ze jmenování rektorů na Pražském hradě 23. ledna 2006
Prof. Málek - při příležitosti jmenování 14 rektorů českých veřejných vysokých škol na
Pražském hradě v pondělí dne 23. ledna odpoledne - pronesl za jmenované rektory
krátkou řeč:
Vážený pane prezidente,
vážená paní ministryně,
předsedové akademických senátů vysokých škol,
magnificence,
dámy a pánové.
Jsem potěšen, že při této slavnostní příležitosti mohu pronést několik slov jako jeden z
nově jmenovaných rektorů pro budoucí čtyřleté období.
Univerzitní prostředí je obvykle spíše vnímáno jako konzervativní a odolávající
výrazným změnám. Pokud se však blížeji podíváme na proměnu, kterou vysoké školy
zaznamenaly za posledních patnáct let, je zřejmé, že předchozí teze neplatí, a že změna
v systému a způsobu uvažování je srovnatelná s proměnou, kterou zaznamenala celá naše
země. Došlo k významné restrukturalizaci studia a akreditaci nových studijních
programů, což vedlo k téměř trojnásobnému navýšení počtu studentů. Řada vysokých
škol založila partnerství s univerzitami původní evropské „patnáctky“ a spoluvytváří tak
evropský prostor terciárního vzdělávání. Absolvování části studia na partnerských
univerzitách v zahraničí se pro mnoho studentů stalo běžnou praxí. Současně byla
posilována role vědy a výzkumu, a to zejména v magisterských a doktorských studijních
programech. Tento proces byl zvláště intenzivní v minulých šesti letech, které odpovídají
dvěma fukčním období většiny odstupujících rektorek a rektorů. Nemalou měrou se
zasloužili i o velmi dobré a korektní vztahy s představiteli Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a dalšími orgány státní správy. Rád bych jim zde vyslovil úctu a
uznání, kterou si jistě zaslouží.
Moderní vysoké školy se na první pohled podobají kompaktním velkým institucím s
mnohovrstevnými řídícími a správními strukturami. Na úrovni fakult, menších součástí či
jednotlivců však způsob tvůrčí práce, použité nástroje a standardy kvality dalece
přesahují hranici vysoké školy a stále více se stávají globálními. Stát v čele vysoké školy
je nelehkým úkolem, který je osobní výzvou a službou akademické obci zároveň. Všem
dnes jmenovaným rektorům upřímně přeji, aby se jim jejich dílo dařilo a aby dosáhli cílů,
jež si předsevzali.

