Lada Cerych…

Když jsem v roce 1991 předávala děkanovi Pedagogické fakulty University Karlovy jako jeho asistentka anglický fax podepsaný Lada Cerych, komentovala jsem to slovy: „Pane děkane, píše Vám nějaká paní Lada Cerychová”. Pana děkana, prof. Kotáska, můj komentář velmi rozesmál. Nevěděla jsem, proč. Vysvětlil mi, že nejde o žádnou paní Ladu, ale o pana doktora Ladislava Čerycha. Čecha, s nímž se seznámil koncem roku 1989 na mezinárodním semináři o vysokém školství v Německu a který nabízel své dlouholeté zkušenosti českému porevolučnímu školství, především vysokému. 

Druhé, tentokráte už osobní setkání se uskutečnilo při přípravě zapojení České republiky do programu mezinárodní pomoci Phare v oblasti školství. Již tehdy bylo jasné, že jde o mimořádnou osobnost, ke které se všichni zúčastnění chovali s velkým respektem. A jak jsem se mohla později mnohokrát přesvědčit, plným právem.

Dr. Čerych je totiž jednou z oněch úspěšných českých osobností, které po roce 1948 prožily většinu svého života mimo vlast a dokázaly se tam prosadit v nejrůznějších oblastech. Narodil se 24. září 1925 v Turnově. Po studiu na gymnáziu v Náchodě odešel studovat sociologii do Švýcarska. Svá studia na Ženevské univerzitě zakončil získáním doktorátu. Jeho další vzdělání bylo završeno diplomem evropských studií z Evropské koleje v belgických Bruggách. 

Celých dlouhých čtyřicet let žil v zahraničí: nejprve ve Švýcarsku, v Německu, Maroku a pak v Belgii. Za místo svého trvalého pobytu si vybral hlavní město Francie – Paříž. Působil postupně na Evropské koleji v Bruggách, v Mezinárodním ústavu pro plánování ve vzdělávání při UNESCO, v útvaru pro vysokoškolské vzdělávání OECD. Nejproduktivnější léta své profesionální kariéry (téměř 20 let) strávil v čele Evropského ústavu pro vzdělávání a sociální politiku v Paříži, který se stal pod jeho vedením jedním z renomovaných evropských pracovišť zabývajících se vzděláváním, zejména vysokoškolským. Řadu let se podílel na vydávání významného vědeckého časopisu “European Journal of Education”. V průběhu své životní dráhy se stal jedním z předních mezinárodních odborníků v oblasti vědeckého studia vysokého školství. Zvláště jeho práce o problémech realizace reforem vysokého školství v Evropě vzbudila oprávněnou světovou pozornost. 

Ihned po listopadových událostech v roce 1989 využil možnosti „vrátit se” částečně do Prahy a začal se velmi významně podílet na seznamování české vysokoškolské veřejnosti se západoevropským vývojem. Využil svých dlouholetých zkušeností z působení v OECD a inicioval provedení analýzy československého vysokého školství experty OECD ve spolupráci s československými odborníky. Stál v čele týmu expertů OECD a stal se hlavním autorem jejich zprávy. Na její závěr formuloval soubor doporučení k dalšímu rozvoji československého vysokého školství, jejichž opodstatněnost ukázal další vývoj. 

V roce 1994 se stal ředitelem Střediska vzdělávací politiky PedF UK v Praze, které bylo z podnětu tehdejšího 1. náměstka MŠMT ČR, ing. J. Kouckého, nově založeno jako určitý mozkový trust v této oblasti. Tam jsem poznala Dr. Čerycha skutečně velmi zevrubně. Ať už jde o jeho velký rozhled po trendech v evropském, především vysokém školství po stránce profesionální, tak i jeho francouzskou eleganci v oblékání, šarm v chování, ohromnou kolegialitu, smysl pro humor a optimismus po stránce osobnostní. Pod jeho laskavým a velmi efektivním vedením, které ponechávalo prostor každému členovi týmu pro vlastní iniciativu, byla zpracována podkladová zpráva o českém školství, která se stala východiskem pro posouzení jeho stavu experty OECD v roce 1996. V období 1994–1999 bylo pod jeho vedením Středisko vzdělávací politiky skutečným centrem řady školsko-politických aktivit. Ať už to byly v jistém smyslu proslulé a populární tzv. kulaté stoly, které byly pořádány na aktuální a žhavá témata dění ve školství, pořádání brainstormingů či zpřístupňování zajímavých publikací zejména z produkce OECD. Zúčastnila jsem se spolu s ním mnoha akcí, na nichž vždy hrál dr. Čerych „první housle” – ať už po odborné stránce, tak i jazykové a společenské.
 
Ačkoli získal dr. Čerych jako mezinárodně uznávaný odborník pro sociálně-ekonomické a politické aspekty vzdělávání řadu mezinárodních ocenění: čestný doktorát švédské univerzity v Umeå, v roce 1994 byl vyznamenán medailí Leonarda da Vinciho Evropské společnosti pro přípravu inženýrů, nezpychl. Je stále stejně pracovitý a přátelský, i když už mu „táhne” pětasedmdesátka. Vyjádřením uznání práce dr. Čerycha pro rozvoj českého školství byla medaile University Karlovy, kterou obdržel v roce 1996. 

Ocenění, kterého si dr. Čerych velmi považuje, je mezinárodní medaile UNESCO J. A. Komenského. Byla mu předána v říjnu 1998 za jeho celoživotní práci v oblasti vysokého školství. Ačkoli byl jedním z mála Čechů, kteří uvedenou medaili získali (druhým byl prof. P. Piťha), návrh přišel ze zahraničí a tady u nás se v tisku v této souvislosti neobjevila ani zmínka. Shodou okolností mu ji v „místě jednoho z jeho domovů”, v Paříži, předával současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Eduard Zeman. 

Letos u příležitosti Mezinárodního dne učitelů byla dr. Čerychovi udělena ministrem školství panem Eduardem Zemanem Medaile MŠMT ČR 1. stupně. Stala se tak nejen vyjádřením uznání jeho práce pro české školství, ale současně i blahopřáním k jeho letošnímu životnímu jubileu.
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