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Téma disertační práce Jakuba Jareše je zásadní nejen z hlediska univerzitních dějin v kontextu 

společenského a politického vývoje ve 20. století, ale je důležitým aspektem i současné 

debaty o reformě vysokého školství v České republice. Na jedné straně tak otevírá obecné 

otázky po způsobech a příčinách formování vrcholné modernity poloviny 20. století a rolích, 

které v nich sehrály univerzity, resp. akademické prostředí obecně. Na druhé straně však 

ukazuje, nakolik je naše akademická současnost svázaná se stalinskou érou vysokoškolských 

reforem. Tento aspekt přesně vystihuje autor v posledním odstavci práce, když jmenuje, co 

vše ze zákona roku 1950 stále platí a je respektovaným rámcem dnešního vysokoškolského 

systému. Jakub Jareš si je dobře vědom obou aspektů tématu a dokáže tak uvažovat o 

minulosti s ohledem na současné problémy a o současnosti s ohledem na problémy 

historického vývoje.  

Přidržím se dobrého zvyku, který říká, že je nejprve nutné vyzdvihnout pozitiva práce a až po 

té přistoupit ke kritickým připomínkám. Musím předeslat, že bude-li pochvalným 

komentářům věnováno méně prostoru než kritickým, neznamená to, že by převládala negativa 

ve zpracování tématu. Právě naopak. Jarešova disertační práce je velmi kvalitně zpracovanou 

monografií s obdivuhodnou interpretační schopností a syntetickým nadhledem, což právě 

vyvolává celou řadu otázek a námětů, jak jeho argumentaci dále podpořit či upřesnit. 

Autorův přístup zahrnuje několik originálních rovin, které zdaleka nejsou v oblasti 

univerzitních dějin samozřejmostí, obzvláště v domácí badatelské tradici.  

Za prvé J. Jareš propojuje vývoj vysokého školství s obecně historickým kontextem nikoliv 

pouze mechanicky, či jednostranně. Pokud přihlíží k obecnému dobovému kontextu, využívá 

velmi dobře recentních prací současných především zahraničních autorů, kteří v některých 

případech v jistém napětí vůči převládajícímu českému narativu válečných a poválečných 

dějin poukazují na kontinuitní aspekty tehdejšího vývoje. Již samotné vymezení badatelského 

pole a struktura práce směřuje k interpretaci tzv. komunistické reformy roku 1950 jako 

výsledku diskusí a návrhů předchozích desetiletí. Právě na tomto příkladu je totiž možné 

diferencovaně (tedy nikoliv černobíle) ukázat nakolik byla stalinská proměna vysokého 

školství výsledkem nebo součástí modernizačního procesu Západu a nakolik byla naopak 

krátkodobým experimentálním „vybočením“. Pozornosti se tak dostává správně již dvěma 

základním modelům moderního univerzitního vzdělávání – humboldtovskému a 

napoleonskému, které tvoří páteř kontinentálního vývoje vysokoškolských systémů. Současně 

je adekvátně věnován prostor meziválečné (a částečně i starší) tradici českého pedagogického 

myšlení a jeho ukotvení v ideologickém rámci českého národního hnutí, resp. 

čechoslovakismu. 

Za druhé je nutné vyzdvihnout autorovu schopnost zobecnění a vytvoření plynulého narativu, 

který na jedné straně poukazuje na problematické otázky, na druhé straně však vypráví 

logicky vystavěný příběh. Ostatně tento přístup se odráží také v celkové struktuře textu, která 

sleduje chronologickou perspektivu, přestože se autor v jednotlivých kapitolách vrací 

k jednotlivým výzkumným problémům práce.  

Za třetí však také platí, že silnou stránkou J. Jareše je podrobná analýza diskusí o roli a 

směřování vysokého školství, kterou ukazuje jak na předválečném období, tak ve válečném 

a poválečném kontextu. Zde jistě tkví analytické jádro práce, které je vlastním původním 

přínosem autora a které je založené na solidním pramenném, zejména archívním výzkumu. 



Za čtvrté je nutné vyzdvihnout i snahu nejen interpretovat vývoj českého vysokého školství 

v kontextu zahraničního bádání o vysokém školství, zejména ve 20. století, ale i přinést 

vlastní inovativní řešení. Velmi oceňuji snahu vřadit vlastní závěry do zahraničního 

badatelského diskursu (Connely, Jarausch, Tromly) a schopnost autora některé z jejich 

argumentů i zpochybnit. Tyto dílčí argumenty by jistě obstály i v případě publikace práce 

v zahraničí. Neodpustím si však zmínit jedno opominutí, a to v případě thunovské reformy 

v Rakousku, kde autor nezohlednil nejnovější literaturu rakouských autorů k tématu (práce 

Christofa Aichingera, Jana Surmana). 

U autora se schopností inovativní interpretace však spíše překvapí jistá nedotaženost 

celkového konceptuálního rámce práce, který by měl být vysvětlen v úvodní a závěrečné 

části. Základní téma je v úvodu představeno dostatečně, problematické je však, dojde-li na 

vymezení výzkumných otázek a metodologie. Autor sice na začátku formuluje čtyři okruhy 

otázek, které si bude klást, ale nedokáže je propojit do jednoho jasně formulovaného 

argumentu. Navíc konstatuje, že třetí a čtvrtý okruh „sleduje pouze periferně“ (s. 11).  

Vezmeme-li to v úvahu, tak by hlavní výzkumnou otázkou práce mělo být za prvé, „co bylo 

vlastně po válce reformováno a zda byla tato reforma vůbec potřebná“ (s. 10). Nedomnívám se 

však, že by autor nějak systematicky tuto otázku v práci řešil. V závěru se navíc ohrazuje proti 

„zdání“, že by v práci tvrdil, že byla reforma „nevyhnutelná“ (s. 203). Neříká však ani opak a 

odpověď na tuto otázku mu tak poněkud uniká. Domnívám se, že to vyplývá především ze 

zaměření práce na programy reformy vysokého školství a skutečnou potřebnost reforem tak může 

J. Jareš posoudit pouze na základě zhodnocení tehdejší situace samotnými reformátory, resp. 

analýzou jejich návrhů. Zde je také největší napětí textu, které se autorovi střídavě daří a nedaří 

řešit. Není tak např. zřejmé, jestli má čtvrtá kapitola identifikovat reálné rozpory poválečného 

školství, nebo má přinést jakýsi dílčí kontext pro následující analýzu politických programů.  

Stejně jako není zřejmé postavení této kapitoly v celkové argumentaci práce, tak není jasné, proč 

v ní autor vyzdvihuje právě problémy, kterým se zde věnuje. Dalo by se souhlasit, že 

strukturálním problémem poválečných let byl „nával“ studujících, očekával bych však v tomto 

případě přesnější analýzu založenou na datech. Autor tak např. uvádí pouze dílčí počty studujících 

v letech 1938 a 1945. Otázkou pak je, jestli měl poválečný vývoj charakter masifikace (dle M. 

Trowa), či šlo spíše o krátkodobou odloženou poptávku a ke skutečnému zmasovění došlo až 

mnohem později? Současně tady však najdeme i pasáž, která poukazuje na poslaneckou iniciativu, 

jejímž cílem bylo v reakci na velké pošty uchazečů zavést přijímací řízení, což jednoznačně 

zpátky vrací výklad k vysokoškolské politice. Podobně je důležitá otázka právní kontinuity 

s předválečným vývojem, ovšem i zde je výklad věnován více její konkrétní podobě ve 

vysokoškolské politice v prvních letech po válce než dobovému legislativnímu kontextu. Čtvrtá 

kapitola tak jednoznačně nepomáhá najít potřebné zrcadlo, které by umožnilo konfrontovat 

analýzu tehdejšího stavu vysokého školství a návrhů na jeho reformu, tj. jejich „potřebnost“.  

Hlavní přínos práce tak spočívá ve druhém okruhu otázek, tj. v analýze ideových východisek 

reformních návrhů. Ovšem i zde se projevují jisté konceptuální a metodologické deficity práce. 

Jestliže se autorova analýza pohybuje od politicko-filozofických rámců reforem (marxismus, 

humanistický idealismus, nacionalismus atp.) po konkrétní technická řešení dílčí problémů, nabízí 

se klasická politologická konceptualizace politiky jako sféry tří dimenzí: polity jako obecného 

politického řádu, politics jako oblasti konfliktního utváření politiky a policy jako sféry podob a 

procesů realizace konkrétních politických cílů. To by totiž umožnilo autorovi lépe definovat a 

strukturovat výzkumný předmět, tj. reformu vysokého školství. V první dimenzi by šlo o otázku 

proměny politického řádu, resp. režimů, v druhé o spory o cíle a zdůvodnění reformy mezi 

klíčovými aktéry a ve třetí o konkrétní návrhy řešení (včetně zákonné normy) a jejich 

implementaci.  

Ostatně lépe strukturovaný konceptuální aparát by také pomohl lepšímu chronologickému utřídění 

materiálu. Jakkoli jsou jednotlivé kapitoly koncipovány chronologicky, v rámci nich se často 

autor vrací nebo předbíhá k předchozímu nebo pozdějšímu vývoji, čímž se některé motivy i 



několikrát opakují bez odpovídajícího vysvětlení souvislostí. Na některých místech se tak zdá, že 

kapitoly vznikaly jako samostatně stojící texty.  

Jako poslední výhradu bych rád zmínil problém, který je odvrácenou stranou autorova 

syntetizujícího stylu v částech, které pojímají spíše obecné vývojové a problémové 

charakteristiky. Jakkoli J. Jareš dokáže čtivě až strhujícím způsobem pojednat obecné trendy a ve 

zkratce vyostřit interpretační pozice, činí tak někdy až příliš povrchně a bez odpovídající 

argumentace. Nevyhne se tak někdy floskulím jako např. „s uzavřením vysokých škol v listopadu 

1939 utichá vyprávění historiků o dějinách českého vzdělávání a vědy“ (s. 63) nebo povšechným 

popisům bez udání zdrojů (např. první odstavce části „Trhliny v právním vědomí“ nebo poslední 

odstavec na s. 116). Zobecnění zde potom není výsledkem analýzy a argumentace, ale prostého 

konstatování, byť se nejedná o zavádějící nebo mylná tvrzení. 

Práce i díky tomuto aspektu otevírá celou řadu otázek, od zcela konkrétních po úplně obecné. Pro 

debatu nad textem disertace bych navrhl věnovat se třem.  

Za prvé, jak vůbec můžeme zkoumat souvztažnost debaty o cílech, povaze a programech reformy 

vysokého školství s reálnou podobou vysokých škol určité doby? Zatímco reformní diskursy 

můžeme relativně snadno vymezit, najít jejich ideologické kontexty, srovnávat je a analyzovat 

způsoby utváření hegemonie, stav vysokého školství můžeme kvantitativně a kvalitativně popsat, 

metodologicky je však problematické normativně zhodnotit, jestli ho bylo možné považovat za 

špatný či dobrý. Potřebné normativní východisko bylo už vždy součástí popisu stavu. Dobrat se 

tak podle mého názoru můžeme maximálně k závěru, že určité aktérské pozice byly v určité 

situaci konzervativnější a jiné progresivnější, ale i tady potřebujeme explicitní definici pokroku, 

ať již pozitivní nebo negativní. 

Za druhé bych vznesl otázku, jestli Jarošova práce ještě více, než uvádí sám autor, nezpochybňuje 

connelyovskou tezi o sebesovětizaci východoevropských vysokoškolských systémů. Jakkoli nelze 

vyvrátit do jisté míry přítomnou legitimizaci poválečných reforem sovětskými vzory, ukazuje se, 

že výsledné reformy nebyly jen výsledkem starších domácích tradic, ale hlavně hledáním 

odpovědí na otázky vrcholné modernizace, které dodala novou dynamiku druhá světová válka. 

Vždyť i onen sovětský model vysokého školství byl postupně vznikající a ustavovaný systém, 

který musel reagovat na obecné otázky modernizace společnosti. Klíčovým diferenciačním 

prvkem tak vůbec nemusí být vztah k referenčnímu rámci sovětského modelu, ale vlastní 

dynamika modernizačních procesů a jejich předpokladů v jednotlivých zemích. 

Konečně za třetí si dovolím osobní komentář k naší akademické současnosti. Jareš správně 

poukazuje na fakt, že celá řada prvků oné „komunistické“ reformy vysokého školství přešla bez 

hlubší reflexe do naší polistopadové „nekomunistické“ vysokoškolské praxe. Je nutné položit si 

otázku, proč tomu tak bylo? Nebylo tomu tak proto, že Humboldtovské ideály hlásané jako jakési 

antikomunistické retro v 90. letech již nebylo možné v podmínkách modernizované 

postindustriální společnosti fakticky realizovat v praxi? Neodvedla tato Humboldtovská ideologie 

naše univerzity do přílišné izolace a odloučenosti od aktuálních problémů současné společnosti? 

A neměli bychom se spíše než obraně této ideologie věnovat promýšlení a posouvání za 

modernistický program poválečných reforem, které jednou pro vždy změnily univerzitní 

vzdělávání, a to směrem k nové roli univerzity v postindustriálním světě globálních sítí?  

 

Disertační práci Jakuba Jaroše doporučuji k obhajobě a po zohlednění uvedených připomínek i 

k publikaci.     

 

V Praze 16.5.2016 

 

Karel Šima 

 


