
Vysoké školství  
v pohybu:  
výzvy a odezvy 
seriál vyžádaných přednášek  
— jaro 2021 —

16. 3. 17:00–18:30 hod.16. 3. 17:00–18:30 hod.

Středoevropská univerzita na cestě od Humboldta k akademickému kapitalismuStředoevropská univerzita na cestě od Humboldta k akademickému kapitalismu
Přednáška se zabývá problémy univerzit, které jsou z historické perspektivy významné pro evropské 
(středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české. Bude představena publikace Mýty a tradi-
ce středoevropské univerzitní kultury, jejímž cílem je poukázat na poli univerzitní kultury na kontinuitu 
i diskontinuitu vývoje univerzit, a to od jejich středověkých počátků až po současnost.

 
14. 4. 15:3014. 4. 15:30–17:00 hod.–17:00 hod.
Bílá kniha terciálního vzdělávání po 15 letech - k jedné nepovedené  Bílá kniha terciálního vzdělávání po 15 letech - k jedné nepovedené  
(či neprovedené?) reformě(či neprovedené?) reformě
Přednáška se zaměřuje na možnosti dílčích či strukturálních reforem českého vysokého školství. Základní 
otázkou, kterou si přednáška klade, je, zda je možné řídit vědu a akademické instituce, a to jak na úrovni 
katedry, tak na úrovni celostátní. Na příkladu přípravy reformy českého vysokého školství z počátku 
tisíciletí identifikuje jak hlavní strategické cíle této reformy a způsoby její přípravy či prosazování, 
tak hlavní příčiny odmítnutí této reformy. Cílem přednášky je otevření diskuse o reálném naplnění či 
nenaplnění cílů předpokládané reformy a o významu samotného procesu prosazování reformních 
snah. I s ohledem na současnou situaci je vhodné připomenout snahu o snížení významu akademic-
ké samosprávy, posílení manažerského způsobu řízení univerzit, o zavedení školného na veřejných 
vysokých školách a o místě studentů (včetně doktorandů) v životě a řízení vysokých škol.
  
25. 5. 15:3025. 5. 15:30–17:00 hod.–17:00 hod.
Profesní plány a trajektorie mladých akademických pracovníkůProfesní plány a trajektorie mladých akademických pracovníků
Obsah přednášky je zaměřen na podporu práce s doktorandy, ale také rozvoj vysokoškolské peda-
gogiky na fakultách. V přednášce budou představena zjištění výzkumu realizovaného u začínajících 
akademických pracovníků na českých univerzitách. Tematizován bude také sled proměn, kterými 
mladý akademický pracovník prochází od začátku doktorského studia až po etablování na univerzitě. 
V souvislosti s tím budou diskutovány osobní, pracovní i akademické potenciality, plány, které ovlivňují 
profesní i osobní život mladého akademika. V přednášce také zazní úskalí pozice mladých akademiků 
na českých univerzitách i jejich pozice v současné akademické komunitě. V rámci přednášky bude 
představena monografie „The careers of young Czech university teachers“, která se zabývá mapováním 
opomíjených faktorů v profesní kariéře začínajícího akademického pracovníka. 
  
2. 6. 15:302. 6. 15:30–17:00 hod.–17:00 hod.
Idea univerzity z české perspektivyIdea univerzity z české perspektivy
Přednášející by se chtěl zamyslet nad otázkou univerzitní tradice a její kontinuity. Má dnešní univerzita 
ještě nějaké vazby na starší koncepty (Humboldt, Newman) a pokud ano, v jakých oblastech? Také 
by rád představil publikaci s tímto názvem, kterou editoval a která vyjde/vyšla v nakladatelství Munipress. 
Půjde o hledání odpovědi, jaké jsou aktuálně vnímané problémy univerzitní kultury v České republice.

Online (MS Teams)

www.ped.muni.cz/postdokskola

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Působí v Historickém ústavu FF MU a v současnosti zastává funkci 
proděkana pro výzkum a rozvoj. V rámci své výzkumné činnosti 
se zabývá hlavně dějinami městské společnosti v českých zemích 
a střední Evropě v moderní éře, v poslední době jej přitahují 
zvláště dějiny vědy a vysokoškolského vzdělá(vá)ní.

Na přednášku je třeba se přihlásit nejpozději 
dva dny před  konáním.
Více informací k aktivitám (Post)doktorandské 
školy včetně přihlašovacího formuláře na akce 
naleznete zde: www.ped.muni.cz/postdokskola

Přednášky jsou nabízeny i zájemcům z řad aka-
demiků.

Dotazy směřujte na Mgr. Janu Veličkovou 
(velickova@ped.muni.cz)

Aktivita je podpořena z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH 
STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 

Vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě a nyní působí 
na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci 
svého odborného působení se zabývá sociologickými tématy, 
především z oblasti sociologie náboženství. V době přípravy 
reformy českého vysokého školství působil na MŠMT v pozi-
ci poradce ministryně a následně náměstka (pro VŠ, a dále 
pro sociální programy ve školství). V současnosti je garantem 
připravovaného studijního programu Management vědy.

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.
Je zakladatelkou a ředitelkou Ústavu školní pedagogiky na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Profesně se 
zabývá prioritně didaktikou přírodovědného vzdělávání a pedeu-
tologií. V současné době se zaměřuje na téma kariérního směřo-
vání akademických pracovníků. V tématu se vénuje jak mladým 
začínajícím akademikům, tak akademikům v pozici senior.

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Je prorektorem pro personální a akademické záležitosti Masarykovy 
univerzity. V rámci své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá 
především obecnými dějinami 19. a 20. století, dějinami historio-
grafie a českými církevními dějinami. Je mimo jiné spoluauto-
rem publikace Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury 
(2019).


