
 

 
 

 

Svoji budoucnost přijímá univerzita jako výzvu. Mediální interpretace 

jsou zavádějící  
 

Autor: Martin Kůs  

OPAVA - Vedení Slezské univerzity považuje za nezbytné ohradit se proti interpretaci 

výroků rektora Slezské univerzity doc. Tuleji a děkana FPF prof. Stuchlíka, které 

zazněly v rámci jejich inauguračních projevů a jež byly otištěny v týdeníku Region 

Opavsko. Informace, jež ve stati "Univerzita bojuje o život" zazněly, jsou vytržené  

z kontextu a nepravdivé. Samotný název článku, vedený novinářskou touhou po 

senzaci, je jednostrannou a zavádějící interpretací probíhajících změn ve způsobu 

financování veřejného vysokého školství v České republice. Není pravdou, že Slezská 

univerzita bojuje o život a je finančně nestabilní. Regionální vysoké školy se musí  

v posledních letech potýkat s klesající finanční podporou ze strany státu, což nezbytně 

vede k úvahám o tom, jaká je jejich budoucnost. Neznamená to však, že tyto instituce 

nemají žádnou budoucnost. Ústřední myšlenkou inauguračního projevu nového rektora 

Slezské univerzity nebyl dokonce ani povzdech nad touto situací, ale jasné poselství: 

každé ohrožení je zároveň příležitostí. Slezská univerzita se stává moderní, otevřenou  

a sebevědomou vysokou školou, která plní svou roli nejen na úrovni regionu, ale také  

v celostátním a mezinárodním měřítku. To je výzva, před kterou stojí nejen nové vedení 

univerzity, ale všichni její zaměstnanci a studenti. 

Pro úplnost přikládáme neupravené pasáže projevu, z nějž bylo ve stati „Univerzita 

bojuje o život“ citováno: 

"Jak jsem již uvedl v úvodu svého vystoupení, jeho obsah byl do jisté míry motivován 

diskusí, která zazněla na jednání Akademického senátu Slezské univerzity, na němž jsem 

senátorům minulý týden předložil definitivní verzi rozpisu finančních prostředků  

na jednotlivé součásti a současně je také informoval o výrazném poklesu limitu počtu 

financovaných studentů, jež Slezská univerzita obdržela pro rok 2016. Právě tyto dva 

materiály vyvolaly na půdě senátu diskusi, v jejímž rámci zazněl i názor, že tunel,  

do nějž Slezská univerzita před časem vjela, je spíše uzavřenou jeskyní, která je plná 

temnoty a na jejímž konci se už nemůže objevit ono pověstné světýlko, která nás má 

přivést k jasnějším zítřkům. Když jsem na toto konstatování odpověděl, že já to světlo na 

konci tunelu vidím, tak jsem ihned dostal otázku: „A v čem?“ Jaká byla má odpověď? 

Velice jednoduchá. Pokud podlehneme skepsi a beznaději, pak je docela možné,  

že ve zmiňovaném tunelu zůstaneme a on se pro nás stane onou uzavřenou jeskyní,  

z niž už nikdy nenalezneme cestu zpět. Já však, jako věčný optimista, věřím v to,  

že každé ohrožení, kterému musíme čelit, je pro nás i jistou příležitostí. Ačkoliv po tomto 

světě chodím necelých čtyřicet pět let, můžu říci, že jsem se již mnohokrát ve svém životě 

dostal do situací, které se jevily jako beznadějné a jejichž řešení sebou vždy neslo řadu 

negativních dopadů jak pro mne samotného, tak pro mé nejbližší okolí. Přesto jsem  

ve většině případů nepodlehl skepsi a snažil jsem se z této bezvýchodné situace nalézt 

cestu, což se mi zpravidla podařilo. A stejný přístup budu aplikovat i v následujících 
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čtyřech letech, po něž potrvá mé funkční období rektora Slezské univerzity.  

 

Vážené dámy, vážení pánové, vím, že situace, v niž se Slezská univerzita v Opavě  

v posledních letech ocitla není růžová. Vím, že mnozí z vás nevidíte budoucnost naší 

Alma Mater v příliš veselých barvách. Také ke mně se občas dostávají informace o tom, 

že na Slezskou univerzitou krouží supi a hledají si tu nejšťavnatější část kořisti, kterou 

by si uzmuli pro sebe po té, co finanční situace univerzity nedovolí její další existenci. 

Až příliš často slýchám na různých akademických fórech povzdechnutí členů naší 

akademické obce nad tím, že dobře již bylo a v budoucnu bude jen hůř. Nevím, zda je 

pesimismus povahovým rysem obyvatel české kotliny či českého Slezska, ale já osobně 

těmto poraženeckým náladám nehodlám podlehnout a jsem ochoten pro jejich 

zažehnání napnout všechny své síly. Kdybych byl Winston Churchill a měl jeho 

pravomoci, pak bych v tomto okamžiku pravděpodobně řekl, že při naplňování tohoto 

svého slibu vám v následujících čtyřech letech nemohu slíbit nic než krev, dřinu, slzy  

a pot. Nejsem však ani Winstonem Churchillem a ani nemám jeho pravomoci. Mohu 

tedy pouze apelovat na členy akademické obce Slezské univerzity a vedoucí 

představitele jejich jednotlivých součástí, aby dnešní ohrožení, před kterým Slezská 

univerzita reálně stojí, nepodcenili a pochopili jako příležitost. Příležitost, která nám 

umožní vybudovat z naší univerzity moderní, otevřenou a sebevědomou vysokoškolskou 

instituci, která bude díky těmto svým vlastnostem schopna čelit všem výzvám, před nimiž 

vysoká škola v druhé dekádě 21. století na poli vědy a vzdělávání stojí." 

Celé znění inauguračního projevu rektora Slezské univerzity doc. Pavla Tuleji 

získáte z odkazu, který je součástí této zprávy. 
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______________________________________________________________________ 

 

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně a následně Zákonem České národní rady z 9. července 

1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Jedná se  

o veřejnou vysokou školu sídlící v Opavě a Karviné. V současné době má čtyři 

součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou 

fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. 

Na ústavech, katedrách a specializovaných pracovištích univerzity v současnosti 

studuje na osm tisíc posluchačů.  

Více o univerzitě a dění na ní najdete na www.slu.cz a www.inoviny.slu.cz 
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