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Akademická obec se v tomto roce musela rozloučit s několika významnými
osobnostmi české vědy. Tímto profilem bychom rádi vzdali hold těm, kteří se
dlouhá léta podíleli na rozvoji a kultivaci českého vysokého školství a české vědy
a jejichž nadhled a zkušenosti budou chybět studentům i kolegům z oborů.

Hluboký zármutek pro Vysokou školu technickou a ekonomickou přinesla
zpráva o náhlém úmrtí prof. Ing.Magdaleny Hrabánkové, CSc., prof. h. c.,
rektorky Jihočeské univerzity, která měla pracovní i osobní vztahy k některým
z akademiků na naší škole. Profesorka Hrabánková († 70) působila na Jihočeské
univerzitě dlouhá léta, osobně se zasadila o přerod Zemědělské fakulty a odště-
pení ekonomických oborů do fakulty samostatné, v jejímž čele jako děkanka
dále pokračovala v úsilí o výchovu ekonomů-expertů.

Jako rektorka Jihočeské univerzity působila bohužel jen krátce, v 6 měsí-
cích se snažila maximálně využít své zkušenosti s vedením fakulty i znalosti
strukturální politiky EU a regionálního projektování.

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. vzpomíná: „Takto vysoce vědecky erudovaného
akademického pracovníka, navíc velice vnímavého a citlivého k problémům
svých kolegů, za které pokládala i studenty, bude postrádat nejen Jihočeská
univerzita, ale všichni ti, kteří měli tu neopakovatelnou příležitost byť jen na
malý okamžik s paní profesorkou spolupracovat, pohovořit si s ní či ji jen letmo
pozdravit. Jsou osobnosti, na které nelze zapomenout, kteří vyryjí hlubokou
brázdu kolem sebe, na kterou navazují další generace včetně těch, které sama
vychovala a zásadním způsobem ovlivnila, a mezi ně patří nesporně i paní
profesorka Magdalena Hrabánková.ÿ

Jen o dva měsíce později přišla Jihočeská univerzita o dalšího významného
odborníka – prof. Ing.Františka Střelečka, CSc., Dr. h. c., emeritního rek-
tora, který v čele univerzity stál v období 1998-2004. Profesor Střeleček († 75) se
také významně zasloužil o další posilování pozice Jihočeské univerzity v českém
vysokém školství jako prorektor pro rozvoj. Tuto funkci zastával do roku 2007.

Letos bohužel smutné zprávy zasahovaly i na jiných akademických pracoviš-
tích. V první půli roku opustil své studenty informatiky také prof. RNDr. Jiří
Vaníček, CSc. († 74), přísný, ale spravedlivý pedagog Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity.

Stejně smutná je pro nás čerstvá zpráva o úmrtí prof. Ing. Dr. Jiřího
Klikorky, DrSc., († 89) člověka, který dokázal české vysoké školství obohatit
o další možnosti studia, člověk, který doslova na zelené louce vybudoval nové
akademické centrum – Vysokou školu chemicko-technologickou (nyní Univerzita
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Pardubice). Již v 31 letech stanul v čele nově vznikající vysokoškolské instituce
a s 11letou pauzou školu vedl od roku 1953 do 1988. Jeho zásluhou se pardubická
univerzita rozvinula do současné podoby.

V této souvislosti bychom rádi vzpomenuli také prof. Ing. Ľubicu Švant-
nerovou, PhD., jejíž jméno je spojeno s Ekonomickou fakultou Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici (SK). Profesorka Švantnerová se zasloužila nejen
jako děkanka o rozvoj fakulty, ale také jako výzkumník a odborník o rozvoj
vzdělávání ve veřejné správě a výzkum ekonomicko-politického zázemí měst-
ských samospráv v regionech. Byli jsme proto velmi potěšeni, když se rozhodla
zaštítit svým odborným dohledem časopis Littera Scripta a působit, i když bo-
hužel na krátkou dobu, jako členka redakční rady.

Děkujeme Vám, odpočívejte v pokoji.
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