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Věc: Průvodní dopis k Záznamu z LVII. Akademického fóra. 

 

18.12.2014 

Vážení adresáti, 

        dominantou zpráv, které se Vám v tuto chvíli otevírají, je ona o úmrtí profesora Zdeňka 
Kováře, tak častého a svými hutnými důsažnými projevy tak aktivního účastníka 
Akademických fór. Jeho nekompromisní, zcela netušeně už vskutku závěrečné slovo před 
dvěma měsící k názoru¨na postavení naší republiky v Evropě současnosti a budoucnosti 
nemohlo neutkvět v mysli nikomu, kdo je vyslechl. A historik prvních polistopadových let 
rozhodně nepomine rektora Kováře jako tak jednoznačně přijímaného předsedu v období před 
dělením republiky vzniklé České sekce Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol,  
stejně tak jako jeho následné zvolení prvním předsedou nově založené České konference 
rektorů. Ti, komu bylo dopřáno být mu nablízku, byli svědky důrazu kladenému na součinnost 
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celého pléna, a to nejen při formování nové podoby našeho vysokého školství. Charakteristika 
jeho osobnosti, patrná ze slov jeho generačně mladších kolegů Davida Lukáše a Miroslava 
Malého, je atributem stopy, kterou nám profesor Zdeněk Kovář zanechává pro naši posilu a 
důvěru v přesvědčení, že prospěch vlastní instituce má svůj zdroj v zájmu o celek. 

 

S pozdravem   

za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda 

 

 


