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Úvodem

Výzkumná akce, jejímž předmětem je věk a věkové limity pro akademická grémia, 

zaměřená na rektory vysokých škol, nepatří ke stěžejním výzkumným projektům grantu ani 

ke stěžejním aktivitám grantu v roce 2009. 

Avšak akademické prostředí považujeme za klíčové při nadcházející transformaci 

společnosti. Jedná se o transformaci tradiční společnosti, s momentální výchylkou k juvenilní 

společnosti, směrem ke společnosti, kterou charakterizuje  nejen výrazný podíl seniorů, ale 

také jejich nový sociální status a aktivity. Posun ke společnosti, v níž senioři jsou nejen 

objektem sociální a zdravotní péče, ale také subjektem, který svými aktivity a 

manifestovaným vědomím společnost reprodukuje, tvoří její nové kvality. Akademické 

prostředí má z řady důvodů předpoklady, aby bylo avantgardou tohoto společenského trendu.     

Navíc v hloubkových rozhovorech (Sak, Saková, 2008) se ukázalo, že v důchodu si nejspíš 

najdou práci důchodci intelektuálové s nejvyššími znalostmi. Fyzicky pracující důchodci jsou 

v tomto věku již unavení a svou práci, kterou dělali do té doby, již fyzicky nezvládají.

Na některých vysokých školách se objevily pozvolna, téměř by se dalo říci plíživě, 

věkové limity  pro výkon určitých funkcí a účast v akademických grémiích. Tyto limity se 

vztahují pouze k horní věkové hranici, což vyvolává dojem, že sebemladší jedinec je 

způsobilý k výkonu funkce, že vlastně způsobilostí k výkonu akademické funkce je mladý 

věk, kvalifikací je mládí a tuto kvalifikaci jedinec postupně ztrácí, a proto je třeba v určitém 

věku říci dost. 

To vše by bylo logické, kdyby existoval jakýsi právní nárok na funkci, na účast 

v odborném, vědeckém grémiu. Ve skutečnosti  je každý, bez ohledu na věk, do funkce volen 

či jmenován.  Při tomto aktu je nepochybně zvažována kompetence kandidáta hlouběji  a 

komplexněji než při pouhém přečtení data narození. Věkovým limitem je však jedinci 

odepřena možnost, aby  byl posuzován komplexně, na základě dosahovaných výsledků a 

aktuálních kompetencí. Je a priori vyloučen ze soutěže, což naplňuje předpoklady, abychom 

takové jednání považovali za diskriminační. Zdá se, že jediným důvodem stanovování 

věkových limitů je určitá juvenilní až infantilní  atmosféra ve společnosti. 

Cílem výzkumu proto bylo: jednak postihnout rozšíření uvedeného fenoménu, (tedy  

stanovování formálního věkového kritéria v akademickém prostředí) a dále zjistit na základě 

čeho je - v tak svrchovaně odborném a racionálním prostředí - tento věkový limit určován. 

Děje se tak legislativně na základě právního řádu ČR, nebo na základě relevantních poznatků 

gerontologů a psychologů, nebo je věk stanoven zcela nahodile a nikdo vlastně neví, proč byl 

určen tento konkrétní věk?   
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Předmět výzkumu

Předmětem výzkumu je věk akademických pracovníků a funkcionářů v akademickém 

prostředí a způsoby určování jejich věkových limitů. 

Objekt výzkumu, výzkumný soubor

Objektem výzkumu jsou  všechny české vysoké školy a respondenty, kteří o vysokých 

školách vypovídají, jejich rektoři. Součástí přípravy výzkumu není konstrukce výběrového 

souboru, protože empirické šetření je realizováno na základním souboru. Osloveni byli 

všichni rektoři vysokých škol.  

Metodika

V rámci přípravy výzkumu byl zpracován výzkumný instrument, kterým byl dotazník 

pro rektory vysokých škol. Distribuce dotazníků rektorům byla duplicitní, jednak byla 

odeslána jeho elektronická podoba na mailovou adresu vysoké školy, jednak byla na vysoké 

školy rozeslána jeho tištěná podoba.  Tato duplicita měla za cíl zvýšit návratnost dotazníků, 

snížit jejich ztrátovost mezi výzkumným subjektem a rektorem vysoké školy, v neposlední 

řadě měla působit také psychologicky.  

Výzkumný instrument,  sběr  dat

Výsledkem přípravy výzkumného instrumentu je rozsahem nevelký dotazník. Při jeho 

přípravě bylo nutné mít neustále na zřeteli, že soubor  respondentů je výjimečně specifický. 

Jak průvodní dopis, úvod dotazníku, tak vlastní dotazník musely  být naprosto sevřené, 

s minimální redundancí. Rozpracování otázek muselo být naprosto perfektní, jediná chyba 

v konstrukci dotazníku či ve formulaci otázek by mohla způsobit v očích rektorů jeho 

nevěrohodnost, distancování se od něho, odmítnutí jeho vyplnění. Tyto záměry se 

pravděpodobně podařily, protože v rozsahu celého výzkumu se nevyskytla ani jediná 

připomínka k dotazníku a k formulaci  jeho otázek. 

Také návratnost byla mimořádně vysoká, výrazně vyšší, než výzkumný tým očekával. 

Vzhledem ke specifičnosti souboru respondentů, k vysoké zaneprázdněnosti rektorů a  

k jejich statusu v akademickém prostředí a ve společnosti, a z toho vyplývající selektivnosti 

pracovních aktivit, jsme očekávali, že vyplňování dotazníků bude u většiny rektorů pod 

prahem jejich zájmu. Výsledek byl překvapivý. Návratnost byla vysoká a někteří rektoři 

dokonce vyplnili obě formy, elektronickou i tištěnou. Bylo patrné, že  výzkum i výzkumné 

téma berou se vší vážností a výzkumný instrument respektují. 
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Vyhodnocení

Osloveno bylo 60 rektorů vysokých škol, odpovědělo 36  rektorů všech typů vysokých 

škol, tedy státních, veřejnoprávních a soukromých. Odpověděli rektoři těch 

nejreprezentativnějších „kamenných škol“ i rektoři malých soukromých škol. Při souboru 36 

respondentů, a charakteru odpovědí, nepovažujeme za smysluplné provádět kvantitativní 

analýzu. Téměř všichni, kteří odpověděli, odmítají věkové limity. Pokud na některé vysoké 

škole věkový limit existuje, není výsledkem odborné analýzy a  konstrukce, ale subjektivním 

rozhodnutím akademických funkcionářů.  

Vzhledem k charakteru výzkumu a respondentů považujeme za cenné prezentovat 

některé autentické odpovědi na volnou otázku, směřující k věkovým limitům v akademickém 

prostředí. 

Vysoká škola Dotazník Vyplnil Vyjádření 

VŠCHT Praha

     
doc. Ing. Josef Koubek, CSc. Zaměstnávání lidí se má řídit především jejich 

schopnostmi a potřebami instituce. Paušální 

určování horního věkového limitu není vhodné.

Univerzita 
Pardubice

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  Odborníci jakýchkoliv grémií by měli být vždy 

vybíráni podle odborných, profesionálních i 

morálních kvalit, kterými vynikají.

Akademie 
múzických 

umění

doc.Ivo Mathé Věkové limity nemají smysl

VUT v Brně prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. Horní věkový limit pro členství v odborných 

akademických grémiích a výkon akademických 

funkcí a profesí na VUT není stanoven. Považuji to 

za správné. Obecně uznávané pravidlo je toto: 

vedoucí ústavu (katedry) by měl při dosažení věku 

65 let předat tuto funkci mladšímu nástupci. Co se

týká akademických funkcí je situace složitější. 

Akademické funkcionáře volí senáty (školský i 

fakultní) a je tedy na zodpovědnosti těchto orgánů 

aby do funkce byl zvolen kandidát, který co nejlépe 

splňuje požadovaná kriteria. Při současné nízké 
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popularitě členství v senátech se může stát, že  volba 

bude ovlivněna i jinými než ryze profesními 

hledisky. Za současné legislativy však nevidím jiné 

(lepší) řešení.

Univerzita 
obrany v Brně gen.prof.ing.Rudolf Urban, 

CSc.

Fyzický věk nespojuji s výkonem funkcí. Věkový 

limit pro členství v jednotlivých radách spojuji 

s doložitelnou odbornou výkonností člověka. Máme 

zastoupení lidí, kteří v 65-70 jsou výkonnější než 

40-cátník.

Česká 
zemědělská 
univerzita v 

Praze

prof. Ing. Jan Hron, DrSc. Věk sám o sobě není měřítkem kvality (ani 

v pozitivním ani v negativním slova smyslu). 

Schopnost vykonávat akademické funkce/profesi je 

velmi individuální, věk ji může jak zhodnocovat, tak 

omezovat – vyžaduje to individuální posouzení  a 

citlivý přístup. Snaha stanovit věkové limity určitě 

usnadní práci „zpracovatelům tabulek“, nic ale 

nevypovídá o kvalitě akademických pracovníků a 

jejich individuálním příspěvku k rozvoji akademické 

obce.

Vysoká škola  
báňská-TUO

prof.ing.Tomáš Čermák,CSc. Domnívám se, že tyto otázky jsou závislé na 

osobnostní charakteristice, výkonnosti a zdravotním 

stavu a nelze je unifikovat limitem. Pokud dotyčný 

pobírá důchod pak existující jednoroční  pracovní 

smlouva je dostatečnou pojistkou. Pracovní smlouvy 

na dobu neurčitou na vysoké školy nepatří, neboť 

neumožňují řešit ani "mladé starce", natož pak 

pracovníky, kteří s věkem ztratili elán i výkon.

AKADEMIE 
STING, o.p.s.

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, 
CSc.

Považuji jakékoliv věkové omezování za 

diskriminační. Jsou "mladí - staří" a jsou staří velmi 

schopní a šikovní, takže přístup musí být 

jednoznačně individuální. V případě, že pedagog 

"udrží křídu a moč", neusíná, čte nové věci a zavádí 

je do výuky, publikuje, zkrátka je aktivní ve svém 
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oboru, pak je otázka věku naprosto irelevantní.

Jiná věc je - jak se zbavit neschopného pedagoga 

(má-li smlouvu na dobu neurčitou):

a) bez ohledu na věk

b) po dosažení jistého věku je prakticky 

nepoužitelný a nechce odejít do důchodu, tady by 

pomohla zákonná hranice dejme tomu 65 let s 

možností pro schopné.

Mendelova 
zemědělská a 
lesnická 
univerzita v 
Brně

prof.Ing.Jaroslav Hlušek,CSc. Na MZLU v Brně se dlouhodobě uzavírají 

pracovní poměry s akademickými (akademickými 

vědecko výzkumnými pracovníky) do konce 

akademického roku, ve kterém dovršili 65 let věku. 

Po uplynutí této doby může být pracovní poměr 

těchto zaměstnanců, na návrh vedoucího ústavu, 

dále prodloužen, a to vždy na dobu určitou 

nepřesahující 2 roky. Po skončení pracovně 

právního vztahu akademického pracovníka 

s vědeckopedagogickou kvalifikací vyjádřenou

titulem profesor, může děkan schválit žádost tohoto 

pracovníka o pokračování v jeho vědecké práci i po 

skončení pracovního poměru. Místa vedoucích 

ústavů se obsazují na dobu určitou, nepřesahující 5 

let, nejdéle však do konce akademického roku, 

v němž dovrší 64 let věku.  Způsob uzavírání 

pracovních poměrů akademických i 

neakademických zaměstnanců univerzity je 

stanoven vnitřním předpisem univerzity, při 

respektování zákona o vysokých školách a 

zákoníku práce, případně předpisů souvisejících. 

Takto nastavený systém zaměstnávání 

akademických pracovníků považuji za 

transparentní pro zaměstnance i zaměstnavatele.
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Stanovená věková kriteria však nevyužíváme při 

určování horního věkového limitu pro členství 

v odborných akademických grémií apod.,  a to 

s ohledem na určitou jedinečnost zastoupení 

konkrétním akademickým pracovníkem, případně 

význačným odborníkem mimo akademické 

prostředí.

UJEP Ústí 
n.Labem

doc. Tomáš Loučka Nepokládám  za vhodné omezovat výkon funkcí 

věkem. Každý jednotlivec reaguje na věk jinak. Pro 

někoho není problémem být aktivní ve vysokém 

věku, pro jiného to může být problémem i ve věku 

předdůchodovém. Jakákoliv stanovená hranice 

potom představuje průměr, na který někteří 

nedosáhnou a jiní přestávají být zbytečně využíváni. 

Akademičtí pracovníci na vysokých školách by měli 

být schopni sebekontroly.

Rašínova 
vysoká škola 

s.r.o

Prof. Ing. Vladimír Klaban, 
CSc.

Na Rašínově vysoké škole nejsou vědecko 

pedagogičtí pracovníci diskriminováni s ohledem na 

věk. 

Obecné určení "horního věkového limitu" pro výkon 

funkce považuji za nevhodné. Doporučil bych jiná 

kritéria pro měření duševní a tělesné potence 

jednotlivce. Na druhé straně však plně chápu 

souvislost "této potence" jednotlivce s jeho vlastním 

věkem a ne s průměrným věkem sociální skupiny do 

které jej můžeme zařadit.

Vysoká škola 
finanční a 

správní

Dr. Bohuslava Šenkýřová Nesouhlasím s určováním horního  věkového limitu 

v odborných a akademických funkcích. Rozhodující 

je výkon, schopnost a ochota udržovat se „in“ stále 

na sobě pracovat atd. Závisí na tom, do jaké funkce 

má být zařazen a na tom, kdo rozhoduje o složení 

týmu. 

Veterinární a prof.MVDr.Vladimír Kontrolní mechanismy ve smyslu volby děkana AS 
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farmaceutická 
univerzita Brno

Večerek,CSc.,MBA fakulty a volby rektora AS univerzity zajišťuje 

jistotu, že na tyto rozhodující pozice je jmenována 

osobnost dávající záruku fungování instituce. Není 

proto třeba limitovat věk pro funkce na VŠ.

Filmová 
akademie 
Miroslava 
Ondříčka

ak.arch.Jindřich Goetz Akademie je založena na výuce, kterou provádějí 

osobnosti a proto nelimitujeme věkem.

Vysoká škola 
podnikání,a.s. 

doc.PhDr. Josef Junger,CSc. Výkon docentů a profesorů nelze ohraničovat 

věkem, je nutno posoudit odborné znalosti, aktivní 

přístup k řešení vědecko-výzkumných úkolů, 

schopnost racionálního myšlení.

Vysoká škola 
polytechnická 

Jihlava 

Věk by neměl být limitujícím faktorem pro výkon 

akademických funkcí, ani při hodnocení 

akademických pracovišť

Anglo-
americká 

vysoká škola

doc.PhDr.Milena 
Polišenská,CSc.

Ve školním statutu   Anglo-americké vysoké školy 

je ustanovení, že škola nepřipouští diskriminaci 

podle věku.

Vysoká škola 
Karlovy Vary

prof.JUDr.Josef Mečl, CSc. Určování horního věkového limitu pro členství 

v odborných akademických grémiích, vykonávání 

profesí  pro hodnocení akademických pracovišť 

podle věku jejich docentů a profesorů považuji za 

nesprávné kriterium, které na některých pracovištích 

sice existuje a pomáhá jim řešit nejrůznější úsporná 

opatření, myslím si ale, že ne věk ale  aktuální 

vědecká a  pedagogická způsobilost konkrétních 

docentů a profesorů, bez ohledu na jejich věk, by 

mělo být rozhodující pro jejich zařazování do 

příslušných akademických grémií. Hodnocení 

akademických pracovišť podle věku jejich docentů a 

profesorů považuji proto za neobjektivní a 

nesprávné.

University of Michael Johnson, M.Sc. Jako instituce máme antidiskriminační politiku, 
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New York  in 
Prague

včetně věkové diskriminace. Každá funkce je 

nabízena nejlépe kvalifikované osobě bez ohledu na 

věk.

Univerzita 
Palackého 

prof.RNDr. Lubomír Dvořák, 
CSc.

Oficiálně pro celou fakultu ne, některé fakulty mají 

výjimky.

Osobně se domnívám, že není vhodné se zbavovat 

výkonných pracovníků když převýší jistou věkovou 

hranici.

O odpovědi byla také požádána předsedkyně akreditační komise. Prof.PhDr. Vladimíra 

Dvořáková CSc. Její vyjádření je následující:

„Akreditační komise při posuzování oborů a hodnocení institucí věnuje velkou 

pozornost personálnímu zabezpečení, tj. kvalifikační struktuře pracovníků, jejich publikační 

činnosti ve vztahu k vyučovaným oborům, dostatečnému časovému prostoru pro výuku a 

tvůrčí, respektive odbornou činnost v dané instituci, a také věkové struktuře - což je něco 

zcela odlišného od jakýchsi věkových limitů apod. Sledujeme, zda je zajištěna přirozená 

věková kontinuita mezi interními pracovníky, střední generace docentů či profesorů či mladší 

generace publikujících absolventů doktorského studia.“

Takto vyjádřená pozice vyvolává optimismus do budoucna. Byrokratizace, 

standardizace a formalizace jsou jistě vedeny snahou o určitou objektivizaci hodnocení vědy a 

pedagogického procesu, ale nechtěným, o to však více skutečným  důsledkem je, že místo 

poznávání se usiluje o body. Tím se sterilizuje vědecké a akademické prostředí, které splňuje 

formální podmínky, ale postrádá vědecký étos a obtížně inspiruje mladé lidi k oddanosti vědě, 

pravdě a poznávání.
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Závěry

Vzhledem ke specifičnosti respondentů měl výzkum mimořádně vysokou návratnost 

dotazníků. Ze zkušeností řešitele lze s určitou mírou nepřesnosti vyvodit, že účast na 

výzkumu a návratnost je do značné míry dána situací na konkrétní vysoké škole, to znamená, 

zda škola používá věkových limitů. Školy, které limity nepoužívají se výzkumu zúčastňovaly 

ve vysoké míře a z jejich odpovědí bychom tudíž vyvozovali, že české akademické prostředí

vůči seniorům věkové limity nevyužívá. Takový závěr by bylo možné přijmout jen s velkou 

rezervou, protože v menší části škol, které neodpověděly předpokládám četnější případy 

využívání limitů. 

Výzkum chtěl zjistit  využívání věkových limitů, ale také způsob jakým jsou tyto 

věkové limity stanovovány. V zachycení mechanismu tvorby limitů bylo těžiště dotazníku.  

Zdálo by se, že tato část výzkumu byla zbytečná, protože i ty výjimečné případy stanovování 

věkového limitu nevyužívají varianty dotazníku. Domníváme se však, že i při minimálním 

vytěžení variant odpovědí, otázky a baterie odpovědí svůj účel splnily. Přinesly totiž 

poznatek, že pokud jsou stanovovány věkové limity, děje se to zcela svévolně, bez jakýkoliv 

odborných podkladů, analýz a hodnocení. Jsou spíše odrazem normalizační tradice ze 

sedmdesátých let, kdy mocenská elita po vyčerpání možností, kterými byly prověrky 

v sedmdesátém roce, hledala způsob, jak z vysokých škol dostat zbytek generace, podílející se 

na Pražském jaru. Přijetí zákona stanovujícího hraniční věk pro akademického pracovníka na 

65 let mělo i generační aspekt, protože střední generaci se tím uvolňovaly řídící posty ve 

vedení škol, kateder a další posty akademického prostředí. 

Otázka s vyčerpávajícími variantami odpovědí umožňuje vyvodit poznatek resp. ho 

potvrdit, že pokud se používají v souvislosti se seniory věkové limity, jedná se o 

voluntaristický akt, nepodložený ani právně,  ani odborně (psychologie, gerontologie). 

Hypoteticky lze ze selektované návratnosti vyvodit určité závěry:

- rektoři škol, které používají věkové limity, si uvědomili obtížnost pozice věkového 

limitu a možnost  interpretace takového chování jako ageismu (věková diskriminace).

- rektoři škol, které používají věkové limity, si uvědomili, jak nepodložené je 

stanovování věkového limitu a tenkost ledu, na kterém se pohybují. Navzdory tomu, 

že se jedná o akademické prostředí, v němž má vysokou prestiž věcnost, racionalita, 

přijímání rozhodnutí na základě předchozí analýzy, věkové limity jsou určovány zcela 

subjektivně, náhodně, bez předchozí analýzy, bez vyjádření odborníků.  
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Ve velkém segmentu českého akademického prostředí, a ze škol, které dotazník vrátily, 

s pár výjimkami, téměř stoprocentně, převládá názor, že odborné kompetence a schopnosti 

působit na vysoké škole se mění v závislosti na věku velice diferencovaně. Tak jako probíhá 

proces proměny kompetencí individuálně a pozvolně (někdy také skokem), tak by mělo 

probíhat vyvazování z akademických aktivit seniorem a jeho hodnocení příslušným 

subjektem. Zaměnit hodnocení konkrétního seniora s individuálními proměnami jeho 

schopností a kompetencí za hodnocení jeho chronologického věku, znamená přejít na 

mechanickou rovinu hodnocení, což je  vlastně projevem nekompetentního řízení lidských 

zdrojů.  

Stárnoucí společnost jak bývá nazývána společnost s narůstajícím podílem seniorů a 

s klesajícím podílem dětí a mladé generace - musí projít systémovou změnou. To znamená, že 

ve stárnoucí společnosti není problémem jen počet seniorů, přiznávání důchodů v určitém 

věku  a jejich výše, počet a kvalita zařízení pečujících o seniory, ale změna téměř všech 

společenských subsystémů.  Transformace společnosti je o to obtížnější, že  její nutnost se 

vynořuje v době adorace mladí a jeho atributů. 

Pro ilustraci jen některé příznaky tohoto období adorujícího mládí. Krása člověka se 

redukuje na krásu vzhledu a těla. Estetickou normou se stává nejen mladé tělo, ale dokonce 

tělo uměle vytvořené pomocí specializovaných strojů na modelovaní jednotlivých svalů, 

plastických zákroků, softwarové grafiky, kosmetických přípravků, každodenní výtvarné 

aktivity jedinců před zrcadlem. K tomu všemu se přidává obal-designe (oblečení), které se 

ustavičně  záměrně a účelově mění (móda),  aby jedinec musel být stále ve střehu a aktivně 

měnil svůj obal, čímž prokazuje svou mladistvost a to, že je „in“. Vůči těmto požadavkům se 

současní lidé socializují od nejútlejšího dětství. Již v tomto věkovém období (dětství)

nacházíme oběti spojené s mentální anorexií, bulimií,  později v podobě metrosexuálů.  

O co náročnější je společnost v požadavcích na vzhled člověka, o to nižší má  

požadavky na vnitřní kvalitu člověka. Frommova dichotomie „mít či být“  ( Fromm, 2001)   

se tak dále posouvá ve směru proměny obsahu kategorie „být“. Být již přestává znamenat 

vnitřní svět člověka, jeho duši, lidství, ale znamená člověka jako produkt designera, vizážisty, 

plastického chirurga, kosmetického průmyslu, přípravků na hubnutí,  technologií fit centra, 

solaria.  Estetickou normou či ikonou tedy již není jen mladý člověk, ale dokonce jeho jakási 

umělá náhražka či mediální  a virtuální reklamní produkt. Na televizní obrazovce můžeme 

vidět monstra, která se takovýmto produktům přibližuji.

V takto zdeformovaném světě působí stáří a senior jako něco nepatřičného, téměř 

neslušného.  Pokud juvenilní až infantilní společnost toleruje nebo dokonce akceptuje seniora, 
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je to senior, kterého až k bizarnosti charakterizují znaky současného hedonismu, včetně 

mravního nihilismu.  

Uvedenými trendy je ovlivněna celá společnost, všechny generace, včetně seniorů. 

především senioři, kteří se profesně prezentují, jsou často na špičce těchto trendů.  Podobně 

jako se hovoří o umělé identitě v kyberprostoru a o kyborgovi jako o syntéze lidského těla a 

technologií můžeme hovořit o novém typu člověka  s uměle dotvořeným tělem. Pro tyto 

zásahy přetvářející tělo, přestávají  být motivací pouze snahy tělo vizuálně omladit, ale 

plastickými operacemi proměňují své tělo i mladé dívky. V určitých vrstvách mladé ženské 

populace se ke změně velikosti prsů přistupuje jako ke změně kabátu. 

Společnost není homogenní, ale je podle celé řady znaků strukturována a diferencovaná. 

Tím jsou dány předpoklady i ke strukturaci procesů jako je přijímaní inovací a vlastně všech 

společenských změn. Ke každé inovaci a společenské změně má jiná sociální skupina, 

společenský segment odlišné dispozice a tedy předpoklady být nositelem změny.  

Pokud jde o změny spojené se stárnoucí společností, má mimořádné předpoklady být na 

čele těchto změn akademické prostředí. Hodnotově představuje protiklad prostředí 

hokejových a fotbalových klubů, reklamních agentur, prostředí „modelingu“. Zatímco 

výsledek těchto prostředí je spojen s fyzickým tělem, s výkonným a vytvarovaným masem, 

výsledek akademického prostředí je spojen s intelektem, se znalostmi, s kreativitou. Zákonitě 

je zde proto vyšší hodnotou intelekt, jeho aktivity a výsledky. 

Vezmeme-li dva extrémní soubory pracovníků podle požadavků na fyzický a 

intelektuální výkon, sportovce a akademického pracovníka, zjistíme, že vývoj kvalit, za které 

je hodnocen sportovec a vývoj kvalit, za které je hodnocen akademický pracovník,  jsou zcela 

odlišné.  Další profese nejsou tak vyhraněně protikladné a v určitém podílu obsahují fyzický i 

intelektuální vývoj. Avšak i uvnitř souboru sportovců a intelektuálních profesí najdeme 

rozptyl v průběhu rozvoje kvalit a výkonu. U řady sportovních disciplín se vrchol kariéry za 

poslední desetiletí výrazně snížil a dospívá již i k dětskému věku. Sportovní gymnastky, 

krasobruslařky, tenistky a další procházejí intenzivním tréninkem již v útlém dětském věku, 

ve věku, kdy rozvoj mozku a myšlenkových operací je na svém počátku a o znalostech, které 

budou potřebovat případní budoucí akademičtí pracovníci nemají ani tušení. Teprve na prahu 

třicítky je akademický pracovník na startu své akademické dráhy, tedy ve věku, kdy většina 

sportovců již končí se svou kariérou anebo má výkonnostní zenit v minulosti a již jen 

dosluhují bez aspirací na vrcholový výkon.

Příprava akademického pracovníka pouze v primárním vzdělávání  trvá cca 21 let, a to 

je stále teprve na začátku akademické - pedagogické i vědecké dráhy. V tomto období přitom 
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čelí řadě problémů, které komplikují jeho soustředění na odborný růst a výkon. Především 

musí řešit bytový problém, zároveň se potýká  s nedostatečným finančním zabezpečením. Od 

toho všeho je vrcholový sportovec osvobozen. Příjmy v násobcích příjmu akademického 

pracovníka a týmy, které mají na starosti jeho zabezpečení. Přitom toto exkluzivní 

zabezpečení mu společnost poskytuje, aniž by mohla kdykoliv v budoucnosti očekávat 

jakoukoliv relevantní návratnost. Exklusivitu ve společnosti má tato skupina sportovců za to, 

že si hraje. Je to výpovědí o infantilitě hrajících si sportovců, nebo  o infantilitě společnosti?  

Přitom společnost - a to jak česká, tak i evropská - si je vědoma významu vzdělání i vědy, ve 

svých dokumentech proklamuje jejich zásadní význam pro další, nejen vývoj, ale již i 

existenci společnosti.  

Připravuje-li společnost jedince na to, aby vůbec mohl vstoupit na počátek akademické 

dráhy 21 let, vloží do něho značné společenské prostředky. Také jedinec po dobu těchto 21 let 

mobilizoval své volní vlastnosti,  hodnotový systém, rozvíjel svůj zájem, motivaci, rozvíjel 

své intelektuální schopnosti a dovednosti, kumuloval své znalosti, rozvíjel své sociální 

kompetence potřebné pro týmovou práci, někteří dokonce v sobě objeví kreativitu. Neustále 

procházel volbami mezi studiem a zábavnými aktivitami, společensky a mediálně  

adorovaným hédonistickým stylem života. Někteří potlačí dokonce svou potřebu rodinného 

života ve prospěch akademických aktivit, protože finanční zabezpečení akademika založení 

rodiny neumožní. 

Aktivní, produkující akademický pracovník představuje vysokou hodnotu informační -

vzdělanostní společnosti. V konceptu společnosti, která pracuje s termínem lidské zdroje by 

měl být  právě akademický pracovník na vrcholu profesní hodnotové pyramidy. Neměl by to 

být sportovec, ani bankéř, ani politik, ani manekýnka. To jsou profese, které společnost 

nerozvíjejí, ale konsumují. 

Jestliže akademický pracovník je klíčovou postavou společností 21. století, měla by 

k němu společnost také tak přistupovat. Měla by reflektovat rozvoj a vývoj všech jeho 

kompetencí. Kompetence (obecného) akademického pracovníka je strukturována v řadě 

směrů. Jedná se např. o strukturaci:

- vědecký pracovník – pedagogický pracovník;

- strukturace podle skupiny vědních disciplín (přírodní, společenské vědy…..); 

- jednotlivých disciplín v rámci skupiny vědních disciplín (pedagogika, sociologie;  

fyzika, biologie); 

- základní výzkum, aplikovaný výzkum, praktická aplikace a inovace;
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- v rámci pedagogického působení výuka v bakalářském, magisterském a doktorském 

studiu;

- osvojení si standardních poznatků dané disciplíny v dané době;

      - osvojování si nově vznikajících poznatků;

      - teoreticko metodologické kompetence;

     -     kreativita: 

- na úrovni základního výzkumu; 

- kreativita na úrovni aplikovaného výzkumu;

- kreativita na úrovni aplikace inovací;

     -     kompetence teoretické práce se získanými poznatky, jejich uvádění do kontextu, vidění 

souvislostí, převádění do teorie  atd.;

     -     kompetence odborné prezentace získaných poznatků: 

           - na odborných kongresech, konferencích;

           - v odborném tisku;

           - prostřednictvím odborných publikací (monografií);

- schopnost popularizace  nových vědeckých  poznatků (přednášky, mediální působení, 

popularizační články, popularizující publikace);

      -   pedagogické aplikace získaných poznatků (výuka, přednášky, mediální působení, 

tvorba skript a učebnic, tvorba a akreditace předmětů, programů a oborů).

Všechny kompetence akademického pracovníka nejsou statickou výbavou osobnosti 

akademického pracovníka, ale patří k dynamické složce jeho osobnosti. Všechny tyto 

kompetence se vyvíjejí ve složitých vzájemných souvislostech, přičemž nelze říci, že  pokles 

kompetence A, kauzálně znamená pokles kompetence B. 

Současně každý akademický pracovník je individuální osobností s jedinečnými 

dispozicemi, z nichž vyplývá jedinečná  konfigurace jeho kompetencí. Zatímco osobnost A je 

vynikající vědec i pedagogický pracovník, osobnost B může být vynikající vědecký 

pracovník, ale průměrný nebo dokonce podprůměrný učitel a osobnost C může být průměrný 

či podprůměrný vědec, ale vynikající učitel. 

Struktura kompetencí akademického pracovníka je dynamická, neustále se proměňující, 

přičemž chronologický věk je pouze jednou z příčinných proměnných této dynamiky. Při 

snaze postihnout a pochopit tento pohyb a změny, nevystačíme pouze s chronologickým 

věkem, ale relevantní  charakteristikou se zde stává biologický věk, který  přesněji vypovídá o 

stavu individuálního vývoje jedince a o jeho vývoji. 
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Drtivá většina rektorů vysokých škol, kteří se zúčastnili výzkumu, zcela přesně 

reflektuje odlišnost chronologického a biologického věku a na základě této reflexe realizuje  

personální politiku vysoké školy.

Akademická obec či vědecký tým funguje jako organismus, jehož optimální fungování a 

výkonnost je dána celou řadou faktorů. Rozhodně však optimalizace týmu či akademické 

obce nespočívá v mechanické stejnorodosti jeho členů.            

V akademickém prostředí však existují tlaky, které vycházejí z jiných premis a svým 

působením prefabrikují obecného standardního akademického pracovníka. Každého 

pracovníka hodnotí podle publikovaných vědeckých výsledků v posledních pěti letech.  

Na akademické dráze však každých pět let je jiných, má z hlediska působení jiný charakter. 

Mezi 25. a 30. rokem teprve může mladý akademik začínat s vědeckou prací, osvojuje si 

sociální kompetence  spojené s vědeckou prací, s proniknutím do periodik, se získáváním 

grantů, získává kontakty ve vědecké obci.

Obvykle pochybuje také o svých schopnostech a teprve získává sebevědomí. 

K poznávání a vědě patří skromnost a pokora. Pokud mladý  akademik hýří sebevědomím 

anebo dokonce je arogantní, tak obvykle nic zásadního ve vědě nedokáže.  

V další etapě „zvýšeného ega“ následuje potřeba jezdit na konference, získávat 

poznatky, kontakty, poměřovat se s druhými, prezentovat se, vidět a slyšet své jméno. Pět let 

akademického pracovníka kolem šedesáti let  má opět jiný charakter. Spíše se chce soustředit 

na podstatné věci, „zvládnuté ego“  se nepotřebuje  prezentovat  pro své zviditelnění.  

Konference pro něho nejsou klíčové. 

Existující tlaky však vedou k ignorování těchto zvláštností a vynucují produkci 

standardizovaného umělého pracovníka, vyprodukovaného pro formální hodnocení. K těmto 

uměle vytvořeným a neživotným standardům pak přistupují navíc další kriteria, především 

věk. 

Tím se dostáváme k meritu věci, k věku akademických pracovníků, resp. k věkovému 

limitu. Připomeňme, že chronologický věk, který někdy bývá závazný, daleko méně vyjadřuje 

stav a vývoj člověka než věk biologický. 

Vyjděme však nyní z věku z chronologického věku a podívejme se na osobnost 

akademického pracovníka.
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- každý jedinec je jiný, struktura jeho osobnosti je odlišná a míra, kvalita či intenzita  

jeho vlastností a kompetencí jsou  také odlišné. Pokles či zvýšení jejich úrovně je 

proto také různé u každého jedince; 

- tempo vývojových změn organismu je odlišné, takže i kdyby proces vývojových změn 

nastal na stejné úrovni vlastnosti osobnosti, průběh a výsledek bude odlišný;

- kulminace některých vlastností, včetně tvůrčích a intelektuálních u řady osobností 

prokazatelně nastává v pozdním středním věku či ve věku seniorském; 

- to, že vědecký pracovník seniorského věku v předchozích pěti letech nepublikoval  

špičkový vědecký poznatek vůbec neznamená, že nemůže být výborný učitel, případně 

připravovat studenty v doktorském studiu;  

- od počátku dvacátého století se prodloužila střední délka života o 30 let.  To 

neznamená pouze přidání třiceti let života, ale znamená to především, že lidé 

seniorského věku jsou jiní. Příčinou je změna kvality seniora a prodloužení života je 

důsledkem. Je proto třeba při pohledu na seniory a při jejich hodnocení vzít tuto 

proměnu a změnu kvality na vědomí a chovat se podle toho;

- v minulosti docházelo často k profesní a občanské diskvalifikaci seniorů v důsledku 

zdravotního stavu, především pohybového aparátu. Informační společnost a 

komputerizace společnosti zásadně proměňuje situaci seniorů a to i pracovní. Práce 

z domova, jež je ve vyspělém světě preferována více než u nás (homework, e-work,), 

umožňuje seniorům v některých profesích, a to může být právě vědecká práce, 

pokračovat v práci; 

- stárnoucí společnost se proměňuje objektivně a objektivně budou také probíhat 

některé procesy spojené se stárnutím populace. Je však možné přistoupit k těmto 

procesům vědomě a společnost vědomě proměňovat. To však předpokládá, změnit 

reflexi seniorů a jejich pozici ve společnosti.  Má-li někde tento proces začít, mělo by 

to být akademické prostředí, protože v tomto prostředí mají vysokou hodnotu 

intelektuální schopnosti, kterými senioři disponují a ve spojení s novými informačními 

a komunikační technologiemi přispívají  v akademickém prostředí k plnohodnotnosti 

seniorů.
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Dotazník

Vážený pane rektore, 

obracím se na Vás jako na reprezentanta vysoké školy s prosbou o spolupráci při 

řešení výzkumného úkolu. Řešíme vědecký grant „Proměna sociálního obsahu kategorie 

generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku“ (2D06021). V rámci řešení grantu 

se zabýváme také otázkou významu věku v akademickém prostředí. Dovoluji si doufat, že již 

i vzhledem k Vaší kvalifikaci a funkci, budete mít pochopení pro tento výzkumný úkol a 

najdete si čas na zodpovězení několika otázek dotazníku. Dotazník si Vám dovoluji zaslat 

v tištěné i elektronické podobě. K jeho vyplnění zvolte, prosím, variantu, která Vám lépe 

vyhovuje. Velice bych vážený pane rektore ocenil, kdybyste mohl dotazník vyplnit a odeslat 

do 14 dnů. Předem Vám děkuji za spolupráci a za čas, který výzkumu věnujete.

                                                                                                             S pozdravem 
                                                                                                    doc. PhDr. Petr Sak, CSc. 
                                                                                                                 řešitel
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Dotazník pro vysoké školy
Věk akademických pracovníků

1. Jméno a sídlo školy:

2. Existuje na Vaší škole věkový limit pro výkon některých funkcí, členství v radách a 
komisích?     

ne
ano

nevím 

Pokud jste odpověděl(a) na předchozí otázku 2 ano, pokračujte, prosím, následující 
otázkou 3,4 a 5. Odpovědi na tyto otázky zaznamenejte do tabulky na následující straně. 

3. Pokud existuje na Vaší škole věkový limit, zakřížkujte, prosím, všechny varianty 
(konkrétní funkci, členství v radách a komisích atd.) pro něž věkový limit platí. 

4. Uveďte, prosím, u variant, které jste zakřížkovali v otázce 3, limitující věk (např. 65 
let). 

5. Uveďte, prosím, u variant, které jste zakřížkovali v otázce 3, čím je podloženo 
rozhodnutí o limitujícím věku. Vybrané číslo odpovědi zakřížkujte. 
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Otázka 3 Otázka 4 Otázka 5

Existence 
věkového limitu

Limitní 
věk

Podložení limitního věku

A. vedení katedry, ústavu 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

B. funkce rektora, děkana, 
prorektora, proděkana  

1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

C. členství v komisi pro habilitace a 
profesorské řízení

1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

D. členství v oborové radě 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

E. členství ve vědecké radě 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     
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F. členství v grantové komisi 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

G. garant oboru 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

H. garant předmětu 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

I. jiné, uveďte 1. vychází ze zákona, uveďte z jakého: 
2. vychází z expertního stanoviska (psychologů, gerontologů, případně 

jiných odborníků, uveďte jakých)  
3. jde pouze o rozhodnutí vedení školy
4. jde o rozhodnutí akademické rady
5. jiné, uveďte     

1. Vážený pane rektore, vyjádřete, prosím, svůj osobní názor na určování  horního věkového limitu pro členství  v odborných 
akademických grémiích, vykonávání akademických funkcí a profesí a  pro  hodnocení  akademických pracovišť podle věku 
jejich docentů a profesorů? 
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