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Odešel Josef Mestenhauser

Eliška Walterová

Zpráva o odchodu člena naší redakční rady profesora Mestenhausera nás, podobně 
jako mnoho jeho kolegů a studentů, velmi zarmoutila. Patřil k osobnostem výji-
mečným a nezapomenutelným. Nedlouho po sametové revoluci byl jedním z prv-
ních fullbrightovských profesorů, kteří přijížděli do tehdejšího Československa. Na 
Univerzitu Karlovu, z níž byl v roce 1948 vyloučen jako student protestující proti 
komunistickému puči, se tak vrátil po více než čtyřiceti letech jako přední odborník 
z významné americké univerzity. Učiteli a studenty Pedagogické fakulty byl při-
jat s velkým očekáváním, které nezklamal. Jeho přednášky přinesly nové pohledy 
na vysokoškolské studium a vzdělávání vůbec. Studenty učil diskuzi, kritickému 
a kreativnímu myšlení. Nás akademiky inspiroval k hluboké reflexi vzdělávání jako 
sociálního fenoménu a přinesl řadu podnětů k transformaci českého vzdělávacího 
systému.

Upřímně se radoval ze vstupu Československa do mezinárodního společenství 
demokratických zemí a věřil v lepší budoucnost země, z níž pocházel. Neúnavně 
pomáhal při organizování vědeckého života, účastnil se akademických shromáždění, 
koordinačních porad, seminářů a konferencí. Zvlášť ráda si vzpomínám na jeho spo-
lupráci při organizování 8. světového kongresu srovnávací pedagogiky v Praze v roce 
1992, která byla školou logistiky a managementu. Pracovali jsme oba v sekretariátu 
a denně spolu vydávali kongresový bulletin. Pro účastníky kongresu byla vydána kniha 
Education in a Changing Society, k níž odborně zasvěcenou předmluvu napsal právě 
Josef Mestenhauser.

V dalších letech podporoval spolupráci své domovské univerzity v Minnesotě s čes-
kými vysokými školami. K nám vozil skupiny učitelů a studentů, doma organizoval 
studijní pobyty českých akademiků. I já jsem měla tu čest být pozvána na univerzitu 
v Minnesotě a naopak jsem několikrát v Praze přednášela pozorným kolegům z této 
univerzity, vedeným profesorem Mestenhauserem. Zásluhy Josefa Mestenhausera 
byly oceněny také v diplomacii, když byl jmenován honorárním konzulem České 
republiky v Minnesotě a v několika sousedních státech USA.

Odborně se profesor Mestenhauser výrazně zapsal i do programu mezinárodní 
konference Educational Change in the Global Context, která se konala v září 2010 
v Praze. Na ní představil se svými spolupracovníky koncepci mezinárodní vysoko-
školské pedagogiky v globální éře, v níž využil své dlouholeté a bohaté zkušenosti 
z vedení mezinárodních aktivit .
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176 Profesor Josef Mestenhauser byl gentleman, vynikající společník, člověk vysoce 
vnímavý k přínosům mezinárodní spolupráce, lidské poctivosti a opravdovosti. Tě-
mito vlastnostmi oslovil řadu svých následovníků. Zanechal nesmazatelnou stopu 
odbornou i lidskou ve své první vlasti, kde měl kořeny, i v té druhé, která ho vlídně 
přijala a poskytla mu příležitost pro profesní i osobní rozvoj. Čest jeho památce.
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předsedkyně redakční rady
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