
Zastavení s velkým učitelem Liborem Pátým
Od padesátých let se začalo 

odvíjet v některých okamžicích 
až dech tající únorové vyprá-
vění prof. RNDr. Libora Pátého, 
CSc. (1929), věnované našim 
univerzitním novinám. Nositele 
Zlaté medaile Slezské univer-
zity v Opavě, udělené mu na 
závěr jubilejního roku v pro-
sinci 2011, jsem navštívil v jeho 
pražském domově na Smíchově, 
kam mě doprovodil a kde mě 
uvedl prof. RNDr. Martin Čer-
nohorský, CSc. Jak hned z prv-
ních vět vyplynulo, „známost“ 
prof. Pátého, prvního náměstka 
ministra školství po listopadu 
1989, s prof. Černohorským, 
prvním rektorem Slezské univer-
zity, trvá právě 55 let.

Pracovní kontakty navázali 
v létě 1957. „Pokud jde o mě, 
mohu s odstupem vzpomenutého 
času bez rozpaků potvrdit, že 
setkání s Liborem Pátým ovliv-
nilo mou fyzikální kariéru,“ říká 
prof. Černohorský s odkazem 
na zahraniční výjezdy západním 
směrem v následujících letech (Lipsko, Cambridge), kde se zúčast-
nil významných konferencí. „U mě to bylo trochu jinak,“ reaguje 
prof. Pátý. Ve vzpomenutém roce 1957 dostal jako asistent katedry 
vakuové techniky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Kar-
lovy nabídku k účasti na kongresu v Bruselu. Ta, jak se záhy uká-
zalo, roztočila další kolo postihů vůči němu, jež ho pronásledovaly 
– na den přesně – od 21. února 1948, kdy byl za výrok na adresu 
Stalina, lépe řečeno jeho portrétu, vyloučen z gymnázia v Nym-
burce s platností pro všechny školy v republice.

„Měl jsem štěstí, když se mi nakonec podařilo odmaturovat 
v Kolíně,“ připomíná prof. Pátý a za stejné štěstí považuje defini-
tivní volbu studia matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy. „Bylo to moc těžké rozhodování, protože 
v úvahu přicházela též historie. Ale ve veřejném dění jsem se po 
zkušenostech získaných v letech od konce druhé světové války 
dokázal orientovat natolik, abych správně domyslel, jak silným 
ideologickým nánosem bude studium dějin potřeno,“ vysvětluje. 
„A nemýlil jsem se. Ona ideologie si mě našla i jako končícího 
studenta matematiky a fyziky a na podzim 1951 na mě vymyslela 
povolávací rozkaz. Když se ukázalo, že skutečně nejde o omyl, jak 
jsem se zprvu domníval, stala se cesta k PTP do Karviné realitou,“ 
přibližuje prof. Pátý měsíční přípravu na práci v dolech, kam se 
naštěstí nedostal, a posléze dvouletý pracovní pobyt ve Svaté Dob-
rotivé v Brdech na stavbě muničních skladišť.

Teprve po propuštění a návratu do Prahy náležitě docenil, jak 
moudrá byla rada, aby před odchodem na vojnu požádal o pře-
rušení studia. „To mi postupně umožnilo nastoupit na nedávno 
vzniklou Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (1952), 
zabývat se tím, co mě zajímalo už dříve, tedy vakuovou technikou, 
a získat nejen nové téma diplomové práce, ale též místo asistenta,“ 
líčí svůj příběh padesátých let a dostává se znovu k roku 1957, 
jímž jsme začali. „Jak asi tušíte, z cesty na kongres do Bruselu 
nebylo nic. Zařídil to až z úrovně ministerstva spolužák z oktávy. 
A nejen to. Zařídil i můj další vyhazov. Fakultu jsem byl nucen na 
celé čtyři roky vyměnit za žárovkárnu Tesly Holešovice. V té době 

jsem se do fyzikální laboratoře 
dostával jen po směně, což mě 
však neodradilo od pokračování 
v externí aspirantuře,“ prezen-
tuje léta před rokem 1963, kdy 
ho konkurz „vrátil“ na původní 
místo. Fakulta pak zůstala jeho 
působištěm až do závěru roku 
1989.

Odbornou a pedagogic-
kou práci prof. Pátý vždy úzce 
spojoval s výchovou svých stu-
dentů a širšího okolí v nejširším 
slova smyslu. Vyústěním tohoto 
úsilí se stal po aktivitách na 
půdě Jednoty československých 
matematiků a fyziků vznik 
Kruhu nezávislé inteligence na 
jaře 1989, který se chopil pořá-
dání odborných seminářů. Jejich 
témata (např. Organizace čes-
koslovenské vědy s účastí Otty 
Wichterleho) skrývala ovšem 
pokaždé další dimenzi, takže 
se Kruh nezávislé inteligence 
rychle transformoval v širokou 
občanskou platformu a získal si 
tak vysoké renomé, že jeho před-

stavitelé včetně prof. Pátého obdrželi 17. listopadu pozvání vystou-
pit před studenty na Albertově. Odtud vedla jejich cesta na Národní 
třídu. „K ochutnání donucovacích prostředků jsem nakonec vybrán 
nebyl, policisté mě propustili, asi jsem se jim v klobouku zdál pře-
vychovatelný i jinak,“ vzpomíná na pohnuté okamžiky prof. Pátý, 
jeden ze 13 signatářů prohlášení, jímž bylo v neděli 19. listopadu 
v Činoherním klubu založeno Občanské fórum.

Následovala jeho práce na programovém prohlášení Občan-
ského fóra „Co chceme“, do něhož prosadil kapitolu o vědě 
a vysokém školství, a určující podíl na aktivizaci studentů, které 
přesvědčil o potřebě jejich zapojení do generální stávky (pondělí 
27. listopadu). „Vedla mě základní myšlenka, totiž přinést na 
vysoké školy kýženou svobodu,“ konstatuje a dodává, že na den 10. 
prosince, kdy byl tento požadavek na Václavském náměstí deklaro-
ván, nikdy nezapomene. Nedlouho poté se stal prvním náměstkem 
ministra školství a podle instrukce přímo od Václava Havla začala 
příprava nového vysokoškolského zákona (č. 172/1990 Sb. ze dne 
4. května 1990). Na postu náměstka ministra setrval prof. Pátý až 
do srpna 1993.

„Už koncem února 1990 jsem byl ministrem Milanem Adamem 
informován o snahách sledujících zřízení univerzity v Opavě. Bylo 
mi jasné, že pro tuto myšlenku bude potřebné získat představi-
tele České národní rady. Ukázalo se, že je zaujala, ale současně 
bylo její prosazení podmíněno požadavkem získat pro univerzitu 
potřebné zázemí, zejména vhodné budovy, a minimalizovat jistou 
negaci ostravských zástupců v přípravném výboru. Začátkem 
března jsme absolvovali přímo v Opavě první jednání, jehož se 
zúčastnili rovněž zástupci Pedagogické fakulty v Ostravě. Atmo-
sféra města, univerzitě cele nakloněná, na nás udělala vysoce 
pozitivní dojem, duch, který tu v letech 1990 a 1991 vládl, byl inspi-
rujícím a doslova nás nadchl,“ potvrzuje prof. Pátý, který později, 
když zákon č. 314/1991 Sb. o zřízení pěti nových univerzit vstou-
pil v platnost, uvedl 26. května 1992 do funkce prvního zvoleného 
a prezidentem jmenovaného rektora Slezské univerzity prof. Čer-
nohorského. Sám dobře poznal a porozuměl specifičnosti podmí-

Prof. Libor Pátý, náměstek ministra školství, při zahájení výuky na opavské 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na podzim 1990       Foto archiv



nek, v nichž Slezská univerzita 
vznikala, ale současně na cito-
vané inauguraci před 20 lety 
výstižně charakterizoval též její 
obecné poslání. „Práva a svo-
body kterékoliv univerzity, a tím 
i univerzity vaší, jsou nezbytným 
předpokladem zdárného růstu 
ve prospěch vaší univerzity, ve 
prospěch národa, ve prospěch 
naší republiky. Jsou však neod-
dělitelné od vědomí vážné odpo-
vědnosti. Není větších a vyšších 
zdrojů našeho národa, než jsou 
zdroje duchovní. Není vyšších 
povinností než péče o ně. Celé 
školství, a zejména vysoké škol-
ství má zde vážnou povinnost. 
Je to i povinnost vaší univerzity. 
Nezapomeňte, prosím, že vaše univerzita se rodila nelehko,“ pro-
hlásil tehdy prof. Pátý.

Ale nepředbíhejme. „Je potřeba se vrátit k mimořádné roli 
Masarykovy univerzity v procesu vzniku Slezské univerzity, kterou 
považuji za rozhodující. Samozřejmě spolu s podporou vyslovenou 
ministrem Petrem Vopěnkou, který koncem června 1990 nastoupil 
po Milanu Adamovi a zprvu k otázce zřizování nových univerzit 
zaujímal velmi opatrné stanovisko. Když však získal podrobné 
informace o stavu příprav vaší univerzity, byl jeho vstřícný postoj 
základním předpokladem pro úspěch jednání v příslušném výboru 
České národní rady,” akcentuje prof. Pátý, připomíná pomoc 
Jaroslavy Moserové a Dagmar Burešové a živý zájem o Slezskou 
univerzitu projevuje dodnes. „Vaše úspěchy mě těší, z nezdarů je 
potřeba se poučit a napříště se chybných kroků vyvarovat,“ usu-
zuje s nadhledem.

Interes o Slezskou univerzitu současně pramení z jeho pohledu 
na aktuální proměny celého resortu vysokého školství. „V české 
vysoké školství a jeho rozvoj pevně věřím. Prožil jsem několikrát, 
jak se ztrácelo a znovu vynořovalo. Myslím, že má z čeho čerpat. 
Vždyť všechno to, co se v souvislosti s ním stalo, zůstává v lidech. 
Lidé si to nosí v sobě. Pohlédnu-li na těžkosti, k nimž asi směřujete, 
vidím na jejich léčbu jediný recept. Vykoupit se dají novým a novým 
úsilím a novou a novou prací,“ uplatňuje prof. Pátý svou životní 
zkušenost. „Školství není izolováno od ostatního dění a potřebuje 
více uplatňovat princip příkladu skutečných osobností. Stojí dále 
před úkolem odhodit pohodlnost a nedostatek sebekázně, a to 
jak ze strany učitelů a jejich žáků, tak ze strany rodičů. Výchova 
nových učitelů znamená jejich 
vedení k lepšímu porozumění 
řemeslné stránky učitelství v tom 
nejlepším slova smyslu. Jinými 
slovy to představuje tu pravou 
obnovu pedagogických fakult,“ 
formuluje prof. Pátý a neváhá 
se naprosto otevřeně vyjádřit ani 
k diverzifikaci vysokého škol-
ství.

Na ni nahlíží z hlediska 
potřebné koexistence klasických 
univerzit humboldtovského typu 
a tzv. fachhochschule, tedy vyš-
ších odborných škol, pružně 
a rychle vychovávajících mladé 
lidi pro konkrétní potřeby praxe 
v souladu s aktuální společen-
skou objednávkou. „Proble-

matika diverzifikace škol úzce 
souvisí se schopností umět této 
diverzifikace maximálně využít. 
Tím mám konkrétně na mysli 
prvořadý požadavek diverzifi-
kace schopností žáků, jenž musí 
být správně pochopen ze strany 
rodičů i celé občanské veřej-
nosti,“ objasňuje prof. Pátý 
s plným vědomím, že starost 
o budoucnost děti je jednou 
z největších životních starostí. 
„V té souvislosti ze strany 
mnoha rodičů často slyšíme, jak 
se pro své děti dokázali obětovat. 
Pakliže to znamená, že se předně 
nechali poučit a že poté s učiteli 
došli ke shodě v postoji na diver-
zifikaci talentu svého dítěte, pak 

tuto oběť přijímám, vysoce oceňuji a považuji ji za největší dar, 
který svému dítěti mohli dát,“ uvažuje.

Na tyto myšlenky všem otázkám otevřený prof. Pátý navazuje 
příznivým výrokem na adresu těch univerzit, které si v loňském 
roce připomněly dvě desítky let existence. Po celou tuto dobu 
působí jako člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, 
a tak je k němu jistě povolaným. „Vznikem těchto univerzit byla 
rozšířena základna, na níž lze plně uplatnit vůli studentů studovat. 
Rozšířily se též možnosti opatřovat si nové učitele ze zahraničí. 
Jiná věc je ovšem početní přebujelost studentů vysokých škol 
a ještě jiná určitá koroze veřejných škol, kterou z mého pohledu 
přineslo prostředí, v němž některé soukromé školy začaly působit 
jako jakási výplň či vata tam, kde cítily svou šanci. Příklady tako-
vých soukromých škol ublížily Právnické fakultě Západočeské uni-
verzity, proto je zákonnou úpravu soukromých vysokých škol nutné 
odpovědně promyslet. Nicméně ani zákonné úpravy samy o sobě 
nepomohou, nebude-li náročně sledován základní cíl, jímž je 
budování školy jako souboru lidí vysokých kvalit,“ míní prof. Pátý, 
pravidelně docházející na zasedání Akademického fóra, na jehož 
půdě se probírají četné návrhy, jak českému vysokému školství 
nejúčinněji pomoci, i vize jeho budoucí podoby.

Závěr patří osobnímu vyznání prof. Pátého. „Práce učitele je 
z nejtěžších, srovnatelná s tou, která zachraňuje životy, ale také nej-
krásnější. A učitelé to musejí dávat žákům najevo. Jejich postupy 
nechť jsou založeny na příkladu, nikoliv na příkazu. V okamžiku, 
kdy to část žáků pochopí, bude vykročeno,“ podtrhuje. „Která 
situace mi v životě přinesla největší satisfakci? Před generální 

stávkou v listopadu 1989 stu-
denti zvažovali, zda se k ní při-
pojit. Nepřesvědčil je ani Václav 
Havel. Až přišla řada na mě. 
A tu po dlouhé názorové výměně 
zazněl hlas jednoho z přítom-
ných. Profesora Pátého znám, 
učil mě a mám k němu důvěru. 
Ten hlas neměl žádný důvod, aby 
nemluvil pravdu, proto přesvěd-
čil i své okolí a já pocítil, jak 
chutná pravý význam slov o tom, 
že člověk nežil nadarmo, že 
jeho život nebyl marný. Dovedl 
bych si svou životní roli před-
stavit i v jiné profesi, ale jedině 
ta učitelská zaručuje v kontaktu 
s mladými věčné mládí,“ loučí se 
prof. Pátý.             Ivan Augustin

Ve svém tichém pražském domově na Smíchově v únoru 2012, kdy ochotně 
poskytl Novinám Slezské univerzity obsáhlý rozhovor                     Foto ian

Při zasedání na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v prosinci 2011 
(vlevo), kde převzal Zlatou medaili Slezské univerzity                     Foto ian


