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Stojí za zamyslenie, preco sa rudia v sociálnej oblasti neustále
pokúšajú experimentovat, ked' riešenia mnohých problémov im
poskytuje vlastná evolúcia. Prihliadnuc k faktu, že procesu vývoja
rudstva trvalo niekol'ko mili6nov rokov, kým sa dopracoval ci už k
elegantne jednoduchým, alebo až. bizame rafinovaným
východiskám, diletanstké snahy experlmentátorov vo vyšších ci
nižších vedúcich funkciach vyvolávajú znacne depresívne vízie o
našej perspektíve. Ako námetpre zrniernenie frustrácie
vyplývajúcej zo stavu vysokých škOl mOže slúžit fenomén tzv.
apoptózy.

Do procesu diferenciácie pocas embryonálneho vývoja
vstupuje každá bunka zárodku so svojim "volebným programom",
ktorý je determinovaný jej poslaním v spolocenstve budúceho
organizmu. Bunky nekomprornisne dodržujú svoje programové
vyhlásenie, pricom ich sobecká snaha byt plnohodnotným clenom
spolocnosti, . zabezpecuje organizmu ako celku jeho funkcnú

existenciu. Bunkový program však neobsahuje len plán na jej
funkcné obdobie. Jeho kritickým bodom je casovo-priestorove
urcenie jej fyzického skonu. Objav fenoménuprogramovanej smrti
bunky, apopt6zy, nebol až taký šokujúci, ako by sa na prvý pohrad
mohlo zdat. Je to len <i'áIší dokaz o maximálnej funkcnosti
biologických systémov zostavených biologickou evolúciou.
Príroda sa bráni plytvaniu energie na úkor nefunkcných jedincov
už na úrovni individuálnych buniek. Ich odchod zo scény je
dopredu. naprogramovaný v génoch, ktoré sú zapínané v
definovanom case a priestore.

Následky porušenia programového vyhlásenia bunky sú
zrejmé. Strata schopnosti odíst v pravý cas je jednou z možných
prícin vzniku rakoviny. Dnes už niC:sú zriedkavostou pn1dady
nádorov, vzriiknutých ako následok poruchy vo funkcii
apoptických génov.

Pravdaže apopt6za nie je jedinou možnostou bunkovej smrti.
Choré bunky sa lúcia s organizmom patologickým sp6sobom,
nekr6zou. Apopt6za je smrt so ctou po splnení ocakávaných
funkcií, nekr6za je odumretie postihnutého indivídua odsúdeného
na smrt. Apoptóza je beneficným cinom jednotlivca v prospech



spolocenstva, nekróza je sprevádzaná ktcovitou mahou nefunkénej
jednotky spojenou ~o zápalom prlslumého tkaniva.

Dovolím si tvrdil', že na niektorých vysokých školách sa
prejavuje nová fonna patologického následku deregulácie apoptózy

(aby som sa vyhol morbídnosti, pre t1cely tohto príspevku.
definujem "spolocenskú" apoptózu ako "programovaný odchod zo
zamestnania"). Touto novou fonnou je nádorové bujnenie
nekrotických individuí. V dosledku falošnej a alibistickej sociálnej
politiky sa na vysokých školách vytvorila situácia, v ktorej logiku
hfadajúci pragmatici t1spešne strácajt1 st1vislosti. V casoch
systematicky sa znižujt1ceho rozpoctu pre školstvo vegetujú v
obrovských a neekonomických kolosálnych budovách našich
fakúlt .agregáty jednotlivcov zvyšujúcich entropiu vysokého
školstva a znižujt1cich jeho efektivitu. Katedry a katedricky s
tajuplnými názvami a hlavne náplnou práce odoberajú financie
stremej organizácii na svoj statický chod a tým prispievajú k
sterilizácii potentnejších pracovísk. NeviditeYne nitky
pseudopriateYskýchvztahov pochádzajúce z casov socialistického
feudalizmu splietajú vedúcich a ich podriadených do klbka,
stahujúceho akékoYveknáznaky aktivity do beznádejnej šedivosti
priemeru. Pracovná doba sa casto mení na placlivé kluby plné
sebafútosti z nízkych zárobkov a ich porovnávaním so mzdou
administratívnych pracovníkov na sekretariátoch mimo
akademickej pOdy. Chorý pocit vlastnej nenahraditeYnosti,
predovšetkým však absencia zakódovaných mechanizmov osobnej
apoptty sú vysvetlením, preco na spomenutých neakademických
pracoviskách nie sú úcastníci týchto diskusných klubov sami
zamestnaní. .

Popísaná situácia vedie k nekontrolovatelnému bujneniu
nekrózy, ktorá sa prejavuje na viacerých t1rovniach. Neschopní
jedinci sa zmietajú v nekrotických ktcoch, šíriac okolo seba zlost,
strach, závist a iné fonny sociá1neho zápalu. Entuziasti sú
demotivovaní a odchádzajú, aby predišli vlastnému odumretiu. A
nakonice, fa'kulty ako celky sú pretkané ~ekrotickými škvrnami
nefunkéných pracovísk.

Nie som naivný a nedúfam, že doba zmení sobeckú povahu
cloveka a Yudia zaCDú pocitoval' potrebu odíst v prípade
uvedomenia si vlastnej neschopnosti. Génmi sociálnej apoptózy sú
pracovná zmluva a pravidelné kritické hodnotenie pracovníka, ci
pracovného kolekúvu. Exekutórmi programu sú vedúci katedier
(apoptózajednotlivcov) a dekan (apoptóza pracovísk).

Pracovné zlnIuvy by mali byt uzatvárané na dobu urcitú. Po jej
uplynutí konkurz rozhodne, ci bol pracovník produktívny a má aj
podobnti perspektivu, alebo je cas naprogramoval' jeho odchod zo
zamestnania. Pocet úcastníkov viacerých konkurzov na to isté
pracovisko je zároven jedným zo signálov o atraktivite katedry a
teda aj opodstatnení jej existencie. Konkurzné konanie pri pohári
vína, ktorého jediným úcastníkom je ten istý dlhorocný pracovník
sú znakom patologického javu. Bohužiaf, taký bol charakter
priebehu húfnych ponovembrových konkurzov na mnohých
pracoviskách, ktoré 'nepriniesli nutmí zmenu v skladbe populácie
fakúlt. .

Hodnotenia jednotlivých pracovníkov fakulty by sa mali

zásadne uskutocnovat na úrovni katedier. Dekan nemá šancu

objektívne zhodnotil' kvalitu práce rudí, ktorým len sporadicky
odpovedá na pozdrav. Qkrem toho, sticasné fonny celofakultných
hodnotení sú výsmechom jednoduchosti a objektivity. Na dmhej
strane by vedúci katedier mali mat viac právomocí, ale hlavne
odvahy vyvodzovat z dlhodobo podpriemerných hodnotení svojich
pracovníkov tie najtvrdšie dosledky. Alibistická solidarita

pochádzajúca z rokov minulých však bráni doslednej exekutíve.
Aspon docasne by pomohol výber kandidátov na post vedúcich
katedier z rudí pracujúcich mimo fakulty. V prípadoch, kde se tak
stalo, je cítil' znacné ozdravenie atmosféry. Len v ovzduší
konkurencie a priamych Yudských vztahov je možné motivoval'
študentov k maximálnym výkonom a prebudit ich zo súcasnej
apatie a odovzdanosti. Aktuálny stav vedie k ich tendencii vyberat
si tie najmenej nárocné priechodné cesty štúdiom. Negatívna
selekcia priememých a preferencia schopných vysokoškolských
uciteYovmole viest k podobným pocinom vo vztahu k študentom.

Nekrotickí jedinci nemajú v sebe dost sily odíst so vztýcenou
hlavou. Vedúci pracovníci by teda mali premoct strach vzopriet sa
prežitým socialistickým stereotypom a zabezpecil' ich odchod
podYa co najohjektivnejších kritérií. Hned. Nemožno cakat na
nasledujúce vyhlásenia usmievavých pracovníkov ministerstva
fmancíí a bedákat nad poskytnutou almužnou. Štúdium a dosledné
uplatnovanie princípov apoptózy na úrovni pracovných skupín mo
byt jedným z východísk zo súcasnej klimaktickej situácíe nášho
vysokého školstva.


