
Vážení a milí studenti, 
 
zdravím vás u příležitosti začátku nového školního roku. Jsem rád, že jste studenty Fakulty 
informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, tedy FIT. Doufám, že vám 
fakulta dá to, co očekáváte a co potřebujete do svého profesního života. Věřím, že budete 
studovat poctivě a že se budete studiu intenzivně věnovat. Tím prospějete sobě a uděláte 
radost nám učitelům. 
 
Při vysokoškolském studiu máte velkou svobodu. Máte svobodu sbírat vědomosti a 
zkušenosti a také svobodu dělat cokoli jiného a přitom vesměs nemáte velké závazky. 
Pokuste se této svobody využít k dobré přípravě do života a hledejte si svoji vlastní cestu. 
Jak to uděláte, je na vás, nikdo vás nebude hlídat ani vodit do školy, ale věřte, že se vám 
vyplatí studovat naplno a směřovat ve svém oboru “na špici”. Ti, kdo jsou v oboru úspěšní, a 
máme mezi absolventy fakulty takových mnoho, vám to jistě potvrdí. I proto nás znepokojuje, 
že v poslední době pozorujeme pokles účasti studentů na výuce, zejména na přednáškách. 
 
Přednášky a některé další formy výuky na vysokých školách dnes, zejména z historických 
důvodů (spojených s naší totalitní historií), nejsou povinné. To ale neznamená, že na ně 
nemáte chodit, spíše je to privilegium “protestu formou neúčasti” - nejít na přednášku, 
případně odejít z přednášky za okolností, kdy s jejím obsahem z nejrůznějších důvodů 
nesouhlasíte nebo máte něco zásadního proti osobě učitele, politice školy apod. Dříve 
studenti na přednášky, a to i na ty politicky podbarvené, prostě chodit museli. To už by se 
nemělo nikdy opakovat a proto to “privilegium protestu - protestu formou neúčasti”. 
 
Osobně považuji účast na výuce za potřebnou a neúčast je, myslím, velmi hloupá. 
Samozřejmě můžete namítnout, že některé přednášky a další formy výuky jsou zajímavé, 
některé méně, některé vůbec. No a na ty méně zajímavé se studentům třeba nechce chodit. 
Přesto ale mají všechny dosti podstatnou vzdělávací hodnotu. Můžete namítnout, že některé 
věci, které se ve škole učíte, v praxi nikdy nepoužijete. I to je možné a i já mohu říci, že 
některé věci, které jsme se ve škole učili, jsem ve své praxi, ať už akademické nebo 
komerční, nikdy nepoužil. Bylo jich vlastně dost. Jsem ale velmi vděčný za to, že jsem se i 
takové znalosti mohl naučit, protože mi daly přehled o tom, “co jde a co nejde” a o tom, “co 
existuje a co ne”. Toto říká i řada kolegů z akademické sféry i z praxe. A pokud se 
neúčastníte výuky, takový přehled mít prostě nebudete. A ano, musel jsem se hodně věcí 
naučit i samostatným studiem. To vy budete muset také. Nikdo neumí přesně určit, co 
budete v praxi dělat a co se budete muset doučit, ale právě proto je dobré se toho naučit co 
nejvíce. Na nás je, abychom vybrali to, co je vhodné a možné vám dnes sdělit a doufat, že 
se v tom výběru “strefíme”. To se nám asi nikdy nepovede úplně, ale snažíme se. 
 
Prosím, berte nás jako starší zkušenější kolegy v oboru informačních technologií, kteří se 
snaží předat svoje zkušenosti. My vás taky bereme ne jako žáčky, ale jako mladší kolegy, o 
které pečujeme, a mrzí nás, když nemáte zájem a je vás ve škole občas málo. I když se ne 
vždy všechno ve výuce podaří, věřte mi, že nám na výuce záleží a chceme vás na ní vidět. 
Jistě, máme videopřenosy a záznamy, ale to jsou “berličky” a kontakt s přednášejícím i 
možnosti dotazů jsou důležité - myslím, že diskusi ve výuce nemůže nic nahradit. Jsem si 
jist, že na FIT máme akademické pracovníky a doktorandy, kteří svému oboru dobře rozumí, 
koneckonců řada pracovníků FIT je ve svých oborech na špičce ve výzkumu, a to i ve světě. 
 
Hodně z našich studentů, dokonce se ukazuje, že většina, pracuje při studiu. Dovedu si 
představit situace, kdy to je nutné a sám jsem měl při studiu to štěstí, že se mi povedlo 
sehnat “part time job”, kde jsem si doplňoval praktické zkušenosti. Získávat zkušenosti z 
praxe je jistě dobré, ale nemohou nahradit výuku - potřebujete prostě obojí. A pokud 
pracovní zatížení způsobí, že polevíte v účasti na výuce, tak to prostě škodí. Škodí to 
zejména vám, protože v dlouhodobé perspektivě to pro vás může být nevýhoda na 



pracovním trhu, ale vlastně i nám, protože to může vzbudit dojem, že chodit do školy není 
potřeba. A pokud takový dojem vznikne, tak to bude mít velmi brzy nepříjemné důsledky pro 
technický rozvoj a tuto zemi. 
 
Pokud musíte nebo chcete při škole pracovat, zvažte, v jakém rozsahu. Myslím, že rozumně 
se dá zvládnout třeba 0.3 úvazku a méně, pokud to už je nutné, nebo pracujte o 
prázdninách. FIT má také řadu partnerů v průmyslu, kteří se zavázali, že pokud u nich budou 
naši studenti pracovat, umožní jim účast na výuce. Zvažte tedy zaměstnání u nich. 
 
Mimochodem, během studia mohou, a měly by, vznikat ve výuce sociální vazby mezi vámi 
studenty, ale i mezi studenty a učiteli. Přátele, které získáte v mládí, budete znát celý život a 
vazby s nimi jistě využijete v profesním, ale i osobním životě. Pokud vazby nevzniknou, je to 
škoda. A to nemluvím o studentském životě na fakultě, ten bychom si přáli a je tradicí 
vysokých škol, která by ale bez vás mohla snadno vyhasnout. Studentský “společenský 
život” na fakultě je pro vznik sociálních vazeb důležitý, ty vazby jsou prospěšné a na fakultě 
je rádi podpoříme. Věřte mi, že bych jako děkan mnohem raději řešil “jaké lumpárny zase 
studenti vymysleli na fakultě”, než že “máme krásný areál, ale je prázdný”. 
 
Proto: “Choďte do školy!” 
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