
Hovorna. 
(Autonomie vysol~ých škol a jejich krise.) N a pl~ruvnické faJkuJt.ě 

Karlovy univelrsity byl Olho,r, uprá.zdJněný smrtí prro!. S tl e br a, gbSiazen 
profelsorem S a. tur n i k e m. Následkem toho vznikl SpOII' o' vede101mu 
hJodnotu p,ráce SatUil'níkoi"vy ,,0 právu so'Ullm'omém u Slo·vanů v dobách 
stairších" jehož sier zúča,srtnlli profe,soli R .a u 18 ch e'lr, Č á, di a a S Ol m m e r 
s jedné ~ napadený autorr 8 dJruhé strany. N rus zde' nelz,ajímái tento vědec~ý 
spor sám (poněvadž se necítíme kompetentními o něm rozhodovatI), 
nýbrž jeho p o z ad í, o němž zmIňuje· rSre prof. Sommer}" ve ,své, právě vy
dané brožurce "Od Bohuše Riegra k Theodoru Saturníkovi" (Praha 1935r. 
30 stran, mld. vlastním). Toto pozadí. týká ·se palčivé ortá.zky autonomie 
profesorských sborů VjI1sokých škol, krte'rá prá'V'ě! v poslední době stala, se 
zvtášť aktuální Eng 1 i š o vou pfe dnáJšk ou, konanou ve, Vš·elhrdu a uve-
řejněnou potom v N áIrodoholspodářském Obzoll'tl. . 

OtLskuj[ ,zde někoiik mÍlst z,e· Sommelrorvy ba.'olžurky: "Ať .tedy profe
sor Satu.rník nevykládá, jako by >šlo' o profersUJru, ,kJd:yrž šLo o o b .0' r, čili 
prostě lidsky ,o ta,xy, či lépe jerště o udTlŽelIlrÍ tax, kterré, mu spadlyl do kllín.a 
po Sffi!Tti Stiebrově jako ,suplerutu ors,iř,e~é, s,tolic'e." ... "PlrarZls'ká prá,vnická 
faJmlta, má, s~llnoill tendenci vyvíj,elt sle' s·ama 'Ze 'slehe a nikolirv na, podk!ladě 
zdravé lwnkurence výběrem nerjllepšího,. Fakulta lIlahývá tak rázu jaké
hosri uzavřeného' 'cechu nebo úřadu s žáJilivĚÍI ISltřlez,eil1Jým polřadím a se, ISIIl,a
hou umístiti v rámci sysltemiJs'ovaného pO'Čltu stoHC! předeíVlším ,v'la,stní lidi'. 
JedilIlý duch, kteirý tu V'lládner, je t. zv. KOlrplsgeisrt. Nerz,da.':l1vOls,t tohoto zjevu 
(Němci mu říkají Inzli'cht) j\e evidenltní." '" "Také ne<lz.e· nesmlČJerti, že 
ph náV1l'zích jmenovacích fakulta j·els·t s,i piřiliš vědoma svých Ikorpoifačních 
prá,v a nikoliv i pOlvinností, jrež má jako vědecký, ÚJSitav. Vím, že lllení na 
přiklad zák.onem za,vá,zina vzíti v úvahu, t. j. prodáskutova,ti a pOMuditi 
všechny možné kailldirdáJty a dlárti této· drilskus\il po případě výra.z v jme'lllo~ 
vacim ternu, ale nic jí taa~é nJehrám.í, aby tak pOlstupovaJla. v'e, skutečnosti 
dak se stolice buď vůbec neobsazují (tak stolice po prof. Grubrovi, Horáč
ko,vi), nebo se obsadí fakticky k,andlidátem plJ.'azlským (stol\~oe po prof. Mi
řičkovi, Stiebrovi, Hennerovi, Kadlcovi)." '" "Dnes ovšem se dlužno 
i smiřiti s. tím, ž·e' rnreljen prá.vní Ms,torl'ie, Mle' i jiné' oborry budou mimo 
PéI.'aJhu pe,stoV'ány lépe il1ICIŽ v Plraze, na fakultě , !která má býlti přední fa
kultou státu. P'rot,i belzoMedné větlšliněl, spll":wujíci se, zálSlaCLou sic volo sic 
iubl~o, 'slit pro ratione voluntas, jie těžko bo,jolV·a"ti. Nlikdo mi Vlšak nJemůže 
vúti p,rá'yol na,. tyto věci Upoz'OIJ.TIiti." 

v, Jak Isholl'~ J1Jaznaoeno, nehudliž zde 'rolzhodoválIllor o tom, je-li Sa,tllirník 
lepsl nebo bOIJ."sí J1e,Ž Raus,che,r, ale o teorrli "vLrus,tnílch Ndí" musí býti ře
čeno, zle j'elsrt 1'0' v k,a,lždém případle. olstudla. To by by'la, pěkná; autonlomie 
vy.soJk.ých ško'l, kte'l'á hy Vledla k podohnému ce 'c hlo vn í m u chápáni 
fakult a plrofels orskýCih sborů. Jaikl S o mm e·.r tak Eng 1 i š mluví 10 oe
c~u" a, oba ma,j1Í pil'avdu. Není mOIZJ1JO dojlÍlti k n1ějaké r e' for mě, p r'á., v
nIC k y c lb s tu dlí ble/z , Sloučasného· o<1SitJl~anělní toho,to cechoVlního zřízeni 
a není možno odstl'aJnit toto zřízeni Ible·z souč·aJSlné, Úpll'awy 'fL k u š e b ·n i c h 
tax. A není možno pozV'ednoruti rvě,<ie.ckou úroveň a 1itelrámÍ produkci 
profesorů be·z této [lové úpil'a.vy. VšelCky tylto plJ."oblémy sroruVlÍ:serji spolu ale 
pravým ,ka~,~nem úmZIU zŮlst~vadí t a ~ y. Tyto· taxy způs,obují také, že 
cech mavyrnrozenl0;t t~ndenc~ po mlnim,á;~ní poče,tnos,ti, přicbázeje 
takto vs,tne ISloudo?y~ uspornym tendenc,im vLády. Idle,wliním pli'ipadem hyl 
by proto cech s Jredlným členem, který by Vlšecko s,ám odzkloluš1el a na 
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IDOlIl!ci své rukadenl'Ůcké půs,obnosti nwv'l'hli - primo et UJl1ruco loco - sivého 
oostupce. DalM tendenci c,e,ohu jelst j'eho ne'V'Š,Íma,vols,t k úsudku široké ve
ře'.irnolsti. Domnívá se to,tiž, rl,&! dJOI toho, ,co dMá a nedMá, nikomu nic není 
aJ IŽle pll.'láNě v t,om Isp'o,čívá vlznešená funkc-e vysokOlškollisiké autonomie'. Do
mněnJlm ta mohla vzniknout jen tím, 'Žie pI-Ls,1ušníci celchu nedovídají Se 
zprUi\71idla be,zp1rostředně o těclbto úsudcích. Ale, tyto, úsudky jsou a ko~ují 
a ne'jlslŮll prlálvěl ,Lichotivé,. 

V hořed,šícb: ciltáteclh pravi s'omme,r, že p'l'wž'ská fak;ulta, "má býti 
pře dní fakultou stáJtu". Jelsltliže tato, p,řednolst měří Slel iVýiŠIÍ zkuš'ebnich 
tax, jež lze z fakultního podniku vyzískat, tak je Praze zajištěna. .Jina,k 
stojím však na stanovisku, že f a k u I t u (a její přednost) děl aj í p r 0-
f e s o ř i a ne fakulta, profesory. Kde by byla spravedlnost, kdyby jed
nomu uoelIlJci vedle většich tax spadlla beizpracně do klínu ještě "před
nOlslt", kdelŽto, dmhy by neměl ~ belz viny - mítd. ani to alIlii ono? Vel sku
tečnolsti má SI&. věc bohud.:í.k jinwk a tOl pirávě opačn.ě: bohatost tax ne
PIl."o'spírvá předno'srtJi fakulty a vítěz,stvÍ teorie "vlastních lidí" ji zcel1a jisltě 
z·abíjlí, jak uznáJvá i Somme'r, třebaž,e užívá pll"ozatím budoucího 6a,su 
("b u d iQI U .. , pělsto·vány lépel ne'ŽI v: Pmzé' - tedy ještě nejsou!), Os,tatně 
ono se Ťekne [,ehc,e: "m lá byt i přední faJikultou"! P,f'ovledite,lnost této 
normy j1els,t rt:Jotiž zálV'iislá na melIlitaliJtě kandkUátů pll~o;fels,ŮJr a zejména, na 
j-ejti.ch smY1slu pro hOlspodáiíské hodno,ty (kandidláltd.-taxolvníci). V dějinách 
věd a profe.sThl' j,sou IznáJmy případy výstředníků, kteď'ií dobl'orv:OI1ně za
měnili fakultu s věbMmi ta,Xlami. s faku1tou s taxami 'sk'romně}šími (snad 
měli pQ"oy,olný čas, ziskany taldlŮl iI'edukcí zkoUJše,k, jiné< upotřebení), do
mnív1a.jice s,e" ~e, "p5-'ední" frukulitou j~elsrti vžd.y ta, na ktJel1'é 101 n i pŮ!slohí. 

Sommer prohlašuje dále, že "fakulta není vázána zákonem vzíti 
v úvahu, t. j, p'l~odi:skutovati a po-souditi V'š,echny mo.žné, kandidáty a dáti 
.téito mskus,i po' případě vÝ'raz v jmenovacím te'mu, .. " To, je, nelspo'rne 
pra,vda, aLel nelSlplOil1l10U plray,d!ou jels,t také, že ami vláda :není zákonem vá
'zlá,na spokojlirtJi s,e' s návrhem "primo et UIl!]OO 1000.", není-li ná~ežitě odů
vodněn, a je-li naopak j'asno, že jlSIOU zdlel ještě jiní kandidáti, při Dlejmen
šlÍm ste'jně IwalifikolV'all1Í, jako, ten, kdo· byl naviržen s,ám jediný. Bám bych 
aspoň, kdybych byl ministrem školství - k této smělé hypotesi uschopňuje 
mne pouzle dJouho'le,tý ClVik v rozliš'o.válIlÍ skute'ooého s,vma, jaký jest, s'e 
svý'm mnoholtV'ámým 'životem !Tha jedné stra,ně a ,s,větem vtlloošnych fM1ta
sií a iraloioiI1iáJních p~edpoka.adů na straně druhé - nikdy podobný návrh 
nepl;opus,ti'~, poněvadž h3nch v něm tUJšil teoll.·ii "vlrus,tních lidi". POISta,Vi! 
.hych s,e proti augurstvf vys,okošklo['skýcih autol1om~sltů, že nikdo, - ani 
;samotné odbO'Tné minis·te'l"s,tvo nelvyj~ímajíc - nemúže pOlsuzoVlaJti vědeckou 
kvaJifikaci jleldno,tlivýlch olslob a že Se, c,e,lá ve,řeljiIlQIst mustÍ mlčky podrob~t 
.cechu, Tento oech měl by ·sli uvědomiJt - nelhJJáslÍ:-ld. veld[e teoa.11e "vlastních 
lidí" také zásadu: "Po nás potopa·" - že činy jeho a zejména, jejich ná
sledky! budou kdysi podrolheny kritice, j,ako Vlš-e1cko o,::,utaltrn. 

Se Somml~elm dOlstal jSlem S'e, ,svého času do SpOl'U p11ávě v otázce 
hra,nic Irozumné autoIl!omlÍe vys,okých škol, pokud se týče j'ej~cfu profeso,r
s!kÝ'ch sboll.'Ů. (Ro'č. XIII, tohoto čwsopdJsu, s,tr. 49.) Zdá sle: m[llEí', že jsme 
81e ve příčině Item[leI "vlalstních lidí" poněkud oSlb1íž[l]j] a tě'ší mI1e rt.o. 

Fra-ntiš·ek W e y r. 




