
DM: V čem Vy vidíte hlavní problémy 
současného vysokého školství? 
R. K.: Na jedné straně je zde příliš mno-
ho vysokých škol, které produkují příliš 
mnoho absolventů, po kterých na trhu 
není poptávka. Na druhé straně sys-
tém financování podle počtu přijatých 
studentů nutí školy přijímat co nejvíce 

studentů, čímž mezi nimi klesá konku-
rence. Získat VŠ vzdělání tak mají šan-
ci i uchazeči s horším prospěchem. 
Studenti pak v mnoha případech studují 
obory, které je nezajímají a studují jen 
proto, aby získali titul s tím, že u dané-
ho oboru s velkou pravděpodobností 
nezůstanou. Proto také klesá kvalita 
studentů a hůř se s nimi pracuje.

DM: Máte nějaký recept na to, jak 
tuto „degradaci titulů“ zvrátit?
R. K.: V první řadě zredukovat počet 
škol a studentů. Je ale také důležité, 

aby obor, který se rozhodnou studovat, 
měl perspektivu, aby měli důvod v něm 
po studiu zůstat. V minulých desetiletích 
výrazně vzrostl zájem o humanitní obory 
na úkor technických. Proto jako jednu 
ze svých priorit vidím snahu o pozved-
nutí lesnických a dřevařských profesí 
na společenském žebříčku. Dnes tyto 
obory u nás patří k nejhůře placeným, 
což pro mladé lidi není příliš motivační. 
Pokud se nám nepodaří pozvednout je 
na společenském žebříčku, tak nemů-
žeme očekávat, že se nám sem budou 
hlásit ti nejlepší uchazeči. Dnes to může-
me předpokládat snad jen ve spojitosti 
s rodinnou tradicí – rodinnou firmou. 
Naštěstí se poslední dobou začíná mě-
nit uvažování lidí, kteří stále více vnímají 
životní prostředí kolem sebe a uvědomují 
si jeho potenciál, hodnotu zdravé příro-
dy, přírodních materiálů, problematiku 
trvale udržitelných zdrojů, kde dřevo 
hraje významnou roli. Tyto trendy je tře-
ba podchytit a vybudovat na nich novou 
image lesnicko-dřevařského sektoru.

DM: Řekl jste zredukovat počet škol. 
Jak by k tomu podle Vás mělo dojít?
R. K.: Je pravda, že zavřít nějakou školu 
tak, že na ni někdo kompetentní ukáže 
prstem, je velmi obtížné. Zřejmě i pro-
to zvolili naši státní představitelé taktiku 
prokázání kvality a uplatnitelnosti na trhu. 
Stát školám postupně snižuje tzv. směr-
ná čísla, která určují maximální počet 
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Najde LDF MENDELU svoji cestu 
ke zvýšení kvality odborného vzdělávání?

Dvě třetiny tuzemských firem upozorňují na nedostatečnou praxi a ne-
znalost firemních procesů u absolventů odborných škol. Poukazují na to 
hlavně ve vztahu k absolventům vysokých škol. Téměř 30 % zástupců 
firem poukazuje na problém kvality učitelů odborných předmětů. Nemalá 
část zástupců firem má kritický názor na ochotu škol spolupracovat 
s nimi s tím, že školy nemají zájem o to, co požaduje praxe. Průzkum, 
který provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR, vedle chronických problémů 
v nedostatku a kvalitě absolventů škol potvrdil také jasnou představu 
firemní sféry, jak by se měl vzdělávací systém změnit a jaká konkrétní 
opatření by k tomu mohla přispět. Jak se s představami firemní sféry slu-
čují představy akademické sféry jsme se zeptali nového děkana Lesnické 
a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně Radomíra Klvače.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv MENDELU

Doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., ženatý, 
41 let. Vystudoval lesní inženýrství obor 
Technika a mechanizace lesnické vý
roby na Lesnické a dřevařské fakultě 
Mendelovy univerzity v Brně. Během 
studia absolvoval stáž a studium ve 
Švédsku, v průběhu doktorského stu
dia působil rok na University College 
Dublin. V roce 2001 nastoupil do sou
kromé lesnické společnosti, kde pů
sobil 5 let na různých manažerských 
postech. V roce 2006 se vrátil zpět na 
LDF, kde byl v roce 2011 jmenován do
centem. V listopadu 2014 byl zvolen 
a jmenován do funkce děkana LDF. 
Své pětileté působení v praxi vnímá 
jako velmi pozitivní zkušenost pro své 
následné působení na univerzitě.
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dotovaných studentů, a kvůli snižování 
finančního objemu si školy musí samy 
hledat další zdroje – např. grantové 
programy, což stát naopak podporuje, 
neboť jde o konkurenční nástroj, který 
funguje jako samoregulátor kvality. Šanci 
na úspěch tak mají jen ty nejlepší školy. 

DM: Firmy ale poukazují i na prob
lém kvality učitelů odborných před
mětů a navrhují pro ně povinné pra
xe a stáže v podnicích. Co si o tomto 
návrhu myslíte?
R. K.: Můj osobní názor je, že pro kva-
litu výuky je dobré, když pedagog má 
zkušenosti z praxe. Určitě bych přivítal, 
kdybychom i na naší fakultě měli více 
pedagogů s praxí. V současné době je 
to zhruba půl na půl, přičemž praktici 
převládají spíše v dřevařských oborech 
než v lesnických. Chybějící praktiky tak 
musíme nahrazovat externisty.

DM: Do jaké míry stávající pedago
gové – teoretici využívají možnosti 
„nahlédnout“ do praxe např. formou 
exkurzí do výrobních závodů, přímé 
spolupráce s firmami, návštěv od
borných veletrhů apod.?
R. K.: To je silně individuální. Příležitostí, 
jak si zvýšit svoji kvalifikaci, mají naši za-
městnanci celou řadu. Teď nám např. 
končí velmi úspěšný program spolufi-
nancovaný z evropských fondů, který 
byl zaměřen speciálně na exkurze stu-
dentů a pedagogů do výrobních závodů 
a na odborné stáže. Jeho ukončení ale 
neznamená, že tím pedagogové ztrácí 
možnost v podobných aktivitách pokra-
čovat. Mohou např. vyvíjet vlastní iniciati-
vu v získávání třeba grantových prostřed-
ků, tzn. vyhledávat způsoby, jak nalézt 
prostředky na sebevzdělávání a zvyšo-
vání vlastní kvalifikace. A samozřejmě 
jednotlivé ústavy fakulty mají své rozpoč-
ty a je v kompetenci jejich vedoucích, 
jak s finančními prostředky naloží. Zda 
podpoří tyto aktivity nebo zda je použijí 
na jiné účely. Ale jak jsem uvedl, ze stra-
ny pedagogů je to silně individuální a ne 
všichni jsou v tomto směru stejně aktivní.

DM: Když jsme u praktického vzdělá
vání, tak do jaké míry využívají praxi 
ve firmách studenti?
R. K.: Samozřejmě bychom byli velmi 
rádi, kdyby se naši studenti mohli s pra-
xí setkávat co nejvíce. Mají sice v rám-
ci praktických cvičení i povinnou praxi 
v provozu, ale cítíme, že podíl praxe by 
mohl být vyšší. Studium na vysokých 
školách by podle mého názoru mělo být 
koncipováno tak, aby např. po prvních 

třech letech musel jít student na rok do 
praxe a potom mohl studium dokončit. 
Zavedení tohoto systému ale v současné 
době brání mj. velké množství studentů, 
které vzděláváme, a pro něž není snadné 
zajistit praxi. Problémem je ale i to, že 
prosadit v naší společnosti něco revo-
lučně nového není jednoduché a nejde 
to snadno. Naším cílem ale rozhodně je 
časem se mnohem více zaměřit na praxi.

DM: Budete tedy prosazovat i větší 
podíl aplikovaného výzkumu, tedy 
v praxi použitelných inovací namísto 
„vědeckého bádání“, jehož výsledky 
jsou v praxi často nepoužitelné?
R. K.: Jedním dechem musím konsta-
tovat, že momentálně je jednoznačný 
trend podpory vědeckých aktivit ze stra-
ny státu. Je to zřejmé ze stanovování 
podpory vědy na VŠ. A jelikož jsou VŠ 
pod tlakem konkurence i my se chová-
me „tržně“. Druhým dechem však mu-
sím konstatovat, že právě lesnické obo-
ry a z velké části i dřevařské obory jsou 
právě aplikační a výstupy do praxe jsou 
nezbytností. Proto stále zůstávají mimo 
jiné hodnoticím kritériem pro stanovení 
profesního růstu našich zaměstnanců.

DM: Často diskutovaným problémem 
je také tříleté bakalářské studium 
v souvislosti s uchazeči se všeobec
ným vzděláním a příliš krátkou do
bou na jejich odborné „dovzdělání“. 
Jak se díváte např. na možnost pro
dloužení tohoto studia?
R. K.: Je pravda, že studenti, kteří při-
chází z odborných středních škol, mají 
velkou výhodu v odborných znalostech, 
ale gymnazisté je zase předčí všeobec-
ným vzděláním. A jelikož vysoká škola 
má svým studentům poskytnout vzdělání 
nejen po odborné stránce, ale i v oblasti 
všeobecných předmětů, je zřejmé, že 
úrovně znalostí obou skupin se musí bě-
hem jejich studia vyrovnat. Je historicky 
ověřeno, že tři roky by na to měly stačit. 
Mimochodem, já jsem také absolvent 
gymnázia. Problém tedy není v délce 
studia, ale v něčem úplně jiném. Jedním 
z rozdílů mezi středoškolským a vysoko-
školským studiem je míra svobody ve 
výuce. Vysoká škola studentovi nega-
rantuje, že ho naučí, ale že mu poskyt-
ne dostatečné informace a dostatečný 
servis k tomu, aby se mohl naučit. Může 
mu tedy zadat, aby si chybějící znalos-
ti dostudoval sám. LDF vedle několika 
povinných předmětů nabízí celou řadu 
volitelných předmětů, které studentům 
dávají možnost dohnat chybějící zna-
losti v oblastech, kde „pokulhávají“. Je 

tedy jen na nich, jak tuto nabídku využijí 
a jakou cestu si zvolí. Skutečnost je ale 
taková, že studenti obvykle volí cestu nej-
menšího odporu a spíše inklinují k tomu, 
nekomplikovat si život příliš intenzivním 
studiem. Dělají proto jen to, co je nezbyt-
ně nutné. Mnohým chybí ctižádost, cíle-
vědomost a často i motivace, což souvisí 
s tím, o čem jsme hovořili na začátku. 
Jsou ale mezi nimi i výjimky. Máme např. 
studenty, kteří si svoji odbornost během 
studia na VŠ zvyšují třeba získáním kva-
lifikace i na jiných institucích v jiných 
oborech (které si navíc musí financovat 
z vlastní kapsy) ba i získáním například 
výučního listu ve svém oboru.

DM: Většina problémů, o nichž zde 
hovoříme, úzce souvisí také s finan
cemi. Jakým způsobem jsou dnes 
financovány jednotlivé ústavy? Ne
prospěla by některým z nich větší au
tonomie v rámci LDF případně úplná 
ekonomická nezávislost?
R. K.: Myslím si, že všechny ústavy 
v rámci LDF mají dostatečnou autono-
mii. Rozpočet, který dostane fakulta, 
je podle určitého klíče přerozdělen na 
jednotlivé ústavy a je jen na jejich ve-
doucích, jak s nimi naloží a jak s nimi 
budou hospodařit. Je pravda, že za mi-
nulého vedení fakulty byly některé ústa-
vy poněkud podhodnocovány, což mělo 
neblahý dopad na jejich chod. Bylo to 
způsobeno odlišným nastavením hod-
noticích kritérií. Klíč pro přerozdělování 
financí v minulosti zohledňoval přede-
vším vědeckou činnost, zatímco odbor-
nou pedagogiku poněkud potlačoval. 
To zvýhodňovalo hlavně ryze vědecké 
ústavy, zatímco ústavy zaměřené na pra-
xi a praktickou výuku na tom byly mno-
hem hůře. V současné době se však 
tyto disproporce snažíme narovnat, aby 
přerozdělování financí nebylo vůči žád-
nému ústavu diskriminační. Na základě 
těchto historických zkušeností chápu 
snahu některých ústavů o větší autono-
mii nebo plnou samostatnost. Nicméně 
je třeba si uvědomit úzkou rezortní pro-
vázanost mezi jednotlivými ústavy LDF 
bez ohledu na to, jsou-li zaměřené více 
na lesnictví nebo na dřevařství. Myslím 
si, že příkop, který lesnické a dřevařské 
obory donedávna rozděloval, se nám 
již podařilo identifikovat a teď jde jen 
o to, aby se nám ho podařilo zasypat. 
Je třeba ukončit veškeré snahy o dal-
ší fragmentaci oborů, narovnat vztahy 
a začít spolupracovat.

Přejeme Vám i fakultě, ať se to po
daří!
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