
• Ještě « vysokých školách.
VLADIMÍR GROH.

Věda a život přinesla již jednou *) příspěvek k rozpravám o t. zv. 
autonomii vysokých škol, jež se vedly v odborné i širší veřejnosti o do
mnělých zvláštních právech a mimořádném postavení těchto učilišť a 
jejich profesorů. Rozpravy, jež k ní daly podnět — pokud byly věcné 
— vedly k výsledkům, které překvapily i mnoho příslušníků vysokých 
škol; ukázaly totiž, že skutečná práva vysokých škol jsou mnohem 
menší než se obecně mělo za to. Ukázalo se však také, že zjištěná fakta 
nebyla všude přijímána, nýbrž podjatost vůči vysokým školám praco
vala dále s předpokladem, že je v zájmu demokracie (podle jedněch), 
či silné státní moci (podle druhých) dokročiti na profesory vys. škol.

Rozebrati příčiny této podjatosti po stránce sociologické a psycholo
gické bude zajímavým a trapným úkolem budoucnosti; je jistě s po
divem, kde se vzalo u nás tolik soukromé i úřední závisti a nenávisti 
k stavu, jehož životním povoláním je pestiti vrcholné nauky, rozmno- 
žovati a šířiti nejvyšší kulturní statky, k stavu, jehož výsledky práce 
pronikají všechny obory našeho života. Je to stav, k němuž náleží oba 
dosavadní presidenti republiky, a o jehož podílu na vytvoření národní 
kultury, našeho nejcennějšího statku, sotva kdo by chtěl pochybovali.

Naše ústřední školská správa po převratu se ani sama nestarala, aby 
připravila žádoucí sjednocení a úpravu norem, týkajících se vysokých 
škol, ani nedbala návrhů a námětů jí v té věci podaných. A přece to 
byla práce velmi naléhavá: buď platily naprosto nevyhovující staré 
normy (na př. organisace universit a vysokých škol universitního 
směru se opírá o zákon z r. 1873, pro obsazování profesur bylo v mno
hém nutno sahati k normám z r. 1848, ba dokonce i 1836), anebo 
vůbec nebylo norem přesných, a praxe se opírala o tradici a o rozma
nitá náhradní ustanovení, jako třeba jednací řády; pro techniky platily 
rozmanité zemské zákony atd. Jen zákon Nár. shromáždění (č. 79 ze 
13. února 1919) „O služebních poměrech učitelů vysokoškolských“
byl prvním krokem k sjednocení norem.

Sjezd učitelů vysokých škol r. 1922 sebral a ve svých resolucích 
podal rozsáhlý materiál pro úpravu poměrů na vysokých školách; 
ani ministerstvo, ani vláda z něho nic nepoužily. Vysoké školy i spo
lek učitelů vysokoškolských pokračovaly v přípravě reforem; byly po
dány jak hotové elaboráty (na př. návrh nového habilitačního řádu 
dostalo ministerstvo už r. 1924!), tak i náměty, ukazující, co a jak by 
bylo vhodno upraviti.

Nyní však přichází vláda s osnovou zákona velmi důležitého. Lo-
*) Viz str. 24Í. t. r.
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gicky by se melo očekávati, že se dostane nové úpravy věcem dávno už 
po reformě volajícím, meritorně projednaným a všestranně osvětleným, 
ale ku podivu osnova si vybrala normu nejnovější, to jest zákon z roku 
1919, který je ze všech vysokoškolských norem poměrně nejlepší a nej
lépe osvědčený, jak uznává i vláda v důvodové zprávě k novele.

Navrhovaná novela je po stránce formálně-právní i věcné, mírně 
řečeno, ohromující. Zavádí mnoho nejasností, zřejmě úmyslných; ne
chává vedle sebe ustanovení protichůdného smyslu, ustanovuje věci ne
proveditelné. Myšlenkově vychází z dvojího mylného předpokladu: za 
prvé prý zákon z r. 1919 neúměrně nahrnul práva na stranu „jedné 
skupiny služebníků státu“, ale nezajistil dostatečně státních zájmů, za 
druhé pak si osnova zjednodušuje celé postavení a práci učitelů vy
sokoškolských do prostičké formulky „služebníků státu“. Pokud jde 
o první předpoklad, je skutečnost právě opačná, poněvadž zákon z r. 
1919 dal ve věcech jmenovacích státní správě větší část práva, v otázce 
postavení profesorů prostě přejal jen to, co bylo a je obyčejem ve všech 
kulturních zemích. Dokonce i v disciplinárních věcech setrval zákon 
z r. 1919 na zásadách, platných kdysi pro rakouské university. Vůbec 
tedy nelze mluviti, jak činí důvodová zpráva, že zákon z r. 1919 byl 
v duchu doby vůči vysokým školám velmi benevolentní.

Druhý předpoklad navrhované osnovy mluví pořád o „služebnících 
státu“. Pokud jde o vysokoškolské profesory jako občany státu, vždy 
snad bylo a je jasné, že jsou vázáni zcela stejnými povinnostmi jako 
kterýkoliv jiný občan a že nemají žádných výsad, dokonce ani takových 
ne, jaké stát dal jiné skupině svých „služebníků“. Nutno se tudíž do- 
mnívati, že obsahuje-li navrhovaná novela opakování samozřejmých 
povinností každého státního občana, a věcí, obsažených ve slibu, který 
musí skládati každý vysokoškolský profesor, děje se tak jen proto, aby 
bylo možno zasunouti mezi požadavky zcela samozřejmé (věrnost re
publice, demokratickému zřízení, zákonům, plnění povinností atd.) také 
čertovo kopýtko. To se ukazuje velice zřetelně: profesorům ukládá no
vela poslouchat! vlády a ministra školství, jemuž přísluší dávati profe
sorům „služební nařízení“ a dozírati nad výkonem služebních povin
ností. Osnova pokračuje: profesoři, kteří jsou neschopni vykonávati 
svůj úřad, nejsou však neschopni konati službu vůbec, mohou býti i 
proti své vůli přeloženi na jinou vysokou školu aneb do jiného oboru 
státní služby. Vrcholem pak je věta: jestliže by setrvání profesora ve 
službě ohrožovalo důležité zájmy veřejné . .. nebo profesor by odpíral 
poslušnost za přitěžujících okolností, může ministr školství zaříditi 
předběžnou jeho suspensi.

To znamená, že profesora, jmenovaného presidentem republiky pro 
určitou vysokou školu na doživotí a definitivně (těchto ustanovení se 
novela nedotýká!) může ministr podle svého volného uvážení 1. pře-
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ložiti, 2. odstraniti z vysoké školy vůbec, 3. suspendovati. V prvých 
dvou případech nebude miti postižený vůbec nijaké možnosti brániti 
se. Nevím, jak je sluěitelno s ústavou a právním cítěním, aby mohl 
ministr bez náležitého řízení a průkazu viny zrusiti právní postavení 
vytvořené jmenovacím aktem hlavy státu! Byla by to kabinetní justice.

Velmi nebezpečný je výraz „služební povinnost“ profesorova, a 
„služební nařízení“ ministrovo. Není pochyby, že k služebním po
vinnostem profesorovým náleží přednášení, zkoušení při rigorosech 
a všechno, co profesor koná jako člen sboru, tedy na př. posudky habi
litační, referáty atd. Může se tedy snadno státi, že „služebními naříze
ními“ budou dekretována dogmata nejenom právní, filosofická, histo
rická, jazyková atd., která si bude přáti ten který politický straník na 
křesle ministra školství miti puncována usměrněnou vysokou školou, 
ale že také medicina, technika, hospodářství namísto svobodného bá
dání bude muset tradovat poznatky podle politického klíče, koaliční 
dohody nebo podle pletichářů, kteří si k tomu najdou vhodnou cestu. 
Je tudíž jasné, že novela ruší svobodu učení, zaručenou ústavou, a 
otvírá dveře postranním zásahům a vlivům.

Tyto perspektivy budoucnosti našich vysokých škol jsou tak ne
radostné, že snad stačí, aby se obyvatelé ostrova svobody a demokracie 
ve střední Evropě vzchopili ze své netečnosti a pomohli zachrániti jednu 
z posledních tvrzí svobody ducha a myšlení. Nebudiž namítáno, že ne
bude tak zle: stačí prostě možnost, aby platná norma dovolovala takové 
zásahy; nepochybně by se už časem někdo našel, kdo by jí užil.

Osnova upravuje také postup při jmenování vysokoškolských profe
sorů; i tu zasahuje způsobem, jenž nebudí příznivý dojem. Obnovuje 
ustanovení z r. 1848, totiž obsazování stolic na základě veřejného kon
kursu, ale při tom dává ministrovi právo prosaditi jmenování kandi
dáta i mimo konkurs a právo opomenouti kandidáta s lepší vědeckou 
kvalifikací. To znamená, že vysoké školy by byly nadále skoro úplně 
zbaveny vlivu na své doplňování a vydány na pospas vnějším zásahům. 
Nemluvím ani o tom, že podle novely by vysoká škola nemohla příště 
vůbec získati za profesora žádného vědecky sebe významnějšího odbor
níka, jehož obor práce by neodpovídal uprázdněné stolici.

Komu se má navrhovanou úpravou zákona prospěti? Vysokým ško
lám nikoliv; osnova sama se netají úmyslem tyto školy se.šněrovati a 
dává volnou cestu zásahům neslučitelným s posláním vysoké školy. 
Národní kultuře rovněž pomoženo nebude, protože té prospívalo vždy 
jen svobodné školství. Že pak by bylo poslouženo celku, stanou-li se 
nejvyšší dílny lidskosti rejdištěm všemožných zájmů, vědě a vysokým 
školám cizích, lze jistě důvodně pochybovati. Je pravda, že se mohlo 
za nynějšího stavu státi, že na př. pan X zůstal profesorem na vysoké 
škole mimo Prahu, nenašlo-li se pro něho v pražském sboru dosti hlasů
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(upozorňuji, že není potřebí většiny, nýbrž stačí dvě pětiny hlasů!), 
ale z toho konečně byly jen osobní soukromé trpkosti, v nejhorším pří
padě jakási újma posluchačům pražským, když jejich vysoká škola dala 
přednost svému kandidátovi před případně lepším kandidátem mimo
pražským; vědeckému životu a vysokým školám jako celku, ani národ,ní 
kultuře vsak z toho škoda nevznikla. Po uzákonění novely se však může 
snadno státi, že „služební nařízení“ ministrovo přikáže podati návrh 
na profesuru nějakého politického invalidy anebo pseudovědeckého 
pisálka zaštítěného perutěmi „vlivných činitelů“. Podati referát o tom
to vrchnostenském kandidátovi je „služební povinnost“ a podléhá tudíž 
podle novely „služebnímu dozoru“ ministerstva a vlády. Sbor, který 
by neposlechl, vystavuje se trestu přeložení nebo suspense. Ponecháváme 
představivosti čtenářů dohady, kam budou neposlušní profesoři pře
kládáni; novela jim ani nezaručuje, že to bude povolání líměrné jejich 
vzdělání a znalostem.

Novela tvrdí v důvodové zprávě, že autonomií disciplinární jsou 
zájmy státu těžce poškozovány. Budiž po pravdě zjištěno, že v tom, co 
zákon z r. 1919 ustanovuje o disciplinárním řízení, je závada snad jen 
po té stránce, že funkce komise trvá jen jeden rok. Ostatní námitky — 
ať už o nich mluví důvodová zpráva, či byly vzneseny vysokými škola
mi —■ týkají se prováděcího vládního nařízení, za něž je vláda sama od
povědna, nikoliv zákona! jestliže novela sahá i v tomto bodu na zákon, 
dělá to jen proto, že chce nej důležitější funkce disciplinárního řízení 
odejmouti příslušníkům „služební skupiny“, jichž se týká a svěřiti ji
ným orgánům. V žádném jiném oboru státní správy není dosud nic 
podobného, všude je disciplinární řízení opatřováno interně, jen u vy
sokoškolských učitelů má nyní nastati výjimka!

Je pravda, že některé disciplinární komise měly dosti práce, ale 
hlavně proto, že pro nejasnost předpisů byly pokládány za cosi podob
ného smírčím soudům a proto jim byly předkládány rozmanité drobné 
osobní spory, s nimiž bylo nesnadno skoncovati v rámci disciplinárních 
předpisů a jež se proto vlekly. Vážných a skutečných disciplinárních 
věcí je velmi málo a bylo to zase se stran vysokých škol, odkud se velmi 
konkrétně poukazovalo na vhodnost úpravy disciplinárního řízení. 
Přeje-li si vláda miti na př. výslovné ustanovení formální, že 
ministrovi přísluší právo vy volati disciplinární řízení, nebude proti 
tomu naprosto nikdo nic namítat, ale zcela nepřijatelný je návrh, aby 
disciplinární žalobce musel uposlechnouti příkazů ministrových. Ná
mitka, že přece komise diciplinární rozhoduje svobodně, je ilusorní, 
poněvadž disciplinární funkce patří také mezi „služební povinnosti“ a 
tudíž podle novely podléhá rozkazům ministra a vlády.

Neznámému autorovi novely možno jenom přáti, onemocní-li někdy 
vážně, aby byl léčen na klinice, obsazené a řízené podle zásad novely.

484


