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13:05 Předseda komise prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., zahájil obhajobu, představil přítomné 

členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta.  

 

13:08 Školitel PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., stručně shrnul a zhodnotil průběh studentova 

studia a jeho disertační práci. V krátké řeči odkázal na písemný posudek vedoucího disertační 

práce. Neopomenul uvést a pozitivně ohodnotit, že Jakub Jareš disertační prací navazuje na 

vlastní bohatou a ceněnou vědeckou práci a úsilí předchozích let (v podobě dílčích článků i 

kolektivních monografií), jehož středobodem byla reflexe normalizačního života na FF UK 

rozšířená v konečné fázi o obecné dobové vysokoškolské dění (konkrétně se jedná o edice 

dokumentů a analytické práce na projektu k tématu normalizace, o inventarizaci archivního 

fondu…). 



 

13:12 Mgr. Jakub Jareš představil přítomným strukturu a základní teze své disertační práce, ve 

které se zabývá komunistickou reformou českého vysokého školství po 2. světové válce. 

Soustředí se na kořeny komunistického experimentu a schválením vysokoškolského zákona 

v roce 1950 v podstatě končí. Snaží se odhalit příbuznost komunistické reformy 

s modernizačními tendencemi v západních státech. V disertační práci: 

1/ se soustředí na diskuse i spory o budoucnosti českého vysokého školství vedené od 30. do 50. 

let 20. století, 

2/ věnuje se ideovým východiskům reformních návrhů, 

3/ zaměřuje pozornost na aktéry reformy a obecně přijímanou tezi o tzv. studentokracii, 

4/ zaměřuje se na výsledky reformy, i v souvislosti s humboldtovskými principy. 

Jakub Jareš z výše uvedeného vybral poté některé otázky, které si v disertační práci kladl a 

pokoušel se je zodpovědět: Proč mluvíme o sovětizaci a sovětském konceptu kateder v systému 

vysokých škol 50. let 20. století? Byla reforma vysokého školství na českém území potřebná? Co 

se následně v souvislosti s realizací reformy a jejím promítnutím do každodenní praxe i reality  

na přelomu 40. a 50. let 20. století stalo – a jak vše zapadá do kontextu tehdejších změn ve 

školství v československém, evropském i světovém kontextu? Pokouší se srovnat vývoj 

vysokoškolského dění na Západě a na Východě – i s genezemi v předválečných 30. letech. 

Věnuje velkou pozornost dění za 2. světové války, kdy se jednotliví aktéři diskusí o možné 

reformě zaobírali myšlenkami na poválečnou reformu školství (např. v řadách čs. emigrace 

v Británii, mezi bývalými vysokoškolskými posluchači soustředěnými v domácím odboji za 

Protektorátu, i v době války vytvořenému komplexnímu programovému návrhu profesora pražské 

techniky Miloslava Valoucha, ve kterém se držel zásad organizace sovětského vysokého 

školství…) a po 2. světové válce, kdy se při uvažovaných reformách čerpalo právě z těchto před- 

a válečných myšlenek. Sledoval vývoj organizace vysokých škol a pedagogiky v SSSR 

orientované na hospodářsky uplatnitelné pracovní síly, jako produkty vysokých škol. Srovnával, 

zda o obdobu neusilovalo paralelně tehdejší kapitalistické školství. Dá se mluvit o sovětském 

systému jen jako o „špatném“?“ V kontextu aktuálního stavu dnešního (nejen) českého vysokého 

školství se ptá, je dnešní vysoké školství ještě nějakým způsobem spojeno s vysokoškolským 

děním převážně 50. let 20. století?  



Jedna z hlavních myšlenek disertační práce zní: Co vlastně bylo na školské reformě 

v Československu „komunistického“ (a porovnává např. oblasti: vědecká a/vs. pedagogická 

práce, stát a/vs. vysokoškolská autonomie…).  

Závěrem Jakub Jareš uvedl mj., že dnes se technokraticky v oblasti vysokého školství držíme oné 

reformy navazující na humboldtovské osvícenské reformy (viz systém kateder…), mnohé nám 

z ní po roce 1989 zůstalo.  

Autor si je vědom i limitů a mezí disertační práce, co do až možná širokého záběru či redukcí na 

vývoj v české části společného československého státu apod. 

 

13:28 Oponent prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., seznámil ve stručnosti přítomné s posudkem, 

přičemž odkázal na jeho písemnou verzi poskytující detaily. Vyzdvihl předloženou disertační 

práci a s povděkem upozornil na vědeckou erudici Jakuba Jareše, který se zvolenému tématu 

dějin vysokého školství věnoval a věnuje kontinuálně, komplexně a se podnětnými badatelskými 

i myšlenkovými výsledky. Doporučil předloženou disertační práci k obhajobě. V další části 

projevu proložil dobová fakta týkající se vysokoškolského dění, reformy a zrcadlení sovětských 

reálií i idejí (pohled historika) s osobním náhledem na konkrétní souvislosti a aktéry (pohled 

pamětníka) a uvedl nejednoznačnost i složitost v jednání ideologů i aktérů teorie a praxe 

reformování čs. vysokého školství. Závěrem tak byly vygenerovány okruhy a otázky, které měl 

Jakub Jareš reflektovat, jako např.: 

1/ Lze mluvit o tzv. studentokracii a generačním konfliktu při vysokoškolsky reformním dění 

v 50. letech 20. století?,  

2/ Proč se, stručně řečeno v náhledu Jakuba Jareše prezentovaného nejen v disertační práci, 

„nezměnil“ systém českého školství po roce 1989?,  

3/ Jak v obecné i praktické rovině autor disertační práce pojímá „ideje“ univerzity a jak by 

rozvedl humboldtovské principy? 

 

13:45 Oponent Mgr. Karel Šima, Ph.D., seznámil též přítomné s hlavními body svého posudku, 

detailněji jeho písemná verze. Doporučil předloženou disertační práci k obhajobě. V další části 

své řeči uváděl vlastní náhledy a komentáře některých obecných i konkrétních částí předložené 

disertační práce a všímal si Jakubem Jarešem nastíněného stavu bádání i co do primární a 

sekundární literatury a soustředil se i na téma ideových východisek moderního uvažování o 



univerzitním vzdělávání a jeho uplatnění nejen v českých zemích. Závěrem předložil tyto otázky: 

1/ Do jaké míry lze zkoumat debatu o cílech a povaze reformy a porovnávat ji s cíli v té či oné 

konkrétní době, a z jakých pramenů čerpat?,  

2/ Jaké zakotvení měly reformy v obecně modernizačním rámci univerzitního vzdělávání, tj. do 

jaké míry mluvíme o nápodobě sovětských vzorů a lze kategorizovat hybatele?,  

3/ Proč nám po roce 1989 zůstalo/přežilo mnoho prvků z tehdejší vysokoškolské reformy? 

  

13:56 Mgr. Jakub Jareš reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky. Ve stručnosti 

lze vyzdvihnout následující:  

- Oponent Mgr. Karel Šima, Ph.D., se ptal na autorovo zhodnocení předválečného 

vysokoškolského systému a na nutnost reforem. Lze zmíněné metodologicky zhodnotit? Podle 

autora disertační práce dle různých kritérií ano (jako příklad takových kritérií uvedl podporu 

racionality či demokratických hodnot v akademickém prostřed, ale i oblast pokroku vs. 

tradice/konzervativnosti) 

- Autor osvětlil strukturu disertační práce; v případě většího teoretického rozboru moderního 

uvažování o univerzitním vzdělání, by práce mohl být samozřejmě jinak členěna. Autor práce se 

staví do pozice dobového aktéra, disertační práce tak poskytuje „příběh(y)“. Autorův koncept 

umožnil soustředit se více na širší rozbor myšlenek volajících po reformách vysokoškolského 

dění a definujících reformy. Chtěl zachytit kontinuitu personální i myšlenkovou, zvolil strukturu 

práce chronologickým členěním. 

- K poválečné fázi vysokoškolského dění spojené s masifikací čs. vysokého školství zdůraznil, že 

vycházela z tehdejší komunistické ideologie a tím vývoj této oblasti školství v Československu 

předchází vývoji jinde. 

- Zamýšlená reforma vysokého školství a myšlenky na ni byly přetnuty vývojem za 2. světové 

války. Autor k tomu předkládá vývody z dobových dosud příliš nereflektovaných archivních 

materiálů.  Sleduje i meziválečné „napětí“ a diskusi mezi fakultami v Brně a Praze o pojetí 

reforem. 

- K tématu tzv. studentokracie a generačního konfliktu podotýká, že studenti nevěděli co a jak 

reformovat, příznačná je bezradnost v československém nejen vysokoškolském dění, i vládnoucí 

komunistická elita a reformátoři v řadě osobností byli též bezradní, inspirovali se překladem 



sovětských materiálů o vysokoškolském dění (viz dokumenty uložené v Archivu Univerzity 

Karlovy, z nichž Jakub Jareš mj. čerpá), rozhodující je role předválečných profesorů.    

- Disertační práce se snaží postihnout dobové souvislosti Západ vs. Východ a železnou oponu 

(např.ztěžující sdělování aktuálních vědeckých výstupů i materiální nevybavenost v případě 

laboratoří).     

 

14:15 V bloku vyjádření oponentů a školitele k vystoupení studenta se s odstupem a nadčasově 

zamyslel prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.: 

Potvrdil Jarešovo pojetí tématu v předložené disertační práci a podtrhl autorovy širší a velmi 

podnětné závěry. Zmínit v souvislosti s různým jednáním dobových aktérů např. i důraz prof. 

Nejedlého na výukovou „encyklopedičnost“ a různě dobově vnímané a realizované akademické 

svobody. Generační problém předestřený autorem disertační práce je velmi složitý, nejde jen o 

věk, ale i o životní zkušenosti. Poválečná ideologie byla jasná, tedy „panslovanská“, je do ní ale 

třeba zahrnout řadu aspektů. K tématu tzv. studentokracie lze říci, že studenti byli garanty nového 

„systému“. Upozornil na „amatérismus“ v oblasti vysokého školství po roce 1989 v českém 

prostředí a na nezkušenost, protože na nic v překotné revoluční a porevoluční době „nebyl „čas“; 

existovaly i finanční důvody/limity; docházelo k inspiraci západním školstvím, které ovšem 

procházelo také proměnami… Potvrdil tak tedy řadu tezí Jakuba Jareše zmíněných v disertační 

práci. 

  

14:25 Předseda komise Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., zahájil diskusi, v níž stručně shrnuto: 

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., podotkl, že pozornosti autora disertace by nemělo uniknout, co 

dělali reálně a v praxi různí aktéři dobových konferencí o reformách školství, myšleno převážně v 

50. letech 20. století. Je dobré si povšimnout, jaký byl rozdíl mezi činy a slovními proklamacemi 

takových osob. Doporučil ke srovnání dobové dění ve slovenské historiografii; a odkázal na 

složitost dění kolem reforem. 

Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., podotkl a doporučil k zamyšlení následující poznámky: do roku 

1952 běžely na univerzitě dva systémy: reformované a nereformované studium. Husa a Graus 

došli k tomu, že se reformou zašlo daleko a začali klást důraz na vědu a podporu nadaných 

studentů, což se obrazilo v příjímacím řízení v roce 1956. Upozornil na proměnu osobnosti prof. 

Jana Mukařovského od konce 40. let 20. století v souvislosti s reformního dění v oblasti čs. 



vysokého školství. Rozhodně nešlo o jednolitý „proud“ názorů na reformy a praktického snažení, 

ale o různorodé pohyby v systému proměny školství. Rok 1952 lze označit jako zlom ve vnímání 

reformy a další zlom nastal v/po roce 1959. Zakončil vtipnou douškou parafrázující celé reformní 

dění, že sovětský slon je naším vzorem. 

  

14:40 Předseda komise prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., ukončil obhajobu a komise zahájila 

neveřejné zasedání o klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

14: 46 Předseda komise prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., seznámil Mgr. Jakuba Jareše a 

přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala zdvižením rukou, výčet členů komise 

uvedených v prezenční listině 11, při samotné obhajobě disertační práce a při neveřejném 

zasedání o klasifikaci přítomno 8 členů komise (viz presenční listina), kladných hlasů 8, 

záporných hlasů 0. Obhajoba disertační práce byla klasifikována: prospěl.   

Komise navrhuje udělení titulu Ph.D.  

 

V Praze dne 23. června 2016. 

 

Zapisovatel: Roman Elner  

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

předseda komise 

 

 

Jméno a podpis dalšího člena komise:  

 

 


