
O „autonomii“ vysokých škol.
VLADIMÍR GROII.

Čtenáři denního tisku museli se v poslední době domnívali, že nej
horší ze všech našich veřejných zřízení jsou vysoké školy a jejich dů
kladná reforma že je naléhavější než reforma ěehokoliv jiného. Ze
jména se snesla bouře nevole na t. zv. autonomii vysokých škol, volá 
se po jejím odstranění nebo aspoň důkladném omezení, a tato snaha 
je prý už i podkladem politických jednání.

O této vysokoškolské „autonomii“ jsou však rozšířena mínění velmi 
podivuhodná, a to i tam, kde bychom oěekávali přesnější znalost práv
ních poměrů vysokých škol. Po formální stránce spočívá tato autono
mie v tom, že stál přímo nejmenuje orgány spravující vysokou školu, 
nýbrž že ponechává její správu profesorským sborům té které vysoké 
školy, u škol organisovaných po způsobu universit pak ještě společné 
věci celé školy dává jejímu akademickému senátu. Děkani a rektoři 
vysokých škol jsou pak voleni přímo nebo nepřímo profesorskými 
sbory a potvrzováni ministrem školství.

Po obsahové stránce je vysokoškolská autonomie velmi skrovná. 
Vysoké školy vůbec nemají práva, aby samy dávtdy nějaké normy 
anebo podle svého volného uvážení svobodně rozhodovaly v širších 
mezích norem ustanovených ministerstvem, vládou či zákonem. Po té 
stránce je na př. každý šéf úřadu prvé instance vybaven daleko většími 
právy než vysoká škola. Studijní a zkušební řády neustanovuje vysoká 
škola a nemá ani práva v odůvodněných případech povolovali výjim
ky, nýbrž smí je jen navrhovati ministerstvu, které pak rozhoduje i ve 
věcech velmi malicherných. Vysoká škola není ani šéfem svého úřed
nického a zřízeneckého personálu, vysoká škola nespravuje ani osobní 
věci svých členů; dotace a paušály na věcné potřeby nespravuje sama, 
nýbrž účtuje do haléřů Zemskému úřadu atd. Jediným opravdu auto
nomním právem je to, že disciplinární moc nad svými členy vykonává 
vysoká škola orgány, které si sama volí.

Zcela mylně je rozšířena představa, že jsou vysoké školy autonomní 
ve jmenování profesorů. Skutečnost je jiná. Celá autonomie zde spo
čívá v ustanovení zákona, že nemůže byti jmenován profesorem nikdo, 
koho nenavrhne většina profesorského sboru, anebo pro koho se nevy
sloví aspoň dvě pětiny členů sboru. Jmenování samo pak provede pre
sident republiky k návrhu vlády, jíž zase návrh podává ministerstvo 
školství. Vysoká škola odůvodňuje svůj návrh oceněním vědecké kvali
fikace kandidátovy a zpravidla ještě i připomenutím, proč potřebuje 
nového profesora z důvodů vědeckých a vyučovatelských, nemá však 
ani práva, ani možnosti působiti na to, jak se rozhodne ministerstvo
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nebo vláda, ba nemá ani možnosti příměti tyto instance, aby vůbec 
o návrhu jednaly.

Vysoká škola tedy nejmenuje svých profesorů, nýbrž je jenom na
vrhuje. Tažení proti tomuto právu je veřejně motivováno třemi dů
vody: za prvé, že se německé vysoké školy na úkor domácích němec
kých sil naplnily profesory cizinci, pak že někteří z těchto cizinců — 
ale také někteří z domácích — vystupují politicky nežádoucím způso
bem, a za třetí, že prý osobní podjatost brání na některých vysokých 
školách lidem odchylného vědeckého názoru dojiti profesury.

Pokud jde o první a druhý důvod, nutno připustiti, že jsou příčiny 
ke stížnostem: stalo se, že někteří vysokoškolští profesoři svou odbor
nou autoritou a svým postavením kryli nebo podporovali akce s du
chem demokratické republiky málo slučitelné, anebo dopustili, že je
jich malé přímé politické zkušenosti bylo zneužito. Právem se obecně 
ukazuje na to, že se na některých německých vysokých školách kvali
fikované domácí síly nemohou dostati k profesuře a vedení ústavů, 
poněvadž jsou na tato místa navrhováni cizinci.

Avšak i v těchto případech daleko větší část viny padá na minister
stvo a na vládu. Pro vysoké školy platí dosud norma, jež říká, že za 
profesory mají býti povoláváni vědecky způsobilí pracovníci domácí 
nebo cizí, ať už před tím působili na vysoké škole, čili nic. Tato norma 
byla vydána bývalým ministerstvem kultu a vyučování, mohla býti zru
šena nebo změněna čs. ministerstvem školství a národní osvěty, ale to 
se nestalo. I když však zůstala v platnosti, bylo a jest vždy v moci mi
nisterstva a vlády neprovésti jmenování cizince nebo osoby politicky 
nevhodné. Jestliže však vláda schválila návrhy takových osob a podala 
je presidentovi republiky k podpisu, a jestliže ustanovovala na našich 
vysokých školách cizince za podmínek leckdy dokonce příznivějších 
než domácí kandidáty, měla by za to také sama nésti odpovědnost. Tím 
spíše, že vysoká škola nemá možnosti a ani není oprávněna konati o 
navrhovaném kandidátovi t. zv. policejně-státní šetření. Je známo, že 
toto šetření dělá ministerstvo vnitra, jímž musí každý návrh projiti. 
Dobré zdání tohoto ministerstva pak má vládě zaručiti, že proti kan
didátovi není se stanoviska státní bezpečnosti námitek. Nelze proto 
pochopiti, proč se nyní svaluje odpovědnost za cizí a politicky ne
vhodné profesory jenom na vysoké školy, jimž přece v celém jmenova
cím postupu patří jenom právo podati návrh s odůvodněním vědecké 
způsobilosti. Není vůbec žádné normy, která by vysokoškolským pro
fesorům dávala jakékoliv privilegium na rozdíl od ostatních občanů; 
je tedy zcela v rukou státních orgánů zjednati pořádek všude, kde se 
domnívají, že byl porušen.

Třetí námitka se týká t. zv. podjatosti proti určitým osobám, nebo 
naopak zase mimořádné přízně, kterou projevují některé sbory nebo
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většina členů sboru. Přiznejme upřímně, že byly opravdu na některé 
profesury navrženy osoby, jimž se proti jiným kandidátům dala před
nost z důvodů spise osobních nebo věcných. Je v tom kus lidské sla
bosti, sice pochopitelné, poněvadž i členové profesorských sborů jsou 
lidé a ve svém vypjatém intelektualismu často velmi chybující lidé, 
ale ovsem to neomlouvá. Dokud jsme měli jedinou českou vysokou 
školu toho či onoho druhu, bylo tu opravdu nebezpečí, že určitý zá
jmový kruh nebude pouštěti na vysokou školu badatele jinak oriento
vané. Toto nebezpečí však nebylo tak zlé, jak se často líčí. Je známo, 
jak se na př. bez jakéhokoliv vnějšího zásahu modernisovala filoso
fická fakulta pražské university.

Dnes jsou poměry docela jiné. Může se ovšem státi a také se zcela 
nedávno zase stalo, že určitá vysoká škola nenavrhla na uprázdněnou 
profesuru kandidáta, kterého odborníci pokládali za nejlepšího, ale 
z toho dnes vznikne nejvýše jenom újma té vysoké škole, která si tak 
počíná a zůstává příliš do sebe zavinuta. Nevznikne z toho žádná po
hroma ani veřejného zájmu, ani národní kultury, poněvadž kandidát 
tou určitou vysokou školou nenavržený prostě působí na jiné vysoké 
škole. Jinými slovy řečeno, uplatňuje se tu obecně klasický výrok Ma
sarykův, pronesený v boji za druhou českou universitu a správně vy
stihující, že soutěž vysokých škol je nejlepší přirozenou zárukou udržo
vání jejich úrovně. Nebude dnes nikdo vážně tvrditi, že kvalifikovaný 
vědecký pracovník by v Československu nenašel možností habilitovati 
se na některé vysoké škole * ).

*) Něco jiného je ovšem dosažení profesury. Jest potřebí, aby si veřejnost uvědomila, 
že i vysokým školám byla u nás vnucena systemisace, která přesně určuje, kolik smí 
miti vysoká škola profesorů. Ačkoliv zákon přesné stanoví, že se systemisace obnovuje 
po třech letech, neděje se to. Poslední systemisace byla vyhlášena na podzim r. 1930, 
a i ta s opožděním. Na vysokých školách vsak nejsou obsazována ani volná systemisovaná 
místa ! Prakticky znamená tento stav, že dnes vysoká škola často nemůže získati profesora, 
ani kdyby byl vědecky sebe skvělejší. Palacký nebo Purkyně by dnes mohli zestárnouti 
jako soukromí docenti a všechna jejich práce a světová zásluha by nestačily, aby se stali 
profesory, kdyby nebylo volného systemisovaného místa a přízně vlády ochotné toto místo 
obsaditi. Dokonce i to se děje, že na účet systemisovaných míst jsou vládou ustanovováni 
t. zv. smluvní profesoři, to jest cizinci.

Vysoké školy znova a znova ukazovaly, jak nemožný je stav vytvořený systemisací 
a jak trpí vysoké školy, vědecká práce a národní kultura touto nevhodnou formou, ze
jména je-li jí užíváno v praxi na další újmu vysokých škol. Jiná těžká chyba systemisace 
na vysokých školách je v tom, že při stanovení počtu míst nebylo dbáno možnosti roz
voje a nepřihlíželo se k vědeckému dorostu, ba ani k tomu, ;diy mohla vysoká škola 
časem doplniti soubor svých pracovníků zástupcem dalších vědeckých nauk, pro něž ve 
chvíli systemisace nebyl ještě vhodný kandidát po ruce. V tom je právě rozdíl mezi 
vysokou školou a úřadem, že úřad je tak organisován, aby se mohi uprázdněný referát 
obsaditi ihned jiným úředníkem. Specialisace vědecké práce však nedovoluje takové pře
chody z oboru na obor a k vědecké práci nelze komandovat. Může se proto snadno státi, 
že v určité době je pro některý vědní obor více kvalifikovaných pracovníků, v jiné době 
že jich zase vůbec není. A hospodárnost duševními statky, nutná zejména u malého ná
roda, velí, aby bylo každého schopného talentu vhodné užito, bez ohledu na božstvo 
systemisace. tlznává-li se za správné, že vysoká škola za nedostatku vhodného kandidáta 
neobsadí stolici oboru, dříve na vysoké škole zastoupeného, mělo by se důsledně pokládati 
za správné, aby měla případně i více profesorů téhož oboru, jsou-li schopní kandidáti.
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Právo vysoké školy na obsazování profesur, tento zbytek vysoko
školské autonomie, je tedy malý a omezený; jestli si ho i přes 
to vysoké školy hájí, činí tak z důvodů hlubších než jsou pouhé dů
vody prestiže, a s nimi ho musí hájiti každý, komu opravdu záleží na 
vědecké úrovni našeho vysokého školství. Vysoké školy jsou místem 
vědecké práce a musí jim být vyhrazeno, aby prvním, základním a 
nepominutelným předpokladem každého jmenování člena jejich 
sborů byla kvalifikace vědecká. Nemohou připustiti. aby o kandidá
tech rozhodovaly důvody jiné, zvláště pak ne momenty stranické, jak 
by tomu nepochybně bylo, kdyby se navrhovací právo přesunulo na 
činitele politické. Zde je jádro celé otázky a zde je skryto nebezpečí 
povahy pro naše vysoké školství tak osudové, že není hlasu dosti sil
ného, jenž by měl zvednouti výstražné volání. Příklad Německa, Rus
ka a Italie nám ukazuje, kam vede ve vysokém školství vláda jedné 
politické strany: nechtějme dáti světu odstrašující příklad vysokého 
školství, v němž se stolice vědních disciplin budou rozdělovati podle 
politického klíče mezi kandidáty, které budou politické strany chtít 
odměniti za služby jiné povahy než je vědecká práce a zásluhy ba
datelské. Je-li spravedlnost základem státu, je svoboda životní pod
mínkou opravdové vědecké práce; a vedla-li prvá věta k zásadě ne
závislosti soudcovské, musí vést druhá k zásadě nezávislosti ba
datelské.

Vysoké školy žádají pro sebe spravedlnosti: chtějí být místem 
vážné vědecké práce, a jest na veřejnosti, aby je podporovala v tomto 
jejich poslání. Dejte vysokým školám, co jim osvobozený národ za
ručil zákonem, nesvalujte na ně vinu za něco, zač odpovědnost padá 
na jiné, zejména však nedopusťte, aby se staly kořistí politického 
stranictví!

O neeuklidovské geometrii.
OTAKAR BORŮVKA.

Od euklidovské geometrie a geometrie analytické, o nichž jsem po
jednal v předcházejících článcích*), vede přímá cesta ke geometrii ne
euklidovské. Abychom ji poznali a pochopili obsah této geometrie, budeme 
sledovati, podobně jako ve zmíněných článcích, další myšlenkový vývoj 
pana Uma.

Pan Um se zamyslí nad axiomy abstraktní euklidovské geometrie. Jak 
víme, jest jich patnáct, avšak to není podstatné, neboť pochopitelně počet 
axiomů závisí na tom, jak se formulují, a bylo by na př. možné dva

*) Věda a život II., str. €4 až 70, str. 171 až 177.
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