
nejlépe na mezinárodním fóru. Jak, když to mnozí z nich nikdy nedělali a dělat ani
nechtějí? Nejsou však proto méně cenní ani užiteční. Fakulta pořebuje učitele, vědce
i organizátory. }e obdir,rrhodné, když toto vše někteří lidé dokážou spojit v jedné
osobě, ale je zcela nerealisťcké očekávat to ode všech. Proč však od dobqich učitelů
žádat totéž co od dobrych vědců, nutit je k imitaci průměrné vědy a brát jim
nivelizací výukor,lich povinnosťí to, v čem skutečně r1,.nikají nebo by v}niknout
moh]i?

4) Organizace ..ýuky - }e jasné, že za navýšeru {ukových povinností ve většině
programů nemůže vždy fakulta nebo její vedení. }sou tu dluhy, které si r,rynutily
propuštění většiny externistů. }sou tu některé akíeditační píogían;ry| jež v sobě mají
navýšení objemu vyluky přímo zakomponovány. Jsou tu i mimořádné okolnosti ýpu



přijeťí nadstandardního množství studentů do 1. ročníku na základě nesprá-,ného
odhadu počtu těch, kteří se do studia reálně zapíšou. fistě, tento problém, ktery
mimo jiné spočívá i v zajištění dostatečného počfu bodů (kreditu, resp. profilor,li,ch
kreditu) pro všechny sfudenťy, bylo a je nutr"ré řešit.

}enže se zdá, že vedení íakulty nezvolilo strategii právě nejšťashrější:
jednoduše svalilo toto břemeno dílem na vy,učující, dílem na administraťvní
zaměstnance, kteří zajišťují např. organpaci zkoušek a kontrolu shrdia. Navíc se s
nimi nijak nepokusilo dohodnout nebo jim vzniklé potíže a komplikace nějak
kompenzovat. Místo toho jim rozšíření počtu kursů a jejich kapacit nařídilo a učini1o
z tohoto vysoce nestandardního kroku praco,uní povinnost, již nadto zavádějícím
způsobem prezentuje jako nezbytné prosazení spravedlivého penza práce pro
všechny (viz bod 3). Byl však uvedený posfup fakulty jediný možný a zcela
ner,7tmutelrrý? Určitě ne, Nakolik je nám známo, fakulta se zaťm nepokusila vylžít
možnosť, které má, například snížit bodovou hranici podmiňující postup do dalšího
ročníku, nebo navýšit bodové hodnocení profilových kursů, ačkoli obojí je zcela v její
kompetenci, Navíc nárůst 1etos přijatých studentů (1426!) není nahodilý, protože
fakulta dlouhodobě nabírá každý rok o něco více sfudentu (např. v r. 2009 jich bylo
pouze 835!), aniž se příliš řeší, zda jsou na ně T,,yučovací, prostorové, hygienické nebo
jiné kapacity a zda jsou přijímaní adepti k vysokoškolskému studiu alespoň trochu
způsobilí (sotva se pak lze divít, že jich dokáže bakalářský stupeň studia absolvovat
tak málo).

5) Proměna způsobu a smyslu 
"ýnrky - Výše zmiňované okolrrosti nejen zásadně

změnily poměťy na fakultě v neprospěch učitelů, ale bohužel se velmi nepříznivě
dotkly také studentů a povahy sfudia. Vysoký počet masivně obsazených kursů
učitele zatěžuje natolik, že na studený zkrátka nemají čas. Například při současném
standardu 700 až 200 studentů, které má učitel působící v bakalářském studiu na
starosti během jediného semestru, je zcela nemožne, aby mohl všem poskytovat
osobní konzultaci, která se tak stává možností stále hypotetičtější. S tím souvisí i
stoupající objem inteínetové pošty (byť ji netvoří jen dotazy a požadavky sfudentu),
která učitelům zabírá několik hodin §idn§ někdy v součfu i celý pracovní dery což
jim ještě více krátí čas potřebný na vědeckou a učitelskou práci. Při rysokých počtech
studentů v kursech je také jen stěží představitelné, že by mohli být zkoušeni osobně.
zilstávají tedy anonymní testy. pomocí anonymních testu jsou studenti přijímáni a
budou tak nl.rrí i hodnoceni ve většině vysoce obsazených kursů. Takto se s nimi
učitelé osobně seznámí leckdy až u oborových nebo závěrečných zkoušek, které však
stále častěji a palčivěji tkazují, jak málo sťudenti přednášené učivo chápou a jak
velmi by potřebovali osobní korekce a dovysvětlení vy,učujících,

Lidé na íakultě, a zejména její vedení, by si proto měli položit zásadní otázku,
o co jim vlastně jde. O budoucnost fakulty jako celku, nebo hlavně o vlastní přežití
v nejisťých časech? O zkvalitnění výtky abádárll, anebo o to, aby prohnali školou co
nejhladším způsobem co největší množsťví lidí ať to stojí co to stojí? A platí-li spíše



varianty uvedené na druhém místě, nezbývá než se ptát dále. Je právě toto jádrem a

cílem humanitního vzděiávání a vysokoškolského šfudia vůbec? le žádolcí a
smysluplné podřídit ceiý chod fakulty jen tomu, aby béžela? Je možné existenci
takové humanitní fakulty dlouhodobě uhájit? Lze se obávat, že pokud si ťyto otázky
nepoloží a s dostatečnou vážností nezodpovi lidé z fakulty, vznesou je dříve nebo
později jiní. Ale to už může být pozdě.
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