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práv: Tím padne dnešní pojem »správního aktu« a s nÍlTI i ob
vyidé Iíšení aktů konstitutivních a deklaratorních. 

Applikována na naši otázku, bude tato theorie jako nití 
Ariadninou, pomocí jíž vyvázneme z bludiště dnešních sporů o 
právní povahu udělení patentu: udělení patentu jest skutkovou 
podstatou (nebo přesněji: součástkou skutkové podstaty, na 
kterou patentní zákon upíná určité povinnosti a práva, podmín
kou práva ta i povinnosti determinující; žádná práva se tímto 
výrokem patentního úřadu netvoří, žádná práva se autoritativ
ně nezj išťují. 

A ještě jinak bude W e y r o v a theúrie pro naše thema prak
iickou: odklidí spor o to, kdy »vzniká« právo patentní, zda již 
samotným udělenÍ1n patentu, či teprve jeho zápisem v rejstřík, 
či snad až doručením patentové listiny majiteli patentu. 

O vzniku patentního práva ve smyslu kausálním není mož
no vůbec mluviti; o žádné z uvedených okolností nelze říci, že 
by - sama o sobě, aneb ve spojení s jinými - patentní právo 
způ obova]a, vytvořovala: to platí jak o udělení patentu, tak o 
jeho zápisu v rejstřík, kter~T rovněž mnohdy za »konstitutivní« 
se pokládá. 45

) Všechny tyto okolnosti (udělení patentu, zápis, 
doručení patentové listiny) jsou však nezbytnými podmínkami. 
na něž víže se povinnost normou stanovená; všechny pospolu 
ivoří skutkovou podstatu, na kterou patentní zákon upíná kom
plex povinností a korespondujících práv označených soubornýlTI 
náz\'em »právo patentní v subjektivním smyslu«. 

Výklad a kritika rakouských řádů habilitačních. 
františek WeyJ". 

I. Poj e m h a b i I i t a c e. 

Habilitací rozumíme akt, jÍlnž připouští se žadatel jakožto 
_ oukromý docent na vysokou školu. Soukromými docenty jsou 
učitelé, kter~rnl vysoká škola na základě habilitačního aktu při
zná vědeckou zpllsobilost akademicky vyučovati. (Srov. 
JVl i s chl e r v čl. »Universitaten« v Oesterr. Staatsworterbuch, 
IV .. st r. 660). Dle ustáleného pojmu jsou soukromí docenti a ha
bilitační akty myslitelny pouze na vysokých školách. U nás 
není ovšem zákonné definice vysoké školy. Vysoká škola líší 
se od jiných škol svou organisací, zejména zásadou svobody 
vyučování a učení, která ovšem, pokud jsou vysoké školy ústa-

f:; ) Právě iako zápis z ná m k Y !leb v z o r k ll, viz A dle r, Systell"! 
des Markenrechtes, Vídeň 1909, str. 254 a násL, 262 a násl., K ohl e r, Mu
s terrecht, str. 92, 
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vy státními, nemůže býti provedena do krajnosti, pak jistou 
autonomií (volba rektora profesorským sborem atd.). Vědecké ' 
pěstování oborů, jimiž se vysoká škola zabývá, není nutnÝlTI 
znakem, jelikož jsou myslitelny školy, které na základě zmíně
ných zásad pěstuií jiné obory než vědy, na př. umění. Tvoří tu
díž pouze zásady svobody vyučování a učení, jakož i jistá auto
nomie nezbytné pojmové znaky vysokých škol. Je-li však obo
rem vysoké školy věda, pak ovšem přistupuje k základní zá
sadě ještě princip vědeckosti vyučování. Znamená tudíž shora 
v definici soukromých docentů uvedený pojem »akademického« 
vyučování tolik jako »vyučovánÍ dle zásad platných pro vyučo 
vání na vysokých školách«, to jest svobodné a po případě vě
decké, jde-li o vysokou školu, která pěstUje obory vědecké. Jest 
mys1itelna instituce soukromých docentů (a tedy i habilitace) i 
na vysokých školách s jinými než vědeckými, tedy na př. umě
leckými obory? Jsou-li myslitelny takové vysoké školy, zaji
sté. A poněvadž hlavním znakem vysoké školy jest pouze prin
cip svobody vyučování a učení, jakož i zásada autononiie, ne
lze o zásadní možnosti zmíněných vysokých škol a tudíž i sou-
kromých docentů při nich pochybovati. . 

Názory o tom, které školy dlužno v Rakousku pokládati za 
»vysoké« se vzhledem k nedostatku zákonné definice vysokých 
škol rozcházejí. V Mayrhofrově řIandbuchu (1898, 4. sv., str. 
1057 a násl.) uvádějí se jako vysoké školy: A. University, B. 
vysoké školy technické, C. vysoká škola zemědělská ve Vídni, 
D. vysoké školy zvěrolékařské a E. akademie báňské. Chybí 
zde tedy umělecké akademie, ačkoliv tyto jsou výslovně ve 
svých statutech prohlášeny za vysoké školy (viz Mayrhofer 
IV., str. 1245, 1246). Úřední sta'tistika rakouská (Oesterr. Stati
stik aStat. liandbuch) neuvádí, pokud se týče neuváděla zvěro
lékařské školy, za to ale umělecké školy (ve Vídni, Praze a Kra
kově) a theologické ústavy vyučovací. Báňská akademie a 
umělecké školy uvádí tato statistika jako »ostatní vyšší odborné 
llstavy vyučovaCÍ«. P r a žák ve svém Právu správním~ lL, 
1916, rozlišuje všeobecné vysoké školy (university a techniky) a 
o d bor n é, k nimž čítá Akademii výtvarných UlTIěnÍ ve Vídni, 
uměleckou akademii v Praze, uměleckou školu v Krakově, vy
sokou školu zen1ědělskou ve Vídni, vysoké školy zvěrolékařské 
ve Vídni a ve Lvově. Báňské školy neuvádí Pražák mezi vyso
kými školami, patrně nedopatřením, poněvadž je neuvádí též 
lnezi jinými odbornými školami. 

II. P r á v n í p r a ln e 11 y. 
Pro university platí samostatná norma upravující habHitaci 

soukromých docentů. Jest to nařízení ministra kultu a vý~učo
vání ze dne 11. února 1888 čÍs. 19. ř. z., ve příčině habilitace .s~ou-

------ -
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kromých docentů na universitách. Před touto normou platil v-';r
nos provisorního ministerstva vyučování ze dne 19. prosince 
1848 čís. 37. ř. z. ex 1849. 

Pokud jde o vysoké školy technické, obsahují příslušné sta
tuty těchto vysokých škol stľučná ustanovení, jimiž se všeobec
ně stanovÍ, že pro habilitaci soukr·omých docentů mají platiti 
obdobná ustanovení o universitách.'::) Tak na př. § 5. zák. o or
ganisaci vídeňské techniky ze dne 10. dubna 1879 čís. 54. ř . z. 
praví: »Privatdozenten werden fUľ alle Lehrgegenstande zuge
lassen, welche die Zwecke der Anstalt zu fOľdern geeignet sind. 
Ftir die liabilitation der pľivatdozent~n gelten dieselben Be
stimrnungen, wie an der Univeľsitat«; podobně též § 67. orga
nického statutu pľO tuto vysokou školu (nař. min. ze dne 20. 
února 1875). Pro obě pražské vysoké školy technické platí tak
též na základě výnosu ze dne 12. května 1896 habilitační řád 
universitní s jistými modifikacemi, které pro základní otázku 
nepadají na váhu. Pro bľněnskou německou techniku provedl 
recepci universitního řádu habilitačního zákon ze dne 4. května 
1873 čís. 92. ř. z. (§ 5.). Analogické ustanovení má zákon pro 
lvovskou techniku (ze dne 19. června 1894 čís. 57. z. z., § 6.). Če.
ská brněnská technika nemá ani zvláštního zákona, ani organi
sačního statutu; užívá se pro ni norem vídeňské techniky. 

Pro v y s o k o u š k o I u z e 111 ě děl s k o u byla nařízením 
min. orby ze dne 30. července 1872 Č. 120. ř. z. recipována ad
ministrativní ustanovení, platná pro ostatní vysoké školy vů
bec. O habilitaci jedná - mimo § 28. statutu ze dne 24. únOra 
187:) Č. 28. ř. z. -:- zvláštní provisorní nařízení min. orby ze dne 
31. července 1872 Č. 121. ř. z. 

V předpisech, -upravujících poměry obou zvěrolékařských 
vysokých škol, se výslovně o soukromých docentech a o habi
litacj nemluví (totéž platí ostatně i o uměleckých akadetniích). 
Pro Vídeň vydán »reglement« společného ministra války ze dne 
30. června 1871, který uvádí toliko hon o r o van é docenty 
jako členy učitelského personálu. Studijní řády vydány naříze
ním ministerstva vyučování ze dne 27. a 28. března 1897, rigo
rosní řád ministerským nařízením ze dne 14. září 1908. Soukro
mé docenty tyto vysoké školy mají. Dle OesterL Staatsworte'r
buch. IV., str. 552, »platí pro habilitaci tytéž předpisy jako na 
jiných vysokých školách «. 

Pro b á ií s k é a k a dem i e platí nyní příslušný statut 
(nejv. rozh. ze dne 31. července 1904). Nejv. rozhodnutím ze dne 
27. prosínce 1894 byly tyto školy prohlášeny za vysoké, pro
moční právo mají od roku 1906. Statuty mluví výslovně o sou-

*) Srov. k tomu nyní J ti. hnI , Vorschriftell hir die Techllischen Hoch 
scbul en Oesterreichs, Víd~ň, 1916. 
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kromých docentech a stanoví, že připuštění jejich pro obory, 
které mohou sloužiti účelům báňské akademie, děje se na návrh 
profesorských sborů ministrem orby (nyní ministrem veřejných 
prací). »Instrukce« ze dne 2. srpna 1904, kterou vydal ministr 
orby na základě zmíněného statutu z roku 1904, jedná v §§. 24. 
až 26. o »docentech« vůbec, v §u 26. o soukromých docentech 
zvlášť. 

111. V ~T k I a d a k rit i k a u n i v e r s i t n í hoř á d II ha bil i
ta ční h o. 

Velmi správně praví Mischler v citovaném již článku (str. 
(60): »Das Institut der Privatdozenten ist von grundlegender 
Bedeutung fUr die Universitaten, indem nahezu ausnahmslos die 
Besetzung der Lehrkanzeln aus dem Kreise der Privatdozenten 
erfoJgt; nur durch Vermittlung dieser Institution ist es maglich, 
den ,vissenschaftlichen Charakter des Universitatsunterrichtes 
Zll vvahren«. Nutno -se proto ptáti, jak se snáší s touto základní 
důležitostí skutečnost, že instituce soukromých docentů jest u 
nás normována pouhým min i s t e r s kým n a říz e ním? 
Jak srovnává se to s ustanovením naší ústavy, dle něhož úprava 
právních poměrů universit má se díti zákonodárným aktem, Čl 
s praxí, která dokonce vyžaduje ke zřízení každé nové univer
sity zvláštního zákona? Což není norma upravující všeobecně 
habilitaci soukromých docentů pepoměrně dt'Uežitější než zří
zeni či nezřízení některé nové university? Lze vskutku těžko 
chápati, že povolaní zákonodární činitelé projevují pro tuto -
otázku tak l11álo zájmu, přenechávajíce úpravu její ll1inisterskýnl 
předpisíim. 

Stejně nápadnou jest nedostatečnost oné úpravy po stránce 
obsahové, uvážíme-li, že vlastně pouze university mají svou 
vlastní habilitační normu, kdežto pro řadu vysokých škol (a to 
zejména technických) byla tato nOľ-ma prostě ľecipována pří
slušnými zákony a statuty zcela bez ohledu na to, hodí-li se ve 
své celistvosti pľo poměry, kteľé jsou přece podstatně jiné, než 
poměry na univeľsitách. Ohledně technik, které mají zvláštní 
zákony, dlužno ostatně podotknouti, že pľO ně (na ľozdíl od uni
versit) jest otázka habilitační aspoň fOľmálně upravena záko
nem. Je to však toliko »blanketový« zákon, poněvadž obsahově 
jest i zde záležitost upravena pouhým nařízením; neboť všecky 
případné dodatečné změny habilitačního řádu univeľsitního platí 
následkel11 zmíněné ľecepce ipso iUľe též pro vysoké školy 
technické. 

Jsou i vysoké školy, které, jak jSl11e viděli, nemají vůbec 
žádné normy o habilitacích a jest tudíž otázka, zda na nich, ač 
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jinak beze sporu vysokými školami jsou, je instituce soukro
mých docentů právně možnou. 

Nedostatečnost, neúplnost a nejasnost právní úpravy otáz
ky docentské souvisí zajisté s tím, že i právní poměry vysokých 
škol jsou zcela nedostatečně upraveny, že chybí zejména Y'jr 

slovné zákonné ustanovení o tom, jaké kriterium z toho onoho 
ústavu vyučovacího činí vysokou školu. (Stačí v tom směru 
prosté prohlášení ústavu za vysokou školu, či dlužno vy žado
vati i určitou organisaci její, zejména pokud jde o z p Ů s o b vy
učování a učení?) I to jest velmi vážný nedostatek našeho práv 
ního řádu. 

Budeme se tuto zabývati hlavně universitním habilitačníl11 
řádem a na konec přidáme několik stručných poznámek o habi
litačním řádu pro vysokou školu zemědělskou ve Vídni a o p ří
slušných velmi kusý ch předpisech pro akademie báňské. 

A. U n i v e r s i t n í řád h a b i I i t a ční. 

a) Část materielní. 
1. Podmínky habilitace. Podmínky, které musí splniti ža-· 

datel, aby mohlo býti zavedeno příslušné řízení za účelem 
udělení veniae docendi, uv edeny jsou v §§. 1.-5. habilitačního 
řádu. ':') 

Venia docendi udělUje se především toliko na žádost (§. 1.). 
Žádost musí býti instruována dle předpisu §u 5. dvěma přílo
hami: curriculem vitae a programem přednášek, po případě .. 
jde-li o obor, který předpokládá vyučování demonstracemi, da l
ším udáním, jakým zůsobem si kandidát hodlá zaopatřit i nutné 
učební pomůcky a potřebný materiál. Jako další osobní před-o 
poklady pro udělení veniae docendi uvádí habilitační řád tyto 
náležitosti: . 1. žadatel musí míti doktorát oné Íélkulty, ku které, 
dotčená disciplina náleŽÍ, 2. musí předložiti tiskem uveřejněné 
dílo (ein durch den Druck veroffentlichtes Werk) nebo větší po
jednání (grossere Abhandlung), která vědeckou metodou poied- · 
nává samostatně o problému oné vědy, pro kterou se žadatel 
habilitovati l11íní, 3. připuštění k habilitačnímu řízení předpoklá
dá dále, že kandidát absolvoval universitní studium aspoň přeď 
dvěma lety. 

Ad 1. Pokud jde o nabytý d o k t orá t, stanoví § 4. habiH--· 
tačního řádu výjimku v tom smyslu, že ministr vyučování může 

*) Habilitační řád praví v §u 3.: "Zur Erlangung der Lehrbefugnis als 
Privatdozent (Habilitienmg) ist erforderlich ... " a uvádí jIsté osobní předpo
klady pro zahájení řízení habilitačního Veškeré podmínky pro konečné udělen í 
veniae docendi nevyčerpává zde (§ 1. - 5.) habilitační řád. Přistupují pak toti ž
ještě v dalším řízení kollokviul1J a přednáška na zkoušku. O těchto podmín- · 
kách bude jednáno v části b) (R í z e ní habilitační). 
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v případech zvláštního ohledu hodných na návrh fakulty dispen
sovati od doktorátu vůbec nebo od doktorátu dotčené fakulty. 
Ze znění §u 3. plyne, že nerozhoduje doktorát oné fakulty, na 
které se žadatel míní habilitovati, nýbrž té fakulty, ku které do
tčená disciplina náleží (»vvelcher die betreffende Disciplin ange
h6rt«).'::) To plyne též z §u 4., který má na mysli dva případy: 
buď nemá žadatel doktorátu vůbec, nebo má sice doktorát, ale 
jin3' než doktorát oné fakulty, ku které zvolená disciplina při
náleží. V obou případech nutno vymoci si dle §u 4. dispense mi 
nisterstva vyučování, v obou případech však vztahuje se dis 
pense pouze na určitý doktorát a to ten, kterého jinak habili 
tační řád pro habilitaci vyžaduje (§ 3.). § 4. zmiňuje se výslovně 
-též o dispens i od doktorátu vůbec patrně jen proto, aby ne
vznikly pochybnosti o tom, že dispense je rnožná i když žadatel 
doktorátu vůbec nemá. Za to nelze dispensovati od »dotčeného 
universitríího studia« (das betreffende Universitatsstudium). 
»Dotčeným universitním studiem« rozuměti jest - podobně 
jako při doktorátu - ne studium na fakultě, na které se žadatel 
habilitovati hodlá, nýbrž na té, ku které zvolená disciplina při 
náleží. - Případný čestný doktorát žadatele nelze pokládati za 
doktorát ve smyslu §u 3. habilitačního řádu. 

Ačkoliv hab. řád nemiuví o doktorátu nabytém na rakou
ských universitách (nestanovÍ ostatně též, že » dotčené univer
sitní studium« musí býti vykonáno na některé rakouské univer
sitě, § 3.), přece je jasno, že míní jen rakouské' university. Z toho 
plyne, že , cizozemské doktoráty nejsou na roveň postaveny ra
kouským ani ve smyslu habilitačního řádu. Tak ostatně též 
praxe. Výnosem ministerstva vyučování ze dne 12. srpna 1889 
ČÍS. 14.059 bylo vzhledem k nostrifikaci cizozemských diplom li 
doktorských při habilitacích stanoveno, že udělení dispense od 
zmíněného požadavku (doktorátu) má býti pokládáno jen tehdy 
za odůvodněné, kdyby vyloučením žadatele za habilitaci ztra
til akademický učitelský úřad v neprospěch zájmů vyučovacích 
výbornou sílu učitelskou (Mayrhofer, IV., str. 1879). 

Co do požadavku doktorátu neznamená nyní platný habili
tační řád z roku 1888 změny v11či starému z roku 1848. I tam 

*) Srovn k tomu očividně nesprávný výklad tohoto lIstanovenÍ výnosem 
ministerstva vyučování ze dne 24. dubna 1890 čís. 7514 (Beck-Kelle, UniversiHits
g esetze str. 174), dle něhož jest mu rozuměti tak, udass das Doktorat derjenigen 
Fakultat erworben sein miisse, an wel ch er der B ewerber Vor I esu nge n 
ii ber eine bestimmte Disciplin zu eroffnen wiinscht und Zll 

welcher daher (?) die betreffende Disciplin, wenn sie au ch unter Umstanden 
von einen anderm Oesichtspunkte aus als gleichzeitig in den Rahmen einer 
anderen fakultat falIend angesehen werden kann, jedenfalls als zugehorig an
gesehen werden muss./1 Je ale právě otázkou, kdy určitá disciplina "přináležf" 
té oné fakultě. Platné organisaci universit (a i jiných vysokých škol) nehoví za
jisté názor, že by tatáž discipl na mohla stejně a současne přináležeti dvěma 
fakultám. Viz o této otázce ještě níže. 

( 
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žádá se na kandidátech habilitace doktorát .(§ 1.) a připouští se 
dispens (§ 6.: » Von der Vorlegung des Doktordiplomes kann 
der Lehrk6rper Umgang nehmen bei Mannern, die infolge wis
senschaftlicher Leistungen einen ausgezeichneten 6ffentlichen 
Ruf geniessen, oder bei denen ein besonderes, aui andere Weise 
nicht leicht zu befriedigendes Bedlirfnis der Lehranstalt dafi.ir 
sp richt.«). 

Pokud by platil habilitační řád pouze pro university, ne
mohly by vzniknouti o významu znění §u 3. (»welcher die be
treffende Disciplin angeh6rt«) žádné podstatnější pochybnosti. 
Jinak ovšem má se věc, uvážíme-li, že universitní habilitační řád 
byl recipován též pro vysoké školy technické. Je totiž otázka, 
co platí ohledně požadavku doktorátu pro habilitace na vyso
kých školách technických. Dříve odbývány byly na těchto ško
lách zvláštní » přísné zkoušky za účelem dósaženÍ diplomu«, 
které co do svého významu měly býti analogií . universitních 
rigoros a zejména měly nahražovati doktorský diplom při ha
bilitaci. Situace se ovšem změnila zavedením formálních dokto
rátů na vysokých školách technických. Tím byla na př. věta 
§. 5. statutu vídeňské techniky: »Das Doktorsdiplom kann durch 
das Diplom liber die abgelegten strengen Prlifungen der betref
fenden Pachschule ersetzt werden« patrně zrušena a jest nyní 
za to míti, že i kandidát habilitace na vysoké škole technické 
lTIusi míti bezvýjimečně doktorát, nebyla-li mu udělena výslov
ná dispense ve smyslu §u 4. hab. řádu. V jiném směru se ovšem 
zavedením doktorátu technických věd situace v podstatě kom
plikovala tím, že habilitace nepředpokládá, jak jsme viděli, dok
torátu oné fakulty, na které se habi1itant hodlá habilitovati, ný
brž oné, »ku které dotčená disciplina náleží«. Jinak ale jest s 
hlediska habilitačního řádu jednotnost a rovnocennost dokto
rátu dána formálním znakem fakulty, »ku které dotčená discip
lina náleží«, a nikoliv obsahovým kriteriem vědecké materie, 
na niž se vztahuje. Tak na př. dlužno vzhledem ku zmíněnému 
ustanovení hab. řádu (§ 3.: »der Pakultat, welcher die betref
fende Disciplin angeh6rt«), jakož i k organisaci jednotné fakulty 
filosofické za to míti, že doktorát této fakulty stačí k habilitaci 
pro kterýkoliv vědecký předmět, »který k ní přínáleží «, bez 
oh]edu tedy na to, zda-li právě habilitant dosáhl svého dokto
rátu složením rigoros z onoho předmětu, pro který se napotom 
habilitovati míní. Máme toliko jediný a jednotný doktorát filo
sofie, ať doktor je historikem, filologem, mathelnatikem, botani
ken] atd., a proto dle jasného znění hab. řádu nemohlo by na př. 
býti žadateli za habilitaci pro matematiku na překážku, že do
sáhl svého času doktorátu po ukončení studií, dejme tomu filo
logických. V takovém případě by stačilo, kdyby kandidát pro
kázal, že »dotčené universitní studium« (poslední věta §u 3.; 
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tedy patrně matematické) absolvoval, ba dalo by se zastá vaH í 
mínění, že ani toho není třeba, jelikož citovaná věta obsahuje 
výslovně jen ustanovení, že »ono studium musí míti kandidát 
nejméně dva roky absolvováno«. Slovo »Universitatsstudium « 
(a contr. »Pakultatsstudium«) nasvědčuje však spíše m[nění 
prvnímu. Kdo by ostatně chtěl zastávati mínění, že v našenl 
případě doktorát filosofie, nabytý po skončení studií filologi
ckých, nestačí pro pozdější habilitaci z matematiky nebo jiného 
vědného oboru, zastoupeného na filosofické fakultě, musel by 
dojíti k závěru, že promoce na základě rigoros z určitého oboru r 

pěstovaného na této fakultě, jest absolutní překážkou pro po
zdější habilitaci z jiného oboru, poněvadž právě není rnožná 
dvojí promoce na téže fakultě. 

Uvažujeme-li ale nyní o vzájemnélTI poměru mezi universi
tami a technikami, shledáváme především, že některé »discipli
ny« (ve' smyslu §u 3.) přináležejí stejně universitám jako tech 
nikám, tak na př. celá řada teoretických (průpravných) před 
mětů přednášených na technikách, jako jest matematika , lY
sika, geologie a pod. Je-li právně přípustná habilitace z t ěchto 
předmětů na technikách (jak ji praxe též beze všeho připouští) , 
pak plyne z toho, že tyto discipliny » přináležejí « stejně techni
kám jako universitám. Zcela patrno je to na př. o chemii, které 
jest věnováno na technikách celé zvláštní oddělení. Je-Ii ale 
dále pro habilitaci na určité vysoké škole, pro kterou plati uni
versitní habilitační řád, zásadně nerozhodno, na které vy oké 
škole kandidát příslušného doktorátu nabyl (viz § 3.), pak nelze 
nahlédnouti, proč by na př. doktorát technických věd, získaný 
po absolvování studií chemický ch na některé vysoké škole tech
nické, neměl stačiti kandidátu habilitace pro chenlii na univer
sitách. Ba dlužno vzhledem k tomu, že předpisy o doktorátu 
na technikách znají jen ' jediný, jednotný »doktorát technických 
věd« (tedy ve smyslu §u 3. hab. řádu jen jedinou fakultu n, fllíti 
za to, že je pro posouzení otázky nerozhodno, na základě kte
rého specielního studia doktorát technických věd byl udělen. 
Stačilo by tudíž, kdyby kandidát - hledě k cit. ustanovena po
slední věty §u 3. - prokázal studia na onom oddělení vysoké 
školy technické, na kterém se ona disciplina pěstuje (v nasen1 
případě tedy na oddělení chemickém). Nechceme-li ale připu
stiti rovnocennost doktorátů na technikách s doktoráty na uni
versitách, pak musíme důsledně vyloučiti též . případ opačný : 
totiž habilitaci kandidáta s universitním doktorátem (na p ř. ma
tematika, chemika, fysika, geologa ad.) na vysoké škole tech
nické, nemá-li zároveň doktorát věd technických. Praxe sice 
tento případ bez závady připouští, je však pochybno, jak by :e 
stavěla k případu opačnému. 

Z dosavadních našich vývodů plyne dále, že příslušné usta-
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:novení hab. řádu je nedostatečné a že zejména byla nepi'ípustná \ 
_paušální recepce universitního habilitačního řádu pro vysoké 
školy technické, poněvadž byla tím platnost jeho rozšířena na 

,poměry zcela odlišné. Ustanovení §u 3. hab. řádu, že kandidát 
soukromé docentury musí se vykázati doktorátem »der Fakul
Hit, welcher die betreffende Disciplin angeh6rt«, jest po recepci 
tohoto řádu pro techniky patrně nedostatečný, poněvadž právě 
"nerozhoduje pouhé »přináleženÍ« této discipliny k vysoké škole 
(fakultě), nýbrž i ještě jiné vlastnosti. K vysokým školám tech
nickým » přináležÍ« (v onom všeobecném smyslu) na př. i práv-

_ní věda - některé obory této vědy jsou dokonce i zkušebními 
předměty při státních zkouškách na technikách - , přece ale 
bylo by absurdní, kdybychom proto chtěli stavěti na roveň dok
torát technických věd a doktorát právnické fakulty co do habi-
Jitace na právnické fakultě té oné university. Nečiníme-li ale 
tak, pak jest nedůsledno, když na druhé straně vysoké školy 
technické při habilitaci kandidátů z oborů pěstovaných téŽ na 
universitách (jako právo, lnatematika, fysika a pod.) spokojují 
se s doktorátem univei'sitním. S tím souvisí ještě jiný, mnohem 
zásadnější nedostatek našeho řádu habilitačního, že totiž v něm 
není řečeno, ba ani naznačeno, pro jaké předměty je vlastně ha
bilitace na té oné vysoké škole možná a přípustná. Pokud ne
byla platnost habilitačního řádu rozšířena na vysoké školy tech
nické, nepadala tato nejasnost tak na váhu (ač i takto mohou 
mezi jednotlivými universitními fakultami vzniknouti pochyb-

"nosti, na př. mezi filosofickou a lékařskou s jedné a právnickou 
a filosofickou s druhé strany), nyní však staly se rozpory ty 
velmi povážlivé. Nesmíme také přehlížeti , že jednotlivé »fakul
ty« universitní a »oddělení« na technikách se co do "organisace 
podstatně liší, takže prostá applikace nezměněného habilitačnÍ
ho řádu universitního naráŽÍ každým krokem na obtíže. De lege 
ferencla bylo by tedy žádoucno, aby příští reforma habilitačního 
řádu stanovila nebo aspoú naznači la ony obory, pro které mož-

-no se habilitovati 11a té oné vysoké škole, pokud se týče »fa
" kultě« či »oddělenÍ «. čímž by současně bylo i stanoveno, jaké 
předměty (discipliny) ve smyslu hab. řádu té oné fakultě (vy
soké škole) »přináležÍ«. BliŽŠÍ rozbor této reformní otázky ne
spadá do úkolu tohoto pojednání.. 

Na universitách žádá se pro dosažení profesur dk~ zvyk
losti zásadně doktorátu, ač požadavek tento výslovně není v 
žádné normě stanoven (mimo fakultu theologickou, kde -mají dle 
min. nař. ze dne 29./III. 1858 čís. 50. říš. zák. profesoři býti 
»zpravidla« doktory theologie; viz Beck-Kelle, UniversiUitsge
setze, str. 90). Vzhledem k tomu, že učitelská funkce profesorů 
a soukromých docentlI je v podstatě táž, že dále od nich poža
dují se tytéž schopnosti vědecké, jest ustanovení o dosaženém 

4: 
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doktorátu jakožto nutné podmínce habilitace dllsledné. Plyn ' 
ostatně již ze zásady »in majore minus continetur«, poněvadž: 
ten, kdo má schopnost habilitace, musí míti i schopnost nabýti 
doktorátu. Jinak mají se věci na vysokých školách technických. 
Tam nevyžaduje se pro profesorský úřad sice doktorátu, ovšem, 
ale - po bezmyšlenkovité recepci universitního hab. řádu -
pro soukromé docenty. Tím vzniká zřejmý rozpor, poněvadž 
~ e .co 00 požadavku doktorátu vyžaduje od docentů více než od_ 
profesorů. Než k tomu se ještě vrátíme v jiné souvislosti. Zde
stačí pouze podotknouti, že dle mého mínění byla nekritická -re
~epce instituce universitních doktorátů stejně velkou chybou . 
jako bezmyšlenkovitá recepce habilitačního řádu universitního 
pro vysoké školy technické. 

Ad 2. Poslední věta §u 3. hab. řádu zní takto: »Die Zu
lassung zur Habilitierung setzt voraus, dass der Kandidat das: , 
betreffende UniversiHitsstudium vor wenigstens zwei Jahren 
absolviert hat«. Vzniká tudíž otázka, který konečný časový 
moment má býti rozhodným pro úsudek, zda podmínce té y jed-
notIivém případě bylo vyhověno. Poněvadž dle smyslu hab .. · 
řádu )} připouští« 'v první instanci [viz o tom část b) tohoto po
jednání] k habilitaci profesorský sbor a jen po př. - v druhé in-- -
stanci - ministerstvo samo, plynulo by z toho, že zmíněnou 
dobu die slovného znění §u 3. dlužno počítati od okamžiku ab--
olvování studií do okamžiku )} připuštění « se strany první in

stance, t. j. sboru profesorského. Dle toho mohlo by tedy býti 
zahájeno habilitační řízení i dříve, t. j. před uplynutím dvouleté 
doby, jen kdyby v okamžiku usnesení sboru o připuštění již vy-
pršela. Tento výklad však nehoví pravému smyslu hab. řádu. 
Zajisté tvo ří konečný bod ollé doby okamžik podání žádosti ha
tiln:ac JÍ. Celé řízení habilitační dlužno' považovati za jediný' 
lledíl1n'r akt, jehož podmínky lnusí býti dány již při zahájení ří-· 
zení. Nemá tedy profesorsk}T sbor ani povinnosti ani práva za
h{tjíti řízení habilitační dříve. než předepsaná dvouletá doba vy-
pršela. (Tomuto výkladu nasvědčuje ostatně i užití slova »1ia
bilitierung« v cit. §u 3.: )} tlabilitierung« znamená - jako každé 
slovo s příponou )}ung« - jistý nedokončený děj na rozdíl od. 
slo\'a »liabilitation«, které vyjadřuje děj již skončený.) 

Poznamenati dlužno, že ono ustanovení poslední vět:r §u 3~ 
n:rnějšího hab. řádu jest novum oproti dřívějšímu řádu, kte r~' 
podobného předpisu neměl. Jak}' má účel? Patrně má hab. řád 
za to (a to právem), že kandidát nemůže dříve započíti e se-o 
psáním habilitačního spisu než po ukončení studií a že tudíž v
normálních případech musí uplynouti jistá minÍlnální doba, llež 
stává se vskutku zralým k řízení habilitačním u. Ostatně ani 
Y lJřípadech mimořádných (zv láštní talenty atd.) není neštěstím ~. 
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když se kandidá tu poskytne doba, aby zrale uvážil , než rozhod
ne se o životním povolání. 

Ad 3. Další- podmínkou jest, aby kandidát předložil »ein 
urch den Druck veroffentlichtes Werk oder eine durch den 

Druck veroffentlichte grossere Abhandlung (fiabilitations-
chrif.t), welche nach wissenschaftlicher Methode ein Problem 

der jenigen Wissenschaft selbstandig behandelt, filr welche sich 
der Be\verber zu habilitieren beabsichtigt« (§ 3. hab. řádu) . Po
daná práce musí tcdy vyhovovati následujícím formálním a 
hmotným podmínkám: 

a) musí býti tiskem u v e ř e j n ě n a. Tomu tak nebylo dle 
dřjvějšího hab. řádu, který žádal toliko »eine gedruckte oder 
g e s c h r i e b e ne Abhandlung, oder ein grosseres Werk «. Účel 
novoty zavedené nynějším hab. řádem jest jasný: má jí býti po
kud možná zamezeno protekcionářství při udílení veniae do-
endi a umožněna veřejná kritika habilitačních spisů . Účelu to

mu odpovídá zcela, ž-e novým hab. řádem byl starý passus »ge
druckte oder geschriebene Abhandlung ... « nahražen slovy »ein 
lurch den Druck veroffentlichtes Werk oder .. . « Jde tedy o 

publikaci, nikoliv jen o vnější znak vytištění, neboť nemusí býti 
každá vytištěná věc již proto i »publikována« (vzpomeňme na 
př . tištěných navštívenek, pozvánek a pod.). Bude tedy v kaž
dém jednotliv ém případě quaestio facti , zda-li vytištěná věc jest 
též publikována (uveřejněn a). Zejména ITnlže býti pochy bno. 
zda-li knihy vydané tak zv. vlastn ím nákladem možno pova
žovati za » uveřejněné« ve smyslu hab. řádu , když přece náleží 
\ ' takovém př íp a dě zcela na autorovi, zdali, komu a za jakých 

odmínek chce exempláře své práce učiniti přístupnými. Zajisté 
by dále nehovělo intendm hab. řádu, kdyby kandidát habilitace 
dal svou práci vytisknouti pouze v lOti, Sti nebo dokonce snad 
\' jediném exempláři, nebot v takovém případě nelze mluv iti o 
> uveřejnění « . Dlužno tudíž "\ zásadě žádati, aby práce by la uči-
něna v podstatě veřejně přístupnou a to pomocí tisku. 

Záhadn:\'m bylo ustanovení starého hab. řádu: »eine ge
druckte oder geschriebene Abhandlung, oder eiu grosseres 
Nerk«. »Dílo « b:)Tvá - jelikož jím se míní samostatně vydaná 
ublikace - zpravidla vetší (objemnější) než pouhé pojednání, 

jímž míníme článek, uvei: ej něný buď v periodickém časopise , 
nebo aspoň v souborném něj akém díle, a nemá tudíž smyslu žá
dati sice v:)lslovně na »dílu « v ětší rozsah, nikoli však na pojed
nání. Správně proto mluví nový hab. řád o » větším « pojednání a 
pouze o ) dílu « (Werk). Pomýšlel snad starý hab. řád při 0110111 
větším ctíle« na práci jiného druhu než literárně-vědeckou? -

Snad na nějak:)T projekt, výkres , či lleco podobného ? To zdá se 
nám b~"ti mfdo pravděpodobné; spÍŠe jde o pochybenou redakci. 

4* 
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Co však t)1če se nového hab. řádu, jest již nepochybno, ie 
podaná práce musí býti literárně-vědeckou. To plyne z ostat
ních znaků, které musí míti. Jest to: 

b) požadavek, aby v ní řešen byl vědecký problélll věde:
ckou methodou a samostatně. Tímto požadavkem jest zásadně 
charakterisován celý institut soukromé docentury. Kandidát ha
bilitace musí prokázat, že jest theoretikem, t. j.. že dovede po
jednati theoreticky (všeobecně) o zvoleném problému věde·
ckém. Nejde tedy o applikaci rozluštěných (hotových) problém ů. 
na konkretní případy, což jest věcí praktiků. Proto žádá hab . .. 
řád literární práci a nepřipouští jiný důkaz kvalifikace, jako na 
př. prllkaz jednotlivého činu, byť by tento byl sebe skvělejŠí. 
NestačÍ tedy na př., kdyby kandidát habilitace pro chirurgii po
dal pnlkaz, že provedl nový druh operace, třeba sebe geniál
nějšÍ, a nestačilo by pro fysika, kdyby se vykázal znamenitými 
experimenty. Iiab. řádu jde očividně v první řadě o theoretické 
zpracování problélllU, nikoliv o pouhé rozřešení jeho, které se 
může státi po př. též činem (srovn. rozdíl v pOjmech: Werk -
Tat). 

V tomto článku není místno, abychom šíře rozebrali pojmy 
»vědecký problém« a »vědecká methoda«. Stačí, když pozna
n1enáme, že · \iědecká práce musí býti vždy soustavná (syste·
matická) a methodická. Vyžaduje se tedy na habilitační prád 
methoda a systém, jichž si autor musel býti vědom. Kterýkoliv 
předmět (problém) mllže býti řešen vědecky, je-li vědomě ře
šen methodicky a systematicky, t. j. cestou theoretickou čil i 
všeobecnou. 

Žádá-li hab. řád dále, aby problém řešen byl »san10statně « , . 
znamená to patrně tolik, jako »kriticky«. Nevyžaduje se tedy 
nutně nové řešení problému, stačil by zajisté i kritický rozbor 
nějakého problému, při němž autor kriticky (t. j. samostatně) . 
odůvodní, proč se přidává k té či oné theorii. Ba nelze ani d le 
předpisu hab . řádu žádati objektivně správné rozřešení té oné 
vědecké otázky. Rozřešení může býti po př. dle názoru posu
zovatele pochybené, práce ale přes to methodická, systen1atická 
a samostatná (kritická). Naproti tomu nestačilo by nahodilé 
správné (šťastné) rozl'ešení vědeckého problému, kdy by chy
běla vědecká methoda. Takov é řešení nebylo by vědeckým 
»dílem «, n)" brž » činem « . 

Z dosa vadních v)1kladů plyne tento důležitý dllsledek: pro 
habilitaci jest rozhodnou kvalifikace k samostatné vědecké 
práci, nikoliv určit:;' stup e řl znalosti konkretních vědeckých po
znatků . To bude rozhodné též pro posouzení účelu h a b i I i t a c
n í h o k o II o k v i a (viz níže). Z našeho vymezení ply ne dále~ 
že pro kva hfikaci knndidáta není rozhodnou míra znalostí~ které 
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má vysokoško lský učitel sprostředkovat poslucll acům, jinými 
-Javy tedy: potřeba posluchačů. Ne tato. nýbrž poti-eba samo
~ tatné vědecké práce jest základem instituce soukromých do
centů. Proto nerozhoduje též, zdali kandidát habilituje se na oné 
vyso ké škole, ku které předlnět jeho zásadně přináležÍ, nebo na 
jiné ; na př. když medik nebo právník habilituje se na vysoké 
škole technické. Má-li býti zachována důl ežitá instituce sou
kromé docentury neporušenou, dlužno od podobných kandidátll 
požadovati stejnou kval ifikaci , jaká by od nich byla požadová
na na fakultě lékařské , pokud se týče právnické. Jinak bylo by 
lépe, kdyby hab. řád nepřipouštěl ty to předměty na jiné vysoké 
školy. Zmíněným pojmovým znakem líší se totiž soukr01ný do
cent od docenta honorovaného a lektora. Pro kvalifikaci těchto 

všem v první řadě rozhodují potřeby posluchačů. (Ostatně nut
IlO poukázat i j eště k tomu, že by pak ty též - zde potírané -
zásady důsledně musely platiti i pro profesory vysokých škol. 
I pro kvalifikaci těchto profesorů jest však v první řadě roz
hodnou vědecká schopnost a nikoliv míra potřeb posluchačů; 
jinak hy se vysoké školy lišily toliko kvan titativně - t. j. co do 
rozsallu potřebných znalostí učitel ů - od škol nižších, a nikoliv 
kv alitativ !lě, jak tomu skutečně jest a má býti.) 

Zmíníl jsem se o této otázce podrobněji, poněvadž se II nás 
vskutku vyskytly podobné názory, které zde potírám. 

řiab. řád je tedy zcela zřejmě při střižen výlučně pro účely 
ryze theoreticko-vědecké. Naskytá se tudíž opět zásadní otáz
ka. zrla li se doporučovalo recipovati beze všeho zásady univer
,~itního hab. řádu pro vysoké školy. které založeny jsou na po
~ l!~kucl jiném principu než ryze t heoreticko-vědeckénl, tedy hlav
ně pro vysoké školy t echnické. Na takových vysokých školách, 
Id8 protiva theorie a praxe 11 0 nÍ rozi-ešena jodnotn~ ve prospěch 
the6rie, nastaly paušÁinÍ recepCÍ universitního hab. řádu základ-
11Í rozpory, které stuplíovány jsou tím více, čím více v novější 
době tyto školy samy zdlhazňují praktick~, směr na úkor theo
retického. Nechceme zde řešiti otázku, na jaké ideové zásadě 
(theoretické či praktické) by mějy býti vysoké školy technické 
vybudovány. Jisto jest, že při obsazování profesur z techn i
,-k~rch oború zvítězil princip praktický. poněvadž b~'vají obsa
zovány vynikajícími muži z praxe. na nichž se přirozeně vedle 
praktické kvalifikace nemllže žádati je ště podobná theoretická 
kva lifikace jako na profesorech ulliversitních. K čemu ale pak 
iádat i pro soukromé docenty těchže oborů kvalifikaci dle uni
versitního llé1b. řádu? Účelem instituce sou kromých docentů 
jest, jak bylo již řečeno, především, aby byl vychován profesor
:ký dorost pro budoucnost. Dle zmíněné praxe na vysokých 
'~ kolách technick:sích dlužno však hledati tento dorost v řadách 
p raktiků , čímž odpadá p rávě zmíněn3' n ejdttl ežitější ú,če l sou kro-
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mých docentur. Nutno se dále tázati, zdali za těchto ponTeru 
jest .zaručena možnost odborného posouzení habilitačních žá 
dostí dle §u 7. hab. řádu? Další nesrovnalost spočívá y tom, Ž ' 
za zmíněnj"ch předpokladll může sice míti tentýž kandidát vy
nikající schopnost pro profesuru, nikoli\T ale pro soukromou do
centm-u téhož oboru, ačkoliv se může státi, že v buducnosti bude 
po případě nucen (jako ordinář) rozhodovat o žádosti habilitačn í 
jiného kandidáta. Situace je táž, jako bychonl povolávali k po..: 
souzení technických projektů theoretického mathematika nebo 
fysika. Kdyby však přece zdálo se záhodno, ponechati instituci 
soukromých docentů i pro technické školy, byla by nutna zá
sadní změna hab. řádu, uzpí'tsobená zvláštním pOlněrům na těch 
to školách. Ustanovení hab. řádu o podmínkách habilitace 111U

selo by býti uvedeno v soulad s praxí, kterou zachovávají tyt 
vysoké školy a ministerstvo při navrhování a jmenování prQ
fesorú ryze technických oborll. Stačí-li pro kandidáta profesury 
zmíněných obon."! prllkaz výkonů praktických (vypracování CI. 

provedení projektll a pod.), lllusí stačiti i pro kandidáta habili
tace z téhož oboru. NebOť jinak mllže se státi, že kandidát, je
hož habilitační žádost musí býti odlnítnuta pro nedostatek for
mální podmínky hab. řádu, o níž zde jednáme (vědeckj'T spis), 
l111lže bj'Tti napotom jmenov án profesorenl téhož oboru, ježto vy 
hovuje všem požarlavkům praktický m. Nelze nahlédnouti, proč 
by hab. ř ád - předpokládajíc správJlost nynější praxe při ob
sazování profesllr technických oborll - neměl se v takovém 
případě spokojiti s prllkazem vynikající praktické _ schopnost i. 
kandidáta. doložené na př. prOjekty kandidátenl vypracovan~r 
mi a pod. Instituce soukromých docentů ztratila by tím ovšem 
svtIj nynější vj'rlučně vědecký ráz. Při takové změně bylo by 
arciť nutno pamatovati též na theoretické potřeby (discipliny). 
které cHe nynější organisace » přináležÍ « k VYSOk)'Tl11 ško]áll 1 
technickým (mathematika, fysika atd.). Ukázala by se nutnoSl . 
ohraničiti přesně předměty theoretické, pro něž by patrně usta
novení nynějšího řádu hab. muselo i na dále platiti , leda že by Sl 

techniky přály 'i pro ně »praktické« lnathelnatiky, fysiky, ge
ology, právníky atd., a předměty praktické. Profesorské sbory 
skládaly b:sr se pak i oficielně ze dvou skupin členů: praktiků a 
theoretikll. Dlužno ostatně pamatovati i na předměty, jichž ob
sahem není věda. nýbrž umění (jako malířství) a konečně na 
takové, které theoreticky-vědecké pěstování dle své pod
staty vylučují. Dle předpisu nynějšího hab. řádu jsou oba druhy 
disciplin z habilitace zásadně vyloučeny. Připustíme-li však de 
lege ferenda možnost habilitace praktika, není, jak se domní
vám, zásadní překážky připustiti po případě i umělce. Co pak 
týče se předmětll, které dle své podstaty llehodí se pro habili
taci na vrsok~rch školách. má habilitační norma pro vídeňskou 
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'v ysokou školu zemědělskou (nař. min. orby ze dne 31. července 
1872 čÍs. 121.) ve svém §u 2. velice případnou normu, která 
ovšem dle podstaty věci platí i pro universitní hab. řád, ač v \ 
.něm vJíslovně stanovena není: »Píir Pácher, welche nicht Wi ~ 
.senschaft, sondern nur Kunstfertigkeiten zum Oegenstande ha-
.ben, kann die Habilitierung nicht erfolgen.« . 

Uvedli jsme veškeré podmínky [kromě jedné velmi neur
_vité, o níž bude j~dnáno v oddílu b)], jež musí býti dány, aby 
bylo o žádosti kandidáta meritorně rozhodováno. A contr. plyne 

.z toho též, co je nerozhodno pro dosažení veniae docendi. Jest 
.to předevšÍIn stá t n í o b č a n s tví a p ohl a v í ž a dat e 1 e. 
Poněvadž postavení soukromého docenta není státním (veřej
ným) úřadem, a poněvadž požadavek rakouského státního ob
čanství není v habilitační normě výslovně stanoven, mohou býti 
i cizozemci připuštěni k habilitaci. (Tak skutečně též dle praxe.) 
Poilěvadž ani pohlaví žadatele nerozhoduje, je míti za to, že jsou 
..ženy stejně připuštěny k habilitaci jako muži,'~) pokud vyhOVÍ 
nutnj'rm podmínkám (předpokladům); některé z těchto předpo
kladú jsou arciť ženám té doby nedosažitelny, jako na př. dok
torát věd právních nebo theologie, a n e pří m o proto i habili-
,race pro tyto předměty. (Dokončení příště.) 

Hovorna. 

Nynější stav otázky universitního odkazu Kohnova. 

Spoľ o llniver~itllí odkalz ::vr<Cibiskupa Kohna prošelspra vním 
d vorem soudním. Stížno1st -do nepřijetí un[versitní nadace Ibyla jako 
3leodúvodněná zamítnuta. Nikdo, kdo zná tradice tohoto soudního 
t ribunálu - a zejmén1a ten ne, 'kdo si zapamatoval je'ho rozhodnutí 

'V otázce právní (ú~-tavní) platnOtsti tak zv. annenského patentu, zru
šivšího pomo'CÍ »l1ouz'Ového práva státního« 'zemskou ústavu krá
lovství Ceského -, nemohl očekávati v této věci iiného rozhOtdnutí. 
Cekati od tohotv soudu překvap,ení, jde-li o něja!kou cause célebre 
" politickou pří,chutí, je vyloučeno; naopak múže každ}' prostý čte
l1ář denních li,stú, byf by neměl ani nejmenší'ch juristi'ckých znalostí , 
y tZlkovém případě 'jilž napřed na prstech si vypočítati, jak bude ro'z
hodnuto, a jistě se nezmýlí. J uristického l(lbuž1ííka zajímá zde pak 
toliko zpúsob, jaký'm se ter,to tribunál z podoPcných sitllací vymo
-tává. Nejúčinně.jlším prostředkem, jímž může slP1rávní soud OIdmít
'nouti meritorní spoluúčast na politické otázce konkretního práv11ího 

*) § 12. hab. ř. mluví sice v jiné souvislosti výslovně jen o "mužích 1/ 

(srovl1. o tom níže). Z toho nedá se však po mém soudu vyvoditi, že by chtěl 
.zásadně ženy z hab ilitace vůbec vyloučiti. Pravdou arciť je t, že hab. řád na 
'možnost habilitace žen vllbec nemyslel. 




