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DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY KE JMENOVÁNÍ PROFESOR Ů 
 
Miroslav Malý 

Ve věci jmenování prezidentem (profesorů či rektorů) je zákonná úprava jasná. 
Jasná pro ministra školství či prezidenta. O tom může být zajímavá debata, ale nelze 
tolerovat porušení či nedodržení zákona. A dokonce nedbalost či vzdor považovat za 
postačující důvod ke změnám v zákonech. Akademická obec (ČKR) na takovou formu 
jednání nesmí přistoupit. 

 
Libor Pátý 

K problému jmenování profesorů prezidentem cítím potřebu poznamenat, že tento 
akt není prezidentovým právem, ale především jeho povinností. Prezidentský akt 
jmenování je projevem uznání postavení profesorů v naší společnosti a zcela zřetelně 
poukazuje na význam jedné ze složek naší inteligence. 

Dále bych však chtěl připomenout, že současný problém, který nastolil prezident, 
ukazuje na existující povědomí naší společnosti o oslabování úrovně profesorů,  
k němuž  postupně dochází v důsledku stále rostoucího objemu našich vysokých škol  
a z toho vyplývající snahy zvyšovat počet profesorů. Při jmenovacích řízeních, zejména 
v jeho složce připadající vědeckým radám univerzit je nutno klást důraz především na 
kvalitu osobnosti navrhovaného profesora. To znamená nejen na jeho odbornost  
a učitelské schopnosti, které jsou podle dnešních zvyklostí posuzovány na základě 
číselných parametrů počtu poblikací, počtuj ejich ohlasů, a také podle počtu přednášek  
a účasti na seminářích. Vysoké školy by měly zmíněné problémy chápat také jako 
podnět k zamyšlení také ve světle vlastních nedostatků sampotného vysokého školství, 
mezi které právě uvedené skutečnosti patří na jednom z předních míst. 
 
Jaroslav Smítal 

1. Jmenování profesorů: Trvat na dodržování zákona. Zde selhává reprezentace 
akadermické obce (a nejen reprezentace)  –  viz Stanovisko Předsednictva ČKR 
z 22.1.2014. 

2. Korespondence p. Frolíka: Nenechat se zatáhnout do debaty o „problémech“, 
které problémy nejsou. Jakákoliv debata by přidávala v očích neinformované veřejnosti 
jeho argumentům na váze. 

 
Jiří Steidl 

Jmenování profesorů: Zákon o vysokých školách neměnit  –  ponechat stávající stav 
(jmenování prezidentem). 

Ministerstvo obrany prostřednictvím ministra obrany předložilo cestou Vojenské 
kanceláře  přezidenta republiky na konci roku 2013 návrh na jmenování profesora. 
Ministr obrany Picek návrh nezdržoval.. A prezident profesora jmenoval. Prezident 
Zeman si nedovolil nejmenovat. 
 
 
 
 
 
 


