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ÚVOD

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na problematiku reformy
vládního návrhu zákona o vysokých školách z roku 1950, a to se zřetelem ke
zrušení Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále PF MU) v Brně roku
1950. Plnohodnotnou součástí vytyčeného cíle je i úsilí vysledovat osudy
vybraných profesorů, které likvidace PF MU přímo zasáhla a jimž se v podstatě ze
dne na den nenávratně změnil profesní život, jelikož nemohli pokračovat ve své
pedagogické činnosti.
Tyto reformy byly ve své době podkládány ideologickými důvody, které
byly formulovány po únoru 1948, kdy se v Československu chopil moci
komunistický režim.
Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl zabývat se touto tematikou, bylo
absolvování semináře o třetím odboji na katedře dějin a didaktiky dějepisu
Pedagogické fakulty UK, a prohloubit si tak jednak znalosti týkající se období
padesátých let 20. století československé historie, zároveň však také posoudit
záměr, který vedl tehdejší představitele československé politické moci k tomu,
aby s definitivní platností ukončili činnost PF MU, jež byla především díky své
tradici

nezanedbatelným

článkem

prvorepublikového

i

poválečného

československého univerzitního vzdělávání.
Práci jsem strukturoval do dvou tematických bloků. V prvním se zaměřuji
na události spjaté se vznikem PF MU, na nucené přerušení studia v době
nacistické okupace, opětovný rozjezd, o to však překvapivější konec právnického
studia v Brně. Ve druhém bloku se soustředím na životní příběhy čtyř
pedagogických pracovníků PF MU, kteří byli reformou přímo a nejcitelněji
zasaženi. Základní zvolenou metodou byla analýza pramenů a vyhodnocení
dosavadní literární produkce k danému tématu. Získané informace jsem následně
vyhodnotil a pokusil se o syntézu.
Abych co nejlépe dospěl k vytyčenému cíli, rozhodl jsem se nejprve
seznámit se a následně popsat samotný vznik PF MU, a dále se dozvědět
o nejdůležitějších osobách, jež se na založení podílely. Později bylo zapotřebí
prostudovat události prvních let fungování fakulty a probrat se jejím dynamickým
6

rozvojem, jenž byl ale záhy zastaven nuceným uzavřením v důsledku nacistické
okupace v letech 1939-1945. Po skončení druhé světové války jsem zaznamenal
období silného odhodlání a bezbřehého nadšení, které provázelo první semestry
obnovené PF MU. Kdo ale tehdy mohl tušit, že toto nadšení nepotrvá dlouho?
Úsilí jedné generace bylo z politických důvodů zmařeno, neboť po pěti letech od
osvobození byla PF MU opět vyšší mocí uzavřena, tentokrát na dlouhých
devatenáct let.
V první řadě jsem se pokusil získat potřebné informace o tehdejší situaci v
archivních pramenech. Řadu důležitých dokumentů z nejvyšších pater politické
reprezentace k přípravě a průběhu likvidace PF MU jsem objevil ve fondu
Ministerstva školství a kultury (MŠK) a rovněž ve fondu ÚV KSČ (1945-1989),
jež jsou oba uloženy v Národním archivu ČR v Praze. Současně jsem díky
komunikaci v elektronické podobě získal zajímavé informace a podněty k celé šíři
zvoleného tématu od pracovníků Archivu MU v Brně. A konečně k jednotlivým
osobnostem jsem měl možnost nalézt významné primární prameny v Masarykově
ústavu a Archivu AV ČR v Praze.1
Z archivního fondu ÚV KSČ jsem získal konkrétní zápisy ze zasedání
ideologické sekce Právní rady předsednictva vlády, kterému byla přítomna nejužší
špička stranického vedení, dále kádrové posudky na jednotlivé profesory PF MU,
statistický přehled o politickém rozvrstvení pedagogů na Masarykově univerzitě a
rovněž přímo PF MU z června 1948, předběžnou zprávu o stavu právnických
fakult s prací koordinační komise k zahájení školního roku 1950/1951 a také
návrh na reorganizaci studia práv na dálku. Další cenné informace mi poskytl fond
Ministerstva školství a kultury (MŠK). Zde mi byly základem písemnosti, týkající
se přímo procesu likvidace fakulty. Bylo v nich možné dohledat nejen samotné
rozhodnutí o likvidaci brněnské právnické fakulty, ale i přípravy k onomu
rozhodnutí, a v neposlední řadě jména lidí, kteří se na něm podíleli. Následně
jsem se zde dopátral jednotlivých postupů, které nutně následovaly po zrušení
fakulty. Ve fondu MŠK bylo rovněž zřetelně uvedeno, že vybraní profesoři

1

Na tomto místě bych zcela upřímně rád poznamenal, že spolupráce se zaměstnanci výše

zmíněných institucí pro mě byla po celou dobu sepisování této práce značně obohacující a
dodávala mi potřebné impulzy a nové invence k jejímu zdárnému vyhotovení.
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právnické fakulty nebudou moci z ideologických důvodů pokračovat ve svém
životním poslání, tzn., že tito neprošli kádrovými posudky.
Důležitou součástí primárních pramenů pro mě byly i paměti Františka
Weyra2, které mi významně posloužily k tomu, abych se prostřednictvím
vzdělaného člověka a demokrata dokázal vžít do společenského a potažmo
politického podnebí prvních měsíců a let po únoru 1948.
Většinu dokumentů jsem si ukládal do počítače pomocí digitálních snímků
a informace z nich pak zpracovával mimo prostor badatelny. Tím mi bylo
umožněno zachytit skutečně velké množství materiálu, se kterým bylo zapotřebí
se dále podrobněji seznámit. Až na malé výjimky se dokumenty nacházely
v zachovalé a čitelné podobě. Nebylo na nich nijak patrné, že by se s nimi
v mladší době jakýmkoli způsobem manipulovalo.
Neméně významnou mírou informací mi posloužila dostupná odborná
literatura. V první řadě mi byla oporou studie Karla Schelleho Minulost a
současnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Brno 1994), stejně
tak dílo téhož autora ve spolupráci s Ladislavem Vojáčkem Právní dějiny a
brněnská právnická fakulta (Brno 2009), z nichž jsem získal ucelený pohled na
kompletní vývoj PF MU, počínaje jejím zřízením roku 1919, položením
základního kamene k budově nové fakulty v roce 1928, jejím slavnostním
otevřením o čtyři roky později, rychlým nabíráním prestiže na univerzitním poli a
rozvíjením spolupráce se zahraničními fakultami. Velmi poutavě zde byly
zaznamenány události spojené s obnovením studia v létě roku 1945 a samozřejmě
jsem zde nalezl i nástin likvidace. Další důležitou sekundární literaturou pro mě
byly Dějiny univerzity Karlovy – IV. díl. Zde byl představen vysokoškolský zákon
č.58/1950 Sb. či spolupráce mezi PF MU a PF UK. V neposlední řadě jsem v celé
práci kontinuálně využíval jednotlivé studie uvedené v seznamu použité literatury
a citované v textu.
Bylo opravdu nutné Právnickou fakultu Masarykovy univerzity po letech
náročného poválečného rozjezdu definitivně uzavřít? Skutečně nebylo pro rozvoj
československé právní vědy v nově se rodícím socialistickém státě potřeba tolika
nových právníků? Bylo zapotřebí s okamžitou platností ukončovat pracovní
2

Weyr, F.: Paměti 3. Za okupace a po ní 1939-1945. Brno 2004
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poměry tolika zkušeným a své práci oddaným pedagogům? Dá se dohledat, kdo
byl za tyto změny odpovědný? Zejména na tyto otázky se pokusím najít odpovědi
na následujících stránkách.
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1.

HISTORIE PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY
UNIVERZITY

1.1.

Před vznikem Masarykovy univerzity

Jelikož je tato práce nedílně propojena s institucí Masarykovy univerzity,
považuji za nezbytné, abych se stručně zmínil i o situaci, která předcházela vzniku
vysokého učení v Brně.
Tomáš Garrigue Masaryk již od osmdesátých let 19. století propagoval
myšlenku, že české země potřebují ke zvýšení konkurence, a tudíž i aktivit ve
vědecké činnosti další vysoké učení. Zřízení druhé univerzity na našem území se
pro něj stalo důležitou politickou prioritou. K jeho snaze se přidala i početná řada
profesorů, učitelů, studentů, ale i zástupců široké veřejnosti. Společenská a
politická situace však tehdy byla složitější, než se na první pohled mohlo zdát,
proto bylo velmi obtížné takto zásadní požadavek realizovat. Odpor ztělesňovalo
především brněnské obyvatelstvo německé národnosti, které se obávalo oslabení
svého značného politického vlivu, který mohl být oslaben nástupem mladé české
inteligence. Češi se naopak uchylovali k manifestacím za rovnoprávnost, přičemž
se dožadovali právě i založení nové české univerzity. Rozepře v Brně vyvrcholily
na podzim roku 1905 v den tzv. Volkstagu3. Došlo i na pouliční srážky mezi
oběma tábory, kdy dokonce musela zasahovat i jízdní policie. Tento incident měl
tragické vyústění, jelikož při něm zaplatili životem dva lidé.4 Bouře měly za
následek vznik tzv. Moravského paktu (Mährischer Ausgleich), který 27. listopadu
1905 schválil císař František Josef I. Jednalo se o „čtyři zemské zákony sepsané
ve dnech 16. - 22. listopadu 1905, jejichž cílem bylo nastolení rovnoprávného
postavení Čechů a Němců, a tudíž dosažení národnostního smíru na Moravě“. 5
Poté se přímo na ministra krajana a bývalého rektora české univerzity Antonína
3

Lidové shromáždění (manifestace), kterou svolávali němečtí nacionalisté.

4

Český dělník František Pavlík zemřel toho dne na místě (1. října 1905). Zaměstnanec železnice

František Rösler podlehl svým zraněním o půl roku později.
[Jiří Breber: http://neviditelnypes.lidovky.cz/literatura-jak-dedecek-zlomil-c-k-policajtovi-savli]
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Radu obrátil s neodkladnou prosbou mladočech dr. Václav Škarda, „aby vláda
zajistila z české univerzity na Moravě do 1. října 1906 alespoň právnickou
fakultu“.6 Diskuze o druhé české univerzitě se postupně zintenzivňovala a
přibývaly další argumenty, proč by měla být zřízena zrovna v Brně. „Město mělo
pro vysokou školu univerzitního typu podle právníků všechny kulturní a
společenské podmínky, jakož i praktické předpoklady umožňující působení
profesorům, docentům i studentům“7. Všechny tyto snahy však na několik let
přibrzdila první světová válka.
Po jejím skončení a rozpadu Habsburské monarchie nastalo mnohem
příznivější klima. Vznik druhé české (československé) univerzity tak na sebe
nenechal dlouho čekat. „Masarykova univerzita se čtyřmi fakultami (právnickou,
lékařskou, filozofickou a přírodovědeckou) spatřila světlo světa 28. ledna 1919“ 8.
První rektorem se stal Karel Engliš, prvním děkanem právnickém fakulty pak
František Weyr. Své jméno dostala na počest prvního československého
prezidenta. Pro upřesnění ještě uvádím, že z politických důvodů v letech 1960–
1990 fungovala univerzita pod názvem Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

1.2.

Vznik právnické fakulty v Brně

Počátek vysokého učení v Brně je neodmyslitelně spjat s prvními týdny
nově vzniklého československého státu. Pravděpodobně ještě musela být ve
vzduchu cítit euforie a radost většiny národa z právě nabyté samostatnosti, když
bylo zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, který předložili národní
demokraté, naplněno dlouholeté snažení o zřízení druhé české univerzity.
Právnická fakulta zahájila svou vzdělávací činnost hned prvního roku existence

5

FASORA L., HANUŠ J., MALÍŘ J.: Moravské vyrovnání z roku 1905 (Der Mährische Ausgleich

von 1905). Brno 2005, s. 297
6

SCHELLE K.: Minulost a současnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno

1994, s. 12.
7

Tamtéž, s. 12

8

Tamtéž, s. 6
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univerzity, a patřila tudíž k jejím prvním fakultám9. Dalšími fakultami nové
univerzity pak byly lékařská, přírodovědecká a filozofická. Touto událostí byl
dokončen padesátiletý zápas o obnovení univerzity na Moravě (v roce 1860
císař František Josef I. svým dekretem zrušil univerzitu v Olomouci, kde zůstala
na přechodnou dobu pouze samostatná teologická fakulta)10 a pětadvacetiletý boj
za zřízení druhé české univerzity.
Mezi členy profesorského sboru najdeme jména jako Karel Engliš,
František Weyr či Jaroslav Kallaba. Dále pak mimořádného profesora Rudolfa
Dominika, řádného profesora dějin českého práva Bohumila Baxu a v neposlední
řadě řádného profesora srovnávací právovědy s povinností číst přednášky
z církevního práva Josefa Vacka. Těmto významným postavám české právní
historie bude ještě věnována pozornost.

1.3.

Právnická fakulta za první republiky

V období první republiky na sebe fakulta přitáhla pozornost nejen většiny
akademické obce a studentstva, ale i široké veřejnosti. Dosahovala značného
ohlasu i v zahraničí, jelikož se hned od svého počátku stala důležitým střediskem
právní vědy.
Do povědomí Čechoslováků vstupovala zejména díky osobě Karla
Engliše, svého prvního rektora, jenž je znám především jako ministr financí
v šesti vládách i jako guvernér státní banky.
Díky jednotně upraveným zákonům a na ně navazujícím předpisům
představovalo právnické studium na jednotlivých fakultách daleko větší
podobnost, než je tomu dnes. Právní úprava vycházela z čerstvě novelizovaných
rakouských předpisů. Organizaci studia na právnických fakultách a s ní související
problémy po vzniku republiky upravoval především zákon č. 68/1893 ř. z. O
právnických a státovědných studiích a státních zkouškách 11 a na něj navazující
9

SCHELLE, K.: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno 1991

10

FIALA, Jiří, et al.: Univerzita v Olomouci (1573-2009). Olomouc 2009, s. 181

11

Všechny následující odkazy na zákony z [www.epravo.cz.]
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nařízení č. 204/1893 ř. z., jímž se upravovala právnická a státovědecká studia a
teoretické státní zkoušky. Po vzniku republiky tyto předpisy novelizoval zákon č.
290/1919 Sb. z. a n. Dalším významným předpisem byl rigorózní řád, respektive
přesněji zákon č. 57/1872 ř. z., kterým se vydávají nová ustanovení o tom, jak lze
nabýt doktorátu na světských fakultách, po vzniku republiky také novelizovaný.
Původně studium trvalo nejméně osm semestrů a bylo rozděleno na dva
studijní oddíly, první třísemestrový a druhý v délce pěti semestrů. Jádro prvního,
historickoprávního oddílu tvořila právní historie a římské právo. Po úpravách
z roku 1919 se v něm přednášelo pět povinných předmětů. Zahrnovaly římské
právo, církevní právo, dějiny veřejného a soukromého práva ve střední Evropě,
dějiny práva na území republiky Československé a filozofie, kterou studenti
absolvovali na filozofické fakultě12. Dějiny církevních a německých právních
dějin byly nahrazeny vypsáním nové přednášky z dějin veřejného a soukromého
práva ve střední Evropě. Pro návštěvu povinných přednášek nebylo předepsáno
žádné určité pořadí. Výběr dalších předmětů studijního plánu, které doplňovaly
výše zmíněné předměty povinné, byl limitován zejména personálním obsazením
fakult. Historickoprávní státní zkoušku museli studenti zvládnout po absolvování
třetího semestru, následně se mohli zapsat k dalšímu studiu.
Všichni zainteresovaní si rovněž v době první republiky uvědomovali
potřebu reformy právnického studia, jehož právní úprava již byla nepochybně
zastaralá, a na toto téma vedli vážné diskuze. Ministerstvu školství a národní
osvěty se dokonce v polovině třicátých let podařilo připravit návrhy právních
předpisů, samotnou reformu se však uskutečnit nepovedlo.

1.4.

Studium v průběhu válečných let 1939-1945

Konec demokracie, spojený s mnichovským diktátem a následnou okupací,
zahalil u nás do černých mračen veškeré oblasti veřejného života, včetně
československého vysokého školství. Tehdejší rektor univerzity, profesor Arne

12

SCHELLE, K., VOJÁČEK, L.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009). Brno

2009, s. 2
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Novák13, vydal 13. října 1938 prohlášení k celé akademické obci, že „pokořeni,
ale nepřemoženi přijímáme kruté události s bolestí, ale také s protestem a
především pevným rozhodnutím, že chceme všichni bez rozdílu pracovat k tomu,
aby v nových poměrech náš národ a stát rozkvétal a připravoval spravedlivý
návrat toho, co bezprávně a násilím nám bylo odňato“14.
Začátek školního roku 1938/1939 byl z důvodu napjaté vnitrostátní i
zahraniční situace odložen. Na Ministerstvu školství se ale již od poloviny října
začaly kupit výzvy z vysokých škol, jež apelovaly na maximální možnost uspíšení
zahájení přednášek.
Nový školní rok byl zahájen v listopadu. Arne Novák jej pojmenoval
rokem národního smutku. I přesto se začalo přednášet. Univerzitní místnosti se ale
samozřejmě nenacházely ve vakuu a nemohly být izolovány od okolního světa.
Radikální přeměna státu, jenž byl ochuzen přibližně o třetinu svého původního
území, znamenala výrazný zásah do běžného života univerzity. Nelze opomenout i
stále komplikovanou vnitřní i zahraniční situaci provázející období tzv. druhé
republiky. Změnu doznalo i samotné právnické a státovědecké studium. Zatímco
období demokracie přineslo ohledně jeho reorganizace pouhé diskuze,
autoritativní režim panující v Československu od podzimu roku 1938 přistoupil
k této přeměně energicky. Vládním nařízením č. 16/1939 Sb. II o prozatímní
úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních, vydaným na
základě zmocňovacího ústavního zákona č 300/1938 Sb. z. a n. a platným jen
v českých zemích, došlo k novele platného zákona o právnických a
státovědeckých studiích a státních zkouškách.15
Konec roku 1938 s sebou navíc přinesl fakultním orgánům další starosti.
Tentokráte s umístěním profesorů české národnosti, kteří byli nuceni opustit
bratislavskou fakultu a byli slovenskou autonomní vládou na základě dohody
s ústřední vládou z 12. prosince 1938 dáni k dispozici „zemi Českej a
Moravskosliezskej“.16 Proti tomuto nezákonnému postupu sbor tehdejších
13
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brněnských pedagogů ostře protestoval. Jelikož se brzy ukázalo, že nastalou
situaci nelze změnit, byli noví kolegové řádně uvítáni, čímž se naskytla možnost
doplnit tým o další vynikající odborníky.17 Brněnská fakulta byla mimo jiné
doplněna profesorem Vratislavem Buškem, odborníkem na církevní právo, a
renomovaným právním historikem Rudolfem Rauscherem, kteří v následném roce
vypsali své přednášky.
Osud československého státu byl však již zpečetěn. Dne 15. března 1939
byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava a zbytek již bývalé Česko-Slovenské
republiky byl obsazen německou armádou. Téhož dne pronesl rektor Masarykovy
univerzity proklamaci adresovanou akademické obci. Odvážně v ní podpořil své
odhodlání a stanovisko celé akademické obce, a to pokračovat nerušeně
v pravidelném chodu. Apeloval na zvýšenou snahu a nadnesl heslo velkého
pobělohorského vlastence „In silentio ac spe fortitudo mea“.18
Okupační orgány si však nenechaly ujít příležitost a nový letní semestr již
začal pod jejich přímým dozorem. Dobře si uvědomovaly, že české vysoké
školství může znamenat nemalou překážku k jejich cíli, jímž bylo úplné ovládnutí
českých zemí. I přes všechna tato opatření zdánlivě vše na akademické půdě
pokračovalo zaběhlým způsobem. Ani narušení studijního plánu nebylo zcela
zásadní. Citelně se ale mohla jevit např. záměna ve slově československý za český
(České právní dějiny). Změnou bylo zavedení některých nových přednášek.
Docent E. Olšar měl na starosti německé trestní právo na území protektorátu a R.
Wierer Poměr mezi státem a církvemi v říši německé a Problém ochrany rasy.
17. listopad 1939 se však blížil nemilosrdně rychle. Budovy vysokých škol
a studentských kolejí byly během krátké doby obsazeny nacisty. V této souvislosti
je na místě si připomenout, že mnozí učitelé i studenti právnické fakulty se
s nastalou situací nesmířili, někteří odešli do ciziny, jiní se stali součástí ilegálních
odbojů. Těm, kteří se nespravedlnosti postavili, přichystal osud další útrapy
v podobě vězení či smrti.
Roku 1942 byl v rámci tzv. druhé heydrichiády popraven na veřejném poli
aktivní profesor Bohumil Baxa. V koncentračním táboře Mauthausen našel toho
17
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roku smrt i profesor Jan Vážný. Infarkt ukončil život profesora Rudolfa
Rauschera, do jehož bytu v roce 1941 vtrhlo na domovní prohlídku gestapo. Další
se pak nevyhnuli nacistickým výslechům. Válka rovněž zapříčinila, že někteří
vyučující se nemohli po jejím skončení vrátit do svých funkcí kvůli údajné úzké
spolupráci s okupanty.

1.5.

Snaha o poválečnou obnovu

Po šesti letech zákazu univerzitního studia se vše začalo obnovovat a
budovat prakticky od nuly, ale možná i proto s ohromným nadšením. Je také
potřeba dodat, že za velmi složité situace. Prvním poválečným děkanem brněnské
právnické fakulty se stal František Čáda, jemuž lze bezpochyby připsat zásadní
úlohu při obnově této instituce. Své výjimečné vyjednávací schopnosti prokázal
hned při řešení primárního problému, kterým bylo přesvědčit odpovědné osoby
osvobozující Rudé armády, aby bývalou budovu fakulty v době končící války
uvolnila pro její původní účely, neboť od jara 1945 sloužila právě Rusům.
V neposlední řadě je však na místě vyzdvihnout obětavost všech dotyčných lidí,
díky které se podařilo ve velmi brzké době školu opět naplno rozjet.
Organizace právnického studia v českých zemích se v roce 1945 vrátila
k úpravě z dob první republiky, a to na základě vládního nařízení z 25. května
1945 č. 9/1945 Sb., vydaného na základě zmocnění obsaženého v § 138 zákona o
obraně státu z roku 1936, kdy mohl ministr školství a osvěty v přechodné době
učinit „správní cestou všechna opatření, potřebná k zahájení a další činnosti
vysokých škol a k urychlení studia“.19 Ministerstvo využilo tohoto opatření 12.
června 1945, kdy stanovilo rámcové směrnice pro studium na vysokých školách.
Studenti si později vynutili zmírnění studijních požadavků. Šlo převážně o
zajištění studijních úlev pro ty, kterým bylo v letech 1939-1945 znemožněno
studovat. Dále docházelo k organizaci nových ústavů, jež se začaly označovat
jako katedry. Rok 1947 přinesl právnickým fakultám významnou změnu, když se
19
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vládním nařízením č. 14/1947 Sb. nařizovalo konání státní a rigorózní zkoušky
dílčími zkouškami z jednotlivých zkušebních předmětů. Ministerstvo však
souběžně připravovalo i návrhy zásadního typu, které by se týkaly i změny výuky
právní historie.20 Na reformě se podílel svou měrou např. i František Čáda.
Na pořadu dne byla i nutnost doplnit pedagogický sbor. Oproti
předválečným letům se jednalo o nemalé personální změny, jelikož osm profesorů
během války zemřelo (např. B. Baxa, R. Rauscher, J. Vážný), tři pak byli
vyloučeni z profesorského sboru pro kolaboraci (Rudolf Dominik, Jaroslav Krejčí,
Rudolf Wierer). Navíc během podzimu roku 1945 docházelo k dalším rošádám,
proto lze jednoduše shrnout, že reálně působili na poválečné fakultě pouze dva
předváleční řádní profesoři – František Weyr a František Čáda.21 „Bylo proto třeba
výrazně posílit pedagogický sbor a resuscitovat celou organizaci fakulty“ 22.
Postupně se tak nejprve jednotlivé katedry obsazovaly, aby se mohly následně
naplno rozjet. Naléhavá potřeba doplnění profesorského sboru se projevila i
v četných habilitacích a jmenováních nových profesorů, které se na fakultě
v prvních poválečných letech odehrávaly.
Lze konstatovat, že po válce prořídlý profesorský sbor byl poměrně brzy a
kvalitně doplněn. Byly tak vytvořeny adekvátní podmínky k tomu, aby fakulta
zvládala nápor studentů, který byl díky nucené šestileté pauze opravdu obrovský.
Brněnská právnická fakulta si ovšem radost z obnovené činnosti neužila dlouho.
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2.

ZÁNIK PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY
PO KOMUNISTICKÉM PŘEVRATU

2.1.

Reformy studia a nový vysokoškolský zákon

Na všechny oblasti veřejného života ve státě má přímý vliv politická
situace. Co se týče resortu školství, platí toto tvrzení možná dvojnásob. Když se
od května roku 1945 začínalo československé školství vzpamatovávat z těžké
rány, kterou mu zasadil nacistický totalitní režim, málokterý z účastníků této
obnovy by tehdy předpokládal, že za několik málo let přijde rána další, z mého
pohledu snad ještě zákeřnější, neboť bude vycházet z vlastních řad.
Přísná centralizace řízení, zahájená po událostech února 1948, měla za
následek komplexní změnu klimatu ve společnosti. V československém školství
se velmi výrazně odrazila v rozvíjení některých forem, které zaručovaly uplatnění
veškerých pravomocí ministerstvu školství. I samo ministerstvo prošlo několika
reorganizacemi, dokonce došlo i na krátkou existenci samostatného ministerstva
vysokých škol. Dopady na život všech tehdejších československých univerzit byly
fatální.
Počátkem padesátých let byly započaty zásadní školské reformy. Tato
myšlenka vzešla ze „vzdělaneckých kruhů“ ihned po válce. Přinášela snahu o užší
propojení teorie s praxí, větší systematičnost ve výuce a návaznost přednášek a
seminářů. Citelné byly požadavky na modernizaci výuky a v neposlední řadě i o
demokratizaci společnosti. Poúnorový vývoj však všechny reformní diskuze
přerušil. Ministerstvo školství v čele se Zdeňkem Nejedlým 21. dubna 1948
nejprve připravilo Zákon o základní úpravě jednotného školství (č. 95/1948 Sb.) 23,
který prodlužoval povinnou školní docházku z osmi na devět let, a následně
představilo jménem vlády na 45. schůzi Národního shromáždění 18. května 1950
ke schválení Zákon o vysokých školách (č. 58/1950 Sb.).
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2.1.1. Právní rada KSČ a její ideologická sekce
Zápisy ze třetí schůze ideologické sekce Právní rady KSČ z ledna roku
1950 jsou usvědčujícím důkazem toho, jaké morální vlastnosti utvářely charakter
tehdejší společnosti a jakými pravidly se tato společnost řídila. Stačí zde uvést
následující tři shrnující body, jež si právní rada vytyčila jako konečné cíle své
práce:
1. Vytvořit kádry vzdělaných, marxisticky vyspělých právníků, třídně a ideologicky
spjatých s pracujícím lidem.
2. Rozbít a vyvrátit buržoazní právnickou pavědu.
3. Vytvořit novou právní vědu lidové demokracie na základě marxismu-leninismu. 24

Nejbližší úkol, jenž měl být prováděn na všech úsecích usnesení IX. sjezdu
strany, zněl: „Upevňovat a zlepšovat náš lidově demokratický státní aparát z řad
právníků, aby zvládl úkoly, které nám vyvstanou na cestě k socialismu.“25 To vše
mělo být zabezpečeno tím, že se na odpovědná místa budou muset navrhovat
dobře prověření a spolehliví straníci, všichni budoucí právníci budou muset být
školeni nejen v marxismu-leninismu, ale též v politické ekonomii, marxistické
teorii státu a práva, dále v právu sovětském a v právu lidových demokracií a to
buď v internátních školách, večerních kurzech, diskusních kroužcích, nebo
organizováním individuálního studia či zřizováním poraden a studoven v krajích a
okresech. Dále musely být nutně správně rozestavovány, neustále prověřovány a
kontrolovány stranické právnické kádry, rovněž bylo zapotřebí organizovat mezi
právníky socialistické soutěže a v neposlední řadě zlepšovatelské a údernické
hnutí.

24
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Další významný úkol zněl: „Vychovat si vlastní právnickou inteligenci
pocházející ze středu pracujícího lidu.“26 S ní měla být třídně a ideologicky spjatá
organizace přijímání dělnických kádrů na právnické fakulty. Právnické studium
mělo být reformováno podle zkušeností ze SSSR, celé právnické výchově bylo
zapotřebí

dát

nový

vědecký

základ

opřený

o

marxismus-leninismus,

nezapomínalo se ani na vychovávání kádrů učitelů právnických fakult. Postupně
se společnost měla naplňovat marxisticko-leninskými právníky a očisťovat od
reakčních živlů, samozřejmostí bylo zavádět na právnických fakultách
socialistické metody práce a také organizovat pro přechodnou dobu právnické
školy pracujících.
Lidé se bez přestávky utvrzovali ve „vědomí, že cesta k socialismu je cestou
třídního boje, s největší rozhodností svésti boj s buržoasní právní ideologií a
buržoasní právnickou pavědou, pozorně sledovat právnické kádry, ostražitě
očisťovat od nepřátelských živlů, neuvědomělým radit a pomáhat ve správné
orientaci, zejména soustavně kritisovat a vyvracet projevy buržoasní právnické
ideologie, kontrolovat vydávání právnických knih a časopisů z hlediska
ideologické čistoty, potírat šiřitele nepřátelské ideologie.“27
Do konce roku 1949 se ideologická sekce Právní rady zavázala plnit celkem
21 bodů svého programu. Všechny jsou výhradně zaměřeny na výstavbu
socialistické společnosti dle sovětského vzoru.

2.1.2. „Kádrování“
Radikální změny, které odrážely změnu politického kurzu, na sebe
nenechaly dlouho čekat a převratné události týkající se vysokoškolského studia
přinesl již školní rok 1948/1949. Ministerstvo školství a osvěty vytvořilo
směrnice, jež upravovaly výuku a stanovovaly i závazné podmínky pro zápis do
prvních ročníků. Tímto úkolem byly na jednotlivých fakultách pověřeny tzv.
zápisové komise zřízené akčním výborem Národní fronty. Studium na vysokých
26
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školách tak nyní bylo plánovitě výběrové, a to jak z hlediska „kádrového“ složení
studentů, tak ve snaze vést zájem o vzdělávání se pro potřeby národního
hospodářství. Ti uchazeči, kteří byli na základě písemného vyjádření místních
národních výborů a ředitelství škol označeni za svůj „protistátní postoj“, byli ze
zápisu vyloučeni.
Již od školního roku 1948/1949 lze na všech vysokých školách
zaznamenat zavádění reforem, které umožňovaly zavedení plánovitosti,
kolektivního způsobu práce a soustavné kontroly studia. Z toho vyplývaly i
kontroly, kterým byli studenti podrobováni, zda opravdu docházejí na povinné
přednášky a cvičení. Utvářely se studijní kroužky s cílem kolektivní studijní a
politicko-společenské kontroly studentů. Systém postupových, dílčích a
souborných zkoušek pak sloužil nejen jako průběžná kontrola, ale i upevňoval
studijní morálku. Nově se do studia zahrnulo i studium společenských nauk, které
bylo později východiskem k povinným studijním předmětům – marxistické
filozofii, politické ekonomii a vědeckému komunismu. Reformní komise měly za
úkol sestavovat studijní plány, které podléhaly ke schválení ministerstvu školství a
osvěty a poté se mohly stát pro jednotlivé obory závaznými.
Dlouhá řada zákonných změn a úprav, ale také čerstvé personální obsazení
vedoucích funkcionářů znamenalo podstatné a převratné zásahy do zaběhlých
zvyklostí, až se nakonec řízení života společnosti prostřednictvím státních orgánů
stalo naprostou samozřejmostí. Tuto postupně se zavádějící reformní praxi
kodifikoval inkriminovaný vysokoškolský zákon, jenž všechny „socialistické
reformy“ dovršil. Jeho závěrečný §36 souhrnně rušil platnost dosavadních třiceti
sedmi zákonů a nařízení.

2.1.3. Nová ideologie
Jeden z hlavních cílů tehdejší Komunistické strany Československa byl
splněn. Novým zákonem byly vysoké školy zcela podřízeny státnímu dohledu, a
nová ideologie se tak dočkala značného úspěchu. Důsledné centrální řízení de
facto likvidovalo autonomii univerzit a zásadním způsobem přetvářelo jejich
21

organizaci. Malou náplastí na ztracenou samostatnost byla novinka ve jmenování
nových rektorů. Tato pravomoc byla svěřena prezidentu republiky. Nově byl také
formulován úkol vysokých škol v § 1: „Úkolem vysokých škol, jako škol
nejvyššího stupně, je vychovávat odborně a politicky vysoce kvalifikované
pracovníky, věrné lidově demokratické republice a oddané myšlence socialismu,
tvořivě vědecky a umělecky pracovat a spolupracovat na šíření vědy a umění mezi
lidem“.28 Pro všechny teologické fakulty byl pak zásadní § 33, který je vyňal ze
svazku univerzit a přiřadil je pod Státní úřad pro věci církevní.
Zákon nově definoval orgány vysokých škol a fakult. Jednalo se o rektora,
prorektora, rektorát (rektorský úřad), tajemníka VŠ, rady VŠ, a valné shromáždění
VŠ. S tím korespondovaly orgány fakultní – děkan, proděkani, děkanát (děkanský
úřad), tajemník fakulty, fakultní rada a valné shromáždění fakulty. Rektoři byli
mimo jiné zodpovědní i za ideovou a výchovnou činnost univerzit. Děkany a
proděkany jmenoval ministr školství, věd a umění na návrh Státního výboru pro
vysoké školy.29 Razantní změnu zaznamenalo i udělování akademických titulů,
které pak bylo částečně navráceno novým zákonem z roku 1966.
Sovětský vzor sloužil pro zřízení instituce kateder, jež sdružovaly
pracovníky téhož vědeckého nebo uměleckého oboru nebo několika oborů
příbuzných. Ty byly rovněž zřizovány ministrem školství, věd a umění.
Podřízenost vysokých škol řešil vysokoškolský zákon tím, že rektor
rozhodoval o chodu a plnění politických úkolů a měl za ně plnou odpovědnost,
stejně jako za práci podřízených vysokoškolských funkcionářů. Sám byl přímo
odpovědný ministru školství, věd a umění. Jemu se naopak zpovídali děkanové
fakult, těm pak vedoucí kateder. Rovněž veškerý majetek univerzit přešel tímto
zákonem pod stát.
Svou úlohu stát nebývale zdůraznil i v samotné studentské oblasti. Tak §
25 mimo jiné uváděl, „že stát pečuje o studenty po stránce sociální, zdravotní,
kulturní a mravní“.30 Dále měli studenti za povinnost „pracovat ze všech sil, aby
splnili co nejlépe studijní plán a stali se tak odborně i politicky vyspělými
28
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budovateli socialismu“.31 Zde byly zcela zřejmé výhody a nevýhody nových
pořádků. Na jednu stranu stát pro studenty zajistil levné ubytování a stravování
v kolejích a menzách, vedle sociálních stipendií nyní nově poskytoval i stipendia
krajská a podniková. Na stranu druhou ztratili posluchači vysokých škol veškeré
samosprávné rozhodování. V červnu roku 1950 naposledy zasedaly akademické
senáty.
Školská sféra zažila na jaře roku 1950 kulminační období budování
monopolu komunistické moci. Akční výbory svou úlohu splnily. Po prázdninách
výše zmíněného roku se činnost akčních výborů v postupném „očišťování“
vysokých škol zaměřila na oblast personální. Vše se provádělo podle pravidel
stanovených komunisty. ÚV KSČ vydával směrnice a ministerstvo je zavádělo do
praxe. Profesorské sbory, případně akademické senáty již nerozhodovaly o
propouštění zaměstnanců či zbavení veniae docendi32. Nyní to byla záležitost
(vědeckých) rad vysokých škol či (vědeckých) rad fakultních. Ještě předtím, než
nabyl vysokoškolský zákon platnosti, akademický senát rozhodl, že ti, „kteří
opustili hranice našeho státu, čímž prokázali svůj nepřátelský postoj proti lidově
demokratické republice československé, československému lidu a lidově
demokratické vládě“33, budou za tuto činnost okamžitě propuštěni.
Komunisté se zaměřili především na starší učitele, kteří stále byli oddaní
myšlenkám masarykovské první republiky, dále byly k ukončení jejich
pedagogické činnosti uváděny především důvody typu jejich „nedostatečné
ideologické úrovně nebo nevyhovující záporného postoje k lidové demokracii“.34
Pracovníkům, kteří již dosáhli důchodového věku, bylo doporučeno, aby si
zažádali o starobní důchod, mladší pak měli možnost změnit působiště. Tato
opatření vstoupila v platnost od školního roku 1950/1951. I nadále pak docházelo
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k opouštění fakult studenty, kteří neprošli kádrováním, nejednalo se však již o tak
masové čistky, které se odehrávaly v roce 1949.
Ruku v ruce s upevňováním podřízenosti a kontroly vysokých škol
státnímu dozoru docházelo postupně i k utlumování činnosti studentských spolků,
které byly v očích veřejnosti spjaty s tradičně bohatou a neúnavnou působností.
Na scénu nyní vstupoval Svaz československé mládeže (dále SČM), jenž od roku
1949 zakládal na univerzitní půdě své organizace, a za velmi krátkou dobu se mu
podařilo vytvořit masovou základnu. SČM pak navázal úzkou spolupráci
s odborovými organizacemi Revolučního odborného hnutí (dále ROH). Svou
úlohu pod výraznou záštitou KSČ stále plnily akční výbory, jejichž každá akce
byla studenty s obavami sledována, neboť se každý z nich mohl cítit ohrožen.
Jak tedy hodnotit školskou oblast v Československu na počátku
padesátých let 20. století? Jednalo se o vrcholné období upevňování komunistické
moci, které bylo protkáno jednak studentskou brigádnickou činností, hlasitým
rykem nadšených svazáků či různorodými kolektivními soutěžemi tvořivosti, na
druhé straně se ale i ostřílení univerzitní profesoři a uznávaní vědci museli mít na
pozoru před skrytou silou revolučního mládí, která mohla kdykoliv eskalovat.
Společnost se chlubila velkolepými oslavami na počest Stalina či
Gottwalda, vyzdvihovala díla Gorkého či Majakovského, vzpomínala na Julia
Fučíka. Všemožné schůze a politické konference byly téměř na denním pořádku.
Dnes možná může leckoho zamrazit při představě okresních konferencí
komunistické strany konajících se v prostorách starobylého Karolina. Lidé byli ale
také zahlcováni výzvami o mírových a protiatomových rezolucích, bojem za mír a
přátelství mezi národy, vzápětí zase pohrdavými postoji k střelbě do stávkujících
dělníků v západní Evropě. „Byla to doba rezolucí profesorských sborů,
studentských kolektivů či celých fakult. Jednou proti československým zrádným
letcům,

bývalým

příslušníkům

britského

královského

letectva

a

proti

gangsterským metodám západních imperialistů, jak tehdy reagovalo na emigraci
našich pilotů s letadlem i celou posádkou na Západ, podruhé rezoluce
proklamující boj za mír a přátelství mezi národy“ 35.
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V závěru této kapitoly bych upozornil především na pro mě těžko
pochopitelnou ztrátu svědomí a zradu, které se na našem národě dopustila ta
vrstva obyvatelstva, disponující přirozenou i získanou inteligencí. Kde byli ti
odpovědní lidé, kteří byli vzděláváni v období demokracie, znalí v řečtině i latině,
inklinující k vědám jako filozofie, historie, ale i logika a krásné umění? Kde byli
doktoři, právníci a lidé věřící v demokracii a humanismus? Jistě, bezesporu doba a
společnost byla tehdy, stále ještě lze říci v poválečných letech, diametrálně odlišná
než dnes. Ale jak je možné, že davy nečinně přihlížely či dokonce podporovaly
nesmyslné ortely vyřknuté z vykonstruovaných procesů. Proč se samotná alma
mater otočila ke spravedlnosti zády a nepostavila se na stranu svých tří studentů 36,
kteří byli v letech 1949 a 1950 na základě vykonstruovaného procesu popraveni?
Toto morální klima je možné vyjádřit i na příkladu dopisu členů Ústavu práva
ústavního a správního právnické fakulty UK, kterým již v tentýž den, kdy byl její
bývalý profesor právnické fakulty dr. Zdeněk Peška odsouzen za své názory ze
zločinu proti republice, jeho autoři žádali, aby „byla jeho odborná knihovna dána
k dispozici zdejšímu ústavu pro účely vědecké a pedagogické. S pozdravem
Pětiletce zdar – zrádcům zmar“.37 Tuto snahu konfiskovat knihovnu právnická
fakulta opakovala ještě 27. června.

2.2.

Vznik dálkového studia

V souvislosti se socialistickou výstavbou nového státu v této době vznikla
naléhavá potřeba většího počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Vládním
usnesením z 11. listopadu 1952 o mimořádných způsobech studia na vysokých
školách byly započaty nové typy studia pro pracující. Jednalo se o večerní a
dálkové pěti až šestileté studium, speciální dvou až tříleté studium s přerušením
zaměstnání a speciální externí studium. Dálkové studium práv bylo převedeno
z Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti na Právnickou fakultu UK.
Dálkové studium práv bylo sestaveno do jedenácti semestrů, přičemž III. článek
36
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ministerského výnosu pravil, „že do dálkového studia práv budou přijímáni
politicky vyspělí pracovníci oddaní lidově demokratickému zřízení, kteří při
výkonu svého povolání potřebují znalosti práva“. 38 Mimořádné formy studia našly
postupně uplatnění mimo jiné i na fakultách právnických.
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3.

ZÁKON RUŠÍCÍ BRNĚNSKOU PRÁVNICKOU FAKULTU

3.1.

Návrh na reorganizaci vysokých škol

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ konané 19. června 1950 zazněly návrhy
na změny v organizaci vysokých škol. Řešily se dva hlavní body – nejprve jak
zajistit postupné zvyšování počtu studentů technických oborů a jak upravit rozsah
některých studií potřebám praxe, v druhém případě pak jak nejlépe zajistit podle
vysokoškolského zákona reorganizaci správy vybraných vysokých škol, zvláště
jejich novým rozdělením na fakulty tak, aby nová organizace umožňovala
snadnější provedení ideologické přeměny vědy a umění.
Schůze se dále vyjádřila, že k tomu, aby mohla být navýšena kapacita
technických vysokých škol, bude zapotřebí učinit dislokaci některých studií, resp.
dojde k lepšímu využití stávajících budov patřících vysokým školám. Vzhledem
k plánovaným směrným číslům,39 odpovídajícím zhruba budoucí plánované
potřebě, byla navržena pro školní rok 1950/1951 a podle potřeby pro nejbližší
další studijní roky následující opatření:
1. Zrušení studia farmaceutického na pražské lékařské fakultě
2. Zrušení jednoho ze studií zeměměřičského inženýrství v Praze nebo v Brně
3. Zrušení právnické fakulty v Brně.
Toto opatření se jeví vhodným, poněvadž potřeba právníků bude v dohledné době
menší než dříve. Absolventi právnické fakulty budou vychováváni pouze pro potřeby
soudnictví a legislativy centrálních úřadů. Dřívější použití právníků v hospodářském
sektoru odpadne a bude nahrazeno použitím absolventů Vysoké školy politických a
hospodářských věd (VŠPHV).40 Rovněž možnosti právníků – advokátů a notářů se velmi
sníží. Vedle toho je počet uchazečů na právnické studium malý (v r. 1949/1950 bylo
přijato do I. ročníku v Praze 131 a v Brně 68 – celkem 199 studentů). Při tom je kapacita
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právnické fakulty pražské minimálně 300 studentů, takže stačí krýt potřebu vyšší než je
plánována pro rok 1950/1951 (v Praze 150 a v Brně 80 – celkem 230 studentů).
Kádrové vybavení vysokoškolskými učiteli je na obou fakultách nedostatečné,
což vyplývá z nutnosti používat ideologicky velmi vyspělé odborníky, jichž je pro
nejbližší léta nedostatek Právě brněnská fakulta je na tom ještě nejhůře. 41

Z výše citovaného vyplynulo, že zrušením brněnské právnické fakulty by
se uvolnily kapacity, které by byly vhodné k navýšení počtu studentů ostatních
technických oborů brněnské techniky. V zápisu bylo dále uvedeno, že „veškerá
studia, jejichž zrušení se navrhuje, by se zásadně rušila postupně, takže studenti
by dostudovali většinou v dosavadních sídlech těchto studií“.42

3.2.

Průběh likvidace v roce 1950

Pro den, v němž bylo studium práv v moravské metropoli ukončeno,
musíme samozřejmě hledat příčiny již v letech předchozích. Předzvěstí byla
událost z roku 1946, kdy skupina mladých právníků v čele s Jaromírem Blažkem
podala k ministerstvu školství návrh na zřízení ústavů (kateder) evidentně
poplatných době (Ústav práva SSSR, Ústav ekonomiky SSSR, Ústav
dialektického materialismu atp.). Závažnost tohoto kroku tkvěla především v tom,
že se tito lidé obrátili přímo na ministerstvo, aniž by o tom uvědomili vedení
univerzity, čímž vědomě porušili její svrchovanost. Děkanát obdržel žádost až
následně, přičemž nikoho nemohlo překvapit, že ji vzápětí zamítl.
Samotnou existenci právnické fakulty již citelně zasáhly únorové události
roku 1948. Převrat v neprospěch nekomunistické většiny musel přirozeně
proběhnout i na nižších úrovních veřejného života. K tomuto účelu vznikly tzv.
akční výbory Národní fronty. „Do jejich čela byli postaveni prověření komunisté,
pokus vytvořit akční výbor s víceméně formální činností mimo režii kovaných
straníků byl na právnické fakultě velmi rychle zmařen.“ 43 V akčních výborech na
41
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Masarykově univerzitě bylo několik spolehlivých komunistů a řada prostých
kariéristů, kteří toužili po nedosažitelných postech. Zároveň to byl generační
souboj – mladí odchovanci meziválečné doby proti konzervativním profesorům.
Akční výbory měly zúčtovat s oponenty komunistů z předúnorové doby, čili
s vůdci nekomunistických studentských spolků a s členy nekomunistických stran,
ale se shovívavostí se členy sociální demokracie. V čele akčního výboru na
právnické fakultě byl Jaromír Blažke, který se jako jeden z mála předúnorových
pracovníků fakulty hlásil k politice KSČ. Ve výboru si vyřídil veškeré účty
s vedením fakulty, které rozprášil, a nechal vyhodit i velkou část profesorského
sboru v čele s nejvýznamnějším reprezentantem špičkové právní vědy, řádným
profesorem ústavního práva Františkem Weyrem, dále Františkem Setrem,
Vladimírem Kubešem nebo Františkem Kopem, ti byli později perzekuováni. Jiní,
jako František Čáda, Jiří Cvetler, Hynek Bulín a Jaroslav Pošvář, se ještě několik
měsíců mohli věnovat pedagogické práci, ale již ve zcela jiných podmínkách.
Když čistku porovnáme například s tou v Praze, na vysokých školách byla ještě
mírná, protože vyhození učitelé se mohli později vrátit, když ne k pedagogické,
tak alespoň k vědecké práci. Tyto čistky v profesorském sboru představovaly
první krok ke zrušení fakulty.
Jednotlivé ústavy zůstaly bez vedoucích, kromě ústavu pro občanské
právo, který obsadil již zmíněný Jaromír Blažke. Poúnorové změny se netýkaly
jen personálního zabezpečení, ale také vnitřní organizace fakulty a obsahu výuky.
Ministerstvo už v září 1948 svým výnosem reformovalo právnické studium a
začalo napodobovat sovětský vzor. V rámci reformy vznikl zcela nový ústav teorie
a dějin státu a práva, označovaný také jako katedra, a bez náhrady zanikl ústav pro
církevní právo. Komunistický režim se totiž nejvíce zajímal o humanitní obory, ty
se dostávaly pod ideologický tlak. Do přírodovědných oborů dogmata marxismuleninismu zasahovala převážně jen v padesátých letech.
Pokud je ve společnosti relativní klid, většinou se učitelé a studenti ve
veřejném mínění a politice neangažují. Pakliže se ale objeví zlom, který pozmění
život společnosti, volají občany k aktivitě jako v letech 1938–1939, 1948, 1967–
1969 a 1989. Už tradiční je pak společenské vystupování studentů a vyučujících
právnické fakulty v Brně. A tak se vyloučení v roce 1948 netýkalo jen učitelů, ale
29

i 46 % studentů 2. – 4. ročníku v rámci tzv. prověřování studijního prospěchu, což
byl podnět k masovému vylučování z politických a kádrových důvodů. Někteří ze
studentů se později v emigraci účastnili třetího odboje.
V ročníku 1949/1950 se již vyučovalo podle zcela nové struktury
předmětů, v seznamu přednášek, koncipovaném ne pro semestr jako dříve, ale pro
celý rok, se poprvé objevil jen přehled vesměs zcela nových přednášek a cvičení
s tím, že o vyučujících se rozhodne dodatečně. Studenti už měli předepsané
marxistické předměty (Základy marxismu-leninismu, Politickou ekonomii a
neurčité Společenské nauky), nově i Teorii státu a práva a dále třeba Brannou
výchovu.
Rok 1950 však byl na dlouhých téměř dvacet let posledním rokem
existence fakulty. Vládní nařízení z 27. 6. 1950 č. 81/1950 Sb. o změnách
v organizaci vysokých škol právnickou fakultu v Brně zrušilo. Bylo schváleno
poté, co Národní shromáždění přijalo nový vysokoškolský zákon, který připravily
nejvyšší státní a stranické orgány ve spolupráci s některými členy univerzity.
František Weyr za tuto akci přikládá největší vinu dvěma akademickým
hodnostářům, „za jejichž oficiálních auspicií byla zabita Právnická fakulta
Masarykovy univerzity“.44 Následně uvádí jména: „Jeho Magnificence pan rektor
Masarykovy univerzity dr. František Trávníček, řádný profesor mluvnice českého
jazyka se zvláštním zřetelem k dialektologii československé, a Jeho Spectabilita
pan děkan bývalé právnické fakulty téže university, řádný profesor dr. Jaromír
Blažke, jehož oficiální naukový předmět dosud nebyl znám.“ 45 Je samozřejmé, že
vše muselo probíhat pod záštitou a přímým dohledem tehdejšího ministra školství
Zdeňka Nejedlého.
Od podzimu 1950 se studium práv soustředilo do Prahy a do Bratislavy.
Fakulta se likvidovala pouhé tři měsíce. O zaměstnancích děkanátu, stejně tak
jako o budově a jejím zařízení rozhodl Krajský národní výbor v Brně. Ten předal
budovu Vojenské akademii, která ji měla v držení až do roku 199046. Archiv a
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dokumentace brněnské fakulty byly převezeny na fakultu pražskou, knihovna
přidána k brněnské univerzitní knihovně.
„Příznačné je, že nezainteresovaní členové učitelského sboru a
zaměstnanci fakulty se zprávu o zrušení fakulty oficiálně dověděli jen den
předem, když na schůzi dislokační komise brněnských vysokých škol zazněla
z úst náměstka ministra školství, věd a umění. Zrušení fakulty odůvodňoval tím,
že vývoj společnosti bude směřovat ke stále menší potřebě právníků.“ 47 Ti budou
nutní jen pro potřeby soudů a legislativu. Dalším důvodem byl i údajný malý
zájem o studium práv. „Kromě ideologických dogmat o odumírání práva,
„zdůvodňujících“ potřebnost zrušení fakulty, hrály roli i důvody méně hlasitě
deklarované – tehdejší moci evidentně vadila i konzervativní tradice převládající
v profesorském sboru a kontinuita s tradiční západoevropskou právní kulturou.“48
To byl tedy pravý důvod – velký počet pedagogů, kteří měli rádi svobodu, a proto
byli nebezpeční pro nový režim. „Východisko chtěl režim nalézt jednak
v institucionální přestavbě právnických fakult, v nalezení povolných právníků a
konečně ve zřízení Právnické školy pro pracující, která měla pokrýt poptávku po
právnících oddaných nové ideologii.“49 Počítalo se s tím, že učitelé přejdou na
práva buď do Prahy, nebo do Bratislavy. Přešel ale jen Blažke, Poláček a několik
asistentů. Slib zůstal nesplněn, zbytek učitelů skončil po dlouhé době „na
přechodnou dobu“ v ústavech Československé akademie věd (ČSAV), zejména
v brněnské pobočce Slovanského ústavu.
Situace se zrušením fakulty se vedle učitelů zákonitě musela týkat také
studentů. „Studenti prvního až třetího ročníku byli převedeni na jiné fakulty,
zatímco studenti posledního ročníku mohli dostudovat externě prostřednictvím
Právnického institutu ministerstva spravedlnosti s tím, že jim byla uložena
povinnost manuální práce v průmyslu.“50 Slib daný profesorům ministerstvem
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školství a osvěty, že všichni vyučující najdou uplatnění na jiných pracovištích
univerzity, ale rozhodně splněn nebyl.

3.3.

Převzetí fakultní knihovny

Zemská a univerzitní knihovna v Brně byla na přelomu čtyřicátých a
padesátých let jednou z nejpoužívanějších knihoven ve státě. Byla na ni odkázána
nejen místní univerzita, ale i moravskoslezské vědecké ústavy, průmysloví
výrobci a ostatní soukromí zájemci. Studijní a pramenné fondy v ní byly
pravidelně doplňovány, aby mohly uspokojit co nejvíce čtenářů a badatelů.
Co se však týče literatury z oboru práva, národohospodářství, právní
filozofie, statistiky atd., ta se soustředila do ústřední knihovny PF MU. Zdá se
tedy samozřejmé, že po likvidaci právnické fakulty její fond chtěla získat právě
Zemská a univerzitní knihovna v Brně. Ta ve své zprávě Krajskému národnímu
výboru v Brně o možnosti převzetí knihovny právnické fakulty z konce června
roku 1950 uvedla: „Tato knihovna byla organickým doplňkem naší knihovny. Je
proto na snadě, že po přerušení činnosti právnické fakulty musí její ústřední
knihovna přejíti jako žádoucí doplněk do fondů Zemské a universitní knihovny,
nemá-li pro bádání a vědeckou práci, pro potřebu úřadů a jednotlivců, vzniknuti
citelná a dnes již těžko zaplnitelná mezera. Knihovna právnické fakulty je
zkatalogisována, dobře umístěna ve skříních, takže jako celek může býti ihned
dána do provozu a k disposici shora jmenovaným zájemcům a pokud by bylo
účelno i nejširším lidovým vrstvám. Naznačený úkol je jasný a správa ústavu
nepochybuje o jeho provedení. Prosí proto o tamní souhlas k urychlenému
převzetí, aby tato odborná knihovna jako celek byla rychle přemístěna.“ 51
Ministerstvo školství věd a umění žádosti obratem vyhovělo, čímž mohl být celý
fond zachován pod správou Zemské a univerzitní knihovny v Brně. Z hlediska
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pozdějšího obnovení fakulty bylo důležité, že knihovna nebyla zrušena a
roztříštěna do ostatních ústavů, ale zůstala zachována.

3.4.

Zpráva o zrušení fakulty

Zpráva o zrušení právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zazněla
jako čtvrtý bod na schůzi předsednictva ÚV KSČ 16. října 1950. 52 Materiál
zhotovila právní rada KSČ, resp. komise pro studium práv na vysokých školách,
k informaci členům předsednictva ÚV KSČ s označením „přísně tajné“.
Jelikož se jedná o zásadní dokument pro téma této práce, cituji ho zde v
úplnosti:
Ve smyslu usnesení předsednictva strany a na základě vydaného vládního
nařízení, došlo dne 20. června t.r. k rozhodnutí, aby právnická fakulta byla zrušena.
Právní rada, resp. její komise pro studium práv, byla pověřena, aby po stránce politické
dbala o urychlené provedení tohoto rozhodnutí a toto provádění stále kontrolovala.
Při provádění tohoto úkolu jsme se především snažili, aby celá věc nebyla
chápána jako administrativní akt, nýbrž aby všem zúčastněným bylo jasno, že jde v jejich
práci o významný politický úkol. Šlo především o to, přesvědčit studenty a učitele
v Brně, že toto rozhodnutí není nijak zaměřeno proti jejich zájmům. Pro tuto vysvětlovací
kampaň byly mobilisovány jak závodní organizace KSČ, tak i ČSM a Spolek právníků.
Posluchačům bylo přesvědčivě dokázáno, že toto opatření je nutné, má-li být reforma
právnického studia kvalitně zajištěna, a tím též zkvalitněno individuelní studium
jednotlivých studentů. Členům ZO KSČ a vyspělým členům ČSM byla věc vysvětlena též
tím, že jde o posílení našich kádrů, zejména v Bratislavě.
Všeobecně byla celá akce vedena tak, aby materiální zájmy studentů nebyly
pokud možná poškozeny a převod do Prahy a Bratislavy organisačně připraven tak, aby
přechod Brňáků do obou měst byl co nejsnadněji administrativně zvládnut.
Lze řící, že ve smyslu daných instrukcí byla akce též všemi zúčastněnými činiteli
chápána a tak zajištěn hladký průběh. Akce byla provedena tímto způsobem:
1. Brněnským studentům dřívějšího III. ročníku /t.j. nynějšího IV. ročníku/ bylo
prostřednictvím právnického ústavu při ministerstvu spravedlnosti umožněno
52
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absolvovat své studium na dálku, při jejich současném zařazení do produktivní
práce. Z celkového počtu 97 studentů, na které se toto opatření vztahovalo,
vypadá situace k dnešnímu dni takto:
65 studentů se zařadilo do výrobního procesu, a to ve smyslu zákonných
ustanovení na dobu 6 měsíců, 15 studentů bylo již dříve v pracovním procesu
zařazeno a pokračují ve svém zaměstnání, deseti studentům, vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu, bylo povoleno studium na dálku, aniž by se zařadili do
výroby.

Jednomu

studentu

bylo

podle

příslušných

předpisů

přiznáno

absolutorium, 6 studentů nebylo zatím zapsáno, a to buď pro jejich liknavost,
anebo pro jejich neúspěch při zkouškách. Lze tudíž říci, že v zásadě byl
zamýšlený úkol proveden.
Nyní stojí před právnickým institutem a právnickou fakultou Karlovy university
především úkol, zajistit prostřednictvím instruktorů a učebných pomůcek
přípravu těchto studentů na příslušné postupové zkoušky a druhou soubornou
zkoušku. Za tímto účelem bude nyní vypracován přesný studijní plán, a to během
měsíce října a učiněna veškerá opatření, aby těmto studentům bylo umožněno
studium na dálku za stejně příznivých podmínek jako dělnickým prokurátorům.
2. Bylo rozhodnuto, aby nejlepší kádry stranické a ČSM z mladších ročníků
pokračovaly ve svých studiích v Bratislavě a zajistily tak zkvalitnění našich
kádrů i práci na tamní fakultě. Dále bylo rozhodnuto, aby studenti z českých
dělnických přípravek, určení původně do Brna, byli vyzváni, aby se
zamýšlenému studiu práv podrobili v Bratislavě. Celkem tak bylo získáno pro
Bratislavu 51 vyspělých členů strany a ČSM, což znamená skutečné posílení
bratislavské fakulty. K celé věci budiž poznamenáno, že soudruhům z Brna bylo
vysvětleno, že nikoliv tím, že jimi budou výhradně obsazeny stranické a jiné
funkce v Bratislavě a že soudruzi budou „poučovat“, prospějí účelu, pro který
byli posláni do Bratislavy, ale že jen každodenní prací, a to jak studijní tak
politickou mohou ovlivnit studentské masy, získat sympatie, zabránit jakýmkoli
šovinistickým výstřelkům kterékoliv strany a tak kladně přispět k tomu, aby
posice naší strany a dělnické třídy na bratislavské fakultě byly upevněny.
Z předběžných zpráv je vidno, že takto dané instrukce jsou správně chápány.
Bude úkolem komise pro studium práv i v budoucnosti dbát toho, aby tento
velkorysý pokus byl v praxi úspěšně realisován.
3. Na pražskou právnickou fakultu bylo delegováno 138 studentů, a to z II., III. a
IV. ročníku. Krom toho bylo 7 studentům II. a III. ročníku umožněno výjimečně
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studovat v Praze in absencia, protože pro pracovní zařazení a rodinné poměry
/matky s dětmi/ nebylo možno žádat, aby v Praze přímo bydlili.
4. Pokud se týká zápisu do I. ročníku, byl tento proveden na pražské, resp.
bratislavské fakultě, kde v rámci všeobecných platných směrnic bylo po
přijímacím rozhovoru žádostem uchazečů o studium práva buď vyhověno, nebo
byli zamítnuti. Původně plánované číslo přijetí bylo pro Brno 80, včetně studentů
z dělnických přípravek. V Praze se přihlásilo 25, z toho bylo přijato 10 a
v některých případech nebylo zatím rozhodnuto. Do Bratislavy bylo přijato vedle
dělnických studentů zatím 5 studentů z Moravy.
5. Jedním z hlavních problémů bylo, zajistit těm brněnským studentům, kteří přišli
do Prahy, resp. do Bratislavy, řádné ubytování. I tato věc byla příslušnými činiteli
zvládnuta a zajištěno příslušnému počtu ubytování v Praze, a to v koleji Jednoty a
hradební koleji /v Jednotě pro I. a II. ročník a v hradební pro III. ročník a zbytek
IV. ročníku/.
6. Brněnská fakulta v zásadě zvládla ještě před přechodem do Prahy, resp.
Bratislavy, předepsané zkoušky, takže v Praze a Bratislavě jde jenom o zvládnutí
dodatečných zkoušek v důsledku reprobace, anebo kde ze zdravotních důvodů
byl povolen pozdější zkušební termín.
7. Pokud se týká profesorů, přešel do Prahy dr Blažke, kterému byla svěřena katedra
občanského práva, do Bratislavy dr Poláček, kterému byla svěřena katedra
trestního práva. Z asistentů přišli do Bratislavy dr Potočný a dr Jelínek,
s některými jinými bylo navázáno jednání, aby se případně též této funkce
ujali. /V době podání zprávy nebyly ještě známy výsledky/. Ubytování pro
Bratislavu bylo zajištěno a v Praze se vyjednává s ÚNV o ubytování s. Blažkeho.
Původně bylo též zamýšleno, aby dr Ečer přešel jako katedrista mezinárodního
práva na pražskou fakultu. Vzhledem k některým nově zjištěným skutečnostem
nebylo by zatím vhodné povolat ho k výkonu učitelské funkce a bude ho snad
možno zařadit do jiného pracovního úseku.
8.

Z brněnských profesorů nebyli a nebudou povoláni k výkonu učitelské funkce
dr Bulín /občanské právo a civilní proces/, dr Pošvář /správní právo/, dr Cvetler
/římské právo/ a dr Vybral /národní hospodářství/. Stalo se tak na základě návrhu
ZO KSČ právnické fakulty v Brně, po souhlasu krajského sekretariátu v Brně.
Těmto učitelům, z nichž Bulín a Pošvář jsou kandidáty strany, bude dána
výpověď k 31. prosinci t.r. /Cvetler bude propuštěn ihned/, a ministerstvo školství
bude jim nápomocno při zařazení do jiných pracovních oborů.
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9. Po stránce administrativní byla veškerá agenda, spojená s právnickou fakultou
v Brně, likvidována k 17. září t.r. a zbývající mizivá část agendy převedena na
rektorát Masarykovy univerzity. Budova byla také již k tomu dni přidělena
technice Brno, aby tato vysoká škola mohla okamžitě disponovat veškerými
místnostmi. Knihovna v rozsahu 60 000 svazků byla převedena na univerzitní
knihovnu v Brně.
10. Nepodařilo se docílit souhlasu krajského sekretariátu v Brně, aby někteří
pověření učitelé vypomohli též bratislavské fakultě. Jde zejména o obory
politické ekonomie, theorie a dějiny státu a práva, kdy přechodně byla tato
výpomoc pro Bratislavu velmi žádoucí.
11. Všechny stranické složky a složky státní správy, pověřené dílčími úkoly, splnily
je včas a vzorně, takže lze konstatovat, že celkově byl úkol splněn a nehledě
k některým administrativním otázkám, je nutno považovat zrušení právnické
fakulty v Brně za provedené.
Komise pro studium práv na vysokých školách při Právní radě bude nyní dbát
toho, aby:
a) studium brněnských studentů IV. ročníků na dálku bylo řádně prováděno, a
aby byla zajištěna stálá kontrola tohoto studia
b) bude trvale dbát, aby čeští studenti, kteří nyní studují v Bratislavě, zapojili se
plně v Bratislavě do práce a aby tato politická a odborná práce nevyvolala
žádné komplikace
c) požádá, aby krajskému sekretariátu v Brně bylo příslušnými orgány strany
uloženo, aby byli uvolněni někteří soudruzi pro přednášení předmětů
politické ekonomie a dějin státu a práva v Bratislavě
V Praze dne 23. září 1950. 53

Z výše uvedeného pramene je patrné, že samotná likvidace probíhala
rychle a bez větších problémů. Nová kolektivní ideologie zde zcela jasně
převážila nad racionalismem a tradicí. Z tohoto hlediska považuji za pozoruhodné,
že jsem se nikde nedočetl o nesouhlasu samotných studentů se zrušením jejich
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fakulty a komplikovaným přesunem na jinou. Je vidět, že ona „vysvětlovací
kampaň“ probíhala zdárně a nepřipouštěla žádný růst vzdoru, nebo se ho podařilo
hasit již v jeho samém zárodku. Na druhou stranu je také zapotřebí si uvědomit
zcela odlišný ideologický charakter doby, než ve které žijeme dnes. Na přelomu
čtyřicátých a padesátých let měli lidé stále ještě v čerstvé paměti válečné události
a s nimi spojené psychické i fyzické strádání. Není proto divu, že leckdo upíral
své představy ke světovému míru a spravedlivému socialismu. Přesto se ale
nemůžu ubránit představě, i díky úspěšným poválečným letům, jaký by asi byl
život PF MU, kdyby nebyl takto násilně přerušen.

3.5.

Školská reforma v dobovém tisku

Podařilo se mi dohledat zprávy o vysokoškolském zákoně a změnách
s ním spojených v tehdejším předním periodiku – Rudém právu. Ocituji zde
některé pasáže, ve kterých je patrná tendenčnost, s níž byly veškeré podobné
zprávy veřejnosti předkládány. V pátek 19. května 1950 stojí na titulní straně
nápis „Národní shromáždění schválilo jednomyslně vysokoškolský zákon.“54 O
dvě strany dále následuje celý článek, který popisuje nejdůležitější body plenární
schůze Národního shromáždění, jíž se účastnili kromě členů vlády i představitelé
československých vysokých škol, včetně tehdejšího rektora Karlovy univerzity,
Jana Mukařovského, ale údajně i mnozí zástupci z řad vysokoškolského
studentstva.
Po promluvě ministra školství, věd a umění Zdeňka Nejedlého se
vystoupili i další komunističtí poslanci jako Jiří Pelikán či Vladimír Podborský,
dále zástupce Komunistické strany Slovenska Vladimír Čaplovič, ke slovu se
dostali i představitelé dalších politických stran, sociální demokrat Karel Kácl či
lidovecký poslanec Jaromír Berák. „Plénum pak s předloženou osnovou
vysokoškolského zákona vyslovilo svůj jednomyslný souhlas, který doprovodilo
dlouhotrvajícím potleskem, k němuž se připojili přítomní členové vlády,
54
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vysokoškolští profesoři a studenti.“55 Nakonec se k mikrofonu postavil i zpravodaj
vládního návrhu zákona o vysokých školách poslanec Julius Dolanský, jenž
pravil, „že tímto zákonem se vyvrcholuje celková školská reforma“, a dodal, že
„doposud jsme neměli takový počet škol všech stupňů a tolik prostředků
k všestrannému vzdělání jako dnes“. 56
Oproti předválečným letům, kdy v Československu existovalo 13
vysokých škol s necelými 22 000 studenty, v roce 1950 jejich počet stoupl na 21 a
navštěvovalo je téměř 60 000 studentů. Především díky štědré podpoře státních
stipendií se mohly řady vysokoškoláků rozrůstat i o studenty z nemajetných
dělnických či rolnických rodin, což bylo v článku vyjádřeno slovy, že nyní se
„brány nejvyššího vzdělání se dokořán otevírají opravdu všem nadaným lidem“.57
Dále zde byl vysloven prvořadý úkol československých vysokých škol,
jímž bylo „vychovávat odborné i politicky vysoce kvalifikované pracovníky,
věrné lidově demokratické republice a oddané myšlence socialismu“.58 K výše
zmíněnému bylo rovněž dodáno, že univerzity ovšem mají být i centry a stálými
základnami opravdové vědy, kde se studenti naučí samostatně vědecky a
umělecky pracovat a rozvíjet.
Ke studentům se vyjádřil slovy, že vláda od nich očekává, „že i oni
republice dají to, co ona potřebuje“.59 Dále prosí „o schválení předloženého
zákona, aby i naše vysoké školy mohly vykročit vpřed ke cti a užitku naší vědy,
společenského pokroku, národní kultury a republiky“. 60 Z jeho projevu byla na
závěr ještě otištěna slova o funkci Státního výboru pro vysoké školy, který by měl
sloužit jako poradní sbor a měl by zahrnovat zároveň odborníky z praxe, jako
např. vedoucí československého průmyslu, půjde-li o techniku apod.
Dále pak bylo zástupcům studentstva přímo sděleno, že „budou nadále
přijímáni jenom podle svých schopností a se zřetelem k plánovaným
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hospodářským, sociálním a kulturním potřebám státu. Stát se o ně postará po
stránce sociální, zdravotní i kulturní. Pro zvlášť nadané absolventy navrhuje
zřízení vědecké a umělecké aspirantury, kde jim chceme umožnit, aby se nadále
vzdělávali na státní útraty jeden až tři roky pod vedením svého profesora.
Akademické hodnosti budou udíleny zpravidla ve dvou stupních, takže význam
doktorského titulu se po vzoru sovětských doktorů posílí.“61
V článku se vyskytuje i stručný nástin organizace vysokých škol. V čele
každého vysokého učení měl stát rektor jmenovaný prezidentem republiky, a to na
období tří studijních let. Náměstky mu mají být dva prorektoři. Co by se týkalo
zásadních školských otázek, o těch by měla rozhodovat rada příslušné školy,
přičemž obdobně by tomu mělo být i na jednotlivých fakultách.
V textu je zaznamenána i část projevu ministra Nejedlého, z níž lze uvést
zřetelně

tendenční

výpověď,

že

„žádná

kategorie

škol

netrpěla

tolik

konzervatismem jako právě školy vysoké, proto doba, která mění celý svět a celý
život, musí se také odrazit i na vysokých školách“.62
Čtenář se dále mohl dočíst, že nový zákon mimo jiné odděloval ze svazku
fakultních univerzit fakulty teologické, „které mají docela jiný úkol než vědecké
zkoumání a dává je tam, kam patří, totiž pod Státní úřad pro věci církevní“. 63
Z textu dále vyplývá, že Nejedlý se neopominul vyjádřit ani na adresu současných
vysokoškolských pedagogů, k jejich dosavadní práci a k tomu, jak budou nyní do
svých funkcí vybíráni a jaké před nimi budou stát úkoly. V článku explicitně
pravil, že „vysokoškolskými profesory byla přímo fetišsky ctěna autonomie, která
se však obrátila v něco docela jiného, než čemu měla sloužit. Autonomie ve
jmenování se zvrhla často v nejhorší osobní politiku. Pokud jde o rektory a
děkany, většinou nastupovali mechanicky, ovšem pokud se hodili vládnoucí třídě.
Jakmile se jí někdo nehodil, pak se ovšem rektorem ani děkanem nestal. Dnes
nemůžeme nadále uznávat dřívější až nemožnou definitivu u vysokoškolských
profesorů, která neexistuje vůbec nikde v našem státním zřízení. Při jmenování
funkcionářů nám zákon pomáhá, abychom je vybírali podle schopnosti. Rozšiřuje
61

Tamtéž.

62

Tamtéž.

63

Tamtéž.

39

se také doba, na kterou budou ustanoveni funkcionáři, rektoři a děkani, poněvadž
staré ustanovení prakticky vedlo k absurdnostem“.64
Zaujatě působí i slova poslance Pelikána, který ke studentům pravil, že
„s radostí vítají zákon o vysokých školách, neboť v něm vidí cestu, která je vede
ještě k těsnějšímu sblížení s pracujícími, která jim zaručuje hmotné podmínky
studia, dává jim možnost vědecké práce a spolurozhodování o všech otázkách
našeho vysokoškolského života“.65
Pozadu za svými kolegy z KSČ nezůstal ani sociálně demokratický
poslanec Kácl, který zdůraznil, „že vysoké školy musí být spjaty nerozlučně
s životem a jejich výsledky a poznatky vědy musí sloužit veškerému pracujícímu
lidu. Sovětská věda, přetvářející přírodu – pravil – nechť je nám zde vzorem.
Jenom v socialistickém státě mohou si vědečtí pracovníci klást tak vysoké cíle,
jako obracet tok řek, spojovat tisícikilometrovými kanály moře, měnit pouště
v úrodné země apod. Jen v tomto systému je vědec součástí veškerého dění. Jeho
práce slouží všem a jeho práce je také všemi podporována“.66
Neomezený přístup a svobodnou cestu k vysokoškolskému vzdělání
vyzdvihl ve své řeči další z vystupujících, poslanec za KSČ Podborský, přičemž
podle něj pouze nadání bude nyní rozhodovat o tom, kdo bude moci studovat.
V závěru článku je také uvedeno, že tentýž poslanec pak jménem sociální
mládeže, která přišla na vysoké školy, poděkoval vládě a ministerstvu školství,
věd a umění za všechnu péči. V úplném závěru svého proslovu vyzýval, aby „naši
vysokoškolští učitelé ve spolupráci se studující mládeží zaměřili vědeckou práci
na stále hlubší poznávání marxismu-leninismu. Jen tak dojdeme k novým
objevům, jimiž pomůžeme zabezpečit mír“.67
Lidovecký poslanec Barák se zabýval ve svém projevu zneužíváním vědy
v kapitalistických státech. Uvedl, že „francouzská vláda zbavila nedávno prof.
Joliot-Curie funkce vysokého komisaře v ústavu pro bádání o atomové energii,
protože žádal, aby atomová energie byla dána výlučně do služeb blahu lidstva.
Významný vědec a osvědčený bojovník za mír byl vyhnán z ústavu a zbaven
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možnosti pokračovat ve vědecké práci. Tak daleko může dojít věda ve službách
kapitalistů. Naše věda, řídíc se skvělým příkladem vědy sovětské, bude sloužit
životu, a ne smrti. Věda a umění, vycházející z našich nových vysokých škol,
bude sloužit své vlasti a pracujícímu lidu“.68
O situaci na Slovensku se rozhovořil poslední z řečníků, poslanec za KSS
Čaplovič, který nejprve vyjádřil spokojenost s počtem vysokých škol na
Slovensku a následně dodal, že „většina vysokoškolské mládeže nám zásluhou
ČSM znovu a znovu dokazuje, že nám roste nová inteligence, která si je vědoma
svých úkolů při výstavbě socialismu“.69 V samotném závěru důmyslně shrnul, že
„celé pokrokové Slovensko vítá nový vysokoškolský zákon, který znamená novou
epochu v dějinách našich vysokých škol“.70

3.6.

Oznámení o likvidaci fakulty veřejnosti

Zpráva o zrušení brněnské právnické fakulty vyšla v novinách 28. června
1950 pod titulkem Zpráva ze zasedání vlády, které se konalo o den dříve. V textu
se lze dočíst o změnách v organizaci vysokých škol, které vejdou v platnost od
studijního roku 1950/51. V tomto důsledku se zřizují v průmyslově rozvinutých
krajích Československa, konkrétně v Ostravě, Plzni a Pardubicích, tři nové vysoké
školy technického typu, aby nadále mohla být uspokojena poptávka po vysoce
kvalifikované technické inteligenci, vzhledem k plánovitému rozvoji základních
výrobních odvětví.
Dále je uvedeno, že „současně se soustřeďuje právnické studium v českých
zemích na Karlovu univerzitu v Praze a lékárnické studium na Masarykovu
univerzitu v Brně. Také zeměměřičské studium se soustřeďuje na vysokou školu
technickou v Brně. Soustředěním se zajistí lepší vybudování dotyčných studií“.71
Z toho vyplývá, že explicitní zpráva o zrušení PF MU v novinách vůbec
nezazněla. Autoři článku pouze uvedli, že se studium práv soustřeďuje na Karlovu
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univerzitu, aniž by se blíže věnovali problému zrušení samotné fakulty v Brně. Je
patrné, že veřejnosti byl tento verdikt sdělen velmi suše, přičemž vysvětlení tak
závažného kroku se omezilo na jedinou obyčejnou větu.

3.7.

Právní historie v době zrušení brněnské právnické fakulty

Rok 1950 znamenal konec velmi krátkého období, které bylo ve znamení
snahy o poválečnou obrodu fakulty. S uzavřením právnického studia se ruku
v ruce pojil i konec výuky oboru právní historie jako pedagogické disciplíny.
Bývalí vyučující ji však dále rozvíjeli jako vědní obor za hranicemi univerzity.
Navíc došlo k paradoxnímu jevu, protože počet brněnských právních historiků
z řad učitelů fakulty se nezmenšil, ale naopak zvětšil.72
Možnost přejít na jiné pracoviště ve městě dostali František Čáda a Jiří
Cvetler. Jejich další profesní cesta pokračovala na půdě ČSAV, konkrétně v
brněnské pobočce Slovanského ústavu. Aby z akademického života nadobro
nezmizeli profesoři Hynek Bulín s Jaroslavem Pošvářem, potřebovali si zajistit
nový vědecký zájem, orientovali se proto nově na právní historii. Lze konstatovat,
že všichni čtyři výše uvedení se mohli zařadit do skupiny těch šťastnějších
bývalých pracovníků fakulty, kteří sice již nesměli pedagogicky působit
v nejvyšších patrech naší vzdělávací soustavy, zato se ale dále mohli věnovat
vědecké práci. Nějaký čas ještě figurovali jako zaměstnanci univerzity, následně
se ale již stali kmenovými zaměstnanci ČSAV. Pro úplnost dodávám přehled
politického rozvrstvení přednášejících, nejprve z celkového pohledu Masarykovy
univerzity, dále z pohledu PF MU.73

3.8.

Předběžná zpráva o stavu právnických fakult
v letech 1950/1951
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Informace lze čerpat z Předběžné zprávy o stavu právnických fakult a
prací koordinační komise k zahájení školního roku 1950/1951, která je označena
přípiskem „tajné“74. Obsahuje čtyři body, hned první bod pojednává o procesu
zrušení právnické fakulty v Brně, dále jsou na pořadu situační zprávy o
právnických fakultách v Praze a Bratislavě a konečně některé společné problémy
všech fakult. V úvodním odstavci zprávy o stavu právnické fakulty v Brně bylo
uvedeno: „Usnesení předsednictva strany a na jeho základě vydané vládní nařízení
o zrušení právnické fakulty v Brně bylo všemi příslušnými orgány strany a státu
provedeno, takže lze říci, že k 15. září 1950 bude s konečnou platností převedena
agenda brněnské fakulty jednak na pražskou fakultu, jednak na bratislavskou
fakultu a jednak na právnický ústav ministerstva spravedlnosti.“75
Dále byl zachycen aktuální stav počtu studentů. Do Prahy bylo převedeno
do II. ročníku 42 studentů, do III. ročníku 91 studentů a do IV. ročníku 5 studentů,
celkem tudíž 138 studentů. Nebyla zde opomenuta ani informace o jejich politické
angažovanosti. Ze všech studentů, kteří byli převedeni do Prahy, bylo 83 studentů
organizováno v ČSM a jen několik v KSČ. Naopak převážná většina členů strany
odešla dostudovat do Bratislavy. Všem studentům bylo zajištěno ubytování na
příslušných kolejích. Až na několik málo případů tito studenti vykonali již
zkoušky na brněnské fakultě. Novým studentům, kteří byli v Brně v létě 1950
přihlášeni do I. ročníku, „byly přihlášky ke studiu soustředěny již na Prahu, takže
do této věci Brno již nezasahuje. Pro hladký průběh zápisu brněnských studentů
na pražské fakultě a pro převedení členů strany a členů ČSM do organisací
v Praze deleguje brněnská závodní organizace po 10. září 1950 do Prahy dva
odpovědné členy, kteří budou k dispozici jak pražské závodní organisaci KSČ, tak
děkanátu. Lze předpokládat, že zápis studentů i jejich ubytování v Praze až na
některé menší administrativní obtíže budou příslušnými činiteli dobře zvládnuty.
Pokud se týká profesorů, mají s výhradou schválení ústředního sekretariátu KSČ
působit v Praze dr. Blažke (katedrista pro občanské právo) a dr. Ečer (na katedře
mezinárodního práva). Nebylo zatím rozřešeno ubytování učitelů v Praze a věc
jest zejména v případě s. Blažkeho velmi naléhavá.“76
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Do Bratislavy bylo převedeno do II. ročníku 10 studentů, do III. ročníku
10 studentů a do IV. ročníku 19 studentů, celkem tedy 39 studentů. V ČSM byli
organizováni všichni, asi 25-30 byli přímo členové strany. „Při kádrovém výběru
těchto soudruhů dbali v Brně toho, aby jak po stránce politické, tak po stránce
odborné šly nejlepší kádry z Brna do Bratislavy. Všichni tito studenti vykonali již
v Brně veškeré předepsané zkoušky. Pokud se týká zápisu a bytování i pokud se
týká stipendií, jsou věci zajištěny podobně jako v Praze.“77
Těmito kroky se na dlouhých devatenáct let přerušil běh na brněnské
právnické fakultě. Byly tak citelně ovlivněny životní příběhy a osudy mnoha lidí,
nejen studentů, ale především jejich učitelů, ne všichni se znovuotevření fakulty
dožili.

3.9.

Obnovení právnické fakulty

Uplynula však další dekáda 20. století a českoslovenští státní představitelé
začali nesměle uvažovat o obnovení právnické fakulty. Proměnit myšlenku
v realitu se ale podařilo až v roku 1969. Zde je opět namístě upozornit, že o toto,
dá se říci již druhé obrození, se opět zasloužili její bývalí prvorepublikoví
pedagogové, kteří již byli ve velmi pokročilém věku. Jmenovitě se jednalo o
Jiřího Cvetlera, Hynka Bulína a Jaroslava Pošváře.
Rozhodujícím dnem pro obnovení právnické fakulty se stal 15. březen
1969, kdy vláda vydala stručné nařízení č. 35/1969 Sb. o zřízení právnické fakulty
na univerzitě v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém
v Brně.78 Finální fáze příprav proběhla opět ve strhujícím tempu, díky čemuž
mohli noví studenti nastoupit do studia již na podzim akademického roku
1969/1970.
V této době již byl pro vysokoškolské studium zásadní pouze tři roky starý
zákon o vysokých školách č.19/1966 Sb., jenž byl vzápětí novelizován zákonem č.
163/1969 Sb. Novela mimo jiné opět oslabovala autonomii vysokých škol ve
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prospěch ministerstva školství, zároveň stanovovala automatické ukončení
pracovního poměru pedagogům starším pětašedesáti let. Toto nařízení se zajisté
muselo přímo týkat i těch pedagogů, kteří se zasloužili o její znovuobnovení a
měli zájem na ní obnovit své pedagogické poslání. Jako příklad lze uvést
Jaroslava Pošváře. Ten však nastoupil do funkce vedoucího katedry správního
práva.
Pod vedením Jiřího Cvetlera vznikla katedra dějin státu a práva, který se
tak vrátil zpět do aktivního pedagogického a vědeckého procesu i přes své dřívější
nucené penzionování. Zasloužil se i o její kvalitní personální obsazení. Fakulta tak
byla postupně doplňována a mohla v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let
čerpat z nejen z řad absolventů jiných fakult, ale i ze své vlastní.
Důležitým osobnostem, které jsou spjaty s tímto obdobím, již nebude
záměrně věnována taková pozornost, neboť jejich akademické působení sahá nad
rámec této práce.

45

4.

OSUDY PEDAGOGŮ PO ZRUŠENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY

MASARYKOVY UNIVERZITY
Osudy vybraných pedagogů jsem se rozhodl sledovat od doby, kdy se
právnická fakulta opět ocitla v ohrožení, tj. od roku 1948. Vybral jsem si Františka
Čádu, Hynka Bulína, Jiřího Cvetlera a Jaroslava Pošváře. O atmosféře, která tehdy
panovala, je možno se dočíst v situační zprávě Masarykovy univerzity.79
4.1.

Situační zpráva

Za zmínku stojí situační zpráva z PF MU. Nepodařilo se mi dohledat
přesné datum, kdy byla sepsána, ale s největší pravděpodobností to muselo být
v roce 1949. Vyplývá to z časového rozmezí, kdy funkci děkana PF MU již
zastával J. Blažke (1949–1950), na druhé straně musela být sepsána předtím, než
padlo definitivní rozhodnutí o jejím zrušení. Zpráva byla rozdělena do třech částí.
První pojednávala o situaci před únorem 1948, druhá o situaci po únoru 1948, třetí
pak komentovala aktuální situaci.
Z první části lze vypozorovat, že PF MU v Brně měla v letech 1945/1946
celkem 569 posluchačů. V dalším roce se jejich počet snížil na 466, aby pak
nabral ostrý kurz vzhůru, když ji v roce 1947/1948 navštěvovalo 1709
posluchačů. Profesorský sbor a politická příslušnost posluchačů jsou zde popsány
následovně: „Profesorský sbor byl silně proti lidové demokracii a socialismu.
Většina posluchačů byla bez politické příslušnosti a v roce 1947 získal silné
posice Klub lidových akademiků a strana nár. socialistická. Před únorem 1948
bylo celkem na fakultě organisováno 40 soudruhů z posluchačů.“80
Ve druhé části, tedy v době po únoru 1948, bylo upozorněno na to, že
„většina profesorů na právnické fakultě marxisticky nepřednáší a tím se stává
hlavní problém fakulty ideologická fronta. Postoj a ideologická výše prof. sboru
má vliv na mentalitu posluchačů. Dalším úzkým profilem na právnické fakultě je
obsazení a práce jednotlivých ústavů. O vědecké činnosti na ústavech nedá se
79
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vůbec mluviti a pro kolektivní studium, organisaci kroužků, jsou ústavy za stavu
nynějšího personálního obsazení naprosto neschopné. Na fakultě bylo několik
případů vyšetřování a zatčení podle zákona na ochranu republiky. Po provedené
demokratisaci nastalo uklidnění a bylo pozorováno zvýšené studijní úsilí
posluchačů.“81
Aktuální situace na fakultě, tj. z roku 1949, kdy byl děkanem Jaroslav
Blažke, zní následovně: „Přes dvojí prověrku pracovišť není ani nyní mezi
zaměstnanci fakulty pořádek. Stav posluchačů se po demokratisaci podstatně
snížil, čímž nastalo po stránce pracovní veliké ulehčení pro administrativní aparát,
který je dnes nevyužit a mnohdy zůstává bez práce. Ve fakultní knihovně je
naprosto neplánované hospodářství, plýtvání státními penězi za nákup reakčních
knih, zatím co marxistická literatura je velmi slabě zastoupena. Knihy jsou dávány
do vazby bez plánu a výběru. Veškeré snahy po nápravě jsou záměrně sabotovány
samým ředitelem Čádou a oběma asistenty. Budou-li tyto skutečnosti odstraněny
a intensivně veden ideologický boj, jsou zde předpoklady pro přebudování
fakulty.“82
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4.2.

František Čáda (1895–1975)

František Čáda byl synem významného českého filozofa, pedagoga,
profesora a nositele stejného jména, Františka Čády. Vystudoval reálné a vyšší
gymnázium v Praze, dále pak pokračoval studiem právnické a filozofické fakulty
(1914–1918 a 1919–1922). V roce 1919 získal právnický doktorát a také
archivářský diplom na Státní škole archivních studií, což mu umožnilo, aby se
mohl do hloubky věnovat starším českým právním dějinám a sbírat podklady ke
kritickým edicím českých středověkých a raně novověkých právních památek.
Dostal se do blízkého kontaktu s Františkem Weyrem, jenž ho
charakterizoval jako „klidného, nehlučného a nenáročného“83 muže. Po ukončení
studií práv se uchytil jako koncipient v Českém zemském archivu, kde působil od
roku 1919 do 1922. Následující čtyři roky pracoval jako koncipista Archivu
Národního muzea v Praze. V roce 1923 byl v Praze habilitován pro obor
československých právních dějin, aby ho na jaře roku 1926 prezident jmenoval
mimořádným profesorem středoevropských právních dějin na brněnské právnické
fakultě a v roce 1933 obdržel řádnou profesuru. V těžkých časech roku 1939 vedl
přednášky a cvičení z českých právních dějin, jelikož fakultu musel pro své
postoje nuceně opustit profesor Bohumil Baxa.
František Čáda měl velkou zásluhu na rozvoji a kvalitní vybavenosti
fakulty, doplnil fakultní seminární knihovnu spolu s profesorem Dobroslavem
Krejčím, také se podílel na dobudování vnitřního zařízení nových fakultních
prostor.
Na svou osobu upoutal pozornost hned v prvních letech vzniku republiky,
a to především prací z historického semináře na UK Ležení podle českého práva
zemského. Zde lze nalézt kořeny jeho celoživotního zájmu o české a moravské
zemské právo, na jehož systematickém poznání měl velkou zásluhu, dále měl
mimořádnou zásluhu při vydávání starých právnických textů, jež se také staly
podkladem návrhu na jeho řádnou profesuru a za něž v roce 1931 dostal od České
akademie věd a umění Hlávkovu cenu první třídy. Před vypuknutím války stačil
ještě publikovat moravská zemská zřízení, kde v úvodní studii rovněž připojil i
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stručný přehled zápisů moravského zemského práva84. Od počátku dvacátých let
začal vydávat dodnes velmi cenné přehledy nově vydávané české právnické
literatury (do roku 1925 a z let 1926–1927). Není proto divu, že Čádova aktivní
práce se dočkala ocenění v podobě členství v mnoha vědeckých společnostech a
organizacích u nás i v cizině.
Děkanem právnické fakulty se stal ve školním roce 1936/1937, podruhé
jím byl pak jmenován ihned po skončení války. I on byl dán na podzim roku 1939
stejně jako ostatní profesoři na nucenou dovolenou s čekatelným, následně pak
zproštěn služby. V Brně poznal i odvrácenou tvář života, když byl v roce 1941
internován do nacistického vězení. Paradoxně nejprve pobýval v táboře Pod
kaštany, což bylo nedaleko fakultní budovy, poté byl přesunut do Kaunicových
kolejí. Krutou dobu okupace později popisoval v propagační publikaci Zdeptané
právo 1939–1945. Právnická fakulta MU za německé okupace (1949).
Zpět ke svému povolání se vrátil okamžitě po osvobození, nejprve
z pověření Národního výboru, již 30. dubna 1945. Spolu s torzem předválečného
pedagogického sboru a samozřejmě i nově jmenovanými profesory a docenty pak
fakultu rychle postavili na nohy. Posléze byl Čáda ministrem Zdeňkem Nejedlým
jmenován děkanem na zkrácený akademický rok 1945. V jeho postavení se nic
nezměnilo ani v následujícím akademickém roce 1945/1946. Díky jeho
vynikajícím organizátorským a pedagogickým schopnostem je mu připisována
enormní zásluha na tom, že v prvních nelehkých poválečných měsících byl na
fakultě obnoven provoz a mohl být také zvládnut obrovský nápor studentů, kteří
byli plni elánu, aby co nejrychleji dohnali ztracená léta. Tehdejší Čádův kolega,
Vladimír Kubeš, v jedné své práci napsal, že „obnova právnické fakulty je jeho
dílem a jeho nezapomenutelnou zásluhou“.85 S tím souvisí také skutečnost, že i
v dalších vypjatých chvílích při zániku brněnské právnické fakulty o pět let
později dokázal vynaložit veškeré úsilí k zachování bohatých fondů jím vedené
předválečné seminární knihovny, jež se stala součástí Státní vědecké knihovny
v Brně.
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Ještě než však došlo k likvidaci fakulty, byl František Čáda roku 1947
znovu pověřen, tentokrát svým bývalým kolegou a tehdejším ministrem školství a
osvěty

Jaroslavem

Stránským,

k přednášení

a

vedení

seminářů

z československých právních dějin. „Kromě náročné pedagogické práce,
odstranění důsledků její diskontinuity, přímého řízení fakulty a dvou jejích ústavů
(ústavu pro dějiny veřejného a soukromého práva středoevropského a ústavu pro
dějiny práva na území ČSR), včasného obnovení a stabilizace pedagogického
sboru se zasloužil o zahájení činnosti bohaté fakultní knihovny, která byla jeho
obětavostí a ve spolupráci s českými vlastenci po dobu okupace ukryta
v rozsáhlých depozitářích dnešní Moravské zemské knihovny, a mohla brzy
poskytovat nezastupitelné služby.“ 86 Díky němu měli studenti k dispozici Přehled
dějin veřejného práva ve střední Evropě (1945) a první díl přehledu
československých právních dějin, zachycující vývoj do doby husitství (Povšechné
právní dějiny československé I. Od dob nejstarších do doby husitské; 1947). Bylo
mu rovněž umožněno být členem sboru expertů pro reformu studia při
Ministerstvu školství a osvěty, působil také v Zemské archívní komisi.
V situační zprávě z PF MU (1949) byl uveden jako reakcionář s následnou
charakteristikou: „Politicky organisován není. Měšťácký odpůrce marxismu.
Lstivý, na oko loyální jak v přednáškách, tak jako ředitel seminární knihovny. Pro
knihovnu objednává všechny knihy, mimo pokrokové literatury. V knihovně
uschoval nacistické knihy od českých zrádců, prý pro studium nacismu. Závodní
organisace KSČ s ním měla několikrát konflikt, když se snažil všemi prostředky
brzdit provádění prověrky pracovišť. S uvedeným jsou stále větší či menší
rozpory. Reakční studenstvo, které nemohlo býti pro nedostatek důkazů
vyloučeno, v něm vidí oporu. Z řad těchto studentů formují se jeho
spolupracovníci. Vědecky je na úrovni průměrného středoškolského profesora
dějepisu. Látku traduje v naprosto měšťáckém duchu. Dovede do přednášek a
seminářů vpašovat jinotaje a narážky na jakoukoliv pokrokovou novinku (krajské
zřízení a podobně). Naděje, že by jednou mohl přednášet marxisticky je naprosto
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nemožná. Na socialistickou fakultu nikdy stačit nemůže jak osobně, tak politicky i
vědecky.“87
Zrušení brněnské právnické fakulty znamenalo pro Čádu ukončení jeho
pedagogické činnosti na vysokých školách, jelikož byl také donucen ukončit své
přednášky na filozofické fakultě, kde vyučoval dějiny veřejné správy a statistiku.
Tyto události však pro něj neznamenaly „vyhnání z vědeckého působení a
rezignaci na badatelské poslání. Pokračoval ve výzkumu českých a moravských
právních pramenů, který soustavně prováděl od roku 1918, neboť s Českou
akademií věd a umění a Státním ústavem historickým spolupracoval na projektu
jejich komplexního soupisu s kolegou Miroslavem Boháčkem, bývalým
profesorem římského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.“ 88 Společně
se podíleli na projektu zaměřeném na kompletní soupis rukopisů v českých
zemích, na jehož základě byla „usnesením prezidia ČSAV z 24. dubna 1953
zřízena Komise pro soupis rukopisů při ČSAV pod vedením akademika Václava
Vojtíška. Skutečnou činnost však začala komise vyvíjet až od 1. ledna 1955, kdy
byli Čáda s Boháčkem ustanoveni jejími jedinými vědeckými pracovníky.“ 89 Oba
se poté nezpochybnitelně zasloužili o rozvoj československé kodikologie, neboť
z jejich dílny pocházejí cenné soupisy mnohých rukopisných fondů, které v sobě
skrývají i do té doby neznámé rukopisy právních a dalších památek. Jako příklad
lze uvézt rukopisy Slezské knihovny v Opavě, rukopisy metropolitní kapituly v
Olomouci, dále rukopisy četných zámeckých knihoven, např. Metternichů
v Kynžvartě aj. Největší prací obou akademiků byl soupis středověkých rukopisů
Vědecké knihovny v Olomouci, na kterém pracovali bezmála dvacet let. Ani
jednomu z nich však nebylo dopřáno dožít se jeho vydání. Úctu zaslouží i díky
nim vzniknuvší řada edic středověkých památek, např. Řádu práva zemského aj.
Na závěr lze jako zajímavost uvést, že Františku Čádovi se také podařilo objevit
nedokončený koncept právní knihy Karla staršího ze Žerotína De iure nostro.90
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4.3.

Jiří Cvetler (1902–1991)

Jiří Cvetler v letech 1912–1920 studoval na gymnáziu na Královských
Vinohradech, následně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolvování
studia a získání doktorátu v roce 1924 odešel do právní praxe. Praktické
zkušenosti získával nejprve u znalce autorského práva doktora Lövenbacha, od
konce roku 1929 pracoval jako advokát. Roku 1941 působil ve vedení firmy
Vacuum Oil Company, a.s.
I při výkonu právní praxe rozvíjel svůj talent pro vědeckou a
pedagogickou činnost. Rozšířil své znalosti z oboru římského práva o celou
antiku, papyrologii a byzantistiku. V třicátých letech získal cenné poznatky a
zkušenosti z četných studijních pobytů, např. z Mnichova a Říma, z let
předchozích pak čerpal poznatky z Anglie a Francie. Na pedagogickou dráhu se
vydal v roce 1932, když nastoupil na Státní školu archivní v Praze, kde působil i
během války až do roku 1946. V těchto letech však také působil i na své alma
mater v Praze, kde se roku 1935 habilitoval. Přednášel zde pak jako soukromý
docent, vyjímaje dobu, kdy byly vysoké školy zavřené, až do roku 1946.
Roku 1946 byl Jiří Cvetler povolán na brněnskou univerzitu, kde projevil
velkou chuť a odhodlání v procesu poválečné obnovy právnické fakulty, kde měl
nastoupit po nacisty zavražděném profesoru Janu Vážném na katedru romanistiky.
Brno v něm také získalo erudovaného odborníka na římské právo s širokým
přehledem o vývoji práva orientálního a antického, kontinentálního a
anglosaského, navíc byl proslulý i svým vědeckým koníčkem – papyrologií.
Válečným konfliktem zpřetrhané kontakty v zahraničí obnovil opětovnými
studijními cestami. Cestoval nejprve do Francie, pak navštívil Španělsko a Itálii.
Z jeho tehdejší publikační činnosti lze kromě jiných představit stať O
ústavní záruky národního růstu, kterou přispěl v roce 1947 do posledního čísla
Vědecké ročenky brněnské právnické fakulty91. Nečekané a rychlé zrušení
právnické fakulty však znamenalo konec jeho učitelské profese.
Situační zpráva jej zařadila do škatulky reakcionář a dále ho
charakterizovala takto: „Do KSČ byl převeden ze soc. dem. strany při sloučení. Je
91
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advokátsky chytrý. Před únorem odpůrcem komunismu. Prohlásil jej za 2. a 17.
listopad. Práci ve straně se vyhýbá. Je schopen řečnit a má i na posluchače určitý
vliv. V soukromých hovorech se rád odvolává na marxistické klasiky, rád je cituje,
ale jde jen o knižní znalosti. Ke straně nemá vztah. Marxisticky nikdy přednášet
nebude, poněvadž mu k tomu chybí vnitřní přesvědčení. Osobně dovede býti
velice milý, na prvý pohled velice loyálním a obětavým, ale pokud se jedná o jeho
až přehnanou ochotu, jest známo, že chce být jmenován řádným profesorem.“92
Cvetlerovu reakci

na zrušení fakulty lze vyčíst

z jeho dopisu

adresovanému prof. Miroslavu Boháčkovi z 29. června 1950, kde Cvetler uvádí:
„[…] konečně podařilo rozhodující místa přesvědčit, že je na čase nás zrušit.
Nehledíc na důvody politické, byl to malý počet přihlášek u nás /asi 35/ i Praze do
I. ročníku, zejména však to, že se do naší krásné budovy tlačila stále vehementněji
technika, která vynaložila všecko úsilí, aby nás, když jsme její architektuře
poskytli v III. patře dočasný útulek, vystrnadila.“93
Roku 1952 přešel s některými kolegy do Slovanského ústavu ČSAV
v Brně, kde zaměřil svůj zájem na poznání polských a bulharských dějin,
středověké byzantologie a balkanistiky. V této době publikoval své práce doma i
zahraničí, především v Polsku. Poté ještě dokonce rozšířil svůj záběr o novější
dějiny Bulharska, a to se zřetelem na podíl českých právníků, kteří se podíleli na
budování bulharského státu a jeho správního a soudního aparátu.
I po odchodu do důchodu v první polovině šedesátých let se intenzivně
věnoval vědecké práci. Když došlo ke znovuotevření brněnské právnické fakulty,
byl Jiří Cvetler jmenován profesorem obecných dějin státu a práva, zejména
římského a zastával též funkci vedoucího katedry státu a práva. I v důchodovém
věku se s velkou chutí a entuziasmem pustil do budování katedry, zasloužil se o
její trvalé základy a pomohl navázat na její vědeckou tradici. Na počátku
sedmdesátých let odešel opět do důchodu, ale to neznamenalo konec jeho
vědeckých a pedagogických aktivit, když byl externě s katedrou dále spjat. Navíc
začal ještě spolupracovat s brněnskou filozofickou fakultou, konkrétně působil
v kabinetu balkanistiky a hungaristiky na katedře historie a etnografie zemí
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střední, východní a jihovýchodní Evropy. V osmdesátých letech se v této oblasti
aktivně podílel na publikační činnosti.
Jiří Cvetler za svůj život vytvořil a spoluvytvořil celou řadu učebních
pomůcek z oboru římského práva, antického práva, dějin orientálních států,
vývoje státu a práva Byzance a dějin státu a práva v Bulharsku, nelze
nevzpomenout ani na jeho nemalou činnost recenzní a informační. Svou vědeckou
prací se prosadil i v zahraničí, formálního uznání se mu například dostalo, když se
stal dopisujícím členem Intitut du Droit romain v Paříži a členem Association
internationale de papyroloques v Bruselu.
Jeho okruh zájmu byl extrémně široký, byl proto znám nejen svými
vynikajícími znalostmi z oboru, ale disponoval i enormním všeobecným
přehledem, ve kterém se mu mohl vyrovnat jen málokdo.
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4.4.

Hynek Bulín (1908–1996)

Tento brněnský rodák byl synem stejnojmenného významného právníka,
spisovatele a politika. Na tehdy ještě stále novotou vonící právnickou fakultu
Masarykovy univerzity nastoupil v roce 1927, doktorát získal v roce 1931.
Využil možnosti první krátkodobé právnické praxe u svého otce a poté se
odebral na studia do Lipska a Paříže. Po návratu absolvoval soudní praxi a
připravoval se na práci advokáta. Současně pracoval na habilitační práci
z civilního soudního řízení, obhájil ji roku 1936 a jako soukromý docent začal
působit na právnické fakultě ve svém rodném městě, kde setrval až do uzavření
vysokých škol v roce 1939. Ještě předtím však stihl složit advokátskou zkoušku,
proto mohl po nuceném opuštění fakulty začít vykonávat advokátskou praxi.
Za války se dostal do programu totálně nasazených a musel v roce 1943
nastoupit do továrny na výrobu leteckých motorů v Brně-Líšni. I Hynek Bulín byl
jedním z těch, kteří se ihned po osvobození vehementně zapojili do práce na co
nejrychlejším obnovení fakulty. Měl možnost vyučovat nejen svůj obor, ale
převzal také výuku římského práva, neboť profesor Jan Vážný, který ji měl před
válkou na starosti, během okupace tragicky zahynul. Prezident republiky jej v roce
1946 jmenoval mimořádným profesorem PF MU pro obor občanského soudního
řízení, a to se zpětnou účinností k 1. říjnu 1945. Svého ustavení do funkce
řádného profesora se však nedočkal.
Hynek Bulín coby žák Františka Weyra byl zastáncem normativní teorie
práva a od tohoto přesvědčení se neodchýlil ani v době, kdy se jeho vrstevníci
snažili hledat vlastní cesty právního poznání. Výstupy své práce publikoval v řadě
časopisů a příležitostných sborníků, přičemž pozornost na sebe upoutal již
pracemi ze studentských let. Ve třicátých letech vydal také drobnou studii Právní
teorie a praxe a obsáhlou práci Dovolání podle práva československého,
německého a francouzského, jež se stala podkladem pro jeho habilitaci. V ní pak
zpracoval komplexní rozbor československých právních předpisů platných
v českých zemích a dotýkajících se institutu dovolání.
V poválečných letech se Hynek Bulín zaměřil na zpracování komentářů
k základním předpisům civilního procesu a připravil mnohé materiály pro studijní
potřeby žáků. Spolupracoval také na vydání prací z pozůstalosti romanisty Jana
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Vážného, přispěl do posledního dílu Slovníku veřejného práva československého94
a v neposlední řadě se jako výkonný redaktor zasloužil o příspěvky do Časopisu
pro právní a státní vědu.
Roku 1950 byl v situační zprávě označen jako reakcionář, přičemž u jeho
jména ještě bylo připsáno: „Do KSČ přišel po únoru 1948. Dříve byl politicky
organisován u strany lidové. Po únoru 1948 bylo možno na něm pozorovat snahu
po přizpůsobení se, ale později se stále více stranil života na fakultě. Věnoval se
práci u soudu jako advokát. A od stranické prověrky, kde byl pověřen jako
kandidát na dva roky, se života ve straně pod nejrůznějšími výmluvami
nezúčastňuje. Stran úplně ignoruje. Ideologický růst nedá se očekávati. Je bigotní
katolík, ale pro katolickou akci se jej nepodařilo získat. Ztěžuje růst pokrokových
směrů na fakultě.“95
Kvůli změně poměrů nemohl vrátit ani ke své původní profesi advokáta,
neboť jeho soukromá advokátní praxe byla zlikvidována hned v roce 1948.
Ačkoliv formálně zůstal zaměstnancem univerzity, patřil k těm pedagogům, kteří
byli na přechodnou dobu umístěni do brněnské pobočky Slovanského ústavu
ČSAV. O čtyři roky později byl zařazen na seznam pracovníků ČSAV, přičemž ve
Slovanském ústavu získal stálé místo odborného, nikoliv tedy vědeckého
pracovníka. Nezvyklým odrazem dobových poměrů bylo jeho rozhodnutí věnovat
akademii věd rodinnou vilu v brněnských Pisárkách.
V roce 1964 mu nově vzniklý Ústav dějin evropských socialistických zemí
ČSAV96 umožnil návrat k vědeckému bádání. Za dva roky navíc mohl získat
hodnost kandidáta historických věd a krátce nato postoupit na místo samostatného
vědeckého pracovníka. Přes své podřadné pracovní zařazení se okamžitě
plnohodnotně zapojil do vědecké práce, orientované na právo, právní historii i
obecnou historii. Publikoval celou řadu studií, článků a recenzí a výsledky své
práce prezentoval také na řadě konferencí a kolokvií doma i v zahraničí, zejména
ve Francii, a mimo jiné rovněž pracoval na přípravě slovníku historické právní
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terminologie. V ČSAV ukončil pracovní poměr počátkem sedmdesátých let, neboť
se rozhodl nastoupit na obnovenou právnickou fakultu.
Uvolnění poměrů v republice roku 1968 a s ním provázané znovuotevření
brněnské právnické fakulty Hynku Bulínovi připravilo pole pro návrat do
pedagogické sféry v oblasti práva. Jednalo se však pouze o návrat částečný,
protože KV KSČ i přes kladné postoje vysokoškolských i nižších stranických
orgánů nedoporučil jeho přijetí do pracovního poměru, a tak mohl vést své
semináře pouze jako externí učitel. V této pozici setrval až do roku 1974.
V důchodovém věku ještě uplatňoval své nepřeberné zkušenosti z právní
oblasti v odboru bytového hospodářství Národního výboru Brno 1, v osobním
oddělení Brněnských výstav a veletrhů a v právním oddělení Závodu silnoproudé
elektrotechniky – MEZ Brno.
Plnohodnotného a důstojného uznání se mu dostalo až po roce 1989. Ve
svém pokročilém věku se již neodvážil do učitelského procesu, stal se však
členem Vědecké rady PF MU v Brně. Byl aktivně přítomen na řadě vědeckých
konferencí, které se pod záštitou fakulty konaly na počest jeho předválečných
učitelů a kolegů, a nepravidelně také přispíval články do fakultního Časopisu pro
právní vědu a praxi, kde mimo jiné vzpomínal na své učitele a kolegy. Pouze
v úryvcích se dochovala jeho připravovaná monografie, věnovaná F. Weyrovi. V
roce 1993 mu byl Masarykovou univerzitou udělen titul čestného doktora
právních věd a o rok později dostal Masarykovu medaili. Dočkal se i mnoha
jiných ocenění, např. Medaile Jana Evangelisty Purkyně Akademie věd ČR.
Dlouhý život muže, který se mohl pyšnit tím, že byl jako málokdo spjat se
svým rodným městem, a který „se stal právním historikem jen načas a ´z vůle
osudu´, tedy aniž by si tuto dráhu dobrovolně vybral“97, skončil 22. prosince 1996.
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4.5.

Jaroslav Pošvář (1900–1984)
Jaroslav Pošvář pocházel z úřednické rodiny. Roku 1919 úspěšně

odmaturoval na gymnáziu a poté se zapsal na PF MU. Studium práv dokončil
v červnu roku 1924. Rozhodl se však ještě dále vzdělávat a nově se zaměřil na
studium sociologie a filozofie na filozofické fakultě. Své mládí tak pevně propojil
se svým rodným městem, navíc bylo evidentní, že svou pílí směřuje k profesi
vědeckého pracovníka.
Hned po absolvování právnické fakulty a zisku doktorátu vykonával práci
úředníka, trvaleji se pak usadil v okresním úřadě pro Brno-venkov, kde působil
jako komisař politické správy až do roku 1930. Poté přešel na ministerstvo vnitra,
kde pracoval až do posledních dní první republiky, a setrval zde i po vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava. Během třicátých let, kdy pracoval na ministerstvu,
získal prostor i na vědeckou aktivitu, ve které se zaměřil na oblast správního
práva. Ještě před eskalováním vnitropolitických problémů se stačil v roce 1937 na
brněnské právnické fakultě habilitovat. Podkladem jeho habilitace byla práce
Nástin správního práva trestního I., kterou s podtitulem Studie o některých
pojmech, zejména o vině v roce 1936 vydalo nakladatelství Orbis.98 Vzápětí se mu
otevřelo pole k pedagogické působnosti, když začal vést přednášky o problematice
trestního správního práva. Z učitelské profese se však nemohl radovat příliš
dlouho. V roce 1938 musel přednášky z důvodu extrémního pracovního vytížení
na ministerstvu přerušit.
Po jejich znovuotevření o šest let později Jaroslav Pošvář z vlastní vůle
zanechal práce na ministerstvu a přešel na fakultu, která jej vychovala. Stal se
profesorem nauky správní a práva správního. V letech 1948–1949 byl jmenován
děkanem. Ovšem její rychlá a nečekaná likvidace o rok později i pro něj
znamenala konec jedné životní kapitoly, té, jež byla v jeho případě naplněna
zájmem o problematiku státní správy a správního práva. Z tohoto období zanechal
svým následovníkům řadu monografických i časopiseckých publikací. Lze zmínit
například jeho práce z oblasti akciového práva, které sepisoval v první polovině
třicátých let. Nejvýznamnější a na svou dobu ojedinělý byl jeho obsáhlý
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komentář, rozdělený do třech částí, nazvaný Akciová společnost, který vyšel
v roce 1933 v Praze.
Jeho publikace z oblasti správního práva trestního je zachycena mnohými
články, studiemi a statěmi. Detailnější přehledy výše zmíněné tematiky podal ve
svých třech monografiích. Jeho dílo bylo v této oblasti mimořádně přínosné a
dodnes je v mnohém jeho výklad některých pojmů správního a trestního práva
podnětný, „a to počínaje pojmy správa a veřejná správa přes pojmy správní právo
a správní právo trestní až k pojmu viny ve správním právu trestním“.99
Monografická díla Jaroslava Pošváře se i nadále rozrůstala. Mimo výše
zmíněné okruhy svého vědeckého zaměření se zajímal i o záležitosti obecných a
hraničních problémů správního práva a zabrousil i do sféry syntetických pohledů
na právo správní. Nejvýstižnějším dokladem z této oblasti je jeho práce Obecné
pojmy správního práva, která vyšla v roce 1947. Zde se pokusil ozřejmit pojem
práva a jeho metodologii. Dále zde zdůraznil rozlišení veřejného a soukromého
práva a mnohé další pojmy jako např. veřejná správa a soukromá správa a další.
Pro všechny monografie tohoto typu je shodné, že jsou prosyceny obecnými
úvahami, které zároveň v odpovídající míře berou v potaz platné právo. K jejich
zpracování autor čerpal z mnohých západních zahraničních literatur. Zde je
vhodné upřesnit, že je nepoužíval pouze pro znázornění a zhodnocení v nich
zmíněných odborných názorů, ale nebál se s nimi leckdy přímo konfrontovat.
„Vzhledem k tomu, že se převážná část pojednání v Pošvářových monografiích
pohybuje v obecné nebo zobecněné rovině, mají tyto publikace trvalou hodnotu a
příliš nepodléhají změnám v právní úpravě“.100 Svým smýšlením o teoretických
základech práva a jeho disciplíny se zcela jasně přihlásil k normativní právní
škole.
Ze situační zprávy vyplývá, že byl brán jako indiferent, a charakterizován
byl takto: „Do KSČ vstoupil po únoru 1948. Dříve byl organisován u strany nár.
soc. Ke straně nemá žádný vztah. Nové směry na vysokých školách ignoruje.
Děkanství za jeho vedení ztížilo provedené demokratisace a sám činil překážky,
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kde mohl, Marxistou není. Je bezduchý formalista, operuje starými předpisy
z Placht.-Havelky, o jejichž ducha se dosud nedovede oprostiti. V konstruktivní
práci je stálou překážkou. Po zvolení s. Blažkeho děkanem, byla mu nabízena
funkce proděkana, což odmítl. Jest dojem, že se nechce ´zkolaborovat´ s ´režimem
´, který dle něho zasahuje do ´akademických svobod´.“101
Zásadní změna v jeho životě nastala jeho přiřazením do Slovanského
ústavu ČSAV, konkrétně do jeho brněnské pobočky, kde strávil rovných jedenáct
let, až dosáhl důchodového věku. Ve svém novém působišti se začal zajímat o
numizmatiku. Vědomosti o ní získával z přednášek, kterých se účastnil jako
externí posluchač Filozofické fakulty MU. Svůj zájem soustředil především na
studium regálních práv102 a moravské i slezské mincovnictví.
Své nově nabyté vědomosti a znalosti o dějinách moravského
mincovnictví získané z přednášek a z návštěv archivů použil mimo jiné
do přehledu Moravské mincovny, který se dočkal vydání roku 1970. Vskutku
pozoruhodné je jeho nalezení úspěšného řešení problematiky geneze mince u
západních Slovanů. Dále zodpověděl i ekonomické otázky mladších časových
úseků, a to v díle Mincovní opatření na Moravě v letech 1750–1858 představené
v Moravských numismatických zprávách z roku 1970. Jako první ozřejmil
význam železných sekerovitých hřiven jako naturálního platidla vnitřní směny 9.
století na Moravě, konkrétně v monografii Velkomoravské železné hřivny jako
platidlo v Numismatických listech 1963. Dále shromáždil velmi cenné poznatky a
materiály k dějinám české numizmatiky. Syntéza pojmenovaná Měna v českých
zemích od 10. do poč. 20. století se stala jeho nejvýznamnějším dílem v této
oblasti. Poprvé vyšla roku 1962, následně pak v roce 1977, byla přeložena i do
zahraničí. Dále se zasloužil o vysvětlení složitých problémů týkajících se
hospodářských dějin a mnohých dalších souvisejících jevů a okolností, přičemž se
věnoval i přednáškovým aktivitám, nejenom u nás, ale v zahraničí.
Jaroslav Pošvář působil v řadě odborných komisí při ČSAV a předával
dalším generacím své znalosti na mnohých univerzitách. Za své dlouhodobé
erudované působení ve vědeckém životě obdržel několikeré vyznamenání, a to na
scéně domácí i zahraniční. Vybrat lze např. velmi hodnotnou stříbrnou medaili
101
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Národního muzea v Praze za rozvoj spolupráci numismatiky, získal však i mnohá
další.
Na sklonku života se Jaroslav Pošvář mohl ještě radovat ze znovuotevření
brněnské právnické fakulty. Rok po okupaci vojsky Varšavské smlouvy se stal
profesorem a vedoucím katedry správního práva. Za další rok však své působení
na vysokoškolské půdě ukončil, neboť byl donucen na základě účelového zákona
o věku pedagogů nebo vyučujících na univerzitách odejít opětovně do důchodu.
Zároveň se alespoň dočkal od Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně
uznání, a to v podobě hodnosti kandidáta historických věd za dvacetiletou práci
v oboru historie. Dále ještě působil na právnické fakultě jako člen vědecké rady a
bylo mu umožněno publikovat ve fakultních edicích. K problematice správního
práva a veřejné správy se ale už trvaleji nevrátil.
Jaroslav Pošvář se zařadil po bok kolegů Hynka Bulína a Jiřího Cvetlera,
kteří měli příležitost působit na právnické fakultě nejprve před jejím zrušením, ale
následně se dočkali i možnosti podílet se na jejím znovuotevření po devatenácti
letech.
Za zmínku rovněž stojí zmínit i charakteristiky profesorů V. Chytila a V.
Vybrala, přičemž oba byli označeni jako reakcionáři s následující charakteristikou:
„Václav Chytil – poslanec za lidovou stranu. Rafinovaně a zastřeně potírá ve
svých přednáškách a seminářích marxismus. Svůj obor národní hospodářství
přednáší výhradně kapitalisticky podle Engliše. S oblibou dokazuje příslušníkům
KSČ s notnou dávkou ironie, že neznají marxismus. Sám jest vědecký žák
Weyerův a Englišův. Marxismus má vyčtený z knih. Je nejnebezpečnější člověk
politicky na fakultě. Ustavičně zdůrazňuje svobodu vědy. Jeho výroky „přijmu
každý vědecký názor, jen když je odůvodněn“. Stolice, kde by měl být marxista,
je obsazena antimarxistou. Vyžaduje nejrychlejší nápravy. Vladimír Vybral –
významný exponent lidové strany. Přednášel ideologii lidové strany v Mitrově.
Má konexe s Hálou. Je vybroušený formalista, měšťácký vědec. Před únorem
spolupracovník Bohdana Chudoby. Své smýšlení nezměnil, ale maskuje je
s naprostou pasivitou a obratným manévrováním.“103
103
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ZÁVĚR
Věřím, že tato práce poskytuje ucelený pohled na praktiky nově vládnoucí
KSČ se zřetelem k oblasti právního vzdělávání. Především je zde zachycena
proměna univerzitního života z demokratického na totalitní a svým způsobem i
proměna vrstvy intelektuálů, jež nastala ihned po únoru 1948 a jež je z dnešního
pohledu jedním ze střípků, které komunistický režim v padesátých letech
minulého století zasazoval do pochybné mozaiky importované stalinistickým
Sovětským svazem.
Ve sledovaném období československých dějin byl nenávratně ovlivněn
bezpočet lidských osudů. V tomto případě byla postižena početná a významná
skupina intelektuálů – vysokoškolských učitelů, kteří se již dále nesměli věnovat
svému životnímu poslání, a současně ještě početnější řada studentů, kterým
nebylo z ideologických důvodů umožněno studovat vysokou školu nebo kteří
museli svého studia zanechat. Je ovšem nutné připomenout i ty, kteří byli v roce
1950 řádnými studenty PF MU a kteří byli nuceni přestoupit na jinou fakultu, a to
buď do Prahy, nebo Bratislavy.
Osudy lidí, které byly provázány tak či onak s PF MU, se začaly měnit od
18. května 1950, kdy byl v ČSR přijat nový vysokoškolský zákon, jenž především
zcela likvidoval tradiční akademické svobody, dále byl výkonnou mocí stanoven
rozsah a směr vědeckého bádání stejně jako akademická spolková činnost, byly
měněny výukové osnovy, s čímž souviselo zakládání nových kateder pro výuku
předmětů nezbytných pro komunistický režim atp. (zákon č. 58/1950 Sb., o
vysokých školách).
Na případu likvidace brněnské právnické fakulty, která svým významem
vysoce přesahovala svůj region a byla výrazným vědeckým centrem právní
filozofie, bylo demonstrováno, že doba prvních let komunistické vlády byla dobou
destrukce akademických svobod, jež byly zcela potlačeny ideologickou
demagogií. To vše se pojilo se snahou vytvořit nový systém komunistické justice,
jenž měl fungovat pod taktovkou neomezené vlády jedné strany.
V zájmu „rychlých náprav“ byly zřízeny tzv. Akční výbory, které se hned
v prvních dnech po převratu v únoru 1948 daly do práce a postaraly o odstranění
nového režimu

a nežádoucích profesorů, stejně tak jako např. studentského
63

spolku Všehrd, jenž doplatil na to, že převážná většina jeho členů byla zásadní
odpůrkyní prováděných změn. Důsledkem cíleného poklesu počtu vyučujících,
způsobeného uvedenými čistkami, bylo jejich částečné nahrazování odborníky
z praxe. Mezi lety 1949 až 1950 probíhaly tzv. studijní prověrky, na jejichž
základě byla vyloučena ze studia na právnických fakultách bezmála polovina
studentů.
Výše zmíněné potvrzuje i právník, státovědec a mimo jiné první děkan
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jehož normativní školou byla PF MU
v období první republiky zejména reprezentována a jenž byl z politických důvodů
z fakulty na jaře roku 1948 vyhozen, prof. František Weyr, a který ve svých
pamětech z počátku padesátých let minulého století uvedl, že „v červenci roku
1950 byla Právnická fakulta Masarykovy university – podle očekávání jejích
vrahů – definitivně zabita. Její smrt nenastala však bez dlouhého předcházejícího
utrpení, neboť smrtelná choroba, která vedla k její konečné zkáze, počínala se již
v březnu roku 1948, když jejího vedení zmocnili se Troglodyti.“ 104 F. Weyr pak
pokračoval výpovědí: „Věděl jsem, že tato fakulta již v onom březnu 1948
přestala býti skutečnou ‘universitní’ fakultou, nýbrž že tu šlo o něco, co se sice
odehrávalo v téže budově, ve které dříve fakulta byla, a ve formách, které navenek
mohli u prostomyslných lidí vzbuzovati dojem, že tu jde o vysokoškolský provoz.
Zasvěcenci však věděli, že nešťastná fakulta ve skutečnosti nezemřela teprve
v červenci roku 1950, nýbrž již v březnu roku 1948.“105 Nebyl jediný, komu
v okamžiku zrušení PF MU v mysli vytanuly myšlenky na náročnou, ale zároveň
milovanou práci při jejím zakládání, zároveň však tyto smutné vzpomínky doplnil
vírou, že „pokud jde o smrt Právnické fakulty Masarykovy university, jsem o její
dočasnosti tak skálopevně přesvědčen, že přeji všem křesťanům stejnou
skálopevnost ve víře z jejich z mrtvých vstání!“106 Nutno podotknout, že F. Weyr
měl v tomto ohledu pravdu, ovšem jejího znovuotevření o devatenáct let později
se již stejně tak jako někteří další bývalí profesoři nedožil.
Nepodařilo se mi však dohledat prokazatelné dokumenty, které by
s určitostí dokázaly odpovědět na otázku, zda hlavními strůjci likvidace PF MU
104
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byli, jak právě uvádí ve svých Pamětech F. Weyr, rektor MU z roku 1950 dr.
František Trávníček společně s jejím posledním děkan v témže období dr.
Jaromírem Blažkem.
A tak hlavní záminkou ke zrušení PF MU, zůstává teze, která byla zároveň
i představena veřejnosti, že naše socialistická republika nebude již nadále
potřebovat tolik právníků, jako v minulosti, neboť v nově se rodící rovnoprávné
třídní společnosti nebude již zapotřebí řešit tolik sporů. V neposlední řadě se při
rušení argumentovalo, tím, že se díky tzv. kádrovým posudkům dostalo PF MU
malého počtu zájemců o studium, současně byla díky čistkám v pedagogickém
sboru výrazně oslabena kvalifikovanost a vzdělávací zkušenost zdejších učitelů.
Domnívám se, že svůj vliv sehrály i nově vzniklé tzv. Právnické školy pracujících
(PŠP), protože zdejší kádrově prověření a režimu loajální absolventi byli postupně
dosazováni do řady míst nově se zavádějící komunistické justice, fungující jako
„orgán aplikace třídního práva, jehož úkolem měla být likvidace všech skutečných
i domnělých nepřátel komunistického režimu a udržení neomezené vlády KSČ.“ 107
Budova PF MU byla po jejím zrušení dána do užívání Vojenské akademii
Antonína Zápotockého, přičemž fakultě byla navrácena až v roce 1990.
To vše bylo dílem vytváření nového systému právní moci, sloužícího jako nástroj
represe vůči nepoddajným obyvatelům. „V rámci tzv. právnické dvouletky (19481950) začala přestavba celého právního řádu podle sovětského vzoru, kdy
zákonné normy, včetně kodexů, měly za cíl upevnit moc komunistické strany a
vyjádřit podřízenost práva politickému zájmu držitelů vládní moci.“108
Profesoři, o kterých se zde podrobněji zmiňuji, sice po různých peripetiích
„přežili“ rok 1948, nicméně společně s uzavřením PF MU o dva roky později byla
i jejich pedagogická činnost natrvalo zpečetěna. A i přesto, že následně našli
uplatnění jako řadoví pracovníci v institucích, jako byl např. Slovanský ústav
ČSAV se sídlem v Brně nebo rukopisná komise Archivu ČSAV. Zařadili se tak do
výčtu osobností, které byly komunistickým režimem nespravedlivě a nepřiměřeně
perzekvovány. Toto opatření zajisté nelze plně srovnávat s ještě větší černou
skvrnou naší minulosti, jakou byly v téže době vykonstruované politické procesy,
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jež končily smrtí nespravedlivě obviněných. Každopádně ale stejně došlo nejen k
nenávratnému ovlivnění životů brněnských učitelů a jejich rodin, ale k tvrdému
zásahu do života české kulturní reprezentace.
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RESUMÉ
Diplomová práce pojednává o likvidaci Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně (dále PF MU), která proběhla po skončení školního roku
1949/1950. O jejím zrušení bylo definitivně rozhodnuto výnosem nového
vysokoškolského zákona z 18. května 1950 (č. 58/1950 Sb.), který zároveň na
území Československa zcela likvidoval tradiční akademické svobody. Komunisté
tento krok zdůvodnili tím, že v novém socialistickém státě již nebude tolika
právníků potřeba. Studium práv se pak soustředilo pouze do Prahy a Bratislavy.
Již po únorovém převratu ve prospěch komunistické strany a nástupu
nového totalitního zřízení v roce 1948 došlo na PF MU k nucenému odchodu
některých pedagogů, kteří byli díky své minulosti novému režimu nepohodlní. Ti,
kteří směli zůstat, pokračovali ještě dva roky ve své pedagogické činnosti. Po
uzavření PF MU však již ani těmto profesorům, o kterých pojednává druhá část
této práce, nebylo umožněno pokračovat ve svém životním poslání. Většina z nich
posléze našla uplatnění v ústavech Akademie věd ČSR.
PF MU byla nakonec uzavřena dlouhých devatenáct let.

This diploma thesis explores the dissolution of the Law Faculty of the
Masaryk University in Brno, which took place after the 1949/1950 academic year.
The cancellation of the faculty was finalized by the new Higher Education Act no.
58/1950 Coll., which was passed on May 18, 1950. The act also ruined all
traditional academic freedoms in the Czechoslovakia. The Communists claimed
that there is no need to have so many lawyers in the new socialistic country.
Therefore the legal studies remained only in Prague and Bratislava.
Several faculty members were dismissed from the Law Faculty of the
Masaryk University right after the overturn in 1948 due to their activity during the
previous regime. Those who remained could stay at the university only for two
more years. However, after the cancellation of the faculty even those professors
were not allowed to pursue their life mission. A majority of them ended up
working in the Academy of Sciences.
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The Law Faculty of the Masaryk University remained cancelled for 19
years.
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