
drÏíte v rukou dal‰í ãíslo ti‰tûného Fora,
ãasopisu Univerzity Karlovy. Jde o protûj‰ek
elektronického ãasopisu i-Forum, kter˘ je
dostupn˘ na adrese www.iforum.cuni.cz.
Tato ti‰tûná verze vychází pfiibliÏnû ãtvrt-
letnû a kaÏdé ãíslo je jinak tematicky
zamûfiené. V tomto vydání naleznete pfií-
spûvky orientované pfiedev‰ím do budoucna,
protoÏe je vûnováno otázkám rozvoje
Univerzity Karlovy.
Nasnadû je otázka, proã má b˘t právû toto
téma základem obsahu celého ãísla. Jako
odpovûì se nabízejí pfiinejmen‰ím dva
hlavní dÛvody. Za prvé to mÛÏe b˘t dÛvod
vnitfiní. Z principiálních dÛvodÛ se v jist˘ch
ãasov˘ch intervalech zaobíráme anal˘zou
situace, do které jsme dospûli, a v této sou-
vislosti je nezbytné definovat také orientaci
dal‰ího smûfiování. Druh˘m dobr˘m dÛvo-
dem mÛÏe b˘t zmûna vnûj‰í situace.Celkov˘
v˘voj reáln˘ch moÏností pro vytyãování roz-
vojov˘ch cílÛ totiÏ dospûl do stavu zfietelnû
odli‰ného od situací pfiedchozích.
Staãí jen letm˘ pohled na v˘voj kapitálov˘ch
v˘dajÛ do vysokého ‰kolství ze státního roz-
poãtu za posledních tfii aÏ pût let, abychom
si uvûdomili, Ïe se situace v této oblasti sku-
teãnû mûní, a to k lep‰ímu. Pfiedpokládejme,
Ïe jde o trend i do budoucna, a pfiipoãtûme
k tomu v˘voj tûch evropsk˘ch zdrojÛ,
o které se mÛÏeme reálnû ucházet.V tako-
vém pfiípadû je tfieba o strategick˘ch
potfiebách pracovi‰È UK nejen pfiem˘‰let,
ale také v této oblasti jednat.
Rozsáhl̆  program rekonstrukcí a modernizací
víceménû spûje k závûru. Podrobnûj‰í pfiehled
aktualit v tomto smûru naleznete v jednotli-
v˘ch pfiíspûvcích tohoto ãísla. Samozfiejmû

v tomto programu ne‰lo pouze o modernizaci
a rekonstrukci budov – i kdyÏ právû do ní jsme
investovali vût‰inu vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ
i energie. V˘znamného pokroku jsme docílili
i v modernizaci pfiístrojového vybavení a infor-
maãních zdrojÛ a komunikací. Kromû toho
v˘raznû posílil pocit vzájemnosti v rámci celé
univerzity. A domnívám se, Ïe vûdomí uni-
verzitní sounáleÏitosti je právû jeden
z nejdÛleÏitûj‰ích v˘sledkÛ v˘voje za období
posledních nûkolika let.
A tak se nabízí otázka: Není dnes situace
vhodná k tomu, abychom na základû souãas-
ného stavu konkrétnûji definovali svoje
zámûry ve stfiednûdobé perspektivû jak ve
vzdûlávací, tak i v˘zkumné ãinnosti? Není pfií-
hodná chvíle k tomu, abychom na základû
toho stupnû integrace univerzity, ke kterému
jsme doposud dospûli, rozváÏili, v ãem spat-
fiujeme vizi UK jakoÏto vzdûlávací
a souãasnû v˘zkumné instituce svûtového
jména? Konkrétní podoba takové vize
nevznikne ani najednou, ani rychle. Bude
nezbytné na toto téma vést fiadu diskusí
a jednání. Teprve shodneme-li se na takové
vizi, mÛÏeme ji materiálnû naplnit na základû
rozvojového programu.To v‰e bude vyÏado-
vat ãas. Proto nelze vûc odkládat – a proto
také vychází toto ãíslo Fora.
V oblasti vzdûlávacích ãinností je univerzita
otevfiena velké mífie migrace sv˘ch studentÛ
v rámci v‰ech studijních programÛ. To by
mohlo b˘t lákavé zejména v bakaláfisk˘ch
a magistersk˘ch studijních programech.V sou-
ãasnosti se této otevfienosti vyuÏívá spí‰e
minimálnû, pokud vÛbec. Je rozvoj otevfiené
nabídky cestou dal‰ího v˘voje? Bude takov˘
v˘voj umoÏÀovat dal‰í rÛst mezinárodní

mobility studentÛ? Dovolí souãasnû i intenziv-
nûj‰í v˘mûnu akademick˘ch pracovníkÛ?
Ponûkud sloÏitûj‰í je situace v oblasti
v˘zkumu. UK intenzivnû buduje spoleãné
v˘zkumné projekty a programy na bázi part-
nersk˘ch vztahÛ s prestiÏními univerzitami
v zahraniãí. Domácími partnery jsou nejen
ãeské vysoké ‰koly,ale i v˘zkumné ústavy,pfie-
dev‰ím AV âR. V tomto smûru jsme
v posledních letech zaznamenali v˘znamn˘
pokrok.Není právû teì vhodn˘ okamÏik, aby-
chom posoudili potenciál na‰eho rozvoje na
kvalitativnû nové bázi a posílili pfiedev‰ím
transdisciplinární programy? S ohledem na
velikost UK by mohlo jít o rozsáhlé v˘zkumné
programy.Vezmeme-li v úvahu ochotu státu
i orgánÛ EU podporovat realizaãní v˘stupy
v˘sledkÛ badatelského v˘zkumu, nemûli
bychom se serióznû zab˘vat otázkami aplikací
a inovací v rámci technologick˘ch center?
Není vymezení tûchto aktivit na technické
nebo pfiírodovûdné obory zbyteãnû limitující?
Není uplatnûní spoleãenskovûdních a huma-
nitních oborÛ stejnû atraktivní?
Abychom mohli zodpovûdnû rozhodnout,
kudy se budeme v budoucnu smysluplnû
a systémovû ubírat, musíme si ujasnit náplÀ
na‰í ãinnosti a definovat ideov˘ obsah
na‰eho smûfiování. Z nûho pak mÛÏeme
odvodit rozvojov˘ zámûr univerzity. Nikoli
naopak.V souãasn˘ch podmínkách mÛÏe b˘t
toto snaÏení po v‰ech stránkách docela
odváÏné. K zahájení diskuse vás zve toto
ãíslo ãasopisu Forum.

prof. Ing. Ivan Wilhelm
rektor

1

FORUM âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

UNIVERZITA A ROZVOJ: POT¤EBA DISKUSE

VáÏená ãtenáfiko, váÏen˘ ãtenáfii,

: Editorial

FORUM 3/2005
âasopis Univerzity Karlovy v Praze
Vydává: UK. Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocn˘ trh 3, Odbor vnûj‰ích vztahÛ.
Redakci fiídí: doc. M. ·obr, prorektor pro vnûj‰í vztahy. Odpovûdní redaktofii: I. Dostál,V. Hájek, K. Hamanová, K. Kadlecová, O. Sysel, J. ·velch.
Telefon: 224 491 248, fax: 224 491 309, e-mail: forum@cuni.cz. Grafická úprava: Luká‰ DoleÏel. NevyÏádané rukopisy se nevracejí.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu autorsk˘ch pfiíspûvkÛ a jejich krácení. Vychází: ãtvrtletnû. FORUM UK je roz‰ifiováno zdarma 
na akademické pÛdû.Toto ãíslo vy‰lo 18. 10. 2005. Ti‰tená verze: ISSN 1211-1724.

UKF_03/2005  7.10.2005 13:26  Stránka 1



Projekt Centra pro pfienos▼ poznatkÛ a technologií UK
zahájen
Dne 16. ãervna probûhlo v reprezentaã-
ních prostorách Karolina slavnostní
zahájení projektu, kter˘ spolufinancovala
ze sv˘ch fondÛ Evropská unie – Centra
pro pfienos poznatkÛ a technologií
Univerzity Karlovy. Za UK se akce zúãast-
nili prorektor pro rozvoj doc. Stanislav
·tech, kvestor Ing. Josef Kubíãek, koordi-
nátor projektu RNDr. Jan Malát a ãlenové
monitorovacího v˘boru CPPT UK. Za
organizace, které se na zaji‰tûní projektu
podílejí, pfiijali pozvání námûstkynû minis-
tra pro místní rozvoj Mgr. Vûra Jourová,
fieditel Centra pro regionální rozvoj
RNDr. Ivo Ry‰lav ,̆ projektoví manaÏefii
odboru zahraniãních vztahÛ a fondÛ EU
Magistrátu hlavního mûsta Prahy
a zástupci poradenské firmy ILA. O CPPT
UK se doãtete více v tomto ãísle FORA.

Egyptologové z FF UK získali▼ prestiÏní ocenûní Gratias Agit

Egyptologové z Univerzity Karlovy se
doãkali v˘znamného ocenûní. Z rukou
ministra zahraniãních vûcí Cyrila Svobody
pfievzali 23. 6. 2005 v âernínském paláci
cenu Gratias Agit, která je udûlována za
‰ífiení dobrého jména âeské republiky
v zahraniãí. „To, co tito lidé dokázali
v Egyptû, je dÛkazem skuteãnosti, Ïe ãeská

vûda je nejen konkurenceschopná, ale Ïe
se staví do pozice vyz˘vatele,“ fiekl ministr
Svoboda. Ocenûní Gratias Agit udûluje od
roku 1997 ministr zahraniãních vûcí osob-
nostem a organizacím za pfiíkladné aktivity
v nevládní sféfie, pfiispívající k ‰ífiení dob-
rého jména republiky za hranicemi. Letos
cenu obdrÏelo ãtrnáct osobností a ãtyfii
organizace.
Za t˘m ãesk˘ch egyptologÛ z Egyp-
tologického ústavu Filozofické fakulty UK
cenu pfievzali profesor Miroslav Verner,
dlouholet˘ vedoucí ãeského egyptologic-
kého t˘mu, a docent Bfietislav Vachala,
fieditel âeského egyptologického ústavu
FF UK.
Profesor Verner ve svém projevu uvedl, Ïe
projekt by se realizoval jen velmi tûÏko
bez podpory Ministerstva zahraniãních

vûcí: „Díky pochopení ministerstva máme
pracovny pfiímo v areálu ãeského velvysla-
nectví v Káhifie. To je pro nás velmi
dÛleÏité. Pfii práci, která je jak fyzicky, tak
psychicky nároãná a má i svá bezpeãnostní
rizika, jsou zázemí a klid, které nám areál
velvyslanectví nabízí, velmi dÛleÏité.“
Podle ministra Cyrila Svobody je uznání
egyptologického t˘mu ocenûním i pro
jejich domovskou univerzitu. „My nezvlád-
neme vítûzit na poli svûtové ekonomiky,
ale v zápase my‰lenek a bádání dokáÏeme
hodnû a oni jsou v první linii,“ fiekl
Svoboda.

Na MFF otevfieli ▼ Kryogenní pavilon
V úter˘ 28. ãervna byl v areálu
Matematicko-fyzikální fakulty UK v Tróji
slavnostnû otevfien novû postaven˘ pavi-
lon kryogenní techniky.
MFF UK v souãasnosti vyuÏívá nûkolika
pracovi‰È, kde se vûdci spolu s kolegy
z dal‰ích institucí zab˘vají fyzikou nízk˘ch
teplot. Je to napfiíklad Spoleãná laboratofi
nízk˘ch teplot (provozovaná pfii katedfie
fyziky nízk˘ch teplot MFF), jejímiÏ part-
nery jsou Fyzikální ústav a Ústav
anorganické chemie AV âR a Pfiíro-
dovûdecká fakulta UK, nebo Spoleãná
laboratofi magnetick˘ch studií (provozo-
vaná pfii katedfie elektronov˘ch struktur
MFF), jejímÏ partnerem je FÚ AV âR.
V rámci vládního programu posílení vûdy
a v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách bylo v are-
álu MFF v Praze-Tróji zfiízeno Centrum
NMR studií molekulárních struktur.
V‰echna uvedená pracovi‰tû byla umís-
tûna v prostorách, kde jejich úspû‰nou
ãinnost pfieru‰ila srpnová povodeÀ v roce
2002. Souãástí obnovy bylo i rozhodnutí
o v˘stavbû nového pavilonu kryogenní
techniky v rámci investiãních zámûrÛ na
odstranûní povodÀov˘ch ‰kod. Stavba byla
zahájena poãátkem roku 2004.
Díky úsilí v‰ech zúãastnûn˘ch institucí
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a podpofie z vedení UK i M·MT byla
v‰echna pracovi‰tû obnovena a jejich
vybavení pfiivedeno na vy‰‰í – pfiinejmen-
‰ím evropskou – kvalitativní úroveÀ.

Kongres bohemistÛ ▼ pfiipomnûl v˘roãí i problémy
Po pûti letech Praha hostila bohemisty
z celého svûta. III. kongres svûtové lite-
rárnûvûdné bohemistiky se konal v Praze
ve dnech 28. ãervna aÏ 3. ãervence. Jeho
leitmotivem byl stav souãasné bohemis-
tiky na svûtov˘ch vûdeck˘ch pracovi‰tích
a univerzitách. Tematicky ov‰em kongres
ovlivnila pfiedev‰ím dvû v˘roãí: pfied sto
padesáti lety poprvé vy‰la Babiãka, jedna
z nejslavnûj‰ích knih ãeské literatury, a sta
let by se letos doÏil básník Vladimír Holan.
V˘znamná akce s milionov˘m rozpoãtem
nesla podtitul Hodnoty a tradice – Svût
v ãeské literatufie, ãeská literatura ve svûtû.
Dvûma hlavními plody nûkolikadenního,
s pfiípravami v‰ak spí‰e nûkolikamûsíãního
snaÏení byla rozsáhlá v˘stava o Holanovû
Ïivotû a díle a chystan˘ sborník pfiednese-
n˘ch statí, kter˘ by mûl ãítat úctyhodn˘ch
tisíc aÏ patnáct set stran.
Kongresu se zúãastnilo na 170 bohemistÛ
z osmnácti evropsk˘ch zemí, z USA,
Japonska, JiÏní Koreje i Íránu. Filozofickou
fakultu UK tu zastupovali napfiíklad Petr 
A. Bílek, Helena Confortiová nebo Martin
C. Putna.Akademická pÛda fakulty poslou-
Ïila i jako místo k setkání bohemistÛ
s ãesk˘mi spisovateli.

Letního programu na FSV se ▼ zúãastnili studenti z 27 zemí
Studenti ze sedmadvaceti zemí pfievzali na
konci minulého t˘dne diplomy o absolvo-
vání tfiít˘denního programu Letní ‰koly
politologick˘ch a ekonomick˘ch studií,
kter˘ ve spolupráci s Fakultou sociálních
vûd UK a Georgetown University pofiá-
dala jiÏ potfiinácté americká nadace The
Fund for American Studies.
Programu se kaÏd˘ rok úãastní na sto stu-
dentÛ pfieváÏnû ze stfiední a v˘chodní
Evropy, ale také z USA. Podle Matthewa
Kwasiborského, fieditele The American
Institute on Political and Economic
Systems (AIPES), kter˘ projekt zastfie‰uje,
je hlavním cílem letní ‰koly seznámení 
studentÛ s principy demokratické spoleã-

nosti. Ve stfiedu zájmu je pfiitom systém
volného obchodu a jeho vytváfiení v prÛ-
bûhu historie USA.
V˘uka je rozdûlena na politologickou
a ekonomickou ãást. Pfiedná‰ky z politolo-
gie se zamûfiují na principy amerického
vládního systému, na struktury, role
a vztahy vládních institucí, na role politic-
k˘ch stran ve spoleãnosti, funkce médií
a zájmov˘ch skupin, na proces pfiemûny
vefiejného názoru ve vefiejnou politiku atd.
Specialitou politologické ãásti jsou dvû
parlamentní simulace.V ekonomické ãásti
se studenti blíÏe seznámí se strukturou
a funkcí trhu na pfiíkladech volné soutûÏe,
vládní role v ekonomice nebo uplatÀování
soukrom˘ch vlastnick˘ch práv. Cel˘ pro-
gram je ukonãen písemn˘mi zkou‰kami.
Studenti, ktefií úspû‰nû sloÏí zkou‰ku, mají
moÏnost získat akademick˘ kredit od
Georgetown University.
Závûreãného ceremoniálu v Karolinu se
koncem minulého t˘dne zúãastnil i litev-
sk˘ prezident Valdas Adamkus a pfievzal
zde cenu nadace Va‰ka a Anny Marie
Polákov˘ch za zásluhy o rozvoj demokra-
cie a systému volného trhu. V minul˘ch
letech ji obdrÏeli napfiíklad slovensk˘ pre-
miér Mikulá‰ Dzurinda nebo b˘val˘ polsk˘
prezident Lech Walesa.

1. lékafiská fakulta ▼má nového dûkana
K poslednímu srpnovému dni skonãilo
‰estileté funkãní období dûkana 1. lékafi-
ské fakulty UK prof. ·tûpána Svaãiny.
Fakultu nyní povede prof. Tomá‰ Zima,
od roku 1999 pfiednosta Ústavu lékafi-
ské chemie a biochemie 1. LF UK,
vedoucí referenãní laboratofie MZ âR
pro klinickou biochemii. Slavnostní inau-
gurace se ve zcela zaplnûné Velké aule
Karolina zúãastnila fiada v˘znamn˘ch
hostÛ, mimo jiné ministrynû zdra-
votnictví doc. Milada Emmerová nebo
pfiedseda Akademie vûd prof. Václav
Paães.
Na 1. lékafiské fakultû mimo jiné vzrostl
poãet pracovi‰È; dnes jich fakulta vyuÏívá
72, zatímco v roce 1999 jich bylo 55.
V˘raznû stoupl i poãet studentÛ, pfiede-
v‰ím doktorského studia. Jmenovacím
fiízením na profesora pro‰lo o 150 % více
uãitelÛ, v˘raznû byl nav˘‰en i fakultní roz-

poãet. Finance, které fakulta získává na
vûdeck˘ v˘zkum, pfiev˘‰ily v uplynul˘ch
letech prostfiedky vyplácené na poãet 
studentÛ. Mezi dal‰í v˘razné úspûchy lze
zafiadit i podíl na ‰estém rámcovém 
programu EU.
Prof. MUDr. ·tûpán Svaãina, DrSc., MBA,
pfiednosta III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN Praha v oboru vnitfiních nemocí,
odchází z postu dûkana po dvou funkãních
obdobích.
Nov˘ (v pofiadí jiÏ 307.) dûkan prof. Zima
by chtûl bûhem svého nastávajícího 
funkãního období napfiíklad zv˘‰it podíl
praktické v˘uky budoucích lékafiÛ, a to
formou stáÏí u lÛÏka, v ambulancích
a zdravotnick˘ch zafiízeních. Bude se sna-
Ïit i o vût‰í zapojení studentÛ ve
v˘zkumné práci.

Zemfiel svûtoznám˘ „lovec“ ▼ nacistÛ Simon Wiesenthal
Simon Wiesenthal svÛj Ïivot, pozname-
nan˘ zku‰eností z koncentraãního tábora
a smrtí vût‰iny sv˘ch blízk˘ch, zasvûtil
dopadení zloãincÛ, ktefií se podíleli na
holocaustu. Za svÛj dlouh˘ Ïivot pomohl
pfii dopadení více neÏ tisíce nacistÛ.
ObdrÏel mnoho ocenûní, v roce 1997 také
ãestn˘ titul doctor honoris causa od
Univerzity Karlovy.
Simon Wiesenthal se narodil v roce 1908
na území dne‰ní Ukrajiny. V roce 1932
vystudoval architekturu na âeském vyso-
kém uãení technickém v Praze. Za války
pro‰el nûkolika koncentraãními tábory,
tím posledním byl Mauthausen.V prÛbûhu
váleãn˘ch let ztratil Wiesenthal 89 sv˘ch
pfiíbuzn˘ch, ktefií vyvraÏìování ÎidÛ neu-
nikli.
Po roce 1945 se ze Simona Wiesenthala
stal urputn˘ „lovec“ nacistick˘ch zloãincÛ,
unikajících soudním tribunálÛm. Jím shro-
máÏdûné dÛkazy byly hojnû vyuÏity 
pfii soudních jednáních v americké zónû.
Nejslavnûj‰ím zloãincem, kterého
Wiesenthal dopadl, byl Adolf Eichmann,
hlavní vykonavatel tzv. koneãného fie‰ení
na vyhlazení ÎidÛ.
Pfied osmi lety obdrÏel Simon Wiesenthal
na návrh Právnické fakulty UK ãestn˘ titul
doctor honoris causa „za celoÏivotní úsilí
o spravedlnost a potrestání zla a za
v˘znamn˘ podíl na humanizaci svûta“.
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Univerzita Karlova v Praze je nejen nej-
star‰í, ale také nejvût‰í vysokou ‰kolou
v âR. V dÛsledku mimofiádného zájmu
o studium do‰lo po roce 1990 k velkému
nárÛstu poãtu jejích studentÛ. Zatímco 
v r. 1991 byl poãet studentÛ prezenãní
(denní) formy studia 19 744 a celkov˘
poãet studentÛ v‰ech forem studia 27 605,
v r. 2001 to jiÏ bylo 32 109 studentÛ pre-
zenãního studia a 39 135 v‰ech studentÛ;
v r. 2004 pak celkov˘ poãet studentÛ
dosáhl 44 391.V˘raznû narostl také poãet
studentÛ v doktorsk˘ch studijních progra-
mech (v letech 2000–2004 o jednu
tfietinu).
V souãasnosti je na‰e univerzita také
v˘znamnou a uznávanou vûdeckou insti-
tucí s fiadou nov˘ch v˘zkumn˘ch center ãi
t˘mÛ vyuÏívajících vût‰inou mezinárodní
spolupráci. Takov˘ v˘voj pochopitelnû
vytváfií obtíÏnou situaci: jak zajistit kvalitní
podmínky v‰ech ãinností univerzity.
Teprve fiízen˘ soulad tûchto podmínek se
zámûrn˘m v˘vojem v hlavních oblastech
pfiedstavuje rozvoj.
Rozvoj není samostatnou, oddûlenou a na
ostatních sférách ãinnosti nezávislou
oblastí ãi „resortem“. Je ideálním v˘sled-
n˘m efektem mnoha procesÛ, které
v rÛzn˘ch oblastech ãinnosti probíhají.
Pfiedev‰ím je nutné si uvûdomit, Ïe dobr˘
rozvojov˘ plán vyÏaduje kvalitní analytic-
kou a koncepãní práci, která bere v úvahu
konkrétní situaci UK v kontextu pfiinej-
men‰ím evropského vysoko‰kolského
a v˘zkumného prostoru.
Univerzita Karlova v Praze formulovala
v roce 2004 po témûfi roãní diskusi svÛj
Dlouhodob˘ zámûr a jeho priority. Ne‰lo
jen o splnûní zákonné povinnosti, o jed-
norázov˘ dokument, kter˘ je moÏné po
jeho schválení zaloÏit do ‰uplíku. Je proto
vhodné si tyto priority pfiipomenout.

Souãasn˘ kontext v˘voje univerzity
Ani Univerzita Karlova se nevyhnula pfie-

chodu univerzit z fáze elitní vysoké ‰koly
do fáze masového pfiístupu k vysoko‰kol-
skému vzdûlání. Známkou tohoto v˘voje
je spoleãensk˘ tlak na absorpci v˘raznû
vût‰ího poãtu studentÛ neÏ dosud
(20–50 % populaãního roãníku). Tento
kvantitativní nárÛst je doprovázen i sku-
teãností, Ïe univerzitní studium se stává
souãástí nového Ïivotního stylu studentÛ:
zahrnuje zahraniãní pobyty a stáÏe i prak-
tické pracovní zku‰enosti, je pfieru‰ováno
a v úhrnu trvá déle.
Stále více se objevují poÏadavky na nové,
krat‰í a prakticky orientované obory uni-
verzitního studia. Mají nabídnout nové
generaci studentÛ pestfiej‰í „krajinu“
vzdûlávání, která umoÏní rozhodování
o dal‰í vzdûlávací dráze i v prÛbûhu stu-
dia.
Potfieba svobodného prostoru pro
vûdeckou, v˘zkumnou, umûleckou a dal‰í
tvÛrãí ãinnost vyústila po pfiijetí zákona
o vysok˘ch ‰kolách platného od roku
1999 ve v˘raznou autonomii univerzity.
Máme vût‰í volnost, ale také vût‰í odpo-
vûdnost, s níÏ rozhodujeme o strategii
na‰eho rozvoje. Jedním z dÛsledkÛ
nového postavení UK je i zpÛsob jejího
financování. Vedle státních dotací (nejv˘-
raznûj‰ími sloÏkami jsou dotace na
vzdûlávací ãinnost a dotace na vûdecko-
v˘zkumnou ãinnost) se dÛleÏitou –
a rostoucí – sloÏkou financování univer-
zity stávají i vlastní pfiíjmy, ostatní v˘nosy
a v dohledné dobû snad i v˘raznûj‰í
komercializace vlastního know-how.
ZároveÀ se na‰e univerzita po vstupu âR
do EU stala souãástí evropského vysoko-
‰kolského a v˘zkumného prostoru.
Nabízejí se nám nové moÏnosti spolu-
práce, musíme v‰ak také vyjednávat
o pravidlech a podmínkách na‰í ãinnosti
a pfiijaté dokumenty respektovat. Jako
pfiíklad lze uvést poÏadavek strukturace
studijních programÛ nebo jejich kompati-
bility vyjádfiené napfi. ECTS; v oblasti

mobilit je to celá fiada programÛ financo-
van˘ch EU; v oblasti vûdecké spolupráce
jsou to oborové programy a nej-
v˘znamnûj‰í Rámcové programy EU
(v souãasnosti se pfiipravuje jiÏ 7. rámcov˘
plán v˘zkumu). V oblasti rozvoje vzdûlá-
vání, rovnosti pfiíleÏitostí nebo spolupráce
s komerãní sférou lze vyuÏívat prostfiedky
Evropsk˘ch strukturálních fondÛ (ESF).
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Legislativní zmûny a nov˘ rámec ãinnosti
vytváfiejí nové pfiíleÏitosti, ale zahrnují
také urãitá rizika. Jedním z nejvût‰ích je
smûfiování k unifikaci univerzitního vzdû-
lání a moÏn˘ pokles kvality. Lze se
napfiíklad obávat, Ïe úsilí o dal‰í zv˘‰ení
poãtu studentÛ podporované stejn˘m
normativním financováním v‰ech stu-
dentÛ, aÈ studují na jakékoli ‰kole, povede

k extenzivnímu rÛstu a k pfiíklonu k hro-
madn˘m formám pfiímé v˘uky.
JiÏ dnes tento trend vyvolává v fiadû zemí
protireakci, tj. prosazování diverzifikace
univerzit kvalitou. Univerzita Karlova
v Praze chce zachovat dostateãnou otev-
fienost maximálnímu poãtu zájemcÛ
o studium a zároveÀ usiluje o to, aby ve
vût‰inû studijních programÛ a vûdecko-

-v˘zkumn˘ch aktivit nabídla co nejvy‰‰í
kvalitu – a v tomto smyslu chce b˘t
„elitní“ ‰kolou. Neignoruje ov‰em dravû
se prosazující tendenci na pragmaticky
orientované studijní obory nebo na apli-
kovan˘ v˘zkum. Tlaku na otevfiení se
trhu, prÛmyslu a spoleãenské praxi v‰ak
nechceme vyhovût na úkor základního
úkolu: pûstovat v na‰ich oborech vûdûní,
které nebude svazováno utilitárními
zájmy, a souãasnû nabízet na‰e poznatky
k praktickému vyuÏití.

Rozvoj orientovan˘ na kvalitu
V˘voj univerzity po roce 1989 mÛÏeme
charakterizovat jako období stabilizace
a rekonstrukce. ·lo o obnovu pedagogic-
k˘ch sborÛ, o potvrzení kvality na‰ich
studijních plánÛ akreditacemi, o prosa-
zení nov˘ch, rigoróznûj‰ích kritérií
vûdecké práce a vyrovnání se se soutûÏ-
ním principem ve v˘zkumu, o nové
zahraniãní kooperace a v˘razn˘ nárÛst
mobility studentÛ i akademick˘ch pra-
covníkÛ. Pokud jde o zázemí
a infrastrukturu, bylo nutné zejména
rekonstruovat budovy a postupnû
modernizovat zafiízení.
Po roce 2000 si stále naléhavûji uvûdo-
mujeme potfiebu vyhledávat a podporovat
kvalitu ve v‰ech oblastech ãinnosti a pro-
vádût dÛslednou evaluaci na‰eho v˘voje.
Pfiedev‰ím jde o to, uãinit vûdecko-
-v˘zkumnou ãinnost klíãov˘m prvkem
podmiÀujícím ãinnosti ostatní. Pûstování
kvalitního v˘zkumu podmiÀuje kvalitní
v˘uku, pfiitahuje domácí i zahraniãní
zájemce o spolupráci, stává se zdrojem
moÏné spolupráce s praxí a koneãnû
poskytuje témata pro zviditelnûní UK
a jejích odborníkÛ. Takové prostfiedí je
pfiitaÏlivé i pro doktorandy a nastupující
akademické pracovníky. Proto je nezbytné
vyuÏívat v‰ech zdrojÛ financování vûdy
a v˘zkumu (institucionálního i specific-
kého). Vedle nav˘‰ení prostfiedkÛ pro
vnitfiní Grantovou agenturu UK, ke kte-
rému do‰lo v roce 2003/04, se nyní klade
i vût‰í dÛraz na zapojení studentÛ do
vûdecko-v˘zkumné práce.
Univerzita byla v úhrnu úspû‰ná v novém
kole V˘zkumn˘ch zámûrÛ (celkov˘ objem
kaÏdoroãnû získávan˘ch prostfiedkÛ na
nejbliÏ‰í léta ãiní cca 800 mil. Kã – jde
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o 85% nárÛst oproti r. 2004); rezervy v‰ak
lze najít v projektu V˘zkumn˘ch center
typu „1M“, u nichÏ jsme byli úspû‰ní jen
ve dvou projektech z tfiinácti. Je ov‰em
zfiejmé, Ïe podpora vûdy a v˘zkumu se
neobejde bez ‰piãkového informaãního
servisu, snadného pfiístupu k aktuálním
databázím a do modernû vybaven˘ch
laboratofií a studoven. Intenzivnû se proto
pracuje na „virtuální“ knihovnû UK, stále
narÛstá souborn˘ katalog UK a knihov-
nické aplikace v rámci CKIS (Centrálního
knihovnû-informaãního systému); ‰kála
elektronick˘ch informaãních zdrojÛ
a databází se v˘raznû roz‰ifiuje.
DoplÀování fondÛ zpomalují obrovské
ztráty v dÛsledku povodní v roce 2002. Po
vlnû stavebních úprav knihoven mnoha
fakult v 90. letech prodûlávají stavební
rozvoj i knihovny dal‰ích fakult a souãástí
(FF, 2. LF, MFF, CERGE-EI).

Internacionalizace univerzity
Pojem internacionalizace pro UK zna-
mená, Ïe se chceme srovnávat s tûmi
nejlep‰ími univerzitami nejen u nás, ale
i v Evropû a ve svûtû. SoutûÏení a spolu-
práce mohou inspirovat a stimulovat
ãinnost UK.
Postupnû narÛstá objem mobilit studentÛ
(v˘raznû ménû pak akademick˘ch pracov-
níkÛ).V rámci nejroz‰ífienûj‰ího programu
Socrates/Erasmus roste poãet vyjíÏdûjí-
cích studentÛ jen mírnû; poãet studentÛ
pfiijíÏdûjících na UK stoupá v˘raznûji
(pomûr se blíÏí 1,5:1).V˘raznûj‰ím impul-
sem v tomto trendu by jistû byla vût‰í
nabídka spoleãn˘ch studijních programÛ
typu „co-tutelle“ nebo „joint master
degree“ a také vût‰í poãet programÛ
akreditovan˘ch v cizím jazyce. âím dál
více vyjíÏdûjí za studiem i v˘zkumem také
doktorandi. V˘jezdy do zahraniãí podpo-
ruje i interní Fond mobility, kter˘ byl
v roce 2004 nav˘‰en z 5 mil. Kã roãnû na
souãasn˘ch 7,5 mil. Kã. UK mobilitu pod-
poruje i prostfiedky z Rozvojov˘ch
programÛ M·MT.
Rozvoj mezinárodní v˘zkumné koope-
race patfií k na‰im prioritním cílÛm. Ke
klíãov˘m úkolÛm nadcházejícího období
proto patfií vût‰í angaÏování a úspû‰nost
v pfiipravovaném 7. RP EU ve srovnání 
s 6. RP. K tomu je nutné zintenzivnit infor-

maãní servis a poradenské sluÏby pracov-
níkÛm fakult a souãástí.
Pokud jde o pfiímou meziuniverzitní 
spolupráci, byla provedena evaluace 
177 dohod a mÛÏeme konstatovat, Ïe 
65 na‰ich partnerÛ, tedy více neÏ jedna
tfietina, se ve Svûtovém rankingu (hodno-
cení) univerzit nachází pfied UK. Na‰ím
cílem je navazovat spolupráci s tûmi nej-
lep‰ími univerzitami a více vstupovat do
multilaterálních mezinárodních programÛ
a sítí, jako jsou Erasmus/Mundus,CEEPUS,
Europaeum a dal‰í.

UK a spoleãenská praxe
Dal‰í priorita reaguje na tlaky ekonomiky
a spoleãnosti zaloÏené na znalostech
(knowledge-based).Ta vyÏaduje, abychom
se více otevfieli potfiebám spoleãenské
praxe. Inovaãní transfer, tj. uplatÀování
a komercializace na‰ich v˘sledkÛ v praxi,
mÛÏe v stfiednûdobé perspektivû pfiedsta-
vovat v˘znamn˘ pfiínos i pro vícezdrojové
financování univerzity. Pracovníci UK mají
potenciál pro uplatnûní sv˘ch poznatkÛ,
dovedností a vyvinut˘ch technologií
v komerãní praxi, státní správû a dal‰ích
sektorech spoleãenského Ïivota. MÛÏeme
poskytnout hodnotné sluÏby vzdûlávací
a expertní, na nûkter˘ch fakultách je velk˘
zájem o patentování a licencování jejich
produktÛ, v budoucnu lze uvaÏovat
i o moÏnosti zakládat malé firmy.
Potfiebujeme k tomu v‰ak solidní zázemí
a infrastrukturu, protoÏe jde o vysoce
specializované aktivity (právní, ekono-
mické, manaÏerské). Bereme tuto v˘zvu
váÏnû a po „testovacím“ období v roce
2004, kdy na UK probûhla fiada semináfiÛ
zamûfien˘ch na inovaãní transfer, jsme
s vyuÏitím finanãní podpory z ESF pfiipra-
vili projekt Centra pro pfienos poznatkÛ
a technologií UK (viz dále v tomto ãísle
text J. Maláta).
Jak jiÏ bylo naznaãeno, ve v‰ech oblastech
na‰í ãinnosti potfiebujeme kvalitní infor-
maãní, logistické a pfiístrojové zázemí,
moderní budovy, uãebny a laboratofie, ale
také zázemí ubytovací a stravovací a spole-
ãenské prostory pro kulturní a sportovní
vyÏití. Rozvoj univerzity tedy nelze ztotoÏ-
Àovat jen se stavební ãinností; zkvalitnûní
materiálních podmínek a zázemí je v‰ak
trval˘m a naléhav˘m úkolem.

V˘stavba a informaãní infrastruktura
Specifiãnost UK spoãívá v historicky
dané poloze v Praze, ve mûstû zafiaze-
ném do seznamu svûtov˘ch kulturních
památek UNESCO, ale i v dal‰ích mûs-
tech a obcích. V rámci PraÏské
památkové rezervace ochrana tohoto
kulturního dûdictví vznikajícího po
dlouhá staletí pochopitelnû svazuje
a omezuje moÏnosti stavebního rozvoje
univerzity.
V˘chozí konstatování o stavu na‰ich
budov a zafiízení není pfiíli‰ uspokojivé.
Dá se fiíci, Ïe na‰e univerzita je z tohoto
pohledu chronicky podfinancována; má
velk˘ dluh právû v obnovû stávajících
budov, prostor a v pfiípadné nové
v˘stavbû. Rozvoj materiálnû-technické
základny UK zahrnuje kromû (1) rekon-
strukcí, oprav a obnovy budov a zafiízení
také (2) základní obnovu a provozování
informaãních a komunikaãních technolo-
gií a dále (3) nákup, opravy a modernizaci
základního pfiístrojového a technického
vybavení uãeben a laboratofií. V letech
2002–2005 bylo nutné obnovit majetek
po‰kozen˘ povodní v roce 2002.
Celkovû jde o desítky investiãních
zámûrÛ roãnû, které zaji‰Èují alespoÀ
základní údrÏbu a pozvolnou moderni-
zaci. Investiãní akce tohoto typu jsou
souãástí dlouhodobûj‰ího plánu tzv.
programovaného financování – Doku-
mentace programu rozvoje a obnovy
materiálnû-technické základny UK
v Praze 2002–2007.Tento plán je kaÏdo-
roãnû aktualizován. Jednotlivé akce fakult
ov‰em musejí vycházet z Dlouhodobého
zámûru UK a fakult – základní idea kaÏdé
akce musí b˘t projednána a schválena
v grémiích fakult i univerzity a poté je
zafiazena do Investiãního programu.
Teprve po jeho projednání a schválení na
M·MT a MF se rozbíhá nároãná pfiíprava
finální podoby akce – investiãní zámûr.
Obvykl˘m problémem jsou ãasové
skluzy vypl˘vající z pozdního schválení
a pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ
v kalendáfiním roce, z nedostateãné pro-
jektové pfiipravenosti pÛvodního zámûru
a také z legislativních zdrÏení (spojen˘ch
nejãastûji s v˘bûrov˘m fiízením).
Samostatn˘m problémem je razantní
nová v˘stavba. UK se v minulosti roz-

6

FORUM

: Rozvoj Univerzity Karlovy

UKF_03/2005  7.10.2005 13:26  Stránka 6



hodla, Ïe nepÛjde cestou jednoho obfiího
kampusu „na zelené louce“, a volí cestu
tzv. minikampusÛ, resp. dostavby a roz‰i-
fiování sv˘ch budov ve stávajících
lokalitách. Nákladné akce tohoto typu
nemohly b˘t zafiazeny do programového
financování a vyÏadují dodateãné zdroje,
napfi. z fondÛ EU (podrobnû ke v‰em
otázkám programového financování viz
text P. Kosteleckého v tomto ãísle).
Pro moderní univerzitu je nutností
dobrá informaãní infrastruktura. Proto
byla jiÏ v roce 2001 navrÏena studie
proveditelnosti projektu Informaãní
systém UK v Praze. Realizace jeho 
1. etapy byla po probûhlé obchodní
vefiejné soutûÏi roku 2003 zahájena
v roce 2004 a v souãasnosti je systém
spou‰tûn do pilotního provozu na
vybran˘ch fakultách a na rektorátû
(RUK).V prÛbûhu pfií‰tího roku by mûla
b˘t I. etapa dokonãena. K informaãním
sluÏbám musíme pochopitelnû zafiadit
postupující pfiipojení fakultních sítí
technologií gigabitového ethernetu,
„síÈování“ kolejí, roz‰ifiování nov˘ch
databází a knihovnick˘ch aplikací, vyba-
vení pro podporu distanãní v˘uky apod.
PrÛbûÏná údrÏba a modernizace infor-
maãních technologií bude jedním
z nejv˘znamnûj‰ích úkolÛ univerzity; je
totiÏ podmínkou pro racionalizaci
vzdûlávací ãinnosti, zkvalitnûní v˘zkum-
né ãinnosti a pruÏné administrativní
fiízení UK.

UK v rozvojov˘ch projektech
Rozvojové programy M·MT slouÏí
k podpofie priorit Dlouhodobého
zámûru M·MT i UK v následujících
oblastech: podpora rozvoje vzdûlávací
ãinnosti (napfi. nové struktury studijních
plánÛ nebo podpora multimediálních
pomÛcek), podpora internacionalizace
a od loÀska i podpora kvality fiízení
(k problematice Rozvojov˘ch programÛ
viz samostatn˘ materiál v tomto ãísle).
Od roku 2004 lze rozvojové projekty
podporovat i prostfiedky z ESF.
Kvalitními projekty lze získat financování
jak z Operaãního plánu Rozvoj lidsk˘ch
zdrojÛ (OP RLZ), tak z regionálního
Jednotného programového dokumentu
regionu soudrÏnosti Praha (JPD 2 a 3).

Tyto projekty, které se teprve rozbíhají,
umoÏní zkvalitnit fiadu vzdûlávacích pro-
gramÛ tzv. pfiípravného vzdûlávání, ale
i celoÏivotního vzdûlávání. Dále mohou
pomoci zlep‰it infrastrukturu v˘zkumné
práce a také spolupráci s praxí. UK
dosud podala ve tfiech kolech v˘zev 19
projektÛ, z toho bylo 13 úspû‰n˘ch.
Pfiíkladem jednoho projektu umoÏÀují-
cího spolupráci s komerãní praxí, státní
správou i neziskov˘m sektorem – tedy
toho, co se oznaãuje jako inovaãní pfie-
nos – je Centrum pro pfienos poznatkÛ
a technologií UK v Praze. Tento projekt
byl vybrán k realizaci pro léta
2005–2007 a je financován z prostfiedkÛ
ESF, Ministerstva pro místní rozvoj
a Magistrátu HMP. UmoÏní zmapovat
znalostní a technologick˘ potenciál pra-
covi‰È UK i zájem praxe o na‰e
poznatky; umoÏní dále nastavit právní
rámec pro realizaci pilotních projektÛ
i ekonomická pravidla trvalej‰ího fungo-
vání na‰eho inovaãního centra.

Finanãní zdroje rozvoje
Uvedené zdroje financování na‰eho
materiálního rozvoje jsou zatím nerov-
nomûrné. Rozpoãet UK se od roku 2004
pohybuje nad hranicí 5 mld. Kã. Relativní
podíl státní dotace na vzdûlávací ãinnost
v na‰em rozpoãtu klesá – tedy to, co
mÛÏeme získat prost˘m navy‰ováním
poãtu studentÛ, pfiedstavuje stále men‰í
díl koláãe. Zvy‰uje se podíl dotací na
v˘zkum a v˘voj z resortních i mimore-
sortních zdrojÛ a relativnû stoupají
i vlastní pfiíjmy. Státní dotace na inves-
tiãní ãinnost se v posledních letech také
zvy‰uje. Od roku 2001, kdy ãinila 328
mil. Kã, roste aÏ k leto‰ním 623 mil. Kã
s v˘hledem na 761 mil. Kã v roce 2007,
kdy konãí období stávajícího Programu.
Rozvojové programy M·MT pfiiná‰ejí UK
v posledních letech kolem 150–160 mil.
Kã (pro rok 2006 je limit 194 mil. Kã).To
se nezdá b˘t pfiíli‰. Je v‰ak nutno zváÏit
jejich podpÛrn˘ a selektivní charakter (tj.
mají podpofiit zahájení nebo rozvinutí
na‰ich vybran˘ch priorit). V jednotliv˘ch
pfiípadech pfiedstavují pro vybraná pra-
covi‰tû dostateãn˘ impuls.
TûÏko soudit, jak v˘znamn˘m pfiínosem
budou pro UK pfiíspûvky ESF. Podle zku-

‰eností zahraniãních univerzit se osvûd-
ãil zejména tlak na minimálnû pûtiletou
udrÏitelnost projektu po skonãení jeho
financování z ESF. Za necel˘ rok jsme od
zahájení úãinnosti ESF pro âR dokázali
získat na na‰e aktivity cca 100 mil. Kã.To
v‰ak neznamená zásadní prÛlom napfi.
v investiãním financování.
V souvislosti s v˘‰e zmínûn˘m zaostává-
ním ve v˘stavbû minikampusÛ je proto
tfieba odváÏnûji postupovat v pfiípravû
a realizaci studií jejich proveditelnosti
a v pfiípadû dobfie pfiipraveného projektu
zvaÏovat i sdruÏené financování nejen
z prostfiedkÛ UK, resp. SD, ale i ESF, pfií-
padnû bankovní pÛjãky.

VyváÏit odvahu a rizika
Rozvoj v úzkém slova smyslu je vÏdy
spojován s nároãn˘m financováním jako
zásadním omezením. Napfiíklad ve svûtle
projektÛ, jako jsou minikampusy ãi
moderní v˘zkumná centra, se nedosta-
tek penûz jeví b˘t jedinou pfiekáÏkou.
Podle mého soudu je ov‰em tûch nezod-
povûzen˘ch otázek více. Na financování
velké akce si lze peníze pÛjãit, av‰ak
ãasto chybí opravdu kvalitnû propraco-
van˘ projekt, kter˘ by na úrovni fakult
bral v úvahu v˘voj poãtu studentÛ rÛz-
n˘ch forem studia, nároãnost
materiálních podmínek vûdecko-
v˘zkumné práce, pfiedstavy o vyuÏití
dosavadních prostor i rozvahu o zvlád-
nutí budoucích vysok˘ch provozních
nákladÛ apod. Projekt minikampusu jako
by v sobû zrcadlil v˘‰e uvedené nové
tlaky na univerzitu: je prÛseãíkem poÏa-
davkÛ na spolupráci fakult a jejich
pracovi‰È, na mezioborové v˘zkumné
spolupráce vãetnû kooperací zahraniã-
ních, na tûsnûj‰í kontakt s praxí i na vy‰‰í
kvalitu studia a Ïivota studentÛ i uãitelÛ.
Odvaha jít do rizika ve financování tedy
musí b˘t vyváÏena na‰í spoleãnou odpo-
vûdností „nad ãísly“, vyvûrající ze
spolupráce v‰ech aktérÛ projektu roz-
voje Univerzity Karlovy.

7

âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

Doc. PhDr. Stanislav ·tech, CSc.,
je prorektorem pro rozvoj a vedoucím
katedry pedagogické a ‰kolní psychologie
Pedagogické fakulty UK.
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Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy âR (dále M·MT âR) kaÏdoroãnû
vyhla‰uje tzv. Rozvojové (dfiíve
„Rozvojové a transformaãní“) programy,
které umoÏÀují tyto priority realizovat.
ProjektÛm, které vyhovují pfiíslu‰n˘m
kritériím, poskytuje v souladu se záko-
nem ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch
‰kolách, finanãní dotaci. Z hlediska cel-
kov˘ch potfieb rozvoje univerzity jde
o zdroj nezanedbateln ,̆ byÈ objemem
prostfiedkÛ na jednotlivé projekty rela-
tivnû omezen .̆ Uvedená dotace mÛÏe
pomoci nastartovat aktivity, které
umoÏní pozdûj‰í udrÏitelnost pfiíslu‰-
ného trendu v del‰í perspektivû, jak se
napfiíklad stalo díky dotaci na programy
rozvoje struktury a modulární skladby
studijních programÛ (dále jen SP). Jiné
projekty umoÏÀuje rozvinout, jak se
dûje napfi. v oblasti mezinárodních mobi-
lit studentÛ ãi zapojení univerzity do
projektÛ Evropské unie.

Jak˘ je zámûr poskytovatele
dotace?
Cíl rozvojov˘ch programÛ je v souladu
s nadnárodními dokumenty a závazky,
jako jsou BoloÀská deklarace
a Lisabonsk˘ proces, a s Dlouhodob˘m
zámûrem vzdûlávací a vûdecké,
v˘zkumné, v˘vojové, umûlecké a dal‰í
tvÛrãí ãinnosti V·, vypracovan˘m M·MT
âR (dále jen DZ M·MT), podle nûjÏ je
tfieba „motivovat vefiejné vysoké ‰koly
(dále jen VV·, pozn. autora) ke zpraco-
vání integrovan˘ch projektÛ podle
priorit obsaÏen˘ch v tomto DZ M·MT
a v jeho aktualizacích“. Zjednodu‰enû se
dá zámûr poskytovatele vyjádfiit tfiemi
slovy: integrace, kvalita a kontinuální
reflexe.
Vût‰í integrovanost rozvoje V· je pfiedpo-
kladem vytváfiení koherentní „politiky“
fakult a souãástí, a tím i celé UK, v pfií-
slu‰né oblasti. Skuteãn˘ rozvoj se

nemÛÏe opírat o soubor dílãích, hetero-
genních projektÛ, které se rok od roku
ad hoc mûní. Propojení mezi pracovi‰ti
fakulty a na vy‰‰ím stupni mezi fakultami
obecnû umoÏÀuje koncepãnû rozvíjet
studijní programy a jejich pfiístrojové
vybavení, programy celoÏivotního vzdûlá-
vání (CÎV) pro vybrané profesní skupiny
absolventÛ, zvy‰ovat kvalitu multimediál-
ního vybavení, podporovat zdravotnû
postiÏené studenty apod.
Situace UK je samozfiejmû specifická
v tom, Ïe se na ní vyuãují stovky SP –
poãty studentÛ a uãitelÛ jsou velmi
vysoké. Také spektrum a tematická ‰ífie
vûdecko-v˘zkumné ãinnosti jsou ojedi-
nûle rozsáhlé. Integrace projektÛ tedy
nemÛÏe b˘t mechanicky aplikovan˘m
poÏadavkem – UK nikdy nebude moci
pfiedloÏit ve vybraném okruhu ãinnosti
pouze jeden ãi dva projekty. DÛraz na
integraci obsaÏen˘ v Kritériích M·MT pro
projekty podávané v roce 2006 ov‰em
vytváfií pfiedpoklady pro to, aby na úrovni
fakult probûhla anal˘za priorit a do‰lo
k formulování hlavních smûrÛ rozvoje.
Druh˘m zámûrem Rozvojov˘ch pro-
gramÛ je podpora kvality. Projevuje se
to zejména v oblasti mezinárodní spolu-
práce univerzity, mobility studentÛ,
mezinárodní kompatibility studia (pfie-
chod na kreditní systém ECTS
a pfiíprava DS Label) a také v oblasti kva-
litnûj‰ího zaji‰tûní distanãní formy studia
nebo multimediálního vybavení praco-
vi‰È. Patfií sem i dÛraz na projekty
podporující kvalitu studia a Ïivota zdra-
votnû postiÏen˘ch studentÛ.
Tfietím cílem Rozvojov˘ch programÛ je
podpofiit na univerzitû kontinuální
reflexi stavu jednotliv˘ch pracovi‰È
a fakult a jejich smûfiování. Rozvojové
projekty by mûly vycházet z anal˘zy
dosavadní ãinnosti, identifikující silná
a slabá místa – nezbytnost formulovat
jeden integrovan˘ projekt napfiíklad nutí

podavatele takovou anal˘zu alespoÀ ãás-
teãnû provést.

Jaká je skladba rozvojov˘ch 
programÛ?
Struktura jednotliv˘ch programÛ a pod-
programÛ se v posledních tfiech letech
mírnû promûÀuje v závislosti na priori-
tách DZ M·MT. Zaãátkem této dekády
byl kladen mimofiádn˘ dÛraz na pod-
poru rozvoje struktury a modulární
skladby SP. Díky dotaci bylo moÏné roz-
‰ifiovat nabídku zejména bakaláfisk˘ch
SP, ale také pfiipravit strukturované SP,
ãehoÏ vyuÏila celá fiada na‰ich fakult.
Dotace také umoÏÀovala pfiipravit a zaji-
stit „nábûh“ studia, tj. fakulty obdrÏely
pro první tfii mûsíce prvního roãníku na
studenty pfiijaté do nového SP pro-
stfiedky, na které je‰tû nedostaly tzv.
normativ.
Od roku 2006 se bude klást dÛraz na
prostupnost studia, roz‰ífiení nabídky
kombinované a distanãní formy studia,
na nabídky reflektující poptávku na trhu
práce, na zkvalitÀování poradenské péãe
o studenty a na hodnocení kvality
a úspû‰nosti studia v magistersk˘ch
a doktorsk˘ch SP.

Dal‰í dílãí programy lze ve struã-
nosti shrnout následovnû:
▼ pfiíprava a rozvoj kvality SP pro uãi-

tele
▼ rozvoj „lidsk˘ch zdrojÛ“, zahrnující

projekty od tvÛrãího volna pfied habi-
litaãním nebo jmenovacím fiízením aÏ
po projekty kurzÛ CÎV a distanãních
kurzÛ

▼ rozvoj moderních vzdûlávacích tech-
nologií

▼ podpora zdravotnû postiÏen˘ch stu-
dentÛ (mnohé aktivity Informaãnû-
-poradenského centra UK vdûãí za
svÛj vznik a rozvoj právû dotaci
z rozvojov˘ch programÛ )

8
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ROZVOJOVÉ PROGRAMY M·MT 
A UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Rozvoj Univerzity Karlovy v Praze je, jak bylo uvedeno v pfiedchozím ãlánku Rozvoj univerzity a jeho souãasné
priority, proces, kter˘ má fiadu dimenzí. Jednou z nich je i podpora vybran˘ch priorit UK, jejích fakult a souãástí
v konkrétních projektech.

: Rozvoj Univerzity Karlovy
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▼ rozvoj internacionalizace s projekty
spolupráce se zahraniãními univerzi-
tami a podpory mobility studentÛ

▼ podpora spolupráce s prÛmyslem
a se spoleãenskou sférou vÛbec
(napfi. projekty umoÏÀující realizaci
studentsk˘ch praxí bûhem studia)

Univerzita Karlova v posledních tfiech
letech vyuÏívala vût‰iny vypsan˘ch pro-
gramÛ, zejména v‰ak Program I na
podporu rozvoje struktury SP.

Dotace a jejich pravidla
M·MT kaÏd˘ rok z prostfiedkÛ vyãlenû-
n˘ch na rozvoj vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol
pfiidûluje UK dotaci, jejíÏ v˘‰e se
v posledních tfiech letech pohybovala
od cca 90 mil. Kã po cca 167 mil. Kã.
Tento limit je pro kaÏdou vysokou ‰kolu
vypoãten podle sloÏeného koeficientu,
kter˘ se odvozuje zejména z poãtu stu-
dentÛ studujících na pfiíslu‰né V·
a z velikosti státní dotace na vzdûlávací
ãinnost, novû pak i z velikosti dotace na
ãinnost v˘zkumnou a z tzv. kvalitativ-
ního kritéria. Toto kritérium zahrnuje
napfi. relativní poãet docentÛ a profe-
sorÛ, pomûr studentÛ vysílan˘ch do
zahraniãí a pfiijíman˘ch ze zahraniãí,
poãet SP akreditovan˘ch v cizím jazyce
apod.
Projekty musejí b˘t v souladu s konkrét-
ními prioritami Dlouhodobého zámûru

UK v Praze.Vyhlá‰ení rozvojov˘ch pro-
gramÛ dále specifikuje podprogramy, ve
kter˘ch UK smí podat jen jeden celo-
univerzitní projekt (napfi. projekty CÎV,
univerzity tfietího vûku apod.). Z dotace
nelze hradit stavební úpravy, stavby
a nákup majetku. Kapitálové ãi investiãní
prostfiedky lze sice plánovat v maximální
v˘‰i cca 40 % v‰ech poÏadovan˘ch pro-
stfiedkÛ, av‰ak je nutné vyuÏít je zejména
na nezbytné pfiístroje a zafiízení vyuÏí-
vané ve vzdûlávací ãinnosti, tfieba na
pfiístrojové vybavení laboratofie, na 
pofiízení poãítaãÛ a multimediálních pro-
stfiedkÛ atd.
Plánovan˘ rozpoãet projektu samo-
zfiejmû musí b˘t v souladu se závazn˘mi
ekonomick˘mi pfiedpisy (tedy napfi.
zahrnovat odvody na zdravotní a soci-
ální poji‰tûní) a kaÏd˘ projekt musí
obsahovat konkrétní, kontrolovatelné
v˘stupy.
Soubor projektÛ je rektorem univerzity
pfiedáván na M·MT, kde probíhá v˘bû-
rové fiízení v Radû programÛ sloÏené
z pracovníkÛ V· a zástupcÛ Rady vyso-
k˘ch ‰kol (dále jen RV·), nominovan˘ch
pfiedsednictvem RV·. Ta také ovûfiuje
úplnost údajÛ a soulad kaÏdého projektu
s kritérii obsaÏen˘mi ve Vyhlá‰ení 
rozvojov˘ch programÛ. O pfiijetí kon-
krétních projektÛ z celého souboru
nakonec rozhodne námûstek ministra

nebo ministrynû na základû doporuãení
Rady programÛ.

Perspektiva vyuÏití programÛ
Dosavadní v˘voj ve vyuÏívání dotace
z rozvojov˘ch programÛ je i pfies v˘‰e
zmínûná specifika na‰í univerzity spí‰e
extenzivní – existují napfiíklad poÏa-
davky na stejné (a nákladné) pfiístrojové
vybavení dvou blízk˘ch fakult, projekty,
jejichÏ rozpoãet je v fiádu nûkolika desí-
tek tisíc Kã. Opakují se Ïádosti na stejn˘
projekt z téhoÏ pracovi‰tû, kde má
dotace zajistit bûÏn˘ provoz a kde „roz-
vojov˘ efekt“ není ani po tfiech letech
zfiejm .̆
Dal‰í váÏnou otázkou je, do jaké míry
mohou vedení fakult pomocí rozvojo-
v˘ch projektÛ formulovat perspektivní
strategie rozvoje nûkter˘ch oblastí ãin-
nosti fakulty. Koncentrace prostfiedkÛ
redukcí poãtu projektÛ je jistû jen
instrumentem, nikoli cílem. Prostfiedky,
které tak fakulta mÛÏe získat, jsou spí‰e
v fiádu jednotek milionÛ Kã.
Nicménû domnívám se, Ïe reflexe
potfieb fakulty a volba té priority, na kte-
rou v nejbliÏ‰ích dvou nebo tfiech letech
bude orientovat tyto podpÛrné pro-
stfiedky, je moÏná je‰tû cennûj‰í neÏ
jednotliv˘ pfiístroj, vzdûlávací kurz nebo
mezinárodní v˘mûna.

Stanislav ·tech
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ROZVOJOVÉ PROGRAMY M·MT âR

Program 2003 2004 2005 2006 – limit

I 9 496 145 950 137 586

(vãetnû ICT 

a multimediálních 

pomÛcek)

II 1 531 21 037 15 365 –

5  5 345 – – –

6 70 800 – – –

Σ 89 262 166 987 152 951 194 174

Legenda: Údaje uvedené v následující tabulce jsou v tisících Kã. Program I je urãen na podporu rozvoje struktury SP, Program II na podporu
internacionalizace.Vzhledem ke zmûnû v oznaãení a zafiazení nûkter˘ch programÛ a dílãích podprogramÛ mezi roky 2003 a 2004 je obtíÏné
údaje pfiesnû srovnat. Napfi. podpora handicapovan˘ch studentÛ byla v r. 2003 samostatn˘m Programem ã. 5, zatímco v letech 2004 a 2005
je souãástí Programu I. Program ã. 6 na podporu zkvalitnûní informaãní a technické infrastruktury VV· pro vzdûlávací ãinnost a fiízení VV· 
(v r. 2003 zahrnoval i projekty energetického auditu nebo modernizace stravovacích zafiízení) byl v dal‰ích letech zafiazen do Programu I.
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Univerzita Karlova vyuÏívá jako ostatní
vefiejné vysoké ‰koly v âR k financování
obnovy a rozvoje sv˘ch zafiízení dotace
ze státního rozpoãtu. Jde o financování
ve zkratce nûkdy naz˘vané „investiãní“.
Zahrnuje obnovu a rekonstrukce, pfií-
padnû v˘stavbu budov, také jejich
technické vybavení, opravy a pofiizování
strojÛ a pfiístrojÛ a v neposlední fiadû
informaãní a komunikaãní technologie.
Poãínaje rokem 2001 bylo po nabytí
úãinnosti zákona ã. 218/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech, zahájeno
Programové financování ze státního roz-
poãtu a v této souvislosti byla vydána
vyhlá‰ka Ministerstva financí âR 
ã. 40/2001 Sb., o úãasti státního rozpo-
ãtu na financování programÛ
reprodukce majetku. Na základû této
vyhlá‰ky byla v roce 2002 zpracována
Dokumentace programu 233 310 –
Rozvoj a obnova materiálnû-technické
základny Univerzity Karlovy v Praze pro
období 2002–2007. Dokumentace pro-
gramu UK je ãlenûna na následující
podprogramy:

233 311 Podpora rozvoje, obnovy
a provozování ICT UK v Praze 
Podprogram zahrnuje napfiíklad zaji‰tûní
prostfiedkÛ pro zv˘‰ení kvality infor-
maãního systému, sjednocování
databází, pofiízení v˘poãetní techniky,
síÈov˘ch systémÛ, softwaru a komuni-
kaãních technologií. Tento podprogram
byl poprvé realizován jako samostatn˘
v roce 2004 s finanãním objemem 65
milionÛ Kã.

233 312 Podpora rozvoje a obnovy
materiálnû-technické základny UK
v Praze
Podprogram je zamûfien na financování
investiãní v˘stavby, dostaveb, nástaveb,
obnovy, oprav, rekonstrukcí a moderni-
zací stávajících objektÛ. Ze státní dotace

byl v roce 2003 podprogram realizován
v objemu 135 milionÛ Kã a v roce 2004
bylo vyuÏito cel˘ch 203 milionÛ Kã. Je
tfieba podotknout, Ïe investiãní zámûry
spadající pod tento podprogram obvykle
vyÏadují dÛkladnou a dlouhodobou pfií-
pravu a b˘vají v závislosti na nároãnosti
akce rozloÏeny do více let. V prvním
roce se financují zejména projektové
práce a náklady na v˘bûrová fiízení.
Nároãnost této pfiípravné etapy ãasto
zpÛsobuje posuny v harmonogramu rea-
lizace investiãních akcí.

233 313 Pfiístrojové a technické
vybavení
Podprogram zaji‰Èuje pofiízení pfiístrojo-
vého a strojního vybavení, laboratorních
pfiístrojÛ, v˘ukov˘ch pfiístrojÛ a audiovi-
zuální a konferenãní techniky. Ze státní
dotace byl v roce 2003 podprogram
realizován v objemu 85 milionÛ Kã,
v roce 2004 dotace ãinila 37 milionÛ Kã.

233 318 Podpora obnovy majetku
UK v Praze po‰kozeného povodní
2002
Tento podprogram není bûÏn ,̆ byl zalo-
Ïen vynucenû a úãelovû na odstraÀování
‰kod vznikl˘ch v souvislosti s povodní
v roce 2002. Nejvíce byly zasaÏeny
objekty a zafiízení Matematicko-fyzikální
fakulty, Právnické fakulty, Fakulty tûlesné
v˘chovy a sportu, Pfiírodovûdecké
fakulty a souãástí Kolejí a menz UK
a SBZ. Ze státní dotace byl v roce 2003
podprogram realizován v objemu 147
milionÛ Kã, v roce 2004 to bylo 137
milionÛ Kã.

Univerzita Karlova v Praze uÏívá pro
svoji ãinnost témûfi 200 vlastních
objektÛ (areály jsou lokalizovány po
celé âeské republice), z nichÏ vût‰ina je
vysokého stáfií, památkovû chránûná
a ãasto pÛvodnû projektovaná k jin˘m

neÏ v˘ukov˘m a vûdeck˘m úãelÛm.
Proto je velmi obtíÏné a nákladné uzpÛ-
sobit uÏívané prostory pro provoz se
stále vy‰‰ími technick˘mi nároky.
V období nûkolika posledních desítek
let témûfi nebyla realizována investiãní
v˘stavba vedoucí k zisku nov˘ch v˘uko-
v˘ch ploch. Pozornost je proto nutnû
vûnována nákladn˘m stavebním rekon-
strukcím a modernizacím, které vût‰ina
stávajících objektÛ UK vyÏaduje.
S ohledem na technick˘ stav, vybavenost
a stáfií budov UK jsou pfii rozvoji mate-
riálnû-technické základny, tak jako
i v pfiedcházejících letech, realizovány
akce prioritní, vykazující neodkladnost
a potfiebnost. Jedná se pfieváÏnû
o rekonstrukce, opravy a obnovy budov
a zafiízení po povodni, vestavby budov,
dále men‰í v˘stavbu, v˘kupy pozemkÛ
pro budoucí v˘stavbu, pofiízení strojÛ,
zafiízení a ICT.
V 90. letech byla univerzita navíc nucena
vzhledem k restitucím majetku opustit
fiadu objektÛ. Mezi nû patfiily napfiíklad
praÏské domy v Dlouhé ulici, v ¤eznické
ulici, také v âerné a ·védské ulici,
vila Svatava, pak zámek Lobkovice
u Neratovic, objekt v Hradci Králové –
Tfieb‰i nebo objekt dûkanátu v Plzni.
Tento úbytek jen zv˘‰il tlak na vytváfiení
potfiebn˘ch prostorov˘ch kapacit, a to
formou drobn˘ch dostaveb, vestaveb
a mnoÏství stavebních úprav. Mezi nové
akvizice lze zafiadit jen budovy
v Jinonicích (minikampus Fakulty huma-
nitních studií, Fakulty sociálních vûd
a Filozofické fakulty) a v Hostivafii
(koleje a Sportovní centrum Univerzity
Karlovy).
Orientaci UK na rekonstrukce znázor-
Àují následující údaje: Z celkového
poãtu budov bylo postaveno do roku
1870 23 % z nich, do r. 1900 21 %, do 
r. 1920 22 %, do r. 1938 19 % a do 
r. 1945 8 %. Z tohoto rozloÏení vypl˘vá,
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Ïe budov star‰ích padesáti let je cel˘ch
93 %. Vyjádfieno v metrech ãtvereãních
Puã (plochy uÏitkové ãisté): UK vlastní
451 101 m2, z toho pro v˘uku je urãeno
204 697 m2. Pro orientaãní srovnání lze
pouÏít ukazatel Q plochy na jednoho
studenta prezenãního studia. Na UK se
tento ukazatel Q pohybuje v rozmezí
0,99–15,14 m2 Puã/student, doporuãené
hodnoty jsou 6–17 m2 Puã/student. Do
uvaÏovan˘ch prostorov˘ch kapacit Puã
jsou zapoãítány v˘ukové plochy, plochy
pro vûdu a v˘zkum, prostory pro dûka-
náty, pfiíslu‰nou administrativu, správu
objektÛ aj. Standard plo‰n˘ch potfieb
Q je stanoven v metodice pro zpraco-
vání generelu V·.Tato metodika vychází

z ovûfien˘ch kapacit, z typologie prostor
‰kolsk˘ch staveb a bere ohled na stan-
dardy na velikost ploch uÏívané v EU.
Ubytování a stravování je realizováno
v plo‰e 280 328 m2. Ubytovací kapacita
UK pfiedstavuje 13 863 lÛÏek a kapacita
menz 1 686 476 vydan˘ch jídel roãnû
s denní maximální kapacitou vydan˘ch
jídel 11 800. Sportovní ãinnost je pro-
vozována na venkovních plochách
o velikosti 63 016 m2 a v kryt˘ch zafií-
zeních o plo‰e 11 530 m2. U kolejí
a menz je nutné si uvûdomit, Ïe pro spl-
nûní souãasn˘ch nároãn˘ch poÏadavkÛ
na hygienu prostfiedí a protipoÏární
a technickou bezpeãnost staveb musejí
b˘t vynakládány nemalé finanãní pro-

stfiedky. V menzách se jedná zejména
o moderní technologické procesy pfii
v˘robû a podávání jídel; normy pro kva-
litní ubytování vyÏadují zejména zmûnu
standardu na buÀkov˘ systém a úpravy
pro pfiístup a ubytování tûlesnû postiÏe-
n˘ch. DÛsledkem tûchto procesÛ pak
bude nové dispoziãní uspofiádání a sní-
Ïení zejména lÛÏkové kapacity.
V neposlední fiadû se také realizuje kva-
litnûj‰í technické vybavení budov kolejí
a menz se zaji‰tûním pfiipojení na inter-
net vãetnû pfiípojn˘ch bodÛ na pokojích
a ve spoleãn˘ch prostorách.

Následující graf a tabulka uvádûjí rozsah
a strukturu financování rozvoje UK.
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PODÍL DOTACE – FRM

V¯VOJ STÁTNÍ DOTACE 1998 – 2007 V¯STAVBA, OBNOVA, STROJE A ZA¤ÍZENÍ, ICT

mil. Kã státní dotace FRM – vlastní prostfiedky

rok stavby stroje, ict stavby stroje, ict

1998 126 97

1999 274 66 130 241

2000 217 99 228 260

2001 188 140 107 100

2002 294 52 181 175

2003 431 85 206 90

2004 511 102 177 134

Pozn.: období 2005 – 2007 je pfiedpoklad
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Pfii souãasném nárÛstu poãtu studentÛ,
rozvoji badatelské ãinnosti a rozmachu
zahraniãních v˘mûn je citeln˘m problé-
mem univerzity deficit kapacit, zejména
prostorov˘ch. UÏ na zaãátku devadesá-
t˘ch let minulého století bylo evidentní,
Ïe situaci mÛÏe zlep‰it jen razantní
v˘stavba.VÏdyÈ poslední nová v˘stavba se
datuje do poloviny 70. let 20. století (areál
MFF v Tróji).
Na‰e univerzita se jiÏ v minulém desetiletí
rozhodla, Ïe nepÛjde cestou v˘stavby jed-
noho obfiího kampusu „na zelené louce“,
protoÏe nechce a nemÛÏe opustit svá his-
torická sídla. Volíme tedy cestu
minikampusÛ, které mohou navázat na jiÏ
existující univerzitní zafiízení v lokalitách,
kde lze vyuÏít provozní propojení se stá-
vajícími budovami.
V˘chodiskem pro v˘stavbu minikampusu je
spolupráce více fakult UK, které jsou si
blízké sv˘m oborov˘m zamûfiením.K tomu
nás vede kritérium efektivnosti vyuÏívání
nov˘ch prostor. V˘stavba mÛÏe pfiispût
k vût‰í integraci univerzity a znásobení
potenciálu jejích jednotliv˘ch souãástí.

Pfiednosti a rizika
Zásadní pfiedností minikampusu je beze-
sporu jeho polyfunkãnost; ta umoÏÀuje
lépe plnit funkci vzdûlávací, badatelskou,
spoleãensko-kulturní (osvûtové aktivity,
kulturní Ïivot) i funkci sociálního zázemí.
Na rozdíl od rekonstrukcí rÛznû omeze-
n˘ch historick˘ch budov kampus
umoÏÀuje:

▼ radikálnû (skokem) zlep‰it prostorové
podmínky pro studenty i uãitele

▼ vytvofiit navazující prostory pro
v˘zkumnou ãinnost s potfiebn˘m pfií-
strojov˘m vybavením

▼ vybudovat ‰piãkové podmínky pro
zahraniãní studenty a uãitele, a podpo-
fiit tak rozvoj zahraniãní spolupráce
a mobilit

▼ vytvofiit Ïádoucí sociální podmínky pro
Ïivot studentÛ i uãitelÛ (moderní
koleje a menzy, sportovní a kulturní
zázemí)

▼ vytvofiit podmínky pro uskuteãÀování
nov˘ch studijních programÛ a oborÛ,
zejména takov˘ch, na kter˘ch spolu-
pracuje více pracovi‰È UK, pfiípadnû
i zahraniãních partnerÛ

Je ov‰em nutné zamyslet se i nad urãit˘mi
riziky projektu minikampusÛ a nad úkoly,
jeÏ musíme pfii jejich realizaci zvládnout.
Vlastní financování a realizace v˘stavby
stojí totiÏ aÏ na konci pomyslného
fietûzce na‰ich analytick˘ch krokÛ.
Nejprve je nutné definovat strategii roz-
voje zainteresovan˘ch fakult i celé
univerzity.
Rozhodnutí o projektu minikampusu se
musí odvíjet od jasné, konkrétními daty
podloÏené vize skupiny fakult. Musí b˘t
v pfiedstihu jasné, jaké vzdûlávací pro-
gramy a pro jak velkou skupinu studentÛ
(v pregraduálních i doktorsk˘ch progra-
mech) budou pfiedstavovat prioritu,
kterou fakulty podpofií soubûÏn˘mi opat-
fieními, pfiípadnû financováním z dal‰ích
zdrojÛ. Stejnû tak musí fakulty znát odpo-
vûì na otázku, které smûry a témata
v˘zkumu chtûjí v˘stavbou kampusu ve
stfiednûdobé perspektivû prioritnû pod-
porovat. Souvisí s tím totiÏ i nároky na
pfiístrojové vybavení. Podobnû je tfieba
pfiipravit konkrétní varianty rozvoje dal-
‰ích forem vzdûlávání (distanãního
i celoÏivotního) a infrastruktury pro spo-
lupráci s praxí. Pro ty by mûl kampus také
pfiedstavovat pfiimûfiené zázemí. Zkrátka,
základem je vize, která není jen souborem
pfiání, ale osnovou, jejíÏ jednotlivé body
lze zcela konkrétnû kontrolovat a naplÀo-
vat.
V dal‰ím kroku nastupuje fie‰ení takov˘ch
technick˘ch otázek, jako je vlastnictví
pozemkÛ v pfiíslu‰né zájmové lokalitû.

Investovat do v˘stavby lze jen tam, kde
univerzita pfiíslu‰né pozemky vlastní.
V˘kup pozemkÛ v‰ak mÛÏe v zaãátku
úvah o minikampusu pfiedstavovat pro-
blém, kter˘ zpozdí na‰e kroky.
Dal‰ím problémem je finanãní rozvaha.
Nezahrnuje totiÏ jen zaji‰tûní objemu
prostfiedkÛ na vlastní v˘stavbu kampusu,
které se pohybují obvykle v miliardov˘ch
ãástkách a lze je jen ãásteãnû získat ze
státní dotace v rámci takzvaného progra-
mového financování. Podstatná ãást se
musí hledat v jin˘ch zdrojích (pomoci
mohou Evropské strukturální fondy,
popfiípadû bankovní pÛjãka). Je v‰ak tfieba
odpovûdût i na otázku, jak fakulty zvlád-
nou zv˘‰ené provozní náklady nov˘ch
budov a zafiízení souãasnû se splácením
pfiípadné pÛjãky. Navíc se musíme ptát, co
se stávajícími prostorami, které se pfiesu-
nem do kampusu uvolní. Jak budou
vyuÏívány a jak se naloÏí s jejich ãasto
urgentní rekonstrukcí?
Ve zmínûn˘ch rizicích nelze spatfiovat
v˘mluvy, proã nic nedûlat. Jsou to ov‰em
váÏné otázky, na nûÏ musíme v kaÏdém
jednotlivém pfiípadû pfiipravit kvalifiko-
vané odpovûdi. ¤ada velk˘ch historick˘ch
univerzit v Evropû je fie‰ila pfied námi,
napfiíklad pafiíÏská Sorbonna na pfielomu
60. a 70. let minulého století. Vlivem
obrovského politického tlaku byly tehdy
vystavûny nové univerzity na okrajích
PafiíÏe (financované státem v dobû vrcho-
lících tfiiceti „tuãn˘ch let“) a souãasnû se
omezily poãty oborÛ na tfiech univerzi-
tách, které sídlí v historickém jádru
Latinské ãtvrti a dodnes nesou oznaãení
Sorbonna. Ty pak po uvolnûní prostor
mohly vydechnout. Jak je vidût, nejde
ov‰em o situaci, která by byla srovnatelná
s tou na‰í a odpovídala na‰emu dlouho-
dobému zámûru. Univerzitu Karlovu
chceme rozvíjet jako celek, a proto
musíme hledat cesty, jak fie‰it rozvojové
bariéry skupin fakult postupnû.
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moÏnost vytvofiit jeden sevfien˘ areál a namísto toho se rozloÏila v celé fiadû lokalit na‰í metropole, ale také
v Plzni a v Hradci Králové.
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Areály budoucích minikampusÛ
V dosavadních úvahách se ukazuje, Ïe
situace tfií mimopraÏsk˘ch fakult je
o nûco jednodu‰‰í. PlzeÀská lékafiská
fakulta je zvlá‰tním pfiípadem – ve mûstû
je jedinou fakultou univerzity a pÛsobí
v fiadû navzájem vzdálen˘ch objektÛ.
Fakulta jiÏ v areálu Lochotín za podpory
mûsta PlzeÀ pokroãila s v˘kupem
pozemkÛ, na nichÏ by mûl stát nov˘ kam-
pus v blízkosti fakultní nemocnice; ve
vlastnictví UK je jich zhruba 75 %. Dosud
uÏívané, nevhodnû dislokované a leckdy
zastaralé fakultní objekty by mûly b˘t po
dostavbû kampusu prodány.
V Hradci Králové obû fakulty – farmace-
utická i lékafiská – plánují realizovat svÛj
rozvojov˘ program v˘stavbou spoleãného
minikampusu, rovnûÏ v blízkosti fakultní
nemocnice. První kroky lze spatfiovat ve
v˘ukové budovû FaF v Botanické zahradû
léãiv˘ch rostlin a ve v˘ukovém a vzdûláva-
cím centru LF.V˘hodou je moÏnost tûsné
spolupráce pfiíbuzn˘ch oborÛ jak ve
v˘zkumu, tak ve v˘uce. Obû fakulty nyní

pfiipravují ideov˘ projekt a jednají s mûs-
tem o v˘kupu pozemkÛ.
V Praze 15 – Hostivafii jiÏ univerzita
vlastní objekty kolejí a také Sportovního
centra UK.V návaznosti na nû se zde plá-
nuje v˘stavba areálu pedagogické fakulty.
Úpravou a dostavbou by zde mohlo
vzniknout pfies 50 000 m2 v˘ukov˘ch
ploch. Do areálu by mohla b˘t umístûna
i dal‰í, men‰í fakulta, pûstující obory s uãi-
telsk˘m zamûfiením. Uvedená lokalita by
poskytla zázemí i pro v˘zkumnou ãinnost.
JiÏ del‰í dobu se zvaÏuje moÏnost vytvofiit
minikampus v areálu Albertov v Praze 2.
Nabízí se tu dostavba na pozemcích pat-
fiících univerzitû, a navíc je deklarován
zájem radnice Prahy 2 o oÏivení této loka-
lity vysoko‰kolskou aktivitou. Nejvût‰í
zájem o vyuÏití areálu jako centra biome-
dicínsk˘ch oborÛ mají 1. LF spolu s PfiF
UK, na jejichÏ vzdûlávací a v˘zkumné akti-
vity se zde sv˘m magistersk˘m
a doktorsk˘m studiem mÛÏe napojit FHS.
Celkem by na Albertovû mohlo pfiib˘t cca
18 000 m2 uÏitkov˘ch ploch. Hovofií se

i o nové menze a ubytovací kapacitû 540
lÛÏek. Spoleãnû se stávajícími objekty
dvou zmínûn˘ch fakult, se dvûma budo-
vami MFF na Karlovû a V‰eobecnou
fakultní nemocnicí by tak mohl uvnitfi his-
torické Prahy vzniknout ucelen˘
univerzitní areál. První anal˘zy situace
v oblasti Albertova ukazují na nezbytnost
vypracovat podrobn˘ projekt mezioboro-
v˘ch a mezifakultních vazeb i vazeb na
vyuÏití dosavadních kapacit.
Dal‰í lokality v Praze jsou zatím ve stadiu
prvních úvah a rezervace takzvan˘ch
zájmov˘ch území pro V· a UK v územním
plánu hlavního mûsta Prahy. Je zfiejmé, Ïe
ve v‰ech pfiípadech bude tfieba nejprve
zodpovûdût v˘‰e uvedené otázky t˘kající
se pfiípadn˘ch rizik minikampusu. Teprve
pak bude moÏné realizovat validní studie
proveditelnosti. Ty jsou samy o sobû
finanãnû velmi nároãné. Základní úkol –
stanovit jasnou strategickou vizi rozvoje
jednotliv˘ch fakult ãi jejich skupin – v‰ak
musíme zaãít neodkladnû fie‰it my sami.

Stanislav ·tech
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Jaké aspekty rozvoje povaÏujete jako 
kvestor Univerzity Karlovy za nejdÛleÏitûj‰í?
Jednou z dÛleÏit˘ch sloÏek rozvoje UK je
schopnost získat finanãní prostfiedky.Ty je
pak nutno, pokud moÏno efektivnû, vyna-
loÏit v tûch oblastech ãinnosti, které
pfiinesou na úãet UK nové zdroje. Objem
finanãních prostfiedkÛ, které univerzita
získává na svoji ãinnost, samozfiejmû
ovlivÀuje její rozvoj – jak krátkodobû, tak
i dlouhodobû. Je zajímavé sledovat, jak se
pfiíjmová stránka hospodafiení UK vyvíjela
za posledních pût let.

Jaká je tedy v˘vojová tendence?
Porovnáme-li pfiíjmy napfiíklad z rokÛ
1999 a 2004, zjistíme, Ïe v roce 1999
ãinily celkové pfiíjmy univerzity 3,57 mili-
ard korun, zatímco v roce 2004 to bylo jiÏ
5,21 miliardy korun. Pfiíjmy rostou, index
rÛstu mezi zmínûn˘mi lety je 1,45.

Jak˘m tempem rostou v˘daje UK?
Lze fiíci, Ïe se zvy‰ují rÛzn˘m tempem.
Napfiíklad kapitálové v˘daje – opût
mÛÏeme porovnat roky 1999 a 2004.
Celkové investiãní v˘daje v roce 1999
ãinily 515 milionÛ korun, v roce 2004
1,109 miliard korun – narostly tedy více
neÏ dvakrát. Masivní nárÛst se odehrává
pfiedev‰ím v oblasti strojÛ a pfiístrojÛ
vãetnû informaãních technologií a v˘po-
ãetní techniky, kde ãiní index rÛstu
dokonce 2,58.

Zvy‰ují se i základní státní dotace? 
Dotace na základní ãinnost UK z kapitoly
333 státního rozpoãtu roste v pomûru
k celkovému rÛstu pfiíjmÛ relativnû
nejménû, její index rÛstu ãiní 1,35. Z této
dotace pak vykazují jednoznaãnû nejvût‰í
nárÛst prostfiedky pfiicházející na vûdec-
kou a v˘zkumnou ãinnost, jejichÏ index
rÛstu je 1,71. V posledních letech zazna-
menáváme i nárÛst dotací z ostatních
kapitol státního rozpoãtu. Zde se dafií zís-

kávat prostfiedky na konkrétní projekty,
ve kter˘ch jednotlivá pracovi‰tû UK –
respektive jednotlivé fakulty – uspûly ve
vyhlá‰en˘ch v˘bûrov˘ch fiízeních.V leto‰-
ním roce jde napfiíklad o celou oblast
v˘zkumn˘ch zámûrÛ.

Stát kaÏdoroãnû investuje do své nejvût‰í
univerzity. Kolik ãiní tyto prostfiedky?
Investice jsou samostatnou kapitolou pfií-
jmÛ.Celková dotace vzrostla z 368 milionÛ
Kã v roce 1999 na 750 milionÛ v roce
2004 – index rÛstu je tedy 2,04. U pfiístro-
jové techniky vãetnû informaãních
technologií a v˘poãetní techniky je index
rÛstu 4,99. Zajímavé je, Ïe tento nárÛst se
odehrává pfiedev‰ím mimo stavební akce,
u kter˘ch je index rÛstu v podstatû roven
jedné. SvÛj podíl na tomto v˘sledku 
má jistû objem administrativnû nároãné
ãinnosti, kter˘ poznamenává pfiípravu
a realizaci kaÏdé stavby.

Stavební ãinnost v rámci takového
kolosu, jako je UK, asi nikdy nekonãí…
Ve v˘dajích na stavební ãinnosti je index
rÛstu 1,48. Je zde patrná velká roztfií‰tû-
nost jednotliv˘ch akcí, z nichÏ fiada
vykazuje znaãné ãasové posuny, které jsou
dány pfiedev‰ím vysokou administrativní
nároãností. Na poãátku devadesát˘ch let
se univerzita nacházela v nelehké situaci.
Její objekty byly zastaralé, na rozdíl od
celé fiady ostatních vysok˘ch ‰kol.V fiadû
objektÛ byly dokonce kotelny na tuhá
paliva. Jeden z prvních univerzitních pro-
gramÛ – modernizace kotelen – probíhal
témûfi deset let. Minulé období je prová-
zeno celou fiadou dílãích rekonstrukcí
a také nûkter˘mi velk˘mi investicemi do
mnoha stávajících objektÛ. Myslím, Ïe
v nadcházejícím období je moÏné reálnû
uvaÏovat o rozsáhlej‰ích rekonstrukcích,
novostavbách a dobudovávání mini-
kampusÛ v souladu s Dlouhodob˘m
zámûrem.

Jaká je nejvy‰‰í v˘dajová poloÏka UK?
Nejvy‰‰í poloÏkou jsou pochopitelnû
osobní náklady. V roce 1999 ãinily 1,743
miliardy korun, v roce 2004 pak 2,416
miliardy korun – index rÛstu tu ãiní 1,39.
S postupn˘m nárÛstem celkov˘ch pfiíjmÛ
UK vznikla potfieba urychlit rÛst mezd,
a to diferencovanû v jednotliv˘ch kategori-
ích pracovníkÛ. Akademick˘ senát
Univerzity Karlovy v leto‰ním roce pfiijal
novelu Vnitfiního mzdového pfiedpisu,
která by mûla umoÏnit zásadní zmûnu
v postavení a pfiíjmech jednotliv˘ch kate-
gorií zamûstnancÛ. Objem prostfiedkÛ
urãen˘ na osobní náklady nyní závisí na
schopnosti univerzity a jednotliv˘ch fakult
co nejvíce naplnit pfiíjmovou stránku roz-
poãtu.

Jaké problémy se pfii zmûnû mohou 
objevit? 
Bolav˘m místem zÛstává, a po jistou dobu
asi zÛstane, relativnû rozdílná v˘‰e pfiíjmÛ
na jednotliv˘ch fakultách a z toho vypl˘-
vající rozdílná v˘‰e mzdy u jedné
kategorie zamûstnancÛ v rámci UK.

Jaká v˘‰e rozpoãtu jde na sociální v˘daje
a na stipendia?
Sociální v˘daje na zamûstnance i studenty
patfií mezi v˘daje, které napomáhají roz-
voji nejen na‰í, ale kaÏdé univerzity.
Snahou vedení UK bylo zajistit vznik 
sociálního fondu, kter˘ umoÏní napfiíklad
platby dÛchodového pfiipoji‰tûní
a obdobn˘ch sociálních v˘dajÛ. Z hlediska
studentÛ jde kromû v˘dajÛ na koleje
a menzy pfiedev‰ím o stipendia. V roce
1999 ãinila celková ãástka, která byla
vyplacena na v‰echny druhy stipendií, pfies
100 milionÛ korun.V roce 2004 jsme na
stipendia vyplatili pfies 300 milionÛ korun
– ãástka se tedy ztrojnásobila. Domnívám
se, Ïe v˘daje na stipendia musí narÛstat
i v pfiístích letech, bude ov‰em nutné více
diferencovat jejich jednotlivé druhy.

14
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V¯VOJ UNIVERZITNÍCH FINANCÍ
Na otázky t˘kající se pfiíjmÛ a v˘dajÛ, investiãních programÛ a rozvojov˘ch projektÛ odpovídal Ing. Josef Kubíãek,
kvestor Univerzity Karlovy v Praze

: Rozvoj Univerzity Karlovy
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Kromû stipendia za vynikající studijní
v˘sledky se jednorázovû udûlují i úãelová
stipendia za vynikající pfiínos pro univer-
zitu. Nesmíme zapomenout na stipendia
udûlovaná studentÛm v tíÏivé sociální
situaci a novû zavádûná tzv. ubytovací sti-
pendia.

Jak rostou v˘daje na studium v zahraniãí
a rozvoj mobility?
Je tu patrn˘ dynamick˘ rozvoj, ale
v porovnání s celkov˘mi v˘daji na‰í uni-
verzity nejsou tak vysoké. V˘daje na
mobilitu v rámci programu Erasmus/
Socrates vzrostly z 24 milionÛ v roce
1999 na 80 milionÛ v roce 2004 (index
rÛstu ãiní 3,33). Na‰ím cílem je,
aby kaÏd˘ absolvent doktorandského,
respektive magisterského studijního
programu mûl reálnou ‰anci studovat
minimálnû jeden semestr v zahraniãí.

Jaké projekty mohou strategicky ovlivnit
rozvoj Univerzity Karlovy?

Po roce 1989 UK pfiedev‰ím dlouho-
dobû podporovala rozvoj vûdy
a v˘zkumu v rámci celé univerzity
a usilovala o zv˘‰ení poãtu studentÛ,
coÏ vyústilo v restrukturalizaci studia.
Mezi projekty, které tyto cíle pomáhají
naplÀovat, patfií budování poãítaãové
sítû univerzity jako centrálního bodu
i sítû v‰ech jejích fakult (viz schéma na
str. 16–17). PÛvodní pátefiní síÈ se stále
dobudovává a roz‰ifiuje; v souãasnosti
se pfiechází na nejnovûj‰í technologie.
Druh˘m takov˘m projektem je budo-
vání takzvaného Souborného katalogu
UK. V roce 2004 obsahoval tento kni-
hovní katalog zhruba 780 000 záznamÛ
monografií.
Nelze nepfiipomenout vznik Grantové
agentury UK.V˘raznû napomohla rozvoji
na poli vûdy a její rozpoãet byl nav˘‰en
z 50 milionÛ v roce 1999 na 75 milionÛ
v roce leto‰ním. Prostfiednictvím grantÛ
se snaÏíme podpofiit pfiedev‰ím studenty
v doktorském studijním programu.

V neposlední fiadû je to také projekt
Informaãního systému UK, jehoÏ reali-
zace byla po nûkolika sloÏit˘ch jednáních
zahájena v roce 2004.

Jak se v posledních letech vyvíjela
budova Karolina, rektorát?
Rekonstrukce areálu Karolina v letech
1996 aÏ 2003 umoÏnila – kromû tradiã-
ního vyuÏívání této historické budovy na
promoce a imatrikulace – i zcela nové,
‰iroké pouÏití pro pofiádání konferencí,
semináfiÛ a odborn˘ch celouniverzitních
pfiedná‰ek.V na‰í Modré posluchárnû se
napfiíklad konaly pfiedná‰ky v˘znamn˘ch
evropsk˘ch osobností v rámci prestiÏ-
ního Evropského diskusního fóra UK.
Rekonstrukce se v‰ak samozfiejmû
net˘kaly pouze Karolina. Stejnû dÛle-
Ïité byly i rekonstrukce celé fiady
dal‰ích objektÛ jednotliv˘ch fakult,
které v˘znamnou mûrou napomáhají
dosahování nov˘ch cílÛ Univerzity
Karlovy.

15
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Historická rekonstrukce Velké auly Karolina po roce 1946
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Právnická fakulta UK

NejzávaÏnûj‰ím problémem, kter˘ od
povodní v roce 2002 stále je‰tû pfietr-
vává a odráÏí se jak v oblasti vûdecké
práce, tak i studia, je otázka umístûní
zachránûn˘ch knih. Zcela ideálním fie‰e-
ním by bylo realizovat co nejdfiíve
stavbu budovy nové knihovny ve dvofie
PF UK, která by nejen vyfie‰ila problém
skladování, ale umoÏnila by mimo jiné
také moderní fie‰ení poskytování kni-
hovnick˘ch sluÏeb, zejména voln˘ v˘bûr
knih.

Prof. JUDr. Michal Skfiejpek, DrSc.,
prodûkan pro v˘zkumnou ãinnost
a rozvoj PF UK

3. lékafiská fakulta UK

Na fakultû bude zfiízen institut univer-
zitní nemocnice, ãímÏ se v˘znamnû zv˘‰í
vliv lékafiské fakulty na organizaci a ãin-
nost spolupracujících zdravotnick˘ch
zafiízení. Jedním z dÛsledkÛ bude zv˘-
‰en˘ zájem klinick˘ch uãitelÛ o v˘uku
a vzestup její kvality. V rámci dne‰ní
fakultní nemocnice Královské Vinohrady
vznikne moderní v˘ukové centrum
a nová budova ústavÛ patologie, mikro-
biologie, anatomie a soudního lékafiství.
Nevyhovující a zastaralé klinické pro-
vozy nemocnice budou modernizovány.
Dojde k funkãnímu propojení 3. LF UK
se  Státním zdravotním ústavem
a Státním ústavem pro kontrolu léãiv,
takÏe ve vinohradském areálu vznikne
v˘znamn˘ zdravotnick˘ komplex se sil-
nou v˘zkumnou a v˘ukovou sloÏkou.
V areálu UK v Hostivafii vznikne
moderní kampus vyuÏívan˘ pfieváÏnû 
3. LF UK.V dÛsledku sníÏení poãtu stu-
dentÛ v magisterském studiu lékafiství
na pfiibliÏnû 100 v roãníku se zv˘‰í
pomûr uãitelé/studenti. Bude otevfieno

magisterské studium stomatologie.
KaÏd˘ student fakulty stráví v prÛbûhu
studia alespoÀ jeden semestr na zahra-
niãní vysoké ‰kole. Bude zaveden
kombinovan˘ studijní program
MUDr./PhD. Na vedoucí místa nastoupí
totalitní minulostí nezatíÏená generace,
která jiÏ ãásteãnû studovala v zahraniãí.
Dojde k v˘znamného zv˘‰ení prestiÏe
uãitelÛ fakulty, zejména v teoretick˘ch
oborech.

Prof. MUDr. Jifií Horák, CSc.,
prodûkan 3. LF UK pro rozvoj

Lékafiská fakulta UK v Plzni

Za optimální prostorové fie‰ení bych
povaÏoval fungující kampus, kter˘ by
spojoval teoretické, preklinické a kli-
nické obory LF UK v Plzni nejen fyzicky,
ale pfiedev‰ím po stránce vûdy
a v˘zkumu. Mûla by b˘t k dispozici pfie-
nosová audiovizuální technika pro
komunikaci se zahraniãními lékafisk˘mi
fakultami na bázi konferencí a dal‰í
vûdecké spolupráce. Oãekávám 
i zapojení do mezinárodních vûdecko-
-v˘zkumn˘ch projektÛ v oblasti 
experimentální a klinické práce. Snad
bude vybudována silná univerzitní
nemocnice, která by kromû kvalitní 
klinické práce spojovala ve vûdecko-
v˘zkumné oblasti teoretická a klinická
pracovi‰tû.

Prof. MUDr.Vladislav Tfie‰ka, DrSc.,
prodûkan pro rozvoj LF UK v Plzni

Lékafiská fakulta UK v Hradci
Králové

Pfieji si, aby se v roce 2020 management
fakulty a celá její akademická obec zab˘-
valy dal‰ím zdokonalením v tu dobu jiÏ
fiadu let existujícího spoleãného kam-

pusu Lékafiské a Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové UK v Praze. Tedy
zámûru, jehoÏ podobu se tyto dvû
fakulty snaÏí ztvárnit a uvést do Ïivota
v souãasné dobû. Kampus by mûl 
umoÏnit mj. integraci v˘ukov˘ch
a v˘zkumn˘ch aktivit obou fakult UK
umístûn˘ch v Hradci Králové v souãin-
nosti s aktivitami Fakultní nemocnice
Hradec Králové a Fakulty vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany. Mûl by
pfiispût i ke zkvalitnûní ve v‰ech oblas-
tech pre- i postgraduální v˘uky
studentÛ, k dal‰ímu rozvoji specializaãní
(atestaãní) pfiípravy v lékafisk˘ch i far-
maceutick˘ch oborech a k vzniku
vysoko‰kolského centra s atributy uni-
verzitní jednotky evropského typu,
vãetnû moÏnosti zaãlenûní prvkÛ tech-
nologického inkubátoru. Do roku 2020
oãekávám: ▼ Anticipaci nov˘ch trendÛ
vysokého ‰kolství v rámci existence âR
v EU s pfiedpokládan˘m vyuÏitím zdrojÛ
dotací EU a v kontextu se svûtov˘m
trendem rozvoje vysok˘ch ‰kol
▼ Harmonizaci rozvoje vysokého ‰kol-
ství v Hradci Králové v návaznosti na
schválen˘ Strategick˘ plán rozvoje
mûsta Hradce Králové do roku 2020
a s rozvojem regionu ▼ Kvalitativní
i kvantitativní nárÛst vzdûlanosti a poãtu
studentÛ v oborech pûstovan˘ch na
fakultách ▼ Zkvalitnûní a rozvoj studia
doktorsk˘ch studijních programÛ
a posílení postavení studentÛ tûchto
programÛ mj. cestou jejich vût‰ího zapo-
jení do vûdeck˘ch, v˘vojov˘ch
a inovaãních projektÛ nejen v âR, ale
v celé EU i mimo ni ▼ V˘raznou pod-
poru nutné mobility studentÛ i uãitelÛ
fakult vãetnû nárÛstu poãtu studentÛ
i vyuãujících ze zahraniãí.

Prof. MUDr.Vladimír Ger‰l, CSc.,
prodûkan pro rozvoj Lékafiské
fakulty v Hradci Králové
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NADùJNÉ VYHLÍDKY ANEB BUDOUCNOST
ROZVOJE UK OâIMA ODBORNÍKÒ
Otázka: Jak podle vás bude vypadat va‰e fakulta nebo pracovi‰tû Univerzity Karlovy v roce 2020 za pfiedpokladu,
Ïe rozvoj bude probíhat podle va‰ich pfiedstav?

: Anketa
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V posledních desetiletích se ve svûtû
v souvislosti se ‰piãkov˘mi vysok˘mi ‰ko-
lami skloÀují stále ãastûji pojmy
„technologick˘ transfer“, „inovaãní
centra“, „podnikatelské inkubátory“ atd.
Obecnû jde o pfienos v˘sledkÛ vûdy,
v˘zkumu a v˘voje do praxe a o úãinnûj‰í
zhodnocování intelektuálního potenciálu
vysok˘ch ‰kol. DÛraz na tyto procesy
souvisí se snahou evropsk˘ch zemí zvy‰o-
vat svou konkurenceschopnost, pfiiãemÏ
její rÛst je rozhodující mûrou podmínûn
investicemi do vzdûlávání, vûdy a v˘zkumu
a do rozvoje tzv. inovaãního systému.
V rÛzn˘ch srovnávacích ‰etfieních Svûtové
banky, OECD nebo Evropské unie âeská
republika dopadá nejhÛfie právû v oblasti
inovací. Základní indikátory kvality ino-
vaãního systému zemû pfiedstavují známé
ukazatele, jako je napfi. celkov˘ poãet pra-
covníkÛ ve vûdû a v˘zkumu (VaV), celkové
v˘daje na VaV vyjádfiené podílem na HDP,
celkov˘ poãet vysoko‰kolsk˘ch studentÛ
technick˘ch a pfiírodovûdn˘ch oborÛ atd.
Stále více v‰ak o úãinnosti inovaãního

systému rozhodují i takové ukazatele,
jako je poãet patentÛ a prodan˘ch licencí
na milion obyvatel, podíl zahraniãních
investic do aplikovaného v˘zkumu, podíl
v˘dajÛ soukromého sektoru na VaV, moÏ-
nosti získávání tzv. rizikového kapitálu
a dal‰í.
Hlavní pfiekáÏkou rozvoje inovací je
v âeské republice zejména nedostateãné
spojení akademické obce s realizaãní sfé-
rou (pfiedev‰ím s prÛmyslem), relativnû
nízká úroveÀ udûlování patentÛ, pokles
kapacit VaV nasmûrovan˘ch k potfiebám
v˘robní sféry a nedostateãná orientace na
kritéria uÏití v˘sledkÛ v˘zkumu a návrat-
nosti prostfiedkÛ do nûj vloÏen˘ch.

Centra pro pfienos technologií
Na potfiebu inovací a vût‰ího sepûtí vûdy
s praxí reagovala Univerzita Karlova
v loÀském roce uspofiádáním série semi-
náfiÛ zab˘vajících se tûmito tématy.
V diskusích úãastníkÛ ãasto zaznívaly
úvahy o potfiebnosti pracovi‰tû, jeÏ by
vûdeck˘m t˘mÛm, které mají komerãní
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PROJEKT CENTRUM 
PRO P¤ENOS POZNATKÒ 
A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE
Jan Malát

: Inovace

Pfiírodovûdecká fakulta UK

V roce 2020 bude mít PfiF UK celkovû
zrekonstruované a racionálnû vybavené
v‰echny objekty na Albertovû, ve Viniãné
a v Benátské ulici. Studenti budou praco-
vat v novém objektu laboratofií
biologické sekce u budovy Viniãná 7. Na
Albertovû bude pro studenty postaven
nov˘ víceúãelov˘ objekt. Deficit v˘uko-
v˘ch a laboratorních prostor bude na
del‰í dobu minulostí.V Botanické zahradû
PfiF UK Na Slupi bude vybudováno
náv‰tûvnické centrum. Cenné oborové
sbírky budou technicky zabezpeãeny,
zpfiístupnûny vefiejnosti a více vyuÏívány
pro popularizaci pfiírodovûdn˘ch oborÛ,
a to hlavnû u ‰kolní mládeÏe.

Ing. Jan Hánûl, vedoucí investiã-
ního oddûlení Pfiírodovûdecké
fakulty UK

Fakulta humanitních studií UK

V roce 2020 bude jiÏ kaÏdému zfiejmá
nepostradatelnost humanitního vzdûlání,
uÏ pro samotné kvalitní zvládání Ïivota
v moderní spoleãnosti. Fakulta humanit-
ních studií bude mít rozvinutou paletu
programÛ, smûfiujících na stranû jedné
k poskytnutí filosofické a humanitní prÛ-
pravy nezbytné pro kvalitní proÏití Ïivota
ve sloÏit˘ch podmínkách moderní spoleã-
nosti, na stranû druhé doktorsk˘ch
programÛ smûfiujících k v˘chovû odbor-
níkÛ zvlá‰tû v oblasti antropologie,
mediálních studií, ekologie ãi etiky.
Doktorské a post-doktorské vzdûlávání
bude plnû integrováno do sítû meziná-
rodních pracovi‰È. Fakulta také bude mít
vlastní dÛstojné sídlo, plnû fie‰ící její
nynûj‰í prostorové obtíÏe.

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.,
prodûkan pro rozvoj UK FHS
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sféfie co nabídnout, bylo nápomocno pfii
vyhledávání vhodn˘ch zákazníkÛ, patento-
vání v˘sledkÛ v˘zkumu a realizaci
kontraktÛ.
Takové organizace nejsou ve svûtû niãím
nov˘m. Centra pro pfienos technologií
(obvykle oznaãovaná zkratkou TTO –
„technology transfer office“) patfií dnes
k bûÏné v˘bavû drtivé vût‰iny univerzit ve
v‰ech patnácti „star˘ch“ zemích Evropské
unie. Jako tradiãní pfiíklady jsou 
ãasto citovány univerzity v Oxfordu
a Cambridgi ve Velké Británii, Univerzita
Karolinska ve ·védsku nebo nûkteré bel-
gické ãi holandské univerzity.
Systém pfienosu poznatkÛ a technologií
vyvinut˘ a provozovan˘ od roku 1988 na
univerzitû v Oxfordu se stal dokonce pod
oznaãením „oxfordsk˘ systém“ obecnû
uznávan˘m prototypem ãi vzorem
systému vhodného pro evropskou univer-
zitu. Tento systém je zaloÏen na
organickém zaãlenûní inovaãních aktivit
do kaÏdodenního Ïivota univerzity na
v‰ech jejích úrovních. Roli TTO hraje
v Oxfordu spoleãnost ISIS Innovation,
spoleãnost s ruãením omezen˘m plnû
vlastnûná univerzitou. Kromû toho
Oxfordská univerzita provozuje
Begbroke Science Park – technologick˘
park zahrnující v˘zkumné laboratofie
a podnikatelsk˘ inkubátor zamûfien˘
zejména na rozvoj tzv. spin-off spoleãností
(spoleãností zaloÏen˘ch pracovníky uni-
verzity pro komerãní aplikaci poznatkÛ
získan˘ch na jejich pracovi‰tích), rovnûÏ
plnû vlastnûn˘ univerzitou. Obchodní
fakulta univerzity provozuje Oxford
Science Enterprise Center, kde se vzdûlá-
vají budoucí podnikatelé a manaÏefii
zamûfiení na pfienos technologií. Koneãnû
Oxford Entrepreneurs Club poskytuje
platformu pro v˘mûnu zku‰eností sv˘ch
ãlenÛ, ktefií se inovaãnímu podnikání
vûnují. Na nûj je úzce navázána studentská
Student Innovation Society s více neÏ 600
ãleny.

Nov˘ projekt Univerzity Karlovy
Takováto podpora pfienosu poznatkÛ
a technologií se nám na Univerzitû
Karlovû mÛÏe jevit jako nesplniteln˘ sen,
nicménû jiÏ dûláme tímto smûrem první
kroky. Dne 19. kvûtna 2005 byl ve velké

zasedací síni Karolina slavnostnû zahájen
projekt „Centrum pro pfienos poznatkÛ
a technologií Univerzity Karlovy v Praze“
(CPPT UK). Co se pod tímto názvem
skr˘vá?
Zahájením projektu CPPT UK Univerzita
Karlova následuje pfiíklad ãetn˘ch svûto-
v˘ch univerzit a buduje agenturu, která 
se bude snaÏit zhodnotit (finanãnû 
i propagaãnû) v˘sledky v˘zkumu uskuteã-
Àovaného na fakultách a jin˘ch
pracovi‰tích UK. Bude tak ãinit pfiede-
v‰ím:
▼ zprostfiedkováním sluÏeb pracovi‰È UK
externím zákazníkÛm (jedná se o vyhledá-
vání zájemcÛ o sluÏby a v˘sledky
v˘zkumu, pomoc pfii navazování kontaktÛ,
pomoc s uzavíráním smluv apod.)
▼ organizací spoleãn˘ch v˘vojov˘ch pro-
jektÛ s komerãními subjekty
▼ zprostfiedkováním registrace patentÛ
a prodeje licencí
▼ organizaãní podporou zakládání a roz-
voje tzv. spin-off spoleãností („Spin-off“ je
spoleãnost zakládaná zpravidla firmami
nebo vysok˘mi ‰kolami s cílem uvést do
praxe konkrétní objev ãi vynález s vyuÏi-
tím pfieváÏnû soukromého financování.
Vkladem zakladatele je vynález, vkladem
investorÛ finance. V pfiípadû úspû‰ného
rozjezdu takovéto spoleãnosti profitují
díky její stoupající trÏní hodnotû v‰ichni.)

Zahraniãní vysoké ‰koly, kter˘m se poda-
fiilo takovéto agentury úspû‰nû uvést do
provozu, získávají prodejem technologií
nemalé ãástky. Nezbytn˘m pfiedpokladem
úspûchu v‰ak je, aby vysoká ‰kola mûla
k prodeji co nabídnout, neboli aby její
poznatky, respektive jí vyvinuté technolo-
gie, mûly trÏní (komerãní) potenciál.
Poznatek (technologie) má trÏní poten-
ciál, pokud jsou splnûny tyto tfii
podmínky:
▼ poznatek (technologie) se mÛÏe stát
produktem
▼ existuje zákazník, kter˘ má o produkt
zájem
▼ cena pfievy‰uje náklady na produkci

Zákazníkem mÛÏe b˘t prakticky kdokoliv,
kdo je schopen za produkt zaplatit, napfi.
komerãní subjekt, orgán státní správy
nebo samosprávy, nezisková organizace

apod. I v pfiípadû, Ïe univerzita má vhodné
produkty k prodeji, uplyne nûkolik rokÛ,
neÏ se novû vzniklá TTO dostane do
k˘Ïeného ziskového stavu. Pfied tím je
provoz ztrátov˘ a je tfieba jej dotovat.
Univerzitû Karlovû se podafiilo vyuÏít
k tomuto úãelu dotaci sloÏenou 
z penûz Evropského sociálního fondu,
Ministerstva pro místní rozvoj
a Magistrátu hlavního mûsta Prahy v rámci
Jednotného programového dokumentu
pro Cíl 2 regionu soudrÏnosti Praha.
Touto dotací bude financován projekt
CPPT UK, na jehoÏ konci by po dvou
letech mûla b˘t právnû zakotvená
a funkãní agentura s názvem Centrum pro
pfienos poznatkÛ a technologií Univerzity
Karlovy v Praze, obsazená kvalifikovan˘mi
lidmi se zku‰enostmi z realizace nûkolika
pilotních projektÛ.

Plánovan˘ postup pfii realizaci 
projektu
Projekt bude realizován ve ãtyfiech eta-
pách, z nichÏ první jiÏ probíhá a skonãí na
konci roku 2005, druhá etapa bude probí-
hat v první polovinû roku 2006, tfietí
v druhé polovinû roku 2006 a závûreãná
ãtvrtá etapa probûhne v období
leden–duben 2007.
První etapa bude vûnována pfiedev‰ím
anal˘zám a mapování vnû i uvnitfi UK.
Analyzuje se:
▼ právní prostfiedí v âeské republice,
zejména oblast du‰evního vlastnictví, jeho
ochrany a prodeje
▼ rÛzné varianty právního rámce pro
ustavení CPPT UK z hlediska legislativy
âR, porovnání v˘hod a nev˘hod jednotli-
v˘ch variant
▼ právní formy, v jak˘ch pÛsobí TTO
v zahraniãí

Mapovány jsou jednak fakulty a pracovi‰tû
UK a jejich jednotlivé vûdecké t˘my,
respektive komerãní potenciál v˘sledkÛ
jejich bádání. JiÏ nyní, po informativních
schÛzkách na prvních pûti fakultách, je
zfiejmé, Ïe UK má co nabídnout. Souãasnû
bude probíhat mapování vnûj‰í, tj. bude
analyzován zájem tuzemsk˘ch i v˘znam-
n˘ch zahraniãních firem o v˘sledky
v˘zkumu UK.
Na konci první etapy bychom mûli mít
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jasnou pfiedstavu o právní formû budou-
cího CPPT UK, pfiehled o zájmu
o spolupráci s UK a dva aÏ ãtyfii tzv.
pilotní projekty, na nichÏ bude ãinnost
centra testována. Jako pilotní projekty
budou vybrány ty v˘sledky v˘zkumu,
které se nacházejí ve stavu blízkém
komerãní realizaci. V˘sledky, které do
pilotních projektÛ vybrány nebudou,
budou zafiazeny do tzv. zásobníku 
projektÛ, které budou realizovány
v budoucnu.
V druhé etapû by mûlo b˘t právnû zalo-
Ïeno CPPT UK, mûla by b˘t vybudována
síÈ partnerÛ a rozbûhnuty pilotní pro-
jekty.V optimálním pfiípadû bychom chtûli
identifikovat dal‰í finanãní zdroje.
V etapû tfietí se bude dolaìovat optimální
struktura CPPT UK se zvlá‰tním zfiete-
lem k návaznosti na fakulty. Dále budou
vybrány a upraveny prostory pro potfieby
CPPT UK a vybráno, respektive vyvinuto
HW a SW vybavení. Na konci této etapy
by mûlo b˘t spu‰tûno funkãní CPPT UK

s jasnû formulovan˘m a ustaven˘m vzta-
hem k fakultám.
Náplní ãtvrté etapy bude pfiedev‰ím
detekce dal‰ích finanãních zdrojÛ pro
provoz CPPT UK, instalace HW a SW
vybavení, ‰kolení zamûstnancÛ a v˘voj
informaãního portálu.
Na konci ãtvrté etapy a celého projektu
by mûlo pracovat funkãní, kompletnû
vybavené Centrum pro pfienos poznatkÛ
a technologií Univerzity Karlovy v Praze,
obsazené kvalifikovan˘m personálem.
Mûlo by téÏ b˘t vhodn˘m zpÛsobem pre-
zentováno v médiích.
Projekt je koncipován tak, aby se zároveÀ
vytváfiel rámec centra „shora“, tj. z rekto-
rátu univerzity, a zároveÀ vyvolával zájem
na fakultách a v jednotliv˘ch vûdeck˘ch
t˘mech fakult, pfiípadnû na jin˘ch praco-
vi‰tích univerzity. DÛleÏitá je hladká
komunikace mezi rektorátem a fakultami.
Na úrovni rektorát–fakulty zaji‰Èuje tok
informací koordinátor projektu; pfienos
informací dovnitfi fakult a z fakult na rek-

torát pak budou zaji‰Èovat povûfiení
zamûstnanci fakult.

MoÏná úskalí ambiciózního 
projektu
Projekt má nûkolik rizik. I kdyÏ vûfiíme, Ïe
nejsou v˘znamná, je tfieba je brát v úvahu,
neboÈ pouze praxe ukáÏe, do jaké míry
jsou na‰e optimistická oãekávání v sou-
ladu s realitou.
Rizikem mÛÏe b˘t legislativa âeské repub-
liky, kde se mohou ukázat pfiekáÏky pro
hladk˘ a pro v‰echny strany pfiínosn˘ pfie-
nos poznatkÛ a technologií. Jako pfiíklad
mÛÏe slouÏit zákon 111/1998 Sb., o vyso-
k˘ch ‰kolách, kter˘ v § 19 odst. 3 stanoví,
Ïe „vefiejná vysoká ‰kola nemÛÏe nab˘vat
jiné cenné papíry neÏ cenné papíry
vydané státem nebo takové, za jejichÏ
splacení se stát zaruãil“. Tím zákon de
facto znemoÏÀuje vefiejn˘m vysok˘m ‰ko-
lám majetkov˘ vstup do akciov˘ch
spoleãností.To se mÛÏe ukázat jako nev˘-
hoda, pokud by napfiíklad ‰kola spolu
s nûjak˘m komerãním subjektem chtûla
zaloÏit spoleãnou firmu zab˘vající se vyu-
Ïitím na ‰kole vyvinut˘ch technologií
nebo chtûla sama zaloÏit takovouto firmu
a kapitál pro její provoz získat emisí akcií.
Dále se mÛÏe ukázat, Ïe aplikaãní v˘kon-

nost UK je slab‰í, neÏ se v‰eobecnû
oãekávalo. V neposlední fiadû se mÛÏe
ukázat i nezájem komerãní i neziskové
sféry o inovace. Vedle tûchto zjevn˘ch
rizik se mohou objevit i rizika skrytá, více-
ménû subjektivní, jako nezájem
akademické sféry o aplikaci jejích objevÛ
ãi psychologické problémy v porozumûní
mezi akademickou a komerãní sférou.
V‰echna tato rizika je tfieba mít na zfieteli
a tam, kde je to moÏné, se snaÏit je elimi-
novat. Jak ukazují v˘sledky ze zahraniãí,
kde v pfienosu poznatkÛ a technologií jiÏ
pokroãili dále, v˘sledky stojí za to. Pokud
se v‰e rozbûhne tak, jak pfiedpokládáme,
do deseti let by univerzita, fakulty i jedno-
tlivé vûdecké t˘my mohly mít dal‰í vítan˘
zdroj pfiíjmÛ.
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Toto období je, jak jinak, kritické právû
pro nedostatek finanãních prostfiedkÛ.
V˘sledkem této inkubace je pak v opti-
málním pfiípadû vznik relativnû
samostatného podniku. Existuje zají-
mav˘ graf. DÛsledek jevu, jejÏ popisuje,
pfiedstavuje jednu ze systémov˘ch pfiíãin
brzdících efektivitu pfienosu inovativ-
ních technologií z akademické do
komerãní sféry.
V grafu na obrázku je na ose x vynesena
jako parametr „vzdálenost poznatku od
praktické aplikace“. Poloha vlevo tedy
odpovídá oblasti základního v˘zkumu,
posunem doprava následuje aplikovan˘
v˘zkum a v˘voj, aÏ koneãnû úplnû
vpravo se nachází oblasti poznatkÛ stan-

dardnû komerãnû vyuÏívan˘ch. Na 
ose y je schematicky vyznaãen objem
finanãních zdrojÛ, které jsou v souvis-
losti se získáním a vyuÏitím tohoto
poznatku alokovány.
Jak ilustrují kfiivky na obrázku, v systé-
mech v‰ech vyspûl˘ch zemí financování
v˘zkumu a v˘voje klesá s pfiibliÏováním
praktické aplikace poznatku. Naopak, pfii
komerãním financování zavádûní inovací
objem alokovan˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ s rostoucím pfiibliÏováním ke
komerãnímu vyuÏití stoupá. Poloha
obou kfiivek je v‰ak taková, Ïe mezi nimi
existuje oblast zahrnující tvorbu proto-
typÛ, testování produktÛ, provûfiování
konceptÛ obchodních modelÛ, primární

trÏní anal˘zy atd., na kterou se dostává
velmi málo finanãních prostfiedkÛ
z obou zdrojÛ. Je to právû tento nedo-
statek finanãních prostfiedkÛ, toto
„údolí smrti“, které v˘znamnû blokuje
pfienos vyvinut˘ch inovaãních technolo-
gií do komerãního vyuÏití (nebo
pfiinejmen‰ím v˘znamnû sniÏuje jeho
efektivitu). Takové komerãní financování
mohou snad zvládat velké, ãasto nadná-
rodní firmy.
Jiná je situace u mal˘ch a stfiedních pod-
nikÛ ãi u spoleãností novû vznikl˘ch
speciálnû za úãelem komerãní realizace
nového poznatku.Takové firmy dostatek
vlastního kapitálu na tyto úãely nemají
a nemohou podstoupit riziko pfiíli‰ného
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zadluÏení. Zdroje vkládané do praktické
aplikace nového nápadu totiÏ patfií do
oblasti tzv. rizikového kapitálu, kde je
pravdûpodobnost zhodnocení investice
pomûrnû nízká, ale v pfiípadû úspûchu je
zhodnocení vysoké. Z toho vypl˘vá zpÛ-
sob práce investorÛ, ktefií se na rizikov˘
kapitál specializují – musejí investovat
do mnoha projektÛ, aby v prÛmûrné
hodnotû dosáhli uspokojiv˘ch v˘sledkÛ
zhodnocení sv˘ch investic.
Jedním z fie‰ení, jak poskytnout podporu
podnikÛm chud‰ím penûzi, ale bohat˘m
nápady, jsou tzv. podnikatelské inkubátory.
Jedná se o instituce, které firmám uvádû-
jícím nové poznatky do praxe poskytují
poãáteãní kapitál jednak v podobû
finanãní, ale i ve formû zázemí. Zázemí
mÛÏe zahrnovat poradenské a právní
sluÏby (hlavnû v oblasti patentové
ochrany a prodeje licencí), dále marke-
ting, ale i prostory pro ãinnost, vybavení,
poãítaãe, pfiístup na internet apod.
Nedílnou souãástí tohoto zázemí je
i poskytování kontaktÛ na „správné“ lidi
a „správné“ firmy.

Podnikatelské inkubátory jsou financo-
vány z rÛzn˘ch zdrojÛ. Dosti ãasto je
zakládají ãi podporují kraje nebo velká
mûsta, snaÏící se o rozvoj podnikání ve
svém regionu. Inkubátory se také snaÏí
o pfiilákání soukromého kapitálu a b˘vají
souãástí vûdecko-technick˘ch parkÛ pfii
vysok˘ch ‰kolách, pfiedev‰ím tûch s tech-
nick˘m zamûfiením.
Odmûnou provozovateli inkubátoru,
resp. investorÛm, ktefií do inkubovan˘ch
spoleãností vkládají své peníze, je podíl
v tûchto firmách, kter˘ je moÏno po
úspû‰ném rozjezdu a vzrÛstu ceny firmy
zpenûÏit prodejem (aÈ uÏ pfiím˘m, nebo
na burze).
Realizace vloÏen˘ch investic je ov‰em
v fiadû pfiípadÛ komplikovaná a vyvolala
v poslední dobû mnoho otázek o smyslu-
plnosti inkubátorÛ (viz ãlánek Petra
Stránského Inkubátor: DokáÏe skuteãnû
vdechnout Ïivot? na www.lupa.cz/tiskna-
zory.php3?show=1287). Nemalá ãást
inkubovan˘ch firem konãí svoji ãinnost
dfiíve, neÏ dosáhne ziskovosti, a pro-
stfiedky do spoleãnosti vloÏené jsou tudíÏ

ztraceny. Podpora ze strany inkubátoru
tedy slouÏí spí‰e k sociálnímu zabezpe-
ãení zamûstnancÛ tûchto firem.
Na druhou stranu nûkteré nápady se bez
poãáteãní podpory do praxe nedostanou.
Je ov‰em tfieba takovou podporu kon-
krétním projektÛm dÛkladnû zvaÏovat
a brát pfiitom v úvahu i personální obsa-
zení, zkoumat zku‰enosti a vlastnosti lidí,
ktefií se budou v rozjezdu konkrétní firmy
angaÏovat. Tím lze riziko neúspûchu,
a tudíÏ i prodûlku, do jisté míry sníÏit.
Nûkteré role inkubátoru, tzv. software, by
mûlo plnit i nyní postupnû vznikající
Centrum pro pfienos poznatkÛ a techno-
logií Univerzity Karlovy v Praze. Jistû
nebude mít v dohledné dobû moÏnost
poskytovat zázemí ve smyslu budov, kan-
celáfií a vybavení, ale dokáÏe pomoci sv˘m
klientÛm z fakult a pracovi‰È Univerzity
Karlovy formou poradenství, právního
servisu a poskytnutím kontaktÛ na
zájemce o nové poznatky a technologie
a na pfiípadné investory.
V˘sledky uvidíme bûhem nûkolika let.

Jan Malát
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Jaké jsou rozvojové priority va‰í
fakulty? 
Karger (FTVS): Pro nás je hlavní priori-
tou stále zvy‰ovat kvalitu vzdûlávání na
fakultû, k ãemuÏ potfiebujeme zejména
udrÏet mladé doktorandy. I kdyÏ ta vize je
dost chimérická, protoÏe kdyÏ ‰ikovn˘
student odejde, dostane v cizinû deset-
krát aÏ dvacetkrát vy‰‰í plat neÏ tady.Ale
my to bez nich nezvládneme. Uãitelské
sbory v‰ude stárnou. Dal‰í prioritou je
dobudování sportovního zázemí fakulty.
Sedlák (MFF):My jsme mûli kvÛli povod-
ním po tfii roky jasnou prioritu. Opravit
povodÀové ‰kody a pokud moÏno dostat
po‰kozené budovy na vy‰‰í úroveÀ neÏ
pfied povodní. Na to jsme samozfiejmû
dostávali úãelové prostfiedky. Dodne‰ka
také opravujeme nejstar‰í budovu na
Malostranském námûstí – b˘valou jezuit-
skou kolej. Na‰e budovy v‰ak uÏ jsou
v relativnû dobrém stavu a dal‰í nezbytné
rekonstrukãní práce jsou zafiazeny do
investiãního programu UK na nejbliÏ‰í léta.
Druhá priorita je uplatnit se co nejvíce na
trhu penûz za vûdeckou práci, tedy pfie-
dev‰ím získat v˘zkumné zámûry
a grantové projekty. Tudy nám totiÏ pfii-
chází skoro polovina rozpoãtu.
Tyto peníze jsou ale úãelové a nejdou
pouÏívat na cokoli.Vyhovût v‰em pfiedpi-
sÛm a správnû tyto peníze zaúãtovat je
témûfi eskamotérská práce.
A tfietí priorita byla uhájit v‰echny studijní
programy. Máme nûkolik set doktorandÛ.
Musíme se snaÏit udrÏet ná‰ základní
v˘zkum alespoÀ na srovnatelné úrovni,
jako je na Akademii vûd, protoÏe ãást
doktorandÛ se ‰kolí právû tam.

Shodují se va‰e priority rozvoje
s prioritami univerzity?
Karger (FTVS):Ve vût‰inû pfiípadÛ ano.
Univerzitní priority vychází z potfieb
fakult a ty jsou na tom v podstatû v‰echny
stejnû ‰patnû.

Sedlák (MFF): Situace se stipendii dok-
torandÛ není zas tak ‰patná. Problém je
ale udrÏet mladé pedagogy na fakultû,
kdyÏ skonãí doktorandské studium.
NemÛÏeme jim dát podstatnû vy‰‰í plat,
kdyÏ zaãnou pracovat.
Karger (FTVS): MoÏná mû doktorandi
nebudou mít rádi. Nûkdy se ale stává, Ïe
doktorandi dostávají po nûjakou dobu sti-
pendium i plat, a kdyÏ mají skládat
zkou‰ky, najdou si práci nûkde jinde
a peníze, které jsme do nich investovali,
jsou ztracené. My z nich zpátky nic nedo-
staneme. Proto se snaÏíme vytipovat si
doktorandy uÏ od druhého roãníku, a tak
na nû dlouhodobû pÛsobit. Smluvnû uvá-
zat si je ale nemÛÏeme.

Pfievládá snaha investovat spí‰ do
hmotn˘ch statkÛ, do v˘zkumu,
nebo napfiíklad do nav˘‰ení platÛ
doktorandÛ? 
Karger (FTVS): To jsou spojené
nádoby. Nemáte-li budovy, nemÛÏete tam
instalovat laboratofie, nemáte-li labora-
tofie, nebudete mít doktorandy, nemáte-li
doktorandy, nedostanete peníze a nemáte
dal‰í uãitele.
Vedení kaÏdé fakulty, potaÏmo univerzity,
si musí uvûdomit, co je v daném momentû
klíãové.
Vznikem Fakulty sportovních studií na
univerzitû v Brnû se nám roz‰ífiilo konku-
renãní prostfiedí. Známka Univerzity
Karlovy pÛsobí, ale v‰ichni vûdí, Ïe stu-
dium u nás je mnohem nároãnûj‰í.
Musíme proto ve svém oboru ãasto pfii-
cházet s nûãím nov˘m.
Sedlák (MFF): Na „matfyzu“ máme také
v urãitém smyslu v˘sadní postavení mezi
fakultami v republice. Tak ‰iroká paleta
oborÛ jako v rámci na‰í fakulty nikde jinde
není.Napfiíklad jaderná a subjaderná fyzika
se studuje jenom u nás. SnaÏíme se udrÏet
v˘sadní postavení. Musíme ale zároveÀ
dávat pfiimûfienû do budov i jinam.

Co si mÛÏeme pfiedstavit, kdyÏ se
fiekne „rozvoj univerzity“? Jak by
podle vás mûl vypadat ?
Karger (FTVS): Je to nûco jiného neÏ
rozvoj fakulty. Fakulta sama o sobû nemá
právní subjektivitu. Cokoli chci udûlat,
musí b˘t schváleno univerzitou. Rozvoj
neznamená jenom stavbu budov – je to
rozvoj studijních programÛ a oborÛ. Brzo
jsme na FTVS zjistili, Ïe se sólo uãiteli
tûlocviku nevystaãíme. Proto jsme akredi-
tovali nové studijní obory – sportovní
management a studium zdravotnû posti-
Ïen˘ch. Máme i vojensk˘ obor.
Sedlák (MFF):Rámcovû souhlasím.Na‰e
fakulta zaji‰Èuje nûkolik studijních pro-
gramÛ: matematiku, fyziku a informatiku,
patfií mezi ty vût‰í.V posledních letech byla
pomûrnû velká agenda ohlednû rozvoje
stavebních aktivit. Na‰e budovy byly totiÏ
po roce 1990 stra‰nû zanedbané, od války
se do nich neinvestovalo.
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UK je opravdu kolos, napfiíklad má pût
lékafisk˘ch fakult, z nichÏ dvû jsou mimo-
praÏské… Sevfienost, jaká je u men‰ích
univerzit, není moÏná. Nûkteré aktivity
by ov‰em mûly b˘t provázanûj‰í, napfií-
klad pfiíprava uãitelÛ.V minulém roce se
podafiilo pfiipravit jednotn˘ projekt pro-
gramu celoÏivotního vzdûlávání uãitelÛ
na PedF, FF, PfiF, FTVS a MFF. Za tu dobu,
co jsem na univerzitû, je to první pfiíklad
toho, Ïe se fakulty umûly domluvit na
provázání.
Karger (FTVS): Organizaãní struktura
UK je daná historicky, a navíc se neustále
rozvíjí. Pfiichází nové fakulty, tfieba FHS.
Ufiídit kolos se sedmnácti fakultami je
velmi obtíÏné. Je tûÏké dosáhnout prová-
zání studia na fakultách, protoÏe i mezi
nimi bují konkurenãní boj.
Sedlák (MFF): Jedním z hlavních
dÛvodÛ konkurenãního boje je financo-
vání fakult. Univerzita peníze pfierozdûluje

ãistû podle poãtu studentÛ. A potom se
kaÏdá fakulta snaÏí izolovat od tûch ostat-
ních. ¤eknu hypotetick˘ pfiíklad: KdyÏ je
potfieba studenty pfiírodovûdy nauãit
fyziku nebo matematiku, je pro fakultu
v˘hodnûj‰í vyuãovat ten obor samo-
statnû. S pfiírodovûdeckou fakultou
„matfyz“ kooperuje velmi dobfie, mezi
jin˘mi fakultami to ale takto není. Na
Masarykovû univerzitû oproti tomu uãí
fyziku pro celou univerzitu jedna fakulta.
Karger (FTVS): Proã tedy neuãit fyziku
pro celou univerzitu, kdyÏ na to jsou
kapacity a máme svûtové odborníky, ktefií
to umí? JestliÏe chci jako student FTVS
absolvovat anatomii na 1. lékafiské fakultû,
tak ji tam absolvuji. Proã bych se nemohl
podívat, jak se tam uãí, a nemohl si vybrat
kurz podle pfiedná‰ejícího, jako je to na
Západû? A proã by si naopak ãlovûk
z pedagogické fakulty nemohl jít zapsat
kredit tfieba za sportovní pedagogiku na
FTVS? UÏ léta se pracuje na kreditním
systému, kter˘ by to mohl zajistit.
Pfiipravit ho je ale nesmírnû obtíÏné.
Sedlák (MFF): Ale potíÏ je také ve zpÛ-
sobu financování.
Karger (FTVS): Ano, kdo mi toho stu-
denta zaplatí? ¤e‰ili jsme to tak, Ïe jsme si
z roku na rok pfiehazovali imatrikulace.
Jednou za studenty dostávala peníze
fakulta pfiírodovûdecká, podruhé peda-
gogická a podobnû. Problém je
v uzákonûném systému financování.
Zmûnit to mÛÏe vysoko‰kolsk˘ zákon
a vnitfiní pfiedpis univerzity. PfiiãemÏ
samozfiejmû vnitfiní pfiedpis musí vychá-
zet ze zákona.
Sedlák (MFF): Ze zákona podle mého
soudu nevypl˘vá, Ïe univerzita nemÛÏe
rozdûlovat peníze jinak neÏ ministerstvo.
Pro univerzitu je to ale nejjednodu‰‰í
a nejménû konfliktní. Kdyby se to dûlalo
jinak, mohla by mít univerzita vnitfiní kon-
flikty. Za minulého reÏimu napfiíklad uãila
jazyky pro „matfyz“ pedagogická fakulta.

KdyÏ v devadesát˘ch letech zaãalo finan-
cování na studenta, pedagogická fakulta
fiekla, Ïe na to nadále nemá prostfiedky.
Nám nezbylo neÏ vytvofiit vlastní kabinet
jazykÛ. A to je draÏ‰í. Vlastní kabinet
jazykÛ sice mÛÏeme lépe regulovat, ale
dalo by se to vyfie‰it i tak, Ïe by na peda-
gogické ãi filozofické fakultû byli
specializovaní kantofii na jednotlivé
obory.

Kolik penûz z rozpoãtu UK jde
pfiímo na rozvoj va‰í fakulty?
Sedlák (MFF): MFF dostala v leto‰ním
roce pfiibliÏnû 12,5 % z dotace univerzity.
Pfiesné ãíslo si nepamatuji.
Karger (FTVS): Já zas neznám pro-
centa, ale vím, Ïe jsme dostali zhruba 90
milionÛ.
Sedlák (MFF): Je to ale sloÏitûj‰í. Jak
bylo jiÏ fieãeno, ãást penûz totiÏ pfiichází
pfies v˘zkumné zámûry a grantové pro-
jekty.To jsou peníze na vûdeck˘ v˘zkum.
Karger (FTVS): Které ale mají jen
nûkteré fakulty…
Sedlák (MFF): To je pravda. „Matfyz“ je
na tom v tomto smyslu relativnû dobfie.
Prostfiedky ze státní dotace vysok˘ch ‰kol
nejsou v‰echny peníze, které dostaneme.
Karger (FTVS): Pro humanitní fakulty,
mezi které se FTVS taky zãásti fiadí, je
velmi obtíÏné na tomto trhu uspût.
Poptávka po závûrech na‰ich v˘zkumÛ
není tak veliká. Vût‰inou spolupracujeme
s obãansk˘mi sdruÏeními (Olympijsk˘
v˘bor, âSTV), která tolik penûz nemají.
Na rozdíl od kolegÛ z pfiírodovûdy nebo
„matfyzu“, kde je mnohem vy‰‰í poptávka
soukromého sektoru.
Tady je zakopan˘ pes. Abychom mohli
rozvíjet vûdecké zámûry, musíme rozvíjet
potenci doktorandÛ, mlad˘ch uãitelÛ.
Musíme investovat do lidského potenci-
álu, abychom mohli získat nûjaké
produkty. Ale mzdov˘ fond nemÛÏe b˘t
naplnûn, protoÏe jinak nám na hlavu 
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spadnou na‰e baráky. V celkovém rozpo-
ãtu fakult dûlají mandatorní v˘daje (platy
uãitelÛ, ale taky tfieba deratizace) nûkdy aÏ
90 % rozpoãtu… A to jsme je‰tû v fiadû
prostor v nájmech. Nemáme tfieba vlastní
sportovní haly ani bazén – a to je, jako by
lékafiská fakulta nemûla operaãní sál.

Má va‰e fakulta ve srovnání s ostat-
ními nûjaké v˘hody nebo nev˘hody,
pokud jde o plnûní dlouhodobého
plánu rozvoje? Hraje v tom roli
napfiíklad ‰kála studijních oborÛ,
které zaji‰Èuje?
Karger (FTVS): Realizovat uãitelská
studia je dnes neekonomické, nev˘hodné
a pro fakultu zatûÏující. V roce 1999 byl
sníÏen alokaãní koeficient, a pfiíspûvek na
studium uãitele je tedy ten nejniÏ‰í, co
existuje. Fakulty s vy‰‰ím koeficientem ale
mají daleko sloÏitûj‰í zpÛsob v˘uky.
Studium stomatologie se se studiem dûjin
hudby nedá srovnat. Mû na tom celém
mrzí, Ïe se alokaãní koeficient sníÏil zása-
hem ministersk˘ch úfiedníkÛ a od té doby
se s tím nic neudûlalo. Pfiitom náklady na
studenty rostou.
Sedlák (MFF): My máme na fakultû
rÛzné koeficienty pro rÛzné studijní pro-
gramy. Nejvíce mají fyzikové, hÛfie jsou na
tom matematici a nejménû dostanou
informatici.Ti musejí vyuÏívat zájmu a pfii-
jímat masové mnoÏství studentÛ.
Karger (FTVS): Dûkan musí udrÏet
urãitou solidaritu.Vyskytnou se názory, Ïe
kdo má vy‰‰í koeficient, mûl by dostat
více penûz, ale nûkdy to prostû nejde.
Jsme jedna fakulta, jedna univerzita.

Je pro UK v˘hodné, Ïe vût‰ina jejích
fakult sídlí v hlavním mûstû? Pfiiná‰í
to i problémy s prostorem a moÏ-
n˘m vytvofiením kampusu...
Sedlák (MFF): S ohledem na tradici je
nezbytné, aby UK udrÏela nûkteré histo-
rické budovy. Rektorát napfiíklad musí
zÛstat v Karolinu. Pro nás je pfiíjemné, Ïe
v hlavním mûstû je umístûna vût‰ina
ústavÛ Akademie vûd, se kter˘mi úzce
spolupracujeme.
Karger (FTVS):Pro nás je kampus zcela
jednoznaãná podmínka. Proto jsme taky
kdysi dávno k˘vli na pfiesun do Vokovic.
V roce 1999 ale v˘stavba kampusu

Veleslavín vypadla z priorit univerzity.
Mimouniverzitními prostfiedky jsme si
tady vybudovali alespoÀ atletickou dráhu
a základní vûci. Pfii povodních jsme vyuÏí-
vali kampus v Hostivafii.
Jestli nûjaké sportovní odvûtví na‰i stu-
denti znají velmi dobfie, pak je to
„pfiímûstská turistika“, protoÏe cestují po
celé Praze. Udûlat u nás rozvrh je ‰ílená
vûc. Studenti FTVS se tfieba pfies t˘den
nedostanou do knihovny, protoÏe nemají
kdy. Stráví i tfii hodiny dennû pfiejíÏdûním
z místa na místo.
Sedlák (MFF): U nás je situace jiná.
Informatici sídlí na Malostranském
námûstí, matematici v Karlínû, dûkanát je
na Karlovû… V‰echny budovy jsou na‰tûstí
na metru. Bylo by samozfiejmû lep‰í, kdy-
bychom mûli kampus, ale v nejbliÏ‰ích
deseti letech to není reálné. Pfied nûkolika
lety magistrát nabídl univerzitû pozemky
na v˘chodû Prahy, v Bûchovicích

a Poãernicích, aby se tam vybudoval vyso-
ko‰kolsk˘ a vûdeck˘ kampus a zároveÀ
technologick˘ park. Jenom v˘stavba by pro
na‰i fakultu obná‰ela asi tfii miliardy korun
– a to není v nejbliÏ‰ích desetiletích reálné.
Velmi akutní je podle mû revitalizovat areál
albertovsko-karlovsk ,̆ kter˘ vyrÛstal na
pfielomu 19. a 20. století.Univerzita by v‰ak
mûla mít strategick˘ plán na vybudování
modernûj‰ího kampusu.
Karger (FTVS): Mnohotvárnost univer-
zity vyluãuje sjednocení pod jednu
stfiechu.To je nefie‰itelné. Lze ale vytvofiit
minikampusy v souladu se zamûfiením
jednotliv˘ch fakult. My se bez kampusu
neobejdeme.
Sedlák (MFF): KdyÏ musíme mít napfií-
klad tfii samostatné knihovny, v budovû
pro informatiky, matematiky a fyziky,
náklady rostou.To, Ïe fakulta nemá jeden
kampus, leccos komplikuje, ale nauãili
jsme se s tím Ïít.
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Co vám na va‰í fakultû nejvíce chybí? 
Karger (FTVS): Mladí uãitelé, ktefií
budou mít chuÈ a podmínky na univer-
zitû zÛstat.
Sedlák (MFF): Budovy máme v rela-
tivnû dobrém stavu, laboratofie máme
také na pfiijatelné úrovni… Podstatné je
opravdu udrÏet mladé pracovníky.

Jak by podle vás k rozvoji UK
a vysok˘ch ‰kol v âR obecnû pfii-
spûlo zavedení ‰kolného? Kolik je
podle va‰eho názoru pfiimûfiené
‰kolné?
Sedlák (MFF): Já osobnû nejsem proti
placení pfiimûfieného ‰kolného, za pfied-
pokladu, Ïe stát zajistí, aby bylo
vysoko‰kolské studium dostupné v‰em.
To je zásada, která musí b˘t splnûna.
Karger (FTVS): Pfiimûfiené ‰kolné? To
je velmi jednoduch˘ v˘poãet. Dnes
máme alokaãní koeficient. JestliÏe mini-

málnû tolik dostaneme od studenta,
a pfiitom nám stát nesebere v‰e ostatní,
potom by z hlediska ekonomiky nebylo
‰kolné devastující. Platí samozfiejmû
pfiedpoklad, Ïe stát, nikoli univerzita,
musí vymyslet podmínky pro studenty
tak, aby bylo vzdûlání dostupné v‰em
vrstvám.
Sedlák (MFF): Souhlasím. âástky jako
pût tisíc za semestr nepomÛÏou nikomu.
Karger (FTVS): KdyÏ dnes napfiíklad
dostávám od státu roãnû 42 000 na stu-
denta, pak by si student mûl zaplatit 
42 000.
Sedlák (MFF): U nás je to více. Asi 
60 000 tisíc.
Karger (FTVS): Tohle je zkrátka to
minimum. Není to ale v‰echno. Kromû
‰kolného musí zÛstat i ostatní peníze,
které podporují napfiíklad vûdecké
v˘zkumné projekty a investice do
budov.

Sedlák (MFF): To je základní pod-
mínka... Kdyby student dostal od státu
pÛjãku, ty peníze by dostala univerzita
a student by pak pÛjãku dvacet let splá-
cel, bylo by to pfiijatelné i pro kariéru
studenta. Charakter splátek musí b˘t
dlouhodob .̆ To nemÛÏe vyfie‰it univer-
zita, to musí velkorys˘m pfiístupem
vyfie‰it stát. Problém ‰kolného je samo-
zfiejmû politická záleÏitost.
Karger (FTVS): Já si myslím, Ïe by se
mûly zpoplatnit nûkteré úkony. âásteãnû
uÏ to tak je. Platí se napfiíklad za pfii-
hlá‰ku nebo za pfiekroãení doby studia.
Na na‰í fakultû se ale stává, Ïe na první
termín zkou‰ky to nûktefií studenti
chodí prostû zkusit. Kdyby byli studenti
nuceni si za dal‰í termíny platit, byl by to
první krÛãek ke zkvalitnûní studia.

MÛÏe poplatky za dal‰í termíny
zkou‰ek zavést sama univerzita uÏ
teì?
Karger (FTVS): Nejsem si jist. To by
byl zásah do studijních pfiedpisÛ. To by
muselo pfiezkoumat právní oddûlení.
Uvidíme, jestli se do zpoplatÀování pustí
pfií‰tí prorektor pro studium.
Sedlák (MFF): Nevím, jestli to zákon
pfiipou‰tí. Napfiíklad poplatky za zápis
jsou regulované v rámci univerzity.
Fakulty si je samy nemÛÏou urãovat.

Je‰tû ke ‰kolnému. Myslíte, Ïe
‰kolné ve v˘‰i fieknûme 10 000 nic
nefie‰í a nemohlo by studenty dost
motivovat?
Karger (FTVS): ·kola by v tom pfií-
padû mûla mít zaruãeno, Ïe dostane plné
‰kolné, i kdyÏ od studenta jenom 
10 000... A je tu dal‰í vûc, kterou si 
nikdo neuvûdomuje – jakmile bude zave-
deno ‰kolné, vznikne administrativní agenda.
SloÏitá! Fakulty budou muset pfiijmout tfii
ãtyfii kvalitní úãetní, aby to sledovali.
Sedlák (MFF): Stfiedo‰kolské studium
by mûlo b˘t ze zásady bezplatné a terci-
ární se mÛÏe zpoplatnit. Aby to mûlo
smysl, musí b˘t ‰kolné pfiimûfienû vysoké
a zároveÀ stát musí garantovat, Ïe neo-
mezí pfiístup populace ke vzdûlání.
Karger (FTVS): Má-li mít stát nûjaké
úkoly, pak úloha vzdûlání se mu nedá
upfiít.To nemÛÏe hodit na soukromníky.
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Stfiedovûké ideály dnes
Univerzitní pfiíslu‰níci se odli‰ovali od
okolního svûta zvlá‰tním akademick˘m
odûvem, kter˘ byl ve stfiedovûku vidi-
teln˘m znamením odli‰né právní
pfiíslu‰nosti, a univerzita sama byla uza-
vfiena do zdí kampusÛ. Tak tomu bylo
napfiíklad v Oxfordu a Cambridgi, uza-
vfien˘ celek tvofií i pÛvodní vídeÀská
univerzita a také v poãátcích dal‰ích stfie-
doevropsk˘ch univerzit je v˘uka
soustfiedûna do jednoho místa. Pfiímo
symbolem univerzitního kampusu je
slavná Latinská ãtvrÈ pafiíÏské Sorbonny,
která byla vzorem pro znaãnou ãást
obecn˘ch uãení stfiedovûku. Základem
kaÏdého kampusu byla budova koleje,
zpravidla profesorská kolejní budova.
Univerzitní kampusy byly a doposud jsou
totiÏ nejen místy v˘uky, sídlem posluchá-
ren, laboratofií a dal‰ích uãebních zafiízení,
ale i místem, kde uãitelé a studenti bydlí
a stravují se, prostorem, kde se odehrává
vût‰ina jejich Ïivota.
Moderní univerzitní centra, pro nûÏ pfie-
stalo b˘t problémem zaruãit osobní
svobodu a svobodu vûdeckého bádání
a v˘uky, mají vytvofiit útoãi‰tû akade-
mické obci a umoÏnit neru‰ené
soustfiedûní na studium a vûdeck˘
v˘zkum stranou od mûstského ruchu.
Prototypem takov˘ch univerzitních kam-
pusÛ, umístûn˘ch v zeleni okrajov˘ch
ãtvrtí mûst nebo zcela mimo mûstská
centra, jsou dne‰ní americké univerzity,
které na‰ly svou obdobu v pováleãn˘ch
univerzitách západní Evropy. Obdobná
idea stála i pfii vzniku slavn˘ch „akadem-
gorodkÛ“ b˘valého Sovûtského svazu,
s tou zvlá‰tností, Ïe byla vyhrazena zpra-
vidla ústavÛm Akademie vûd a jejich
neménû dÛleÏitou funkcí byl snadnûj‰í
dohled nad nepohodln˘mi intelektuály
a jejich izolace od ostatní spoleãnosti.

A i tam, kde univerzitní mûsteãka patfií
minulosti, nebo v univerzitních mûstech,
která nepoznala skuteãn˘ univerzitní
kampus, je dodnes Ïiv˘ jeden pozÛstatek
pÛvodního univerzitního spoleãenství –
idea nedotknutelnosti akademické pÛdy,
podle níÏ nemá Ïádn˘ z orgánÛ státní
moci právo vstoupit bez souhlasu akade-
mické samosprávy na univerzitní pÛdu.
Odborníci dobfie vûdí, Ïe jde pfiinejmen-
‰ím od konce 18. století o pouh˘ m˘tus,
kter˘ nemá reáln˘ právní základ. Spí‰e
neÏ o právní nárok jde o zvyk, kter˘
dodrÏuje kaÏdá spoleãnost spoãívající na
jistotách ústavních svobod, která dokáÏe
b˘t lep‰ím garantem svobodného vûdec-
kého my‰lení a svobody slova neÏ
sebevy‰‰í a sebepevnûj‰í zeì akademic-
kého kampusu.

Zárodky kampusu v Praze
Hledáme-li univerzitní kampus na dne‰ní
mapû Prahy, jistû nepfiehlédneme koncent-
raci studentsk˘ch kolejí na Strahovû,
dvojici ubytoven na Petfiinách, areál
Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji,
klinické ústavy a nemocnici v Motole nebo
na Královsk˘ch Vinohradech ãi nejnovûji
areál Fakulty sociální vûd UK v Jinonicích.
Stejnû v˘razn˘ (nejen svou rozlohou, ale
i architektonickou podobou) je komplex
budov fakult, kolejí a menz âeského vyso-
kého uãení technického (âVUT)
v Dejvicích. Tyto nemalé vysoko‰kolské
areály nejsou ve vût‰inû pfiípadÛ poly-
funkãní a ãasovû patfií aÏ doby po 
2. svûtové válce, vût‰inou do období 
50. a 60. let minulého století. Motivem
jejich vzniku bylo zjevnû i vûdomé napo-
dobení sovûtsk˘ch „vzorÛ“. Skuteãn˘
historick˘ univerzitní kampus v Praze
bychom v‰ak hledali jen stûÏí.
A pfieci existuje jedno místo v Praze,
které mÛÏeme povaÏovat pfiinejmen‰ím

za zárodek univerzitního mûsteãka. Jde
o tzv. albertovsk˘ areál, onu ãást Nového
Mûsta praÏského zaãínající v˘chodní fron-
tou Karlova námûstí s dne‰ními fakultními
nemocnicemi pfies Botanickou zahradu
UK Na Slupi aÏ po známou budovu
PurkyÀova ústavu, pfiírodovûdecké fakulty
a lékafisk˘ch zafiízení, na nûÏ pak navazuje
severnû od Albertova komplex nemoc-
niãních a klinick˘ch budov lékafisk˘ch
fakult a dvou ústavÛ matematicko-fyzi-
kální fakulty. JiÏ na první pohled je zfiejmé,
Ïe budovy albertovské ãásti Nového
Mûsta tvofií jak˘si celek, budovan˘
postupnû od pfielomu 19. a 20. století pro
potfieby obou praÏsk˘ch univerzit, ãeské
i nûmecké. K areálu patfií také budovy
âVUT. Zdá se, Ïe zde mûl po vzoru vel-
k˘ch univerzitních center vzniknout
kampus, cílenû umístûn˘ na okraji 
historické zástavby Nového Mûsta
a obklopen˘ mûstskou zelení.

Historick˘ místopis
PraÏská univerzita v‰ak nikdy v minulosti
netvofiila v mûstském celku izolovan˘ ost-
rov a nevytvofiila ani samostatn˘
univerzitní kampus. Byla sice pfieváÏnû
soustfiedûna na Staré Mûsto, ale i zde
vznikla pfiinejmen‰ím dvû univerzitní
centra. JiÏ v pfiedhusitském období univer-
zita pfiekroãila staromûstské hradby
a získala na Novém Mûstû napfiíklad DÛm
U âerné rÛÏe Na Pfiíkopû nebo kapli
BoÏího tûla na dne‰ním Karlovû námûstí.
První univerzitní centrum vznikalo od 
80. let 14. století okolo nového sídla
Karlovy koleje, do jehoÏ blízkosti se
postupnû pfiestûhovaly i dal‰í kolejní domy
– Kolej královny Hedviky, dodnes stojící
Kolej krále Václava a Kolej Národa ãeského
na nynûj‰ím Ovocném trhu a nedaleko
umístûná kolej právníkÛ, která se nacházela
v sousedství Celetné ulice. JiÏ od konce 
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14. století bylo Karolinum nejen sídlem
akademick˘ch úfiadÛ, místem v˘uky dvou
fakult, ale pfiedev‰ím symbolem celé uni-
verzity. Druh˘ univerzitní okruh se
vytvofiil na pfielomu 14. a 15. století rovnûÏ
na území Starého Mûsta, poblíÏ Betlémské
kaple. Zde bylo pÛvodní sídlo Hedviãiny
koleje a Koleje Národa ãeského. Pfii
samotném Betlému vznikla Nazaretská
kolej a ve druhé polovinû 15. století zde
na‰ly své sídlo poslední stfiedovûké
budovy praÏské univerzity – Reãkova
a Loudova kolej. Jedin˘mi v˘znamn˘mi uni-
verzitními domy, stojícími mimo tato
stfiediska, byla mistrovská Kolej V‰ech sva-
t˘ch poblíÏ staromûstského kostela 
sv. Mikulá‰e a nedaleko leÏící medická
kolej v dne‰ní Kaprovû ulici. Obû univer-
zitní centra nebyla koncipována jako
uzavfien˘ univerzitní kampus, ale rostla
postupnû, jak univerzita získávala dary,
odkazy a koupûmi vlastní domovní maje-
tek. Po více neÏ dvû staletí (aÏ do bitvy na
Bílé hofie) se za praÏskou univerzitu pova-
Ïovalo pfiedev‰ím její karolinské sídlo, kde
byl zárodek vlastního kampusu, zatímco
ostatní univerzitní domy byly rozloÏeny
doslova po celém mûstû.

Pfiíchodem jezuitÛ do Prahy roku 1556 se
rozmístûní praÏsk˘ch univerzitních budov
ve mûstû podstatnû mûní. Od této chvíle
aÏ do pfielomu 19. a 20. století jsou
vlastnû v Praze dvû univerzitní centra,
jedno v Karolinu a druhé v Klementinu,
a tvofií zdmi obehnané, uzavfiené kolejní
celky. Ani v novovûku v‰ak nelze mluvit
o koncentraci univerzitních budov, pro-
toÏe domovní majetek získává univerzita
(od 60. let 19. století také studentské,
fakultní a oborové spolky) postupnû
v nejrÛznûj‰ích ãástech mûsta.

Poãátky velkého tfiesku
Zlom v chápání univerzitního prostoru
pfiichází teprve na konci 19. století.
Hlavním podnûtem bylo rozdûlení Karlo-
-Ferdinandovy univerzity roku 1882 na
dvû samostatné vysoké ‰koly – na ãeskou
a nûmeckou univerzitu, jejichÏ prostory
nestaãily zv˘‰en˘m nárokÛm spoleãnosti
moderní doby.A tady zaãíná také historie
praÏského univerzitního kampusu. Jádro
nového sídla univerzity se vytvofiilo
v hofiej‰í ãásti novomûstského Karlova
námûstí, kam se soustfiedily pfiedev‰ím
budovy lékafisk˘ch fakult novû zfiízené

ãeské univerzity. Koncem 80. let zaãíná
pak univerzitní administrativa zcela váÏnû
uvaÏovat i o pfiestûhování dal‰ích zafiízení
na Nové Mûsto. Tehdej‰í filozofická
fakulta, resp. její pfiírodovûdná sekce,
zaãíná stûhovat chemick ,̆ botanick˘
a fyzikální ústav do nov˘ch budov na
Karlovû a na Albertovû. Darem získan˘
pozemek Na Slupi mûl b˘t podle místo-
drÏitelského nafiízení z roku 1894 pouÏit
pro zfiízení fyzikálního, mineralogického,
geologického, zoologického, chemického
a hygienického ústavu filozofické a lékafi-
ské fakulty. U fyzikálního ústavu mûl b˘t
umístûn i astronomick˘ ústav.V˘stavbu ale
odloÏila mnohá zdrÏení. Vypracování
plánÛ, jejich schvalování na vídeÀsk˘ch
ministerstvech, na místodrÏitelství, v radû
hlavního mûsta Prahy, na dûkanství filozo-
fické fakulty a na rektorátû ãeské
univerzity byly pfiíãinou, Ïe stavební plo-
cha albertovského areálu byla zastavûna
aÏ roku 1905.
Je‰tû pfiedtím v‰ak do‰lo k pfiestûhování
botanické zahrady ze Smíchova na pro-
tûj‰í stranu Vltavy do míst mezi Benátskou
ulici a ulici Na Slupi. DÛvody byly stejné
jako u staveb vût‰iny univerzitních ústavÛ
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po roce 1882 – nekoneãné tahanice
o uÏívání zahrady pro v˘zkumné úkoly
obou univerzit stejnû jako bídn˘ stav
ústavÛ pfiírodovûdné sekce filozofické
fakulty. âeská univerzita tak získává záro-
dek budoucího univerzitního areálu, kter˘
navazoval na nemocniãní komplex na
okraji Karlova námûstí a na druhé stranû
sahal aÏ ke Karlovu a Albertovu. Bez
v˘znamu nebylo ani to, Ïe univerzitní
botanická zahrada mohla navázat na roz-
sáhl˘ celek stávajících zahrad.
Na poãátku 20. století se v‰ak v souvis-
losti s asanací Starého Mûsta objevuje
my‰lenka nového univerzitního centra,
pro nûjÏ je od roku 1901 hledáno vhodné
umístûní. âeská univerzita navrhuje pfie-
stûhovat nejdfiíve právnickou fakultu,
protoÏe její umístûní v Karolinu jiÏ zcela
nevyhovovalo. Hlavním argumentem byly
stoupající poãty studentÛ (v akademic-
kém roce 1900/01 více neÏ 1 880
studujících). Stavba nové budovy by
umoÏnila, jak argumentoval akademick˘
senát, rekonstrukci a „zachování posvû-
cené pÛdy, na které stojí universitní aula,
staroslavn˘ ark˘fi a pfiilehlá schodi‰tû
Karolina“. Vyhlédnut byl asanaãní blok
mezi Platnéfiskou a Kaprovou ulicí
a nábfieÏím v sousedství Jánského námûstí
naproti Letné. Z rozsáhlého plánu zÛstala
pouze budova právnické a filozofické
fakulty a základní kámen akademického
domu, budoucího centra Karlovy uni-
verzity. Podle plánu v˘znamného
funkcionalistického architekta Jana
Kotûry z roku 1914 byla postavena
budova právnické fakulty, dokonãená 
L. Machonûm roku 1927, a novoklasicistnû
pojatá stavba filozofické fakulty architekta
J. Sakafie (1928-1929). I v tomto pfiípadû
v‰ak univerzita vycházela spí‰e neÏ z kon-
ceptuálních úvah o univerzitním kampusu
ze stavu „permanentní prostorové nouze“,
která ji nutí i k úvahám o smûnû nepo-
tfiebn˘ch domÛ v karolinském areálu
(Bukvojského paláce, tzv. Stockhausu
v Celetné ulici a na Ovocném trhu) za
novostavby fakultních budov.
Pozoruhodné je, Ïe na univerzitní inicia-
tivu, která byla smûrována pfiedev‰ím do
staromûstského asanaãního pásma, reago-
vala vinohradská mûstská obec návrhem
na pfiemístûní Karlovy univerzity,

resp. návrhem novostaveb univerzitních
budov na Novém Mûstû praÏském.PraÏská
mûstská rada pak tento návrh kategoricky
odmítla, protoÏe by pfiestûhováním pres-
tiÏní a poãetné akademické obce
„Starému Mûstu znaãn˘ zisk unikl“. âetná
jednání mûstské rady o univerzitních stav-
bách v asanované ãásti Starého Mûsta
nevedla dlouho k Ïádnému cíli. Obvyklé
dohadování o prodejní cenû s místodrÏi-
telstvím, stanovení stavebních zásad,
rozhodnutí o zakázkách (zástupci Spolku
architektÛ a inÏen˘rÛ napfiíklad poÏado-
vali, aby návrhy staveb a jejich realizací
byly svûfieny ãesk˘m odborníkÛm a ães-
k˘m firmám) bylo pfiíãinou, Ïe
k uskuteãnûní stavebních plánÛ do‰lo aÏ
po roce 1918. SvÛj díl viny mûla bezpo-
chyby i váleãná situace – úbytek studentÛ,
chybûjící finance, nedostatek stavebního
materiálu a nakonec i nedostatek staveb-
ních dûlníkÛ – která vázala vût‰inu
„zdrojÛ“ tehdej‰ího státu.

Pováleãn˘ HavlíãkÛv návrh 
kampusu
Pouze na okraj zmiÀme meziváleãnou
ideu univerzitního centra na Letné nebo
pfiedstavy o pfiestûhování univerzity
mimo Prahu (napfi. pfiemístûní Nûmecké
univerzity do Liberce ãi ideu akademic-
kého mûsteãka v Chuchli), protoÏe
dÛvody jejich vzniku byly vesmûs „poli-
tické“, pfiesnûji fieãeno „mimouniverzitní“.
V jejich pozadí nestála tolik idea univer-
zitního kampusu jako pfiedstava státu,
mûsta a univerzity, jak vyfie‰it tíÏivou situ-
aci univerzitních prostor. DÛvody v‰ak
byly i ryze politické, motivované vztahem
âechÛ a NûmcÛ v âeskoslovenské
republice.
První skuteãnû urbanistick˘ zámûr akade-
mického kampusu se tak objevuje aÏ po 
2. svûtové válce. Jeho autorem byl architekt
Josef Havlíãek, kter˘ roku 1946 uvefiejnil
v mûsíãníku ARCHITEKT studii univerzit-
ního mûsta na ‰ir‰ím albertovském území.
Námût je o to pozoruhodnûj‰í, Ïe vznikal
v protektorátním období let 1943–1945,
kdy byly ãeské vysoké ‰koly uzavfieny,
a nemohl b˘t prakticky vyuÏit. Sám autor
povaÏoval návrhy pouze za pfiedbûÏnou
skicu budoucího univerzitního centra,
která mûla b˘t nesena konkrétní pfiemû-

nou mûsta.A to je dal‰í pozoruhodn˘ rys
Havlíãkovy architektonické studie – o uni-
verzitû a jejích prostorov˘ch potfiebách
uvaÏuje v kontextu celého mûsta.
Univerzitu vnímá nejen jako starobyl˘
památník minulosti a zdroj národní p˘chy,
ale i jako Ïiv˘ sociální organismus, jenÏ
patfií neodmyslitelnû k podobû moder-
ního mûsta. Havlíãek v˘slovnû konstatuje,
Ïe dosavadní stav univerzitních prostor
postrádá jakoukoliv koncepci a jakékoliv
„plánování“.
Havlíãkova studie chápe Albertovsk˘ uni-
verzitní areál v ‰irokém pojetí od Jeãné
ulice a Karlova námûstí na jih aÏ k nusel-
skému údolí a na západ k vltavskému
bfiehu, v nûmÏ vidí zcela jasnou komuni-
kaãní spojnici s tradiãním centrem
univerzity, která by zkrátila na minimum
vzdálenost mezi staromûstsk˘m a novo-
mûstsk˘m univerzitním centrem. Studie
pfiedpokládá vyuÏití severojiÏní dopravní
spojnice, která poãítala i s pfiemostûním
nuselského údolí s návazností na pankrác-
kou plo‰inu. Havlíãkem vymezen˘ areál
o 114 hektarech mûl svou pfiednost
i v pomûrnû fiídké zástavbû (pouh˘ch 
26 % plochy), jeÏ mûla umoÏnit vytvofiení
nového typu mûstské aglomerace, pro niÏ
volí pojem „mûsto-zahrada“. Nedílnou
souãást tohoto komplexu tvofií Nuselské
údolí s rekreaãním zázemím – parkem,
hfii‰ti a bazény. Na nábfieÏní ãásti u Vltavy
proti Císafiské louce Havlíãek uvaÏuje
o stavbû plaveck˘ch a veslafisk˘ch klubÛ.
Komplex poãítal rovnûÏ s centrálnû umís-
tûn˘m zdravotním stfiediskem o 2 500
lÛÏkách s parkem pro pacienty a velk˘m
shromaÏdi‰tûm akademické obce pod
‰ir˘m nebem (tento prostor Havlíãek
naz˘vá „campus“).
Havlíãek pfiedpokládal, Ïe administrativní
ãást univerzity (dûkanství fakult, rektorát
a slavnostní aula) by zÛstaly v Karolinu.
V‰e ostatní by pfiemístil do novû vznik-
lého gigantického univerzitního mûsteãka
– univerzitní knihovnu i s depozitáfii, pfií-
rodovûdecké muzeum o 17 000 m2

s pfiipojen˘mi ústavy, akváriem, teráriem
a skleníky pfiilehlé botanické zahrady. Do
projektu by byly integrovány i studentské
koleje pro 5 000–7 000 posluchaãÛ, pfie-
dobraz onûch „pfiespávacích“ ubikací, jaké
známe z Vûtrníku nebo Strahova. K nim
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mûl b˘t pfiidán nov˘ Akademick˘ dÛm
s kluby profesorÛ a studentÛ, jeÏ mûly
pojmout na tisíc náv‰tûvníkÛ. Vrcholem
Havlíãkov˘ch pfiedstav je obrovitá poslu-
chárna (auditorium maximum) pro 5 000
posluchaãÛ. Architektonická podoba stu-
dentsk˘ch kolejí pfiedpokládala skuteãné
mrakodrapy, v˘‰kové budovy hotelového
typu s ve‰ker˘m sociálním zázemím.
Nedaleko od Albertova, pod Emauzy, mûl
vyrÛst komplex budov spoleãenskovûd-
ních fakult – filozofické, právnické
a pedagogické. V této ãásti navazoval
Havlíãek zjevnû na prvorepublikové úvahy
o stavbû univerzitních budov na místû
dne‰ního Palackého námûstí a Zítkov˘ch
sadÛ. PoblíÏ nynûj‰ího PurkyÀova ústavu
plánoval pak anatomick ,̆ histologick˘
a embryologick˘ ústav spolu s ústavy pfií-
rodovûdecké fakulty. Zde mûl b˘t rovnûÏ
Státní zdravotnick˘ ústav, kter˘ se mûl
stát v˘zkumnou základnou medicínsk˘ch
oborÛ a zároveÀ mûl pfievzít postgradu-
ální pfiípravu lékafiÛ.
Zkrátka, do vymezeného území mûla b˘t
pfiemístûna celá Karlova univerzita
s v˘jimkou zmínûné administrativní
a ceremoniální ãásti ‰koly.Autor dokonce
snil o pfiestûhování umûleck˘ch a technic-
k˘ch vysok˘ch ‰kol do albertovského

areálu. Havlíãek v‰ak na druhé stranû
negativnû reaguje na návrhy pfiemístit uni-
verzitu mimo mûsto, protoÏe si je velice
dobfie vûdom toho, Ïe jedním z nejpfiitaÏ-
livûj‰ích aspektÛ univerzitního studia je
bohat˘ kulturní a spoleãensk˘ Ïivot mûsta
stejnû jako pfiirozená pfiitaÏlivost praÏ-
sk˘ch restaurací pro studenty a uãitele.
Pomineme-li nûkteré potenciální dûsivé
dÛsledky vizí architekta, které v mnohém
pfiedãily realitu pozdûj‰ích let, zÛstává
jedno podstatné. HavlíãkÛv projekt je
prvním skuteãnû konceptuálním projek-
tem univerzitního kampusu, kter˘ bere
v potaz prakticky v‰echny funkce univer-
zitního Ïivota – v˘uku, vûdeck˘ v˘zkum,
ubytování a stravování studentÛ i zdra-
votní a rekreaãní zázemí celé akademické
obce. Autor nezapfie funkcionalistické
‰kolení, kdyÏ koncipuje svÛj návrh 
s dÛrazem na maximální efektivnost, kom-
plexnost a polyfunkãnost jednotliv˘ch
univerzitních objektÛ. Havlíãek také uva-
Ïuje o dopravní dostupnosti univerzitních
budov, programovû volí koncentraci ve‰-
kerého univerzitního provozu do jedné
lokality, aby minimalizoval ãas stráven˘
nûãím jin˘m neÏ podstatou studentova
a uãitelova Ïivota – uãením, v˘ukou
a bádáním. V‰e ostatní je pouh˘ servis,

kter˘ má vytváfiet potfiebné zázemí.Tomu
slouÏí i onen dominantní koncept „mûsta-
-zahrady“, oázy badatelského klidu
a soustfiedûní a „mûsta ve mûstû“.
Podstatn˘ je rovnûÏ fakt, Ïe Havlíãek se
nedrÏel stávajícího rozloÏení univerzitních
budov. Dokonce zfiejmû nepfiedpokládal,
Ïe by jiÏ stojící ústavy fyziologick ,̆ hygie-
nick ,̆ farmakologick˘ ãi od roku 
1914 budovan˘ patologicko-anatomick˘ 
(r. 1921 dokonãen˘ jako HlavÛv ústav)
nebo pfied necel˘mi dvûma desetiletími
postaven˘ PurkyÀÛv histologicko-fyzi-
ologick˘ ústav (1925) a budova
pfiírodovûdecké fakulty mûly b˘t integro-
vány do jeho konceptu nového
univerzitního mûsteãka.
Z pÛvodnû ‰iroce pojatého Havlíãkova
zámûru univerzitního centra na Novém
Mûstû praÏském a prvního univerzitního
kampusu v Praze zÛstalo v‰ak jen pouhé
torzo: budova strojírenské fakulty âVUT,
postavená architektem Houbou v letech
1957–1959, a albertovská menza Univerzity
Karlovy.
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PhDr. Michal Svato‰, CSc., je vedou-
cím Ústavu dûjin UK. Jako historik-medievista
se specializuje zejména na dûjiny vzdûlanosti
a dûjiny praÏské univerzity.
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Kolej Hvûzda spoleãnû s kolejí Vûtrník poskytují ubytování pfiedev‰ím budoucím právníkÛm, filozofÛm a sociálním vûdcÛm
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Rozestavûná budova filozofické fakulty, která v souãasné dobû zastfie‰uje studenty témûfi sedmdesáti oborÛ
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Pohled na budovu Klementina, dne‰ní sídlo Národní knihovny. JiÏ v 11. století zde stála kaple sv. Klimenta, ve 13. aÏ 14. století se pfii dominikánském klá‰tefie zfiizuje
Studium generale – latinská ‰kola, jeÏ splynula s PraÏskou univerzitou
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11))  Na Univerzitû Karlovû studovalo v loÀ-
ském roce pfies 44 000 lidí. Jak˘ je to
pfiibliÏnû podíl v‰ech studentÛ v âeské
republice?

a) ãtvrtina
b) pûtina
c) ‰estina

22))  Obr velikosti Univerzity Karlovy potfie-
buje pro svÛj pohyb nemalé finanãní
prostfiedky. Jaké jsou roãní pfiíjmy?

a) 5 mld. Kã
b) 7 mld. Kã
c) 10 mld. Kã

33))  Îe Karel IV. zaloÏil univerzitu roku
1348, se uãí jiÏ na základní ‰kole.Víte ale,
v kter˘ den tak pfiesnû uãinil?

a) v rozpuku jara – 7. dubna
b) pod pálícím sluncem – 28. srpna
c) v obavû, Ïe mu ãert pfiinese jen

uhlí – 4. prosince

44))  V zakládací listinû Univerzity Karlovy
zdÛvodnil panovník svÛj krok i takto:„A tak,
aby na‰i vûrní obyvatelé království, ktefií bez
ustání laãní po plodech vûdûní, se nemuseli
v cizích zemích dopro‰ovat almuÏny, ale aby
na‰li v království stÛl k poho‰tûní prostfien˘
a aby se ti, jeÏ vyznamená vrozená bystrost
a nad ni, stali poznáním vûd vzdûlan˘mi,
a nebyli jiÏ více nuceni a za zbyteãné mohli
pokládat, za úãelem vyhledávání vûd kraj
svûta obcházet, k cizím národÛm se obra-
cet, nebo aby jejich dychtûní bylo ukojeno,
v cizích konãinách Ïebrat, n˘brÏ aby za svou
slávu povaÏovali, Ïe mohou jiné z ciziny
k sobû zvát a úãastny je ãinit té lahodné
vÛnû a tak velikého vdûku.“ Jak ale v tomto
dokumentu zní králÛv titul?

a) My, Karel, pfied zrakem BoÏím
císafi svaté fií‰e fiímské, král ãesk˘
a markrabû moravsk˘

b) My, pfied Bohem pomazan˘ král
fiímsk˘ a panovník nad zemûmi
ãesk˘mi

c) Karel, z BoÏí milosti fiímsk˘ král,
vÏdy rozmnoÏitel fií‰e, a ãesk˘ král

55)) Karolinum patfií mezi nejstar‰í praÏské
památky a kaÏd˘ absolvent budovu rekto-
rátu alespoÀ dvakrát bûhem studia
nav‰tíví. Od kterého roku je Karolinum
sídlem univerzity?

a) Od jejího zaloÏení v roce 1348
b) Od pfiestavby této budovy z let

1383–86
c) Od roku 1409, kdy vydání

Dekretu kutnohorského mûní
nejen národnostní podmínky, ale
pfiiná‰í i zmûny v nevyhovujícím
geografickém rozloÏení budov

66)) Pfii svém zaloÏení byla Univerzita
Karlova rozãlenûna do ãtyfi fakult. Mezi
lety 1372 a 1419 se jedna z nich odlouãila
a vytvofiila samostatnou univerzitu. Která
to byla?

a) Fakulta svobodn˘ch umûní
b) Fakulta lékafiská

c) Fakulta právnická
d) Fakulta teologická

77))V ãele UK stojí rektor, nejvy‰‰ím samo-
správn˘m akademick˘m orgánem je
Akademick˘ senát. Dal‰ími orgány jsou
Vûdecká rada a kvestor, na uplatnûní
vefiejného zájmu v ãinnosti UK dbá
Správní rada. Kdo v‰ak radí rektorovi?

a) Kancléfi, kolegium rektora (prorek-
tofii),Akademick˘ senát

b) Kancléfi, kvestor, kolegium rektora
(prorektofii)

c) Kvestor, kolegium rektora (prorek-
tofii) a dûkani fakult, t˘ká-li se
projednávan˘ bod jejich fakult

88)) Îivot na kolejích se stává pro mnohé 
studenty celoÏivotní zásobárnou neuvûfiitel-
n˘ch historek. Jak se jmenovala první kolej,
jeÏ studentÛm UK slouÏila k ubytování?

a) Karlova kolej
b) Kolej sv. Katefiiny
c) Kolej franti‰kánÛ
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Univerzita Karlova je instituce pro národ nesmírnû dÛleÏitá, málokdo v‰ak ví o její historii více neÏ pár základních
údajÛ. Pokud si rádi doplÀujete znalosti v kvízech, neváhejte a vrhnûte se s námi do minulosti. Správná fie‰ení
v‰ech sedmnácti otázek najdete na posledním fiádku této stránky.
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99)) Rok 1609 pfiinesl pro pedagogy UK
dÛleÏitou zmûnu. Která z níÏe popsan˘ch
to byla?

a) Profesofii jiÏ nemuseli nosit na
v‰ech pfiedná‰kách pfiedepsanou
pokr˘vku hlavy

b) Byl zru‰en celibát profesorÛ
c) V‰ichni profesofii se museli hlásit

ke katolické vífie

1100)) Bûhem stavovského povstání na pfie-
lomu 10. a 20. let 17. století se karolinská
univerzita postavila po bok reformního
kfiídla ãeské spoleãnosti. Kdo pfievzal její
správu po poráÏce stavÛ?

a) PraÏská císafiská kanceláfi
b) Vybran˘ sbor profesorÛ z nûmec-

k˘ch katolick˘ch univerzit
c) Jezuité

1111)) Stát se právníkem ãi lékafiem umoÏ-
Àuje UK jiÏ od svého zaloÏení. Od
kterého roku v‰ak udûluje dodnes uÏí-
vané tituly JUDr., MUDr., PhDr,.ThDr.?

a) 1654 – slouãení Karolina
a Klementina v Universitas
Carolo-Ferdinandea

b) 1781 – jedna z reforem vedle
umoÏnûní studia nekatolíkÛm

c) 1850 – vedlej‰í produkt boje
o akademické svobody

1122)) Oznaãení „Karlova universita“ získává
vyuãovací ústav aÏ roku 1920. Ten sam˘
rok vzniká také jedna z jeho stûÏejních
fakult. Která?

a) Pfiírodovûdecká
b) Filozofická
c) Evangelická

1133)) Nemal˘ vliv na v˘voj na‰ich zemí
v celém 14. století mûl Mistr Jan Hus. Jaká
byla jeho hodnost na UK?

a) Uãitel
b) Dûkan Theologické fakulty
c) Rektor

1144)) Kolik bylo studentÛ UK v první polo-
vinû 19. století?

a) Ménû neÏ 1 000
b) Mezi 2 000 a 3 000
c) Postupnû aÏ 5 000, z tûch v‰ak

musela témûfi polovina odejít po
revoluãním roce 1848

1155)) Rektor roku 1843 Jan N. Fischer byl
profesorem netradiãního pfiedmûtu. Jakého?

a) Okultistiky
b) Astrologie
c) Staroegypt‰tiny

1166)) Od kterého roku mohly na UK stu-
dovat Ïeny?

a) 1871
b) 1897
c) 1912

1177)) První svûtová válka zasáhla UK roz-
sáhl˘m odchodem rukujících studentÛ

i profesorÛ ve stáfií mezi 18 a 50 lety.
Také mnoho budov univerzity zabavily
rakousko-uherské úfiady pro váleãné
úãely. K ãemu slouÏily velké posluchárny
Filozofické fakulty v Klementinu?

a) Nemocnice
b) Zbrojní sklad
c) Hlavní ‰táb pro operace v ãesk˘ch

zemích, Haliãi a Rusku
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Správné odpovûdi:
1b,2a,3a,4c,5b,6c,7b,8a,9b,10c,
11c,12a,13c,14b,15a,16b,17a
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Vûdec, nebo hodnostáfi?
V letních mûsících leto‰ního roku probí-
hala v muzeu sesterské Jagellonské
univerzity v Krakovû mimofiádnû zajímavá
v˘stava. Nesla název Uczony i jego pra-
cownia a vûnovala se tématu dosud –
alespoÀ u nás – nepfiíli‰ frekventovanému:
v˘voji zobrazení vûdce v jeho pracovnû
od pozdního stfiedovûku po souãasnost.
AutorÛm se podafiilo shromáÏdit pût
desítek obrazÛ z muzeí a galerií celého
Polska a doplnit je fiadou exponátÛ
z vlastních zdrojÛ, stfiedovûk˘mi astroláby
poãínaje a moderními mikroskopy konãe.
Plasticky se jim podafiilo ukázat, jaké
kánony ve vyobrazení se vystfiídaly v rÛz-
n˘ch obdobích, a pfiedcházely tak
moderní roztfií‰tûnosti, kterou pfiineslo
20. století. Moderní portréty vûdcÛ se
sv˘mi pfiedchÛdci pfiesto sdílejí jeden
dÛleÏit˘ aspekt – ãasto umisÈují portréto-
vaného do prostfiedí jeho pracovny nebo
jej alespoÀ obklopují artefakty symbolizu-
jícími jeho odbornou práci.
Autofii krakovské v˘stavy zámûrnû vyne-
chali jednu rozsáhlou oblast, kde má
portrétování vûdcÛ mnohasetletou tra-
dici – univerzitní prostfiedí. Nevûnovali
pozornost obrazÛm oficiálním, pfiedstavu-
jícím vûdce jako nositele akademick˘ch
úfiadÛ a hodností, protoÏe zdÛrazÀují
právû místo v akademické hierarchii na
úkor místa osobnosti v rámci oboru. UÏ
jen letm˘ pohled do portrétní galerie rek-
torÛ ãeské univerzity z let 1882–1950,
zahrnující vût‰inu osobností, které se na
tomto postu od rozdûlení praÏského
vysokého uãení na ãást ãeskou a nûmec-
kou vystfiídaly, ov‰em ukazuje, Ïe obãas
docházelo k vzájemn˘m prÛnikÛm obo-
jího pojetí. Reprodukce v‰ech
relevantních obrazÛ i s pfiíslu‰nou doku-
mentací jsou k dispozici v monumentální
práci Památky Univerzity Karlovy Josefa
Petránû a kol. (Karolinum, Praha 1999).
Vût‰ina rektorsk˘ch portrétÛ zdÛrazÀuje

nikoli vûdní obor portrétovaného, ale
dÛstojenství akademického úfiadu, ãasto
s dÛrazem na jeho symboly. Zvlá‰tû je to
patrné v meziváleãném období, kdy jsou
civilní portréty bez taláru a rektorské
katénní medaile v˘jimkou. Z rektorÛ
pfiedváleãného období byli v prostfiedí
vlastní pracovny ztvárnûni pouze historik
Jaroslav Goll (rektor v akademickém roce
1907/08) a profesor v‰eobecné a experi-
mentální patologie Arnold Spina
(1894/95). Golla sedícího v kfiesle za psa-
cím stolem pfied knihovnou zpodobil
Hugo Boettinger s takfika desetilet˘m
odstupem v r. 1916, SpinÛv obraz od
Oldfiicha Homoláãe vznikl dokonce aÏ
osm let po lékafiovû smrti v r. 1926 a byl
zfiejmû vytvofien podle fotografie. Vûdce
na nûm spatfiujeme jakoby jen na chvíli
vytrÏeného z práce u mikroskopu.
Svéráznou kombinaci pfiedstavuje portrét
orientalisty Rudolfa Dvofiáka, rektora
v akademickém roce 1915/16. Na obrazu
od Emila Suchánka se za uãencem, ozdo-
ben˘m rektorskou medailí, poodhrnuje
závûs, odkr˘vající v˘hled na jeho pracovní
stÛl s rozloÏen˘mi knihami a orientální
so‰kou. Ve tfiicát˘ch letech, kdy byli
v‰ichni rektofii aÏ na jednu v˘jimku zobra-
zeni v rektorském taláru, se u portrétÛ
pfiedstavitelÛ humanitních disciplín ve
dvou pfiípadech setkáváme s nûãím
podobn˘m. Profesor pomocn˘ch vûd his-
torick˘ch Gustav Friedrich (1935/36) na
portrétu od Jakuba Obrovského z roku
1937 drÏí v ruce stfiedovûkou listinu, sym-
bol svého vûdního oboru. Podobnû je
tomu u orientalisty Bedfiicha Hrozného
(1938/39), za jehoÏ kfieslo umístil Václav
Nedbal stélu s nápisem v hieroglyfech.

Nonkonformní rektor Josef Pekafi
V fiadû pfiípadÛ asi zÛstane otázkou, do
jaké míry sami portrétovaní ovlivÀovali
celkovou koncepci portrétu. Pfiijmeme-li
ale pfiedstavu, Ïe alespoÀ do jisté míry

ano, pak nejdále v tomto smûru zjevnû
za‰el historik Josef Pekafi, rektor ve ‰kol-
ním roce 1931/32. Na obraze Richarda
Wiesnera jej vidíme v civilním obleãení,
sedícího za stolem a obklopeného kni-
hami v „pracovním nepofiádku“, se
zapálen˘m doutníkem v pravé ruce.
Patrnû neudûláme chybu, budeme-li
v této skuteãnosti vidût odraz jednoho
z charakteristick˘ch rysÛ Pekafiova natu-
relu – nonkonformismus. Je tûÏké vûfiit, Ïe
by v˘sledn˘ efekt nebyl cílen ,̆ protoÏe
pfiesnû koresponduje nejen s Pekafiovou
podobou z charakteristick˘ch fotografií,
ale pfiedev‰ím s jeho patrnû nejznámûj‰ím
v˘tvarn˘m ztvárnûním – kresbou Maxe
·vabinského. Najdeme ji i v knize, z níÏ
mûl Pekafi jistû velkou radost: v dvousvaz-
kovém jubilejním sborníku k jeho
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Jan van Eyck: Svat˘ Jeron˘m, kolem r. 1435
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‰edesátce Od pravûku k dne‰ku z roku
1930.
·vabinsk˘ je koneckoncÛ nejpopulárnûj-
‰ím a moÏná také nejplodnûj‰ím
portrétistou osobností ãeského politic-
kého, kulturního i vûdeckého Ïivota
konce 19. a první poloviny 20. století.
V mnoha soukrom˘ch i vefiejn˘ch knihov-
nách bychom na‰li Ludvíkem Páleníãkem
pfiipraven˘ a v letech 1973–1989 tfiikrát
vydan˘ ·vabinského ãesk˘ Slavín, v˘bûr
stovky portrétÛ znám˘ch osobností
s jejich struãn˘mi Ïivotopisy.
„Reakcionáfie“ Pekafie bychom mezi nimi
ale marnû hledali.
A pfiece se jednalo o portrét svého ãasu
velmi znám˘ a dokonce oslavovan .̆ KdyÏ
v roce 1927 vznikl, PekafiÛv pfiítel, lite-
rární historik Arne Novák, napsal do

Lidov˘ch novin nad‰en˘ ãlánek o por-
trétu, jeho autorovi i portrétovaném.
Pekafie to aÏ zarazilo; svému uãiteli
Jaroslavu Gollovi, kterého ·vabinsk˘ por-
trétoval o tfiicet let dfiíve, tehdy napsal:
„âetl jste asi nedûlní ãlánek NovákÛv
o mnû a ·vabinském. Bojím se, Ïe úsudek
bude: ménû by bylo více. Já rozhodnû na
takovou slávu nejsem zvykl˘; nadávání mi
spí‰ dûlá dobfie.“
O rok pozdûji se portrét objevil ve
v˘pravné knize Hlavy známé i neznámé,
v níÏ praÏské nakladatelství Jana ·tence
soustfiedilo padesát ·vabinského por-
trétÛ. Reprodukce, mezi nimiÏ bylo
„vydatnû zastoupeno »album universitatis
Pragensis« a to nejpamátnûj‰ími hlavami
své první a druhé generace“, doprovázela
studie Arne Nováka. Portréty profesorÛ

ãeské univerzity – jazykovûdce Jana
Gebauera, estetika Otakara Hostinského,
historika umûní Karla Chytila, právníkÛ
Antonína Randy a Leopolda
Heyrovského, lékafiÛ Václava Rube‰ky,
Antonína Heverocha a Josefa Thomayera,
antropologa Lubora Niederleho a histo-
rikÛ Jaroslava Golla a Josefa Pekafie – tak
zaplÀovaly celou pûtinu knihy. Jen dva
z nich v‰ak byli zasazeni do svého pracov-
ního prostfiedí. Jak konstatoval Arne
Novák: „Nûkdy karakterisuje Max ·vabin-
sk˘ uãence tím, Ïe je zasazuje do
prostfiedí jejich práce a pfiímo obvûÀuje
odborn˘mi emblemy: staroÏitník Lubor
Niederle odloÏil lupu, kterou zkoumá
poru‰ené rukopisy, a znaleck˘m hmatem
zasvûceného milovníka ohledává pfiedhis-
torickou popelnici nebo dûjezpytec Josef
Pekafi u svého rozházeného psacího
stolku pod stohem papírÛ, knih, ãasopisÛ,
náãrtkÛ, skizzuje tuÏkou první my‰lenky.
(...) Ale v celku tyto jednotlivosti, spí‰e jen
napovûdûné neÏ peãlivû prokreslené,
zÛstávají podruÏnostmi, marginaliemi
a vedlej‰ími atributy, kter˘ch si umûlec
i pozorovatel v‰ímají pouze proto, Ïe na
nich dÛvûrn˘m pableskem spoãinul odraz
osobnosti.“
Pro Pekafie jako pro historika silnû poci-
Èujícího pouta tradice mohl mít portrét
v tomto prostfiedí i v˘znam urãitého
sepûtí s kofieny univerzitní vzdûlanosti.
Portrét uãence se v pozdním stfiedovûku
konstituoval pfiedev‰ím v postavû patrona
‰kol sv. Jeron˘ma, zpodobÀovaného v pra-
covnû („studiolo“) nad otevfienou knihou,
ãasto obklopeného knihovnou a pozdûji
i vanitativními symboly (lebka, pfies˘pací
hodiny). Jako symbol studia a kontem-
place se stal zároveÀ ikonografick˘m
typem, k nûmuÏ se umûlci dlouho vraceli
pfii zobrazování soudob˘ch uãencÛ.
Pohlédneme-li v katalogu ke krakovské
v˘stavû na portréty humanitnû orientova-
n˘ch vûdcÛ z posledních desetiletí,
zjistíme, Ïe kniha jako základní symbol
zatím nebyla alespoÀ z tohoto symbolic-
kého prostfiedí ani v poãítaãovém vûku
vytlaãena.
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Mgr. Marek ëurãansk˘ je pracovní-
kem Archivu UK.
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Max ·vabinsk˘: Josef Pekafi 
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Do pÛvodního pomûrnû sloÏitého vztahu
mûsto–univerzita tak vstupuje tfietí prvek:
fakultní nemocnice. Problémy provozu
a rozvoje univerzity, urbanistiky, architek-
tury a integrace univerzity do mûstského
organismu jsou tak komplikovány o dal‰í
rozmûr. Roste také poãet variant rÛzn˘ch
typÛ vztahÛ mezi tfiemi sloÏkami:
mûsto–univerzita–nemocnice.

Fakultní nemocnice v Praze
Na‰e alma mater nám navíc situaci nijak
neusnadÀuje: od roku 1883 byly v Praze
dvû lékafiské fakulty; roku 1945 sice lékafi-
ská fakulta nûmecké univerzity zanikla,
Univerzita Karlova v‰ak zfiídila dvû mimo-
praÏské poboãky, ke kter˘m po jejich
osamostatnûní pfiibyly roku 1953 „dûle-
ním“ dal‰í dvû fakulty praÏské. I kdyÏ
budeme za fakultní nemocnice zmínûn˘ch
fakult povaÏovat pro zjednodu‰ení jen
komplexy jejich klinik jako jednotné urba-
nistické celky a odhlédneme od sloÏit˘ch
majetkoprávních vztahÛ pfied druhou svû-
tovou válkou a administrativních promûn
po letech 1945, 1948 a 1989, stojí dnes
pfied námi jen v pfiípadû medicíny na
Univerzitû Karlovû pût fakult s formálnû
více neÏ pûti fakultními nemocnicemi ve
tfiech mûstech. K rÛzn˘m formám vztahÛ
mezi univerzitou, mûstem a fakultní
nemocnicí, znám˘m z Prahy, je moÏné
najít paralely z jin˘ch univerzitních center
stfiední Evropy.
V pfiípadû Prahy do‰lo ve vztahu uni-
verzita–mûsto–nemocnice k zásadním
zmûnám – tedy pfiesunu z centra na peri-
ferii – jiÏ bûhem 19. století. Klinická
pracovi‰tû, umístûná od josefínsk˘ch
reforem z konce 18. století ve v‰eobecné
nemocnici a dal‰ích ústfiedních zdra-
votnick˘ch zafiízeních na tehdy

nejvzdálenûj‰ím okraji mûstského areálu
na Novém Mûstû (okolí Karlova námûstí
a Albertov), definitivnû pfietáhla i napros-
tou vût‰inu teoretick˘ch ústavÛ obou
lékafisk˘ch fakult (ãeské a nûmecké),
a dokonce i mnohé pfiírodovûdné ústavy
fakult filozofick˘ch (dnes jediné pfiírodo-
vûdecké) a âVUT. Druhá fáze pfiesunu
fakultních nemocnic, samovolnû nazráva-
jící (Královské Vinohrady) nebo dokonce
plánovaná (Motol) jiÏ od 30. let, vyvrcho-
lila v 50. letech se zfiízením Fakulty
dûtského lékafiství (dnes 2. LF UK)
a Lékafiské fakulty hygienické (dnes 3. LF
UK). Definitivnû byla dokonãena 
v 90. letech 20. století, kdy k sobû fakultní
nemocnice v Motole a na Vinohradech
pfietáhly také neklinická pracovi‰tû fakult.
V obou pfiípadech na areály obou nemoc-
nic poãínaje 20. lety pfiiléhala dal‰í
nefakultní zdravotnická a v˘uková zafií-
zení, napfiíklad Státní zdravotní ústav,
Institut postgraduálního vzdûlávání 

ve zdravotnictví nebo nemocnice Na
Homolce. Podobná kumulace zdravotnic-
k˘ch zafiízení probíhala ve druhé polovinû
20. století kolem Thomayerovy fakultní
nemocnice v Krãi. PÛvodní fakultní
a nemocniãní areál v centru mûsta
(dne‰ní 1. LF UK a její V‰eobecná fakultní
nemocnice) zÛstal ov‰em zachován, a to
i pfies neustávající diskuse o jeho budouc-
nosti.

VídeÀská paralela
Pfiesun lékafiské fakulty a její klinické
základny z centra na periferii probíhal
v rÛzn˘ch formách i v jin˘ch univerzitních
mûstech stfiední Evropy. RovnûÏ ve Vídni
se lékafiská fakulta, sídlící pÛvodnû s celou
univerzitou na Starém Mûstû, pfiemístila
se zfiízením v‰eobecné nemocnice a dal-
‰ích josefínsk˘ch zdravotnick˘ch ústavÛ
v roce 1784 za hradby mûsta.Tato oblast
se bûhem 19. století stala, podobnû jako
v men‰í mífie praÏské horní Nové Mûsto,
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ROZVOJ PRAÎSK¯CH FAKULTNÍCH 
NEMOCNIC V HISTORICKÉ PERSPEKTIVù
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Rozvoj univerzit obecnû je komplikován v mnoha ohledech existencí lékafisk˘ch fakult. Jejich specifické postavení
v rámci univerzity na jedné stranû a v organismu „hostitelského mûsta“ na stranû druhé je dáno jejich vícestrann˘m
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nemocniãní a univerzitní ãtvrtí.V‰eobecná
nemocnice, stejnû jako v Praze souãasnû
nemocnice fakultní, pfiitáhla do svého
okolí teoretické ústavy lékafiské fakulty
a v její blízkosti byla v letech 1873–1884
postavena v rámci monumentální
v˘stavby Ringstrasse nová hlavní budova
vídeÀské univerzity. Bûhem své existence
byl komplex fakultních klinik a ústavÛ
podobnû jako v Praze pfiestavován
a dostavován. Ve chvíli, kdy nejstar‰í ãást
nemocniãního areálu pfiestala vyhovovat
jak zdravotnictví hlavního mûsta
Rakouska, tak potfiebám jeho nejv˘znam-
nûj‰í fakulty (pfied i po roce 1918), byla
v‰eobecná univerzitní nemocnice pfiesu-
nuta do komplexu vybudovaného na
pfielomu 70. a 80. let 20. století. Nová
monumentální nemocnice leÏí sice dále
od centra, ne v‰ak na samé periferii
metropole, ale v blízkosti Gürtelu; zÛstala
tedy v dosavadní nemocniãní ãtvrti v hra-
nicích IX. okresu.

Nemocnice je dnes hlavním sídlem
VídeÀské lékafiské univerzity, která vznikla
v lednu 2004 vydûlením lékafiské fakulty
z celku starobylé vídeÀské univerzity.
Historick˘ areál josefínské v‰eobecné
nemocnice (vãetnû proslulé „vûÏe
bláznÛ“) byl rekonstruován a v 90. letech
se z nûj stal pozoruhodn˘ univerzitní
kampus (pro nelékafiské obory) v pro-
storu mezi hlavním sídlem univerzity na
Ringstrasse a nov˘m nemocniãním kom-
plexem.

Situace v Berlínû
Stálej‰í pomûry v prostorovém vztahu
univerzita–mûsto–nemocnice panovaly
v pfiípadû berlínské lékafiské fakulty a její
slavné nemocnice Charité. V tomto pfií-
padû pfiedcházela existence nemocnice
zaloÏení univerzity. PÛvodnû morov˘ ‰pi-
tál zfiízen˘ roku 1710, záhy pfiemûnûn˘ na
v‰eobecnou nemocnici a místo odbor-
ného v˘cviku lékafiÛ, se po zaloÏení

berlínské univerzity o sto let pozdûji
(1810) stal jako zavedená medicínská
autorita pruského hlavního mûsta cent-
rem univerzitní v˘uky lékafiÛ a bûhem 
19. století jedním z nejprestiÏnûj‰ích stfiedi-
sek lékafiské vûdy a v˘uky v celosvûtovém
kontextu. Hlavním sídlem lékafiské fakulty
je Charité, dodnes ãasto pfiebudovávaná
a roz‰ifiovaná podle rostoucích potfieb
i v dÛsledku váleãn˘ch událostí. Její cent-
rum, lokalizované pÛvodnû za hradbami
Berlína (stejnû jako ve Vídni), se s rÛstem
pruské a pozdûji celonûmecké metropole
ocitlo v samém srdci – na dohled od
budovy ¤í‰ského (dnes Spolkového)
snûmu, od které ji oddûluje jen kanál
Sprévy, i na dohled od tfiídy Unter den
Linden, na níÏ stojí od poãátku 19. století
také hlavní sídlo berlínské Humboldtovy
univerzity. Z dálky viditeln˘m znamením
dne‰ní Charité je charakteristick˘
nemocniãní monoblok z pfielomu 
70. a 80. let 20. století, srovnateln˘ se
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dvûma do daleka ãnícími kvádry nové
vídeÀské v‰eobecné nemocnice, na
dohled od pseudogotick˘ch vûÏí
Votivkirche.
V˘znam nemocnice Charité pro berlín-
skou lékafiskou fakultu i její funkãní
a urbanistické postavení v rámci metro-
pole jsou tedy obdobné jako v pfiípadû
Vídnû. PraÏsk˘m pomûrÛm je ov‰em
v nûãem podobná berlínská situace, jak se
vyvinula po roce 1945. V dÛsledku zná-
m˘ch okolností pováleãného rozdûlení
mûsta byla v Západním Berlínû roku 1948
zfiízena Freie Universität, mající vlastní
lékafiskou fakultu. Jádrem klinické v˘uky
na FU je vedle fiady dal‰ích ústavÛ
mohutn˘ nemocniãní komplex vybudo-
van˘ na pfielomu 50. a 60. let ve ãtvrti
Steglitz na jiÏním okraji metropole
(Universitätsklinikum Benjamin Franklin).
Po sjednocení Nûmecka zÛstaly v Berlínû
obû univerzity s vlastními lékafisk˘mi
fakultami, jejich klinické komplexy ov‰em
byly nakonec po boufiliv˘ch debatách
z pfielomu tisíciletí slouãeny v jedin˘
administrativní celek s historick˘m
názvem Charité.

Od nemocnice k univerzitû
V pfiípadû vídeÀské a praÏské v‰eobecné
nemocnice je moÏné pozorovat v˘znam

vynikajících nemocnic pro dal‰í rozvoj jiÏ
dlouho existujících lékafisk˘ch fakult.
Berlínská Charité se stala klinickou
základnou lékafiské fakulty novû zaloÏené
a rychle se rozvíjející kompletní univer-
zity. Najdeme ov‰em i situace, kdy se
v˘znamné mûstské nemocnice pro svoji
vynikající úroveÀ staly na dlouhou dobu
zárodkem lékafiské fakulty, aniÏ by ve
mûstû pfiedtím existovaly nebo souãasnû
vznikly celé univerzity (u nás PlzeÀ
a Hradec Králové).
Zajímav˘ pfiíklad pfierodu mûstské
nemocnice v lékafiskou ‰kolu a nakonec
v úplnou univerzitu je moÏné najít v pfií-
padû por˘nského Düsseldorfu. Nová
mûstská nemocnice vybudovaná v letech
1904–1907 se stala souãasnû se sv˘m
otevfiením sídlem Akademie praktické
medicíny, tedy ústavem pro postgraduální
v˘chovu lékafiÛ.V roce 1923 byla pfiemû-
nûna na samostatnou lékafiskou
univerzitu s vlastním rektorem a právem
‰kolit studenty medicíny jiÏ v pregraduál-
ním studiu. V roce 1966 se lékafiská
akademie pfiemûnila na univerzitu, která
vedle lékafiské fakulty získala i fakultu pfií-
rodovûdecko-filozofickou a k nim byly
pozdûji pfiidávány dal‰í fakulty. V bezpro-
stfiedním sousedství lékafiské fakulty
v areálu pÛvodní mûstské nemocnice se

tak od poloviny 60. let vyvíjí obrovsk˘
kampus kompletní Univerzity Heinricha
Heineho. Model naznaãen˘ v jin˘ch stfie-
doevropsk˘ch mûstech, kde nemocnice
pfiitahuje nejprve klinickou a poté také
teoretickou v˘uku i v˘zkum lékafiské
fakulty a pozdûji dal‰í univerzitní ústavy,
a vytváfií tak v rámci mûsta svého druhu
nemocniãnû-univerzitní kampus (Praha,
VídeÀ), je tak v pfiípadû Düsseldorfu
doveden v krystalické podobû aÏ do
konce: od mûstské nemocnice k univer-
zitnímu kampusu na okraji mûsta.
Hledat pouãení v minulosti a v soused-
ních zemích je jistû uÏiteãné
a chvályhodné, na druhé stranû ov‰em
mnohdy o‰idné. Historie je natolik
bohatá, Ïe v ní lze najít „následování-
hodné vzory“ i „odstra‰ující pfiíklady“
témûfi pro v‰echny dne‰ní projekty (pro
zachování stávajícího poãtu fakult a fakult-
ních nemocnic i pro jejich sluãování).
Argumenty by proto mûly b˘t pfiedev‰ím
vûcné, racionální, neovlivnûné sentimen-
tem nebo prestiÏními dÛvody a pfiíli‰n˘m
odvoláváním se na „slavnou minulost“.
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S akademick˘m rokem 2004/2005 jsme se
neformálnû rozlouãili 30. ãervna ve
Vald‰tejnské zahradû. Na nepfiízeÀ poãasí
v‰ichni hosté rychle zapomnûli po prv-
ních tónech traditionalu v podání
Dixielandu 
1. LF UK, jehoÏ hudebníci se zaslouÏili
o pfiíjemnou atmosféru veãera.V oficiální
ãásti pozdravil v‰echny zúãastnûné profe-
sor Ivan Wilhelm, rektor Univerzity
Karlovy, a popfiál v‰em krásné, zaslouÏené
prázdniny. Zahradní slavnost bude jistû
milou vzpomínkou také pro dva ocenûné
mladé vûdce, RNDr. Tomá‰e Cajthamla
a PhDr. Michala Miovského, ktefií pfievzali
Cenu Spolku Carolinum za vynikající stu-
dentské práce v akademickém roce.
Po prázdninách se opût tû‰íme na na‰e
spolková setkání, z jejichÏ v˘ãtu upozor-
Àujeme na následující akce:

▼ 19. fiíjna 2005 v 19:00 pfiivítáme ve
Velké aule Karolina Orchestr a sbor UK
s dirigentem Haigem Utidjianem. Bude
jistû zajímavé si poslechnout, jak ná‰
mlad˘ soubor nastudoval nov˘ repertoár
z dûl Beethovena, Vivaldiho, Dvofiáka,
Faurého ãi Naylora.

▼ V listopadu pozveme v‰echny zájemce
o úspûchy ãeské egyptologie. 30. 11. 2005
od 16:00 v Modré posluchárnû prosloví
pfiedná‰ku docent Ladislav Bare‰, vedoucí
âeského egyptologického centra.

▼ Prosincová, vánoãní setkání vûnujeme
hudbû a exkurzi do jedné z ménû 
pfiístupn˘ch praÏsk˘ch pamûtihodností.
13. 12. 2005 v 19:00 ve Velké aule Karolina
vystoupí na oblíbeném vánoãním kon-
certû, kter˘ pofiádáme ve spolupráci

s Ligou proti rakovinû, populární Spirituál
kvintet.

▼ 26. 12. 2005 ve 14:00 se sejdeme na
Karlovû, abychom si s v˘kladem profesora
Jana Royta prohlédli budovy augustinián-
ského klá‰tera.
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Staré ãínské pfiísloví fiíká: „Chce‰-li jeden
rok prosperity, pûstuj obilí. Chce‰-li deset
let prosperity, pûstuj stromy. A chce‰-li
sto let prosperity, pûstuj lidi.“ Poslední
ãást tohoto pfiísloví zcela jistû platí
v dne‰ní spoleãnosti, jejíÏ rozvoj je zalo-
Ïen na vzdûlání obyvatelstva, tvÛrãí práci,
nápadech a objevech a jejich vyuÏití.
Vûdeck˘ v˘zkum, kter˘ k tûmto objevÛm
vede, pfiiná‰í kromû potenciálního ekono-
mického efektu i kulturní hodnoty –
poznáváme svût kolem nás a spoleãnost,
v níÏ Ïijeme, ale i jiné spoleãnosti a kul-
tury.
Nezastupitelnou úlohu ve vzdûlání,
v˘chovû k tvÛrãí práci a ve v˘zkumu mají
vysoké ‰koly.V âeské republice vykazuje
kvalitní v˘zkum více vysok˘ch ‰kol, nej-
více se v‰ak soustfiedí na Univerzitû
Karlovû. V minulosti na této univerzitû
pÛsobili velikáni jako Jan Hus, Bernard
Bolzano, Josef Jungmann, Jan Evangelista
Purkynû ãi Tomá‰ Garrigue Masaryk.Tato
tradice Univerzitu Karlovu zavazuje, aby
dále pûstovala vzdûlání a v˘zkum na svû-
tové úrovni a pfiitahovala do Prahy
odborníky z celého svûta.

Vychovávat osobnosti
Jako b˘valá místopfiedsedkynû a pozdûji
pfiedsedkynû Akademie vûd âR a jako
ãlenka Vûdecké rady UK jsem mûla pfiíleÏi-
tost pozorovat nárÛst v˘zkumu a jeho
kvality na UK v posledních deseti letech.
Tû‰ily mû úspûchy MFF UK v nûkter˘ch
oborech fyziky a matematiky, úspûchy PfiF
UK v ãástech chemie a biologie i úspûchy
1., 2. a 3. LF UK v biomedicínském
v˘zkumu ãi FF a FSV UK v oblastech
humanitního a spoleãenskovûdního
v˘zkumu. Poãet publikací pracovníkÛ UK
ve svûtov˘ch ãasopisech i ohlas na tyto
práce mají vzestupnou tendenci. Ukazuje
se, Ïe smûr podpory v˘zkumu, kter˘
nastoupilo vedení UK, je správn .̆
VÏdy mû zahfiálo u srdce, kdyÏ dobr˘
zahraniãní vûdec pochválil v˘sledky ãeské
vûdy.A ãasto ‰lo o v˘zkum spojen˘ s UK.
Potû‰ilo mû napfiíklad, kdyÏ mi zahraniãní
kolegové pfiírodovûdci blahopfiáli k ães-
kému ãlánku v prestiÏním ãasopise
Nature, jehoÏ hlavní autorkou byla Zdena
Palková z PfiF UK – popisovan˘ v˘zkum
elegantnû ukázal, Ïe kolonie kvasinek se na
dálku dorozumívají ãpavkov˘mi signály.
Pozdûji jsem byla jako ãlenka vûdecké
rady PfiF UK pfiítomna habilitaci autorky
a ovûfiila jsem si, Ïe v její osobû má UK
vysoce tvÛrãího a plnû zaujatého vûdce.
Na téÏe fakultû, na katedfie fyzikální che-
mie a v malé mífie téÏ ve Fyziologickém
ústavu AV âR pracuje Tomá‰ Ob‰il na
fie‰ení prostorové struktury proteinu 14-
3-3. Tento zajímav˘ protein se spojuje
s jin˘mi proteiny v organismu a dynamicky
mûní jejich strukturu a funkci. O téhle
kouzelnické bílkovinû jiÏ Tomá‰ Ob‰il jako
hlavní autor uvefiejnil ãlánek napfiíklad
v prestiÏním biologickém ãasopise Cell.
Mladou vûdeckou hvûzdou je i Pavel
Jungwirth, pracovník Oddûlení molekulo-
vého modelování Ústavu organické
chemie a biochemie AV âR.Ve spolupráci
tohoto oddûlení a chemikÛ UK byl na PfiF

UK akreditován nov˘ doktorsk˘ a magis-
tersk˘ program „Modelování chemick˘ch
vlastností nanostruktur a biostruktur“.
Proã povaÏovat Pavla Jungwirtha za
hvûzdu? Na zasedání Evropské komise
v Bruselu o roz‰ífiení EU a Evropského
v˘zkumného prostoru mi nositel
Nobelovy ceny za chemii Paul Crutzen
‰eptal do ucha, Ïe zná jednoho v˘borného
ãeského chemika, Pavla Jungwirtha. A loni
se v˘sledky v˘zkumu o rozmístûní mole-
kul chloridu sodného v kapiãkách
aerosolu vznikajícího na mofiském
pobfieÏí, jejichÏ spoluautorem byl i Pavel
Jungwirth, umístily mezi deseti nejv˘znam-
nûj‰ími objevy roku na stránkách ãasopisu
Science.
Zahraniãních pochval je samozfiejmû více.
Do Prahy nedávno pfiijel nositel Nobelovy
ceny za fyziku profesor James Watson
Cronin, aby ãesk˘m vûdcÛm vyjádfiil
uznání za vyvinutí speciálních zrcadel pro
teleskopy, urãené k zachycování ãástic
kosmického záfiení v novû budované
Observatofii Pierra Augera v Argentinû.
Mezi skupinou fyzikÛ a technikÛ, ktefií se
zaslouÏili o úspûch projektu, byli pracov-
níci MFF UK, Fyzikálního ústavu AV âR,
FJFI âVUT a PfiF UP v Olomouci.
Velmi mû potû‰ilo i ocenûní profesorky
Soni Nev‰ímalové, pfiednostky Neuro-
logické kliniky 1. LF UK, Americkou
neurologickou akademií za nejlep‰í práci
v oboru spánkové medicíny v roce 2000,
zejména za v˘sledky získané ve spolupráci
se Stanfordskou univerzitou v oblasti stu-
dia narkolepsie a úlohy orexinÛ v této
chorobû.

Spoleãn˘mi silami
K dobrému v˘zkumu jsou zapotfiebí nejen
dostateãné finanãní prostfiedky, ale i pfií-
stroje na svûtové úrovni, dostatek tvÛrãích
vûdcÛ a pfiístup k problému z více úhlÛ
pohledu, tedy kooperace.VÏdy mû tû‰ilo,
Ïe spolupráce mezi fakultami UK a ústavy
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AV âR v posledních letech vzrÛstá, a to ve
v˘zkumu, v doktorském studiu spojeném
s v˘zkumem i ve v˘uce.V roce 1998 byla
podepsána Rámcová smlouva o spolupráci
mezi AV âR a UK, v roce 1999 Dohoda
o vzájemné spolupráci pfii uskuteãÀování
doktorsk˘ch studijních programÛ mezi AV
âR a UK. Existují i spoleãné projekty AV
âR a vysok˘ch ‰kol u grantov˘ch agentur,
kter˘ch je roãnû kolem 600, spoleãná pra-
covi‰tû s vysok˘mi ‰kolami, kter˘ch má
v souãasnosti AV âR 56 a z toho 29 s UK,
spoleãná v˘zkumná centra apod.
Pfiíkladem dobré spolupráce je napfiíklad
v˘voj nové generace detektorÛ nejmen-
‰ích ãástic hmoty pro experimenty na
urychlovaãích, provádûn˘ spoleãnû pra-
covníky MFF UK a Fyzikálního ústavu AV
âR. Jde pfiedev‰ím o v˘voj kalorimetrÛ
zachycujících energii ãástic v rámci celo-
svûtového projektu lineárního sráÏeãe
elektronÛ a positronÛ.
Ve v˘zkumu se doplÀují i subjekty zúãast-
nûné ve spoleãném projektu Ústavu
organické chemie a biochemie AV âR, PfiF
UK a 2. LF UK.Akademick˘ ústav pfiipravil
glutamát karboxypeptidázu II, enzym,
kter˘ je dÛleÏit˘ pro pfienos signálu mezi
neurony. Blokování aktivity tohoto
enzymu by mohlo b˘t cestou pro pfiípravu

látek k léãbû nervov˘ch chorob. Na
katedfie biochemie PfiF UK poté charakte-
rizovali glykosylaci tohoto enzymu, která
je klíãová pro jeho aktivitu.A koneãnû na
2. LF UK se poprvé podafiilo detekovat
pfiítomnost tohoto enzymu v nûkter˘ch
typech mozkov˘ch nádorÛ.
I v humanitních a spoleãenskovûdních
oblastech panuje ãilá spolupráce mezi UK
a AV âR. Pracovníci Centra medievistic-
k˘ch studií, spoleãného pracovi‰tû obou
institucí, se napfiíklad v˘znamnû podíleli na
pfiípravû velmi zajímavé v˘stavy na
PraÏském hradû Stfied Evropy kolem roku
1000, ukonãili projekt s mezinárodní
úãastí Pfiijetí kfiesÈanství a tvorba státÛ ve
stfiední a severní Evropû a v souãasné
dobû se zab˘vají mj. projektem
Pfiemyslovci, jehoÏ v˘stupem má b˘t velká
syntetizující práce.
Spolupráce probíhá i v âeském historic-
kém ústavu v ¤ímû, spoleãném pracovi‰ti
FF UK a Historického ústavu AV âR, na
tématech vázan˘ch na materiál fiímsk˘ch
a zejména vatikánsk˘ch knihoven
a archívÛ, ãi ve v˘zkumu v Institutu mezi-
národních studií, spoleãném pracovi‰ti
FSV UK a Ústavu soudob˘ch dûjin AV âR.
Ústav pro jazyk ãesk˘ AV âR se podílí
spolu s Ústavem âeského národního kor-

pusu pfii FF UK na budování tohoto kor-
pusu, kter˘ se stane jedním
z materiálov˘ch zdrojÛ pfiipravovaného
v˘kladového slovníku souãasné ãe‰tiny.
Pfiíklady dobré spolupráce ve v˘zkumu
mezi UK a AV âR by se daly poãítat na
desítky, snad i na stovky. Univerzita
Karlova, chce-li i nadále b˘t pfiední evrop-
skou univerzitou, musí s kvalitní v˘ukou
spojovat i v˘zkum na svûtové úrovni.
A Akademie vûd âR má pûstování takové-
hoto v˘zkumu pfiímo ve svém poslání.
Spojování sil obou tûchto institucí ve
v˘zkumu a s ním spojeném doktorském
i magisterském studiu i spojování sil s dal-
‰ími institucemi je podmínkou pro
vybudování plodného a inspirativního
v˘zkumného prostoru, kter˘ bude pfiita-
hovat adepty vûdy nejen z na‰í zemû, ale
i ze svûta.

Mezinárodní spolupráce má na na‰í univer-
zitû jiÏ dlouhou tradici, probíhala a probíhá
jak na bázi mezifakultních dohod, tak na
základû závazkÛ plynoucích z úãasti UK
v nejrÛznûj‰ích mezinárodních spoleãen-
stvích. V˘znamné jsou samozfiejmû osobní
kontakty pracovníkÛ, navázané na konferen-
cích, mezinárodních workshopech atd.
Jednou z moÏností, jak se zapojit do mezi-
národních pracovních t˘mÛ, jsou i rámcové
programy Evropské unie, hlavní nástroje
podporující vytvofiení Evropského v˘zkum-

ného prostoru. Zejména v souãasné dobû,
kdy se âR stala ãlenem unie, se tato forma
mezinárodní spolupráce v˘znamnû podpo-
ruje.V souãasné dobû konãí projekty pfiijaté
v 5. rámcovém programu (dále jen RP), na
konci roku 2002 se rozbûhl 6. RP a byly
podány první v˘zvy k zapojení se do nûj.
6. RP pfii‰el s nov˘mi typy projektÛ, totiÏ
s integrovan˘mi projekty a se sítûmi exce-
lence, které sv˘m rozsahem a nároãností
vyboãují z dosavadní praxe rámcov˘ch pro-
gramÛ. Jedná se o projekty finanãnû velmi

nároãné, s pfiimûfienû velk˘mi fie‰itelsk˘mi
konsorcii. Prostfiednictvím tûchto velk˘ch
projektÛ se Evropská komise pokou‰í sti-
mulovat v˘zkumná a v˘vojová pracovi‰tû
k vytváfiení dostateãnû velk˘ch skupin
odborn˘ch kapacit z rÛzn˘ch zemí, které
jsou potfiebné pro fie‰ení zásadních pro-
blémÛ, jeÏ se t˘kají Evropy a její spolupráce
s ostatním svûtem.
Jak je uvedeno v˘‰e,dva nové nástroje 6.RP
se naz˘vají sítû excelence a integrované
projekty. Sítû excelence (‰piãková 
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UNIVERZITA KARLOVA 
A 6. RÁMCOV¯ PROGRAM EU
Pavel Klener

: Rozvoj vûdy na UK

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., 
byla od r. 1993 místopfiedsedkyní, v letech
2001–2005 pfiedsedkyní AV âR. Je ãlenkou
vûdecké rady UK a tfií jejích fakult.
Vystudovala Pfiírodovûdeckou fakultu UK.
Pfiedmûtem jejího zájmu je v souãasné
dobû zejména chronobiologie, konkrétnû
ãasov˘ program savcÛ vãetnû ãlovûka.
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pracovi‰tû) jsou urãeny pro v˘zkumná pra-
covi‰tû akademického a univerzitního typu
s vysok˘m stupnûm fiídící autonomie
a pfiedpokládanou znaãnou flexibilitou.
DÛraz je zde kladen na fie‰ení nov˘ch pro-
blémÛ, na orientaci v rizikovém v˘zkumu,
práci s hraniãními znalostmi, mobilitu pra-
covníkÛ, na vytváfiení optimální
programové náplnû reagující na v˘voj
potfieb spoleãnosti, pruÏné hledání nov˘ch
spojÛ a vazeb a na schopnost tvofiit pro-
gnózy. V koneãné fázi by mûla vzniknout
virtuální ‰piãková centra.
Projekty jsou orientovány na dlouhodobé
cíle a multidisciplinární tematiku. Nemusejí
formulovat konkrétní produkty, procesy
nebo sluÏby, ale musí b˘t jasnû patrno,
jak˘m zpÛsobem bude síÈ excelence odvo-
zené znalosti roz‰ifiovat a vyuÏívat.
V koneãném dÛsledku pfiispûjí sítû exce-
lence k získání vysoké úrovnû ve vûdách
a technologiích v evropském mûfiítku pfii
maximálním vyuÏití lep‰í organizace a inte-
grace v˘zkumn˘ch kapacit ve vzájemnû
propojené evropské vûdecké spoleãnosti.
Takto by mûla b˘t v˘znamn˘m zpÛsobem
posílena konkurenceschopnost Evropy
zejména vÛãi ostatnímu technologicky
a hospodáfisky vyspûlému svûtu, pfiedev‰ím
USA a Japonsku.
Integrované projekty jsou urãeny pro malé
a stfiední podniky, v˘zkumná centra,
univerzity, akademické ústavy a zprostfied-
kovatelské organizace. Tyto projekty mají
pfiesnû stanovenou délku svého trvání
a jasnû definované v˘sledky. Musejí zahrno-
vat v˘zkum, technick˘ rozvoj, popfiípadû
demonstraãní aktivity, které podpofií ino-
vace a jsou cíleny na hlavní spoleãenské
potfieby.
Pfiíprava na 6. RP probíhala v nûkolika eta-
pách. V˘zva mûla formu pfiípravného kola
pfied podáváním vlastních projektÛ. Do
Bruselu bylo tehdy zasláno asi 15 000 vypl-
nûn˘ch formuláfiÛ se zájmem o úãast.
S potû‰ením lze konstatovat, Ïe Univerzita
Karlova se podílela sv˘m vûdeck˘ potenci-
álem na více neÏ stovce z nich. Podrobnosti
jsou patrny z pfiipojené tabulky ➔.
Komise následnû posuzovaly schopnost
evropsk˘ch vûdeck˘ch, v˘zkumn˘ch
a jin˘ch pracovi‰È pfiipravit projekt pomocí
novû definovan˘ch nástrojÛ anebo schop-
nost se do vhodného projektu,
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Fakulta vlastní návrh participace

1. LF 6 (3 NoE, 3 IP) 10 (4 NoE, 6 IP) 

2. LF 2 (1 NoE, 1 IP)

3. LF 3 (1 NoE, 2 IP)

LF PlzeÀ 6 (2 NoE, 4 IP)

LF Hradec Králové 4 (4 IP)

PfiF 12 (6 NoE, 6 IP) 15 (10 NoE, 5 IP)

MFF 3 (1 NoE, 2 IP) 28 (16 NoE, 12 IP)

FSV 1 (1 NoE)

PedF 1 (1 NoE)

FF 1 (1 NoE)

FTVS 2 (2 IP)

CÎP 1 (1 NoE) 10 (3 NoE, 7 IP)

Celkem: 38 (20 NoE, 18 IP) 67 (37 NoE, 30 IP)

Vysvûtlivky:
EoI – vyjádfiení zájmu o úãast v 6. rámcovém programu EU (Expression of Interest) 
NoE – síÈ excelence (Network of Excellence)
IP – integrovan˘ projekt (Integrated Project)

Dvorana budovy Evropského parlamentu ve ·trasburku
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koordinovaného jin˘mi pracovi‰ti, zapojit.
Vzniklé v˘stupy pak byly vyuÏity k vytvofiení
návrhÛ konkrétních pracovních programÛ
a k upfiesnûní témat pro v˘zvy k pfiedklá-
dání projektÛ.
Univerzita Karlova se intenzivnû zapojila jiÏ
do první v˘zvy a následnû i do dal‰ích.
V souãasnosti máme k dispozici platné
informace z fakult a souãástí UK za rok
2004 (pfiipravené pro v˘roãní zprávu).
Pfiesné údaje následují v tabulce ➔.
Závûrem je tfieba zmínit, Ïe koncem tohoto
‰kolního roku byla v‰echna pracovi‰tû UK
vyzvána, aby dala rektorátu UK k dispozici
své nejãerstvûj‰í údaje o aktivitách jednot-
livcÛ i kolektivÛ v rámci 6.RP, s eventuelním
v˘hledem pro pfií‰tí období. Odpovûdi by
mûly b˘t k dispozici bûhem pfií‰tího mûsíce.
BlíÏí se pomalu vyhlá‰ení 7.RP, kter˘ by mûl
b˘t ménû byrokratick˘ a více uÏivatelsky
pfiijateln ,̆ se zjednodu‰en˘mi poÏadavky
v ekonomické oblasti a s daleko dynamiã-
tûj‰ími moÏnostmi pro pracovní kolektivy.
V tomto smûru zaslaly jak jednotlivé pfií-
slu‰né instituce, tak i oficiální zástupci
na‰eho státu svá vyjádfiení do Bruselu.Nyní

nezb˘vá neÏ doufat, Ïe tato zjednodu‰ená
administrativa ze strany Bruselu povede
k rozmachu dal‰ích aktivit a vûdeck˘ch
ambicí na‰ich fie‰itelÛ a jejich prosazení se
v evropské konkurenci.
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STAV 2004 – ZAPOJENÍ FAKULT A SOUâÁSTÍ UK DO 6. RP

fakulta, souãást projekty v bûhu nové 2004

5. RP 6. RP

1. LF 6 5 5

2. LF 7 – 2 

3. LF 5 – –

LF PlzeÀ 1 – –

PfiF 4 3 3

MFF 3 6 3

FSV – – 1

FHS – – 2

CTS 1 – –

CÎP 4 – 3 

Ostatní pracovi‰tû UK úãast na 6. RP neuvádûjí.

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.,
je od r. 1994 prorektorem pro vûdu
a v˘zkum Univerzity Karlovy v Praze a fiídí
Grantovou agenturu UK. Je téÏ pfiednostou
1. interní kliniky 1. lékafiské fakulty UK.
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Jednou z dÛleÏit˘ch otázek rozvoje uni-
verzit je zázemí pro studenty – a rÛzné
univerzity se o své studenty rÛznû starají.
Koleje a menzy, jimÏ se dfiíve fiíkalo také
úãelová zafiízení, mají rozdíln˘ status,
kter˘ ãasto závisí na tradici té ãi oné
zemû. KaÏdá zmûna systému pochopi-
telnû vyvolává emoce, o ãemÏ svûdãí
i nedávné protesty ãesk˘ch vysoko‰ko-
lákÛ proti zdraÏování kolejí Univerzity
Karlovy. Koleje a menzy jsou sice „ser-
visní“, nepfiíli‰ vzne‰enou souãástí
univerzity, ale neodmyslitelnû patfií do
Ïivota mnoha studentÛ, ktefií se probou-
zejí, obûdvají a uléhají na univerzitní pÛdû.
Zafiízení se mohou li‰it cenou, kvalitou,
kapacitou i provozními aspekty a mûla by
odpovídat nastavení systému financování
studia a prostorové koncepci celé vysoké
‰koly. Jak jsou taková zafiízení spravována,
jak studentÛm vycházejí vstfiíc a co se od
nich oãekává? Jak to vypadá v jin˘ch
evropsk˘ch zemích? V Polsku koleje

mnohde vÛbec nejsou, v Británii jsou
povaÏovány za v˘stfielek pro bohat‰í stu-
denty a ve Finsku jsou poloprázdné mûsíc
pfied koncem semestru. Zamûfiili jsme se
na ãtyfii zemû, do nichÏ jednak vyjíÏdûjí
studenti UK na v˘mûnné programy a jed-
nak pfiedstavují rÛzné modely fungování
kolejí a menz.

Velká Británie:
Koleje draÏ‰í neÏ privát
Pro ãeské dojíÏdûjící studenty jsou koleje
synonymem hromadn˘ch ubikací, levn˘ch
nocleháren, kde si komfort musí kaÏd˘
vytvofiit sám za pomoci plakátÛ a naleze-
ného nábytku. Dotované ceny jsou u nás
niÏ‰í neÏ za ubytování v soukromí
a hlavnû se ãlovûk nemusí o nic starat, jen
vãas zaplatit. V Británii v‰ak mají univer-
zitní „ubytovací kanceláfie“ zpravidla
kontakty i na nájemce bytÛ a domkÛ.
Ubytování na koleji zde totiÏ mÛÏe b˘t
povaÏováno za komfortnûj‰í, zvlá‰È kvÛli

tomu, Ïe po nepofiádn˘ch studentech
uklízeãky v‰echno uvedou do pÛvodního
stavu. Navíc se platí tak fiíkajíc za „jis-
totu“. Napfiíklad na University of
Glamorgan v jiÏním Walesu se na kolejích
ubytovávají hlavnû studenti prvních roã-
níkÛ, aby se rozkoukali a nemûli problémy
s hledáním bytu. Rozumnû velk˘ pokoj se
dá v privátu sehnat i za ménû neÏ 40 liber
t˘dnû; koleje jsou sice moderní a ãisté, ale
stojí aÏ 60 liber za t˘den. Systém pronají-
mání studentsk˘ch domÛ a bytÛ je
zaveden ,̆ univerzita za spolehlivost
nájemcÛ neruãí. Neboh˘m zahraniãním
studentÛm, ktefií si dosud ubytování nena-
‰li, ov‰em poskytuje nárazovou
a krátkodobou moÏnost pfiespat v pro-
storách ‰koly. V Británii jsou bûÏné
kampusy na okrajích men‰ích i vût‰ích
mûst, a proto má ubytování na koleji
jednu velkou v˘hodu: nemusíte se trmá-
cet v de‰ti z domu aÏ do ‰koly.
Britské univerzity se chovají trÏnû
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i v menzách, takzvan˘ch refektoriích,
které sice jsou pfiímo v kampusech, ale
stravovat se v nich mÛÏe kdokoli. Za tfii aÏ
ãtyfii libry se najíte levnûji neÏ v restau-
raci, ale nejv˘hodnûj‰í je vafiit si sám
doma. âlovûk se tak vyvaruje neustálého
opakování britského národního jídla „fish
and chips“ (ryby s hranolky) a necítí v‰u-
dypfiítomn˘ ocet, kter˘m si Britové
vylep‰ují ve‰keré pokrmy stejnû pfiiro-
zenû jako âe‰i solí.
V celkov˘ch v˘dajích za studium se ov‰em
ãástky za jídlo a ubytování ztratí.Minimální
‰kolné ãiní pfies tisíc liber za rok, a tak si
studenti na své vzdûlání musejí pÛjãovat
od státu. Studentské slevy na cokoli jsou
minimální nebo Ïádné. Studenti se musejí
h˘ãkat sami, nikdo to za nû neudûlá.
AlespoÀ v‰ak mladí Britové nemusejí
absolvovat tolik zkou‰ek – nejvíc práce
pr˘ pro nû znamenají ty vûãné eseje.

Finsko:
Seversk˘ blahobyt
Státy severní Evropy se drÏí na ‰piãce
v‰ech statistik t˘kajících se vzdûlání,
a tudíÏ i ekonomické prosperity (Ïe by
tyto dva faktory spolu skuteãnû souvi-
sely?).Ve Finsku investují roãnû víc neÏ tfii
procenta HDP do v˘zkumu a dlouhodobû
investují do ‰kolství.
Finové odevzdávají státní kase danû blíÏící
se 50 % hrub˘ch platÛ. Díl z této oslnivé
ãástky putuje do kapes studentÛ vyso-
k˘ch ‰kol, ktefií od státu dostávají po
dobu 55 mûsícÛ kolem 300 EUR mûsíãnû,
v závislosti na osobních pfiíjmech, pfiíj-
mech rodiãÛ, prospûchu a dal‰ích
faktorech. Do onûch 55 mûsícÛ se
striktnû poãítají jen ty z akademického
roku, takÏe pokud student neabsolvuje
tfietí, prázdninov˘ semestr, stát mu
pomáhá zhruba sedm let. Stát je tak
‰tûdr ,̆ Ïe Finové studují do tfiiceti let
a dûti plánují je‰tû pozdûji, pokud vÛbec,
coÏ stejnû jako u nás velmi zatûÏuje
dÛchodov˘ systém.
·estnáct státních univerzit (pfii 5,2 mil.
obyvatel) zaji‰Èuje napfiíklad kvalitní uby-
tování v studentsk˘ch garsoniérách za
150 aÏ 200 EUR mûsíãnû (v˘jimkou je
metropole Helsinky, kde je nájem na kole-
jích a studentsk˘ Ïivot obecnû mnohem
nákladnûj‰í). Souãástí kaÏdé koleje jsou

bezpodmíneãné sauny, vÏdyÈ ve Finsku
dnes pfiipadá jedna sauna na tfii obyvatele!
V kolejní kuchyni, kterou vût‰inou sdílí
dvojice studentÛ, b˘vá lednice, mrazák
i sporák, nájemníci si mohou ze skladu
pÛjãovat lampy a dal‰í vybavení vãetnû
nádobí.
Fin‰tí studenti mají státem garantované
sociální v˘hody v podobû slev na cokoli
vãetnû jídla. Tfieba v menze stfiedofin-
ského univerzitního mûsta Jyväskylä
pofiídíte v˘born˘ obûd za 2,50 EUR, nená-
roãn˘m studentÛm vystaãí tento pfiísun
kalorií na cel˘ den. Finové jsou zvyklí jíst
dlouho a vydatnû, k spoãítání chodÛ prsty
nestaãí.
Ke dvûma úfiedním jazykÛm, fin‰tinû
a ‰véd‰tinû, ve ‰kole velmi záhy pfiib˘vají
dal‰í. Mladí Finové také s oblibou nav‰tû-
vují pfiedná‰ky v angliãtinû, urãené
zahraniãním studentÛm, které si finské
univerzity vyloÏenû h˘ãkají.
Stát sice uvaÏuje o sníÏení pfiíspûvkÛ
urãen˘ch pfiímo studentÛm, ale vysokou
úroveÀ v˘uky a nadprÛmûrné platy vyu-
ãujících tento fakt nezasáhne. Finsko
zfiejmû nadále zÛstane oázou pro mladé
akademiky.

Nûmecko a Polsko:
Bez kolejí to taky jde
V Nûmecku si vût‰ina studentÛ zvykla
bydlet samostatnû v bytech, protoÏe
kapacita kolejí ani zdaleka nestaãí. To je
opravdu ‰koda, protoÏe nûmecké koleje
b˘vají vybavené mnohem luxusnûji neÏ
leckteré ãeské domácnosti.
Napfiíklad v Lipsku Ïijí na kolejích 
pfieváÏnû cizinci a ostatní si hledají místo
ve spoleãn˘ch bytech, tedy Wohn-
gemeinschaften neboli WG. V Nûmecku
uÏ totiÏ plnû fungují studentské pÛjãky,
takÏe pro studenty není problém pfiiplatit
si ke standardním 160-–200 EUR (cena za
jednolÛÏkov˘ pokoj s kuchyÀkou spoleã-
nou pro chodbu) pár dal‰ích, aby mohli
bydlet s pfiáteli v pronajat˘ch domech
oddûlenû od rodiãÛ. Univerzita pomáhá
studentÛm pfii organizaci spoleãného
bydlení podobnû jako v Británii.
V nûmeck˘ch menzách se mÛÏete setkat
s kuriózními plastov˘mi tácy s prohlub-
nûmi, do nichÏ vám pracovníci vpraví
poÏadovan˘ pokrm. Stejnû jako v ãesk˘ch

jídelnách mají studenti moÏnost v˘bûru
z nûkolika jídel, jejichÏ cena se pohybuje
od 1 EUR za nejlevnûj‰í do 2,50 za v pod-
statû minutkové jídlo. Pfiístup do menzy
má i neakademická vefiejnost, ale jen stu-
denti mají nárok na státní pfiíspûvky na
obûd.
Pol‰tí studenti naopak nejsou zvyklí na
koleje ani na menzy: za byty platí zhruba
40 EUR mûsíãnû, ov‰em ve Var‰avû klidnû
i dvojnásobek. Na obûdy chodí do tzv.
mléãn˘ch barÛ, které provozují soukromí
majitelé poblíÏ ‰kol a jeÏ nabízejí menu za
necelá 2 EUR. Pokud jde o pfiizpÛsobení
se evropsk˘m normám, jsou Poláci trochu
za námi: zdaleka ne v‰echny ‰koly mají
kreditní systém a polské erasmovské sti-
pendium pro pobyt ve Finsku loni ãinilo
jen 210 EUR mûsíãnû, zatímco ãe‰tí stu-
denti dostávají pro stejnou destinaci
ãástku zhruba dvojnásobnou. V Polsku
navíc stále panuje ponûkud leÏérní pfiístup
ke studiu – nejãastûji proná‰ená vûta
v akademickém prostfiedí totiÏ údajnû zní
„Prosze jedno piwo“.

Studenti jsou pfiizpÛsobiví tvorové, a jak
je vidût, neexistuje jediná moÏnost, jak jim
zajistit pohodlí. Cesty jsou v zásadû dvû:
buì dát studentÛm vût‰í svobodu a vût‰í
zodpovûdnost, nebo se o nû organizo-
vanû starat, jak bylo dosud v âesku
zvykem. KaÏd˘ si mÛÏe s kalkulaãkou
a kurzovním lístek spoãítat, jak by se mu
v zahraniãí bydlelo a zaÏívalo.

(Autor: redakãní kolektiv)

47

âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

Nûmecká Univerzita Friedricha Schillera v Jenû

FO
TO

:F
R

IE
D

R
IC

H
-S

C
H

IL
LE

R
-U

N
IV

ER
SI

TÄ
T

 JE
N

A

UKF_03/2005  7.10.2005 13:27  Stránka 47



Jméno: Maro‰ Klaãko
Vûk: 24
Fakulta: Evangelická teologická fakulta 
Obor: Evangelická teologie
Roãník: 5.

1) Programy rozvíjajúce osobnú spiritua-
litu.

2) Do vedeck˘ch projektov na ktor˘ch sa
fakulta zúãastÀuje.

3) Zaujíma.

4) Je to v poriadku.

5) Nie. Neviem.

Jméno: Daniel Rinke
Vûk: 24
Fakulta: Právnická
Obor: Právo
Roãník: 3.

1) Moderní pfiístupy ve v˘uce – míÀ
memorování, více praxe.

2) Nové odpovídající ubytovací kapacity
pro studenty.

3) Nemyslím, spí‰e jsou studenti povaÏo-
váni pouze za poloÏky ve v˘kazech.

4) Vzhledem k tomu, Ïe ve‰kerá v˘uka na
právnické fakultû (aÏ na nûkteré sporty)
je v jedné budovû, tak vyhovuje.

5) Nebyl. V nûkter˘ch oblastech urãitû
více praktick˘ch cviãení.

Jméno: Jozef Malík
Vûk: 23
Fakulta: 1. lékafiská fakulta
Obor: Lékafiství
Roãník: 5.

1) Kvalitné stravovacie zariadenie.

2) V prvom rade do vylep‰enia systému
a celkovej organizácie klinick˘ch stáÏí,
zv˘‰enia poãtu miest pre ‰túdium (väã‰ia
‰tudovÀa) a ‰túdijnych materiálov (knihy,
skripta, guidy…) a informaãného systému
(elektronické prístupové karty, atd.).
V neposlednej rade aj sluÏieb (uÏ spomi-
naná kantína/bufet).

3) Nie.

4) Mal som moÏnosÈ ‰esÈ mesiacov b˘vaÈ
v kampuse. Obidva majú svoje v˘hody aj
nev˘hody. Osobne preferujem „praÏské“
usporiadanie.

5) Systém, poãet a dæÏka trvania klinick˘ch
stáÏí a celkového zaãlenenia ‰tudentov do

diania na oddeleniach, hlavne praktickej
ãasti v˘uky. Je nefér voãi ‰tudentovi medi-
cíny, keì je viac ‰tudentov ako pacientov.

Jméno: Jifií Náhlovsk˘
Vûk: 25 let
Fakulta: 2. lékafiská
Obor: V‰eobecné lékafiství
Roãník: 6.

1) Na na‰í fakultû je na pfiibliÏnû tisíc stu-
dentÛ ve v‰ech roãnících a studijních
programech pouze deset poãítaãÛ s pfií-
stupem na internet. Studenti nebydlící na
zasíÈovan˘ch pokojích na koleji ãi nemající
poãítaã doma jsou tak odsouzeni k ãekání
ãi dobré vÛli kamarádÛ. Problém s pfiístu-
pem k informacím se t˘ká i na‰í knihovny,
kde není dost financí na nákup nov˘ch
a kvalitních uãebnic.

2) Nem˘lím-li se, pak je uÏ nûjakou dobu
dokonãen projekt na stavbu nové budovy
dûkanátu a v˘ukov˘ch prostor. Bylo by
velmi dobré, kdyby se tento projekt
podafiilo zrealizovat, protoÏe takhle jsme
ponûkud trnem v oku vedení fakultní
nemocnice Motol. Dal‰í investice by se
mohly t˘kat m˘ch steskÛ v bodû 1).

3) Myslím, Ïe vedení na‰í fakulty je
pomûrnû vstfiícné k potfiebám studentÛ –
dovede nás vyslechnout a ãinit kroky,
které jsou opodstatnûné a Ïádoucí. JelikoÏ
jsem jako student 2. lékafiské fakulty, která
má sídlo v Motole, ponûkud stranou celo-
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univerzitního dûní, nemohu se k nûmu
pfiíli‰ fundovanû vyjádfiit.

4) Vzhledem k tomu, Ïe ve‰kerou v˘uku
(kromû anatomie, tûlocviku a pár 
specializovan˘ch odborn˘ch stáÏí na ‰piã-
kov˘ch pracovi‰tích) máme v nemocnici
Motol ãi na teoretick˘ch ústavech na
PlzeÀské, coÏ je necel˘ kilometr od nemoc-
nice, musím fiíci, Ïe co se m˘ch studií t˘ãe,
v podstatû mám dojem, Ïe na‰e fakulta je
„kampusovû“ uspofiádána. Systém na‰í uni-
verzity se vyvíjel organicky bûhem staletí,
takÏe honba za kampusov˘m systémem
vystavûn˘m na zelené louce po vzoru
anglosaském je ponûkud slepá.

5) Já osobnû jsem na stáÏi nebyl, nicménû
po debatách s mnoha spoluÏáky, ktefií se
do zahraniãí podívali, mi pfiijde sympa-
tick˘ systém osobních poradcÛ v rámci
univerzity, ktefií slouÏí zejména pro stu-
denty niÏ‰ích roãníkÛ jako prÛvodci
univerzitním dûním a usnadÀují orientaci
v nelehkém zaãátku.

Jméno: Ondfiej Mû‰Èák
Vûk: 24
Fakulta: 3. lékafiská fakulta
Obor: V‰eobecné lékafiství
Roãník: 6.

1) Na celé univerzitû je vzhledem k vel-
kému poãtu studentÛ ãasto problém
s prostory a vybavením. Také mi chybí
poplatky za studium, alespoÀ symbolické.
Myslím, Ïe studenti by si tak studia je‰tû
více váÏili. Na na‰í fakultû bychom mohli
více vyuÏívat informaãní technologie.

2) Nejvût‰í ãástka z fakultního rozpoãtu
jde kaÏdoroãnû na platy zamûstnancÛ.
I kdyÏ je situace na na‰í fakultû celkem
dobrá, stále je zde velk˘ prostor k zvy‰o-
vání platÛ asistentÛ, docentÛ i profesorÛ.
Práce tûchto odborníkÛ musí b˘t kvalitnû
ohodnocena.

3) Na‰e fakulta, resp. kolegium dûkana
a senát, se zajímá o potfieby studentÛ
hodnû, hlavnû prostfiednictvím evalu-
ace. Na tu se klade velk˘ dÛraz a stále
se vylep‰uje. O nestudijní „potfieby“
studentÛ se zase stará na‰e studentská
organizace Trimed. Co se t˘ãe celé uni-
verzity, je to mnohem hor‰í. Napfiíklad
nepochopitelné pochybení pfii jednání
o dotacích na ubytování. Studenti UK
z toho vy‰li nejhÛfie. Poplatky za stu-
dium nejsou prÛchodné sociálnû ani
politicky, ale náhlé zdraÏení ubytování
na kolejích o víc neÏ 10 000 roãnû
nevadí.

4) Rozmístûní UK vypl˘vá z její historie
a také ze struktury Prahy. Praktiãtûj‰í by
moÏná bylo, kdyby vût‰ina budov, vãetnû
sportovního centra, byla na jednom místû.
Na‰e fakulta má vût‰inu teoretick˘ch pra-
covi‰È v areálu Vinohradské nemocnice.
Více cestujeme aÏ pfii klinické v˘uce mezi
jednotliv˘mi praÏsk˘mi nemocnicemi.

5) Mûl jsem moÏnost absolvovat nûkolik
zahraniãních pobytÛ a myslím, Ïe v˘uka na
na‰í ‰kole je v porovnání se zahraniãím na
velmi dobré úrovni. Naposledy jsem byl
na stáÏi v Mexiku v Guadalajafie. Nemûl
jsem zde pfiíleÏitost poznat dûní na celé
univerzitû, pouze na lékafiské fakultû. Ve
vy‰‰ích roãnících mají studenti praktickou
v˘uku témûfi kaÏd˘ den, od rána do
veãera, cel˘ rok. Pfievzal bych více prak-
tické v˘uky, ale zase s mírou…

Jméno: Tomá‰ Kobsa
Vûk: 24
Fakulta: Lékafiská fakulta v Plzni
Obor: V‰eobecné lékafiství
Roãník: 3.

1) Chybí mi tu vlastní sportovní hala,
která by se dala vyuÏívat i v dobû mimo
v˘uku, a kvalitnû zpracované a pravidelnû
vycházející studentské noviny.

2) Právû do nové sportovní haly, protoÏe
vût‰ina budov je v pronájmu, a zbyteãnû tak
utíkají finance, které by se daly vyuÏít jinak.

3) Akademick˘ senát i prodûkani vychází
studentÛm vstfiíc, i úfiední formou pfies
studijní oddûlení.

4) Kampusové uspofiádání by bylo fajn, ale
dojíÏdûní do nemocnice na oddûlení je
pro studenty nutností a zároveÀ samo-
zfiejmostí, s tím nikdo nic neudûlá.V Plzni
jsou dvû fakultní nemocnice, kaÏdá na
jiném konci mûsta, kam studenti musí
docházet.

5) V zahraniãí jsem nestudoval.
UpfiednostÀují se studenti z vy‰‰ích roã-
níkÛ, kapacita zahraniãních stáÏí je
omezená.

Jméno: Krist˘na Novotná
Vûk: 24
Fakulta: Lékafiská fakulta v Hradci

Králové
Obor: V‰eobecné lékafiství
Roãník: 6.

1) Do pátého roãníku to byl vstfiícn˘ pfií-
stup studijního oddûlení. I zápis do dal‰ího
roãníku byla pro mû noãní mÛra.A proto
bych teì ráda podûkovala Bc. Ivetû
Chrtkové za její profesionální pfiístup.

2) Myslím, Ïe by se mûli lépe ohodnotit
vyuãující klinici, aby praktika na klinick˘ch
oborech mûla smysl. Je totiÏ nepfiíjemné,
kdyÏ je jeden a ten sam˘ vyuãující na
ambulanci, oddûlení i mediky.

3) Myslím si, Ïe ano.

4) Nejsem si jistá, jestli by kampusové
uspofiádání ‰lo na lékafiské fakultû
úspû‰nû aplikovat.

5) BohuÏel, v zahraniãí jsem nebyla.
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Jméno: Radka Kunderová
Vûk: 23
Fakulta: Filozofická 
Obor: Divadelní vûda 
Roãník: 4.

1) Odpovídající finanãní ohodnocení
pedagogÛ. Ti nejlep‰í odcházejí, protoÏe
na nû nejsou peníze.

2) Právû do platÛ pedagogÛ a doktorandÛ.

3) Nemám pocit, Ïe by se univerzita o mé
potfieby zajímala.

4) Vyhovuje mi. Mám ráda procházky
Star˘m Mûstem.

5) Zorganizovali jsme si exkurzi do ¤ecka,
abychom zkoumali antická divadla. Jsme
rádi, Ïe nás fakulta podpofiila úãelov˘mi sti-
pendii. Bylo by skvûlé, kdyby exkurze byly
samozfiejmou souãástí uãebního plánu.

Jméno: Lenka Dvofiáková
Vûk: 22
Fakulta: Pfiírodovûdecká
Obor: Uãitelství – biologie
Roãník: 4.

1) Na fakultû mi asi ze v‰eho nejvíc chybí
orgán, kter˘ by komunikoval se studenty
a kontroloval v‰echno, co se t˘ká vztahu
student – profesor (napfi. prÛbûh zkou‰ek,
pfiedná‰ek, cviãení). Navíc úroveÀ v˘uky
nûkter˘ch pfiedmûtÛ je velmi slabá.

2) Fakulta je teì v obrovské rekonstrukci
a v˘‰i platÛ doktorandÛ neznám. Opravdu
mû nic nenapadá.

3) Urãitû je na fakultû mnoÏství lidí, ktefií
se o studenty snaÏí starat.Ale ta pomoc je
spí‰ z jejich vlastního uváÏení, neÏ Ïe by
vznikla po konzultaci se studenty.

4) Rozmístûní budov mi rozhodnû nevy-
hovuje. Zvlá‰È studenti mezifakultního
studia stráví aÏ pût hodin dennû jen pfie-
jíÏdûním mezi fakultami! 

5) Na studijním pobytu v zahraniãí jsem
nebyla.

Jméno: Pavel Jiroutek
Vûk: 25
Fakulta: Matematicko-fyzikální
Obor: Informatika
Roãník: 1., doktorand

1) BohuÏel (vlastnû moÏná bohudík)
nejsem schopen vyzdvihnout Ïádnou
z oblastí t˘kajících se mého studia na UK
jako nejvíce do oãí bijící nedostatek. Se
svou fakultou jsem spokojen ,̆ pfiípadné
nedostatky UK se mû pfiíli‰ nedot˘kají.

2) Ideální by bylo propojit v˘zkumné pro-
jekty fakulty více s potfiebami vnûj‰ích
subjektÛ a hlavnû dbát na zapojení stu-
dentÛ do tûchto projektÛ. To by jim
umoÏnilo kvalitnûj‰í rozvoj vzhledem
k praxi a smysluplnûj‰í zadání jejich stu-
dentsk˘ch prací.

3) Se zamûstnanci studijního oddûlení
na‰í fakulty mám jen ty nejlep‰í zku‰e-
nosti. Jediná má potfieba od univerzity
bylo vyfiízení zahraniãní stáÏe a to pro-
bûhlo zcela bez problémÛ.

4) Budovy MFF jsou rozmístûny po celé
Praze, coÏ sice umoÏÀuje pfiespolním stu-
dentÛm poznat její krásy, ale dlouhé
pfiejezdy ubírají ãas jak jim, tak vyuãují-
cím. S tím se bohuÏel – vzhledem k tomu,
Ïe uÏ je Praha „hotová“ – asi nedá nic
dûlat.

5) Byl jsem na stáÏi v Nûmecku. Tamní
univerzita se mi zdála více otevfiená pro
zahraniãní studenty (napfiíklad nabízela
studium vût‰iny oborÛ i v angliãtinû),
a proto byla spoleãnost studentÛ mno-
hem pestfiej‰í. To by jistû místním
studentÛm i povûsti této zemû jen pro-
spûlo.

Jméno: Monika Polenová
Vûk: 21 let
Fakulta: Pedagogická
Obor: Uãitelství pro 2. stupeÀ Z·

a S·, Dûjepis – Základy 
spoleãensk˘ch vûd

Roãník: 4.

1) Na na‰í fakultû je v‰echno, co 
ãlovûk ke studiu nutnû potfiebuje.
Nicménû bych uvítala lep‰í vybavenost
poãítaãové uãebny a knihovny v˘poãetní
technikou a v knihovnû i poãtem knih
k vypÛjãení. Na fakultû se klade velk˘
dÛraz na v˘uku ekologie a Ïivotního pro-
stfiedí, ov‰em ko‰e na tfiídûní odpadu tu
chybí. Byla bych ráda, kdybychom vûci,
které se uãíme, mohli dûlat i v praxi.

2) Myslím, Ïe materiální vybavení není aÏ
tak katastrofální, jak se fiíká. Máme krás-
nou aulu, moderní pfiístavbu v podkroví…
Investovala bych pfiedev‰ím do platÛ
pfiedná‰ejících, aby z univerzit neutíkali
odborníci.

3) KaÏd˘ch 14 dní zasedá akademick˘
senát fakulty, kam dochází i dûkan, takÏe
myslím, Ïe zájem o potfieby studentÛ ze
strany vedení je.

4) UK je jedineãná právû tím, Ïe má své
budovy rozmístûné v centru Prahy,kde jsou
i knihovny, kavárny a spousta dal‰ích vûcí,
patfiících ke studentskému Ïivotu. Nechtûla
bych b˘t zavfiená cel˘ t˘den v kampusu na
okraji Prahy. Kdyby UK dala pfiednost kam-
pusovému uspofiádání, uÏ by to nebyla UK.
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5) Nebyla jsem, ale z toho, co vím o stu-
diu v jin˘ch zemích, mi pfiijde, Ïe studenti
a uãitelé jsou u nás dva oddûlené svûty.
Byla bych rad‰i za interaktivnûj‰í jednání.
Tím mám ale na mysli UK obecnû, napfií-
klad na na‰í katedfie dûjepisu jsou vztahy
mezi uãiteli a studenty vynikající.

Jméno: Martina Pafiízková
Vûk: 24
Fakulta: Fakulta sociálních vûd
Obor: Mediální studia
Roãník: 2.

1) Chybí mi komunikace mezi studenty
a profesory. Mezi katedrou a studenty.
DÛleÏité informace se ãasto dozvíme
pozdû nebo vÛbec. Hlavnû kvÛli neexi-
stenci elektronické komunikace.

2) Investice by mûly jít hlavnû do poãítaãÛ
a vybavení laboratofií pro praktickou
v˘uku. Zv˘‰ení platÛ pro externí pfiedná-
‰ející z praxe by zase mohlo pfiitáhnout
zajímavé odborníky.

3) Potfieby jsou individuální. KaÏd˘ ãeká
od studia nûco jiného. Mnû staãí, kdyÏ
mÛÏu chodit na pfiedná‰ky, které mû zají-
mají a uãí je zajímaví lidé. Nic jiného od
univerzity nechci.

4) Jsem spokojená.Teì chodím jen do jedné
budovy, ale kdyÏ jsme v prváku na nûkteré
pfiedná‰ky jezdili na druh˘ konec mûsta,byla
to aspoÀ zábava. V uzavfieném prostfiedí,
jaké má tfieba âeská zemûdûlská univerzita
v Suchdole, by se mi moc nelíbilo.

5) Byla jsem na Egejské univerzitû
v ¤ecku. Rozhodnû bych nedoporuãovala
pfiebírat systém tfiíhodinov˘ch pfiedná‰ek,
kter˘ tam funguje. Ale studenti tam, jako
skoro v‰ude v zahraniãí, mnohem více
pracují ve skupinách a vybírají si ke zpra-
cování témata, která je baví, nikdo jim nic
nepfiedepisuje.

Jméno: Jan Hudeãek
Vûk: 22
Fakulta: Fakulta tûlesné v˘chovy

a sportu 
Obor: Tûlesná v˘chova a sport
Roãník: 2.

1) Vzhledem ke svému zatím krátkému
pÛsobení na fakultû jsem nezaznamenal
zásadnûj‰í vûc, která by mi chybûla ãi mû
nûjak zásadnû omezovala.

2) Podpora projektÛ pro v˘mûnu zku‰e-
ností se ‰kolami stejného zamûfiení nejen
v evropsk˘ch státech.

3) V rámci systému studia na FTVS si 
myslím, Ïe ano.

4) V zásadû mi nevadí. A z hlediska na‰í
fakulty je multifunkãní zafiízení pro
potfieby studia celkem nereálné.

5) Nebyl, ale rád bych této moÏnosti
v budoucnu vyuÏil.

Jméno: Barbora Jandová
Vûk: 24 
Fakulta: Fakulta humanitních studií 
Obor: magistersk˘ obor Obãansk˘

sektor
Roãník: 3.

1) Nic podstatného mû nenapadá, moÏná
lep‰í technické vybavení (kopírky, poãí-
taãe) pro studenty, ktefií nav‰tûvují
pfiedná‰ky na HÛrce.

2) Kromû technického vybavení, které je
ale podle mého názoru aÏ na v˘jimky na

vysoké úrovni, urãitû na platy schopn˘ch
uãitelÛ a na stipendia.

3) Podle mého názoru ano, respektive
studenti mají moÏnost svoje potfieby pre-
zentovat jak v rámci informaãního
systému, tak svou úãastí na jednáních
Akademického senátu. Problém vidím
spí‰e v nepfiíli‰ velkém zájmu studentÛ.

4) Nevím, ale pro pestfiej‰í studentsk˘
Ïivot by bylo moÏná pfiíznivûj‰í kampu-
sové uspofiádání.

5) Ne. Nebyla.
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„FILMÁâ“ 
(A BATMAN) 
SE VRACÍ !!!
Milí studenti a zamûstnanci UK,
jen pro vás se po letní pauze znovu
rozvíjí plátno Filmového semináfie! 
NezáleÏí na tom, jestli nosíte profesorsk˘
titul nebo dredy a pro‰lapané boty.
Trpíte-li filmovou abstinencí, prostû se
pfiijìte zaregistrovat. Jako kaÏd˘ rok
mÛÏete nav‰tûvovat vÏdy v úter˘ pfied-
premiérové filmy. Za jeden semestr
zaplatíte pouhou stokorunu. KaÏdé pro-
mítání bude tradiãnû zahajovat filmov˘
kritik doc. Michal ·obr. ·anci zaregistro-
vat se budete mít 18. a 25. fiíjna 
a 1. listopadu vÏdy od 16 do 19 hodin
pfied tzv. Modrou posluchárnou (Celetná
20, 1. patro, ãíslo dvefií 140) v budovû
Rektorátu UK. Staãí pfiinést jen prÛkaz
studenta (nebo ISIC kartu s platnou
známkou na tento akademick˘ rok) 
ãi zamûstnaneckou kartu a bankovku
s portrétem zakladatele na‰í ‰koly.
V‰echny drobné, drobnûj‰í aÏ podrobné
informace naleznete na adrese 
http://novy-certik.ruk.cuni.cz:8080/fs/projekce/.
Úspû‰n˘ start do nového 
akademického roku vám pfieje
organizaãní t˘m „filmáãe“! 

P. S.: Chtûli bychom zaãít francouzsk˘m
dokumentem reÏiséra Luca Jacqueta
Putování tuãÀákÛ dne 18. 10. Sledujte
prosím web!
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Evropská akademická pÛda nepfiihlíÏí
tomuto dûní neãinnû. Byli to ostatnû vÏdy
vzdûlanci, ktefií byli nejen schopni se
dohovofiit, ale ktefií my‰lenku sjednocené
Evropy propagovali a hájili pfied sv˘mi
nezral˘mi souãasníky. Symbol tohoto
hnutí, Erasmus Rotterdamsk ,̆ v˘mluvn˘
zastánce humanistického svûtového ide-
álu a duchovního spfiíznûní, se proto ne
náhodou stal i symbolem mezinárodního
vysoko‰kolského vzdûlávacího programu
SOCRATES ERASMUS, kter˘ otevfiel aka-
demikÛm evropské univerzity. Mobilita
studentÛ a uãitelÛ se stala jedním ze
základních kamenÛ BoloÀského procesu,
zahájeného v roce 1997 na Sorbonnû.
Právû zde byla u pfiíleÏitosti 700. v˘roãí
pafiíÏské univerzity pfiijata deklarace
o harmonizaci evropského vysokého
‰kolství. O dva roky pozdûji se pak na
boloÀské univerzitû, právû oslavující své
810. narozeniny, pfiihlásilo k velkorysé
reformû evropského vysokého ‰kolství
smûfiující k vytvofiení Evropského pro-
storu vysoko‰kolského vzdûlávání na 29
evropsk˘ch zemí.

Brány Evropy otevfiené
My‰lenka spoleãného vzdûlávacího pro-
storu, a tedy moÏnost ãerpat bûhem
studia vûdomosti a inspiraci na dal‰ích
vûhlasn˘ch univerzitách, svobodomyslnou
akademickou Evropu nadchla. Jen tak si
lze vysvûtlit, Ïe jiÏ roku 1995 pfiistoupilo
dobrovolnû na 160 univerzit k pfiestavbû
struktury studia na bakaláfisk ,̆ navazující

magistersk˘ a doktorsk˘ stupeÀ, shodly
se na principech spoleãného evropského
kreditního systému (European Credit
Transfer System, ve zkratce ECTS)
a vytvofiily sítû koordinátorÛ pro mobilitu
studentÛ a uãitelÛ. Zmínûná opatfiení pfii-
spûla zásadním zpÛsobem k pfiehlednosti
rÛznorod˘ch národních vzdûlávacích
systémÛ a souãasnû se stala i nástrojem
pro posuzování rozsahu a kvality studia
absolvovaného v zahraniãí. DÛraz byl od
poãátku kladen i na popis profesních
dovedností, jichÏ absolvent vysoké ‰koly
nabude a které budou popfiípadû rozho-
dovat o jeho uplatnitelnosti na
evropském ãi svûtovém trhu práce.
Univerzita Karlova zachytila nástup
boloÀského hnutí vãas. Od roku 1997
zaãaly na‰e fakulty vydávat informaãní
balíãky (Information ECTS Package),
které umoÏÀovaly zahraniãním partne-
rÛm orientovat se ve studijní nabídce.
Díky této systematické práci zaãali na‰i
studenti cestovat na zahraniãní univerzity
a získávaly se první zku‰enosti se zahra-
niãními studenty pfiijíÏdûjícími k nám.
O tom, jak se úsilí vloÏené do podpory
mezinárodní mobility zhodnotilo, vypo-
vídá nûkolik následujících údajÛ. V rámci
mezinárodních vzdûlávacích programÛ
nav‰tívilo v roce 1999 na‰i univerzitu 336
zahraniãních studentÛ a 106 uãitelÛ a na
evropské univerzity z UK vycestovalo 146
studentÛ a 79 uãitelÛ. O pût let pozdûji,
v roce 2004, nav‰tívilo UK 1 014 zahra-
niãních studentÛ a 135 pedagogÛ, zatímco
v zahraniãí vyuãovalo 106 na‰ich peda-
gogÛ a studovalo 1 510 studentÛ. Poslední
uvedené ãíslo pfiedstavuje 42 % v‰ech stu-
dentÛ âeské republiky, ktefií v roce 2004
nav‰tívili zahraniãní vysoké ‰koly, a sou-
ãasnû znamená i nejvût‰í mobilitu

studentÛ z univerzit nov˘ch ãlensk˘ch
zemí EU. Neménû potû‰itelná je i skuteã-
nost, Ïe poãty na‰ich „mobilních“
studentÛ stále vzrÛstají.
První zku‰enosti se zavádûním kreditÛ pfii
pfiípravû ECTS balíãkÛ inspirovaly k zahá-
jení reformy studia v rámci UK. Na
nûkolika ze 17 fakult univerzity byl zave-
den kreditní systém, studijní bariéry mezi
fakultami v‰ak tyto ãásteãné kroky neod-
stranily. Stále rostoucí potfieba
prostupnosti studia a individualizace stu-
dijních plánÛ nakonec vyústila v pfiijetí
celouniverzitního kreditního systému
typu ECTS. Komunikaci mezi pfiíbuzn˘mi
obory v rámci dané fakulty i mezi fakul-
tami v˘raznû bránila i strukturní
inkompatibilita studijních programÛ,
a motivovala tak k jejich postupné
restrukturalizaci na tfiístupÀov˘ evropsk˘
model, s v˘jimkou nûkolika tradiãnû sou-
visl˘ch magistersk˘ch programÛ.
Naplnûním dvou základních principÛ
BoloÀské konvence se tak otevírá prostor
maximálnímu vyuÏití intelektuálního
bohatství univerzity ke vzdûlání studentÛ
domácích i zahraniãních.
V tomto roce UK splnila i dal‰í úkol, ke
kterému se âeská republika zavázala
v roce 2003 v rámci Berlínského komu-
niké, a vydává sv˘m absolventÛm Dodatek
k diplomu. Tento dokument upfiesÀuje
údaje o absolvovaném studiu a napomáhá
k usnadnûní akademického i profesního
uznání dosaÏené kvalifikace.

Program ERASMUS MUNDUS
Dosavadní bilance mezinárodního vzdûlá-
vacího programu SOCRATES ERASMUS
je mimofiádnû úspû‰ná. Za deset let jeho
trvání se evropsk˘m vysok˘m ‰kolám
podafiilo vybudovat funkãní kontakty,
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REFORMA EVROPSK¯CH VYSOK¯CH ·KOL
ANEB NÁVRAT KE KO¤ENÒM
Jaroslava Svobodová

Zdá se, Ïe Evropa na prahu tfietího tisíciletí koneãnû pfiehodnotila svou bolestnou a krvavou historii a pouãena
spûje ke konstruktivnímu smífiení. Je zfiejmé, Ïe ke zmoudfiení v˘znamnû pfiispûlo uvûdomûní si pozice evropského
kontinentu v dne‰ním svûtû. Ekonomické rozloÏení sil mocnû urychluje dorozumívání EvropanÛ a sjednocování na
v‰ech úrovních. ¤e‰í se otázka konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, pfiipravuje se harmonizace profesních
standardÛ pro spoleãn˘ trh práce.
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mechanizmy v˘mûny akademikÛ se stávají
standardní souãástí studia. Projekt ERAS-
MUS poskytl celému milionu studentÛ
moÏnost studovat v zahraniãí. Strategie
spoleãného vzdûlávacího prostoru se
proto pfiesouvá, spolu se ‰tûdrou evrop-
skou finanãní podporou, k dal‰ím cílÛm.Ty
by mûl naplnit nov˘ mezinárodní vzdûlá-
vací program ERASMUS MUNDUS,
zamûfien˘ na ãtyfii tematické okruhy – tzv.
Akce:
1. formulace mezinárodních navazujících
magistersk˘ch studijních programÛ, vzni-
kajících ve spolupráci alespoÀ tfií
partnersk˘ch univerzit vãetnû univerzit
mimo evropsk˘ kontinent a zakonãen˘ch
spoleãn˘mi diplomy (joint degree)
2. poskytování stipendií studentÛm a vûd-
cÛm z mimoevropsk˘ch univerzit na úãast
v mezinárodních studijních programech
3. podpora pobytu evropsk˘ch partnerÛ
na mimoevropsk˘ch univerzitách 
4. zv˘‰ení atraktivnosti a prestiÏe vy-
soko‰kolského studia na evropsk˘ch
univerzitách

Oãekávan˘m v˘stupem Erasmus Mundus
je zv˘‰ení kvality vysoko‰kolského vzdûlá-
vání a podpora mezikulturního sbliÏování.
O závaÏnosti nového programu svûdãí
i jeho rozpoãet. Ten pro období let
2004–2008 ãítá 230 milionÛ €.
V souãasnosti jsou do mezinárodního
programu Erasmus Mundus zapojeny
sv˘mi projekty tfii fakulty – MFF UK, FF
UK a PedF UK. Dal‰í ãtyfii projekty, dva na
FF UK a po jednom na 1. LF UK a ETF
UK, jsou ve fázi pfiípravn˘ch jednání s dal-
‰ími partnery. Vzhledem k prestiÏní
povaze tûchto aktivit a pro inspiraci dal-
‰ím fakultním pracovi‰tím poskytli
kolegové participující v jiÏ realizovan˘ch
projektech jejich struãné charakteristiky.

Projekty ERASMUS MUNDUS na
fakultách UK

1. Projekt LATER: Language
Technology Erasmus Mundus
Programme – MFF UK

LATER je projektem v rámci Akce 4, zvy-
‰ování atraktivnosti. Trvá jeden rok, od 
1. 10. 2004 do 30. 9. 2005, a slouÏí propa-

gaci evropského vysoko‰kolského vzdû-
lávání v oblasti komputaãní lingvistiky
a jazykov˘ch technologií. Úãastní se 
ho ãtyfii univerzitní pracovi‰tû 
– Department of Computational
Linguistics and Phonetics, Saarland
University jako koordinátor, dále
Department of Computer Science and
Artificial Intelligence, University of
Malta, Department of Computational
Linguistics, Copenhagen Business
School, a koneãnû Ústav formální a apli-
kované lingvistiky z MFF UK.
StûÏejní náplní projektu bylo organizo-
vání kolokvií a sérií pfiedná‰ek v oblasti
komputaãní lingvistiky, kter˘ch se úãast-
nili zejména studenti a vûdci z tzv. tfietích
zemí, ale i studenti zúãastnûn˘ch univer-
zit. Projekt LATER nám umoÏnil
uspofiádat dal‰í, jiÏ 20. roãník tradiãní
Jarní ‰koly Viléma Mathesia. Díky nûmu
jsme mohli pozvat dva ‰piãkové pfiedná-
‰ející, prof. Eugena Charniaka a prof.
Maghi King z USA, a poskytnout stipen-
dia dvanácti studentÛm ze tfietích zemí.
Cyklus pfiedná‰ek s velk˘m zájmem pfii-
vítalo i na 50 domácích posluchaãÛ,
z nichÏ pfieváÏnou ãást tvofiili studenti
MFF. Podobné, i kdyÏ rozsahem men‰í
akce uspofiádali i ostatní partnefii.
Dal‰ím pfiínosem byla propagace zúãast-
nûn˘ch univerzit a jejich magistersk˘ch
programÛ na mezinárodních konferen-
cích (ACL ve Spojen˘ch státech,
HLT/EMNLP ve Vancouveru, MT Summit
v Thajsku) a na mezinárodních letních
‰kolách (ESSLLI). Cílem bylo seznámit
nadané a perspektivní studenty zejména
z Asie s moÏnostmi studia v Evropû.
Velká pozornost byla v rámci programu
LATER vûnována koordinaci a imple-
mentaci integrovaného magisterského
kurzu v oboru jazykov˘ch technologií
a komputaãní lingvistiky, magisterskému
studijnímu programu LCT, Language and
Communication Technologies. Tyto pro-
gramy umoÏÀují studentÛm získat
v rámci jednoho magisterského studia
diplomy dvou univerzit. Pro na‰e stu-
denty je lákavé zejména studium
v Saarbrückenu, kde je vynikající praco-
vi‰tû zab˘vající se zpracováním
pfiirozeného jazyka, s nímÏ máme
v˘borné zku‰enosti z projektu Sokrates.

Jakkoliv komplikovaná a pracná je inte-
grace jednotliv˘ch studijních programÛ,
jde o projekt, kter˘ jistû pfiispûje ke zv˘-
‰ení prestiÏe oboru matematická
lingvistika na MFF UK a roz‰ífií moÏnosti
na‰ich studentÛ.
(Pfiíspûvek poskytla Mgr. Markéta
Lopatková, MFF UK)

2. Projekt SEN: Navazující 
magistersk˘ program Speciální
pedagogika – PedF UK

Projekt spadá do 1. okruhu, t˘kajícího se
mezinárodních studijních programÛ,
a bude uskuteãÀován ve spolupráci
s partnersk˘mi univerzitami z Velké
Británie a Holandska. Program byl zahá-
jen 31. 8. 2005 v Británii, poté bude
pokraãovat v Holandsku a v bfieznu pfií‰-
tího roku budou jeho studenti pob˘vat
v Praze, v rámci modulu zaji‰Èovaného
Pedagogickou fakultou UK.
Z dosavadních zku‰eností vypl˘vají
zejména následující skuteãnosti, na nûÏ
doporuãujeme potenciálním partnerÛm
v programu Erasmus Mundus brát ohled:
1. Kritéria v˘bûru uchazeãÛ. Kritéria pfii-
jetí uchazeãÛ do studijního programu se
mohou na partnersk˘ch vysok˘ch ‰ko-
lách v˘raznû li‰it. Napfi. ve Velké Británii
je pro pfiijetí do navazujícího magister-
ského studia uznána jako ekvivalent
bakaláfiského diplomu praxe v oboru,
coÏ ná‰ zákon o vysok˘ch ‰kolách neu-
moÏÀuje. Je proto tfieba kritéria pro
pfiijetí stanovit tak, aby odpovídala
národním vysoko‰kolsk˘m pfiedpisÛm.
2. Spoleãn˘ studijní a zku‰ební fiád. SZ¤
v programu Erasmus Mundus a víza pro-
gram Erasmus Mundus je urãen
i studentÛm mimo EU, pfiiãemÏ Evropská
komise stanovuje kvóty na poãty stu-
dentÛ z pfiíslu‰n˘ch zemí pfiijat˘ch do
programu. Vût‰inou se jedná o zemû,
které jsou z hlediska vízové politiky âR
problematické (Pákistán, Indie, Bangladé‰
aj.). Proces udûlování víz je proto znaãnû
komplikovan˘ a mÛÏe do jisté míry ohro-
zit úãast studenta na programu a jeho
dokonãení.
3. Studijní literatura. âe‰tí partnefii
mohou b˘t znev˘hodnûni nedostatkem
studijní literatury v anglickém jazyce.
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¤e‰ením mÛÏe b˘t zpfiístupnûní elektro-
nick˘ch knihoven partnersk˘ch univerzit
ãesk˘m lektorÛm. Pfii organizaci studij-
ního programu je tfieba brát ohled na
studenty se speciálními potfiebami a zaji-
stit odstranûní architektonick˘ch bariér,
pfiístupnost studijních materiálÛ aj.
(Pfiíspûvek poskytl Mgr. Jan ·i‰ka, 
PedF UK)

3. Projekt TEMA:Territoires
Européenes Masters – FF UK

Projekt TEMA, Territoires Européenes
Masters, je rovnûÏ projektem 1. okruhu.
Jeho cílem je vytvofiení mezinárodního
evropského navazujícího magisterského
programu. Nejedná se o teritoriální stu-
dia ve smyslu area studies, ale
o interdisciplinární program specializo-
van˘ na studium v˘voje novovûké
evropské spoleãnosti. Projekt iniciovala
Eotvos Lorand University v Budape‰ti
s ‰esti dal‰ími partnersk˘mi univerzi-
tami ze ·panûlska, Bulharska, Itálie,
Francie a âR. FF UK byla informována,
Ïe projekt byl Evropskou komisí pfiijat
a jeho pfiíprava a rozvoj budou finanãnû
dotovány po dobu pfií‰tích tfií let.
(Pfiíspûvek poskytla prof. Jana Králová,
prodûkanka pro studium na FF UK)

4. Projekty Erasmus Mundus 
v pfiípravû

Z dal‰ích ãtyfi v˘‰e zmínûn˘ch pfiipravova-
n˘ch projektÛ jsou dva projekty chystané
na FF UK: 1) spoleãn˘ evropsk˘ projekt
v˘uky ‰panûl‰tiny jako cizího jazyka, 2)
projekt zamûfien˘ na pfiekladatelství a tlu-
moãnictví. V roce 2004 probûhla jednání
s univerzitami v Alicante, Münsteru
a Cergy-Pontoise v PafiíÏi o spoleãné pfií-
pravû pfiekladatelÛ v kombinacích
‰panûl‰tina – francouz‰tina – nûmãina.
Studenti se úãastní doktorsk˘ch semináfiÛ
v Leuvenu (Belgie) a v Tarragonû ve ·pa-
nûlsku.
Ve tfietím pfiipravovaném mezinárodním
navazujícím magisterském programu 
Job Creation in Biotechnology participuje
1. LF UK; jedná se o projekt, kter˘ má
navazovat na jiÏ bûÏící stejnojmenn˘ baka-
láfisk˘ program. Poslední ze ãtyfi

navazujících magistersk˘ch programÛ,
jehoÏ pfiíprava je v jednání, je zamûfien 
na oblast pastoraãní práce a vzniká na
ETF UK.
KolegÛm, ktefií se sv˘mi projekty ve velmi
nároãné mezinárodní soutûÏi uspûli, bla-
hopfiejeme. Souãasnû pfiejeme úspû‰n˘
postup i v‰em dal‰ím pfiipravovan˘m pro-
jektÛm.
Je zfiejmé, Ïe pfii vyhledávání partnersk˘ch
univerzit je zvaÏována pfiedev‰ím jejich
odborná úroveÀ a spolehlivost, v nepo-
slední fiadû v‰ak také transparentnost
vzdûlávacího systému, studijních plánÛ,
moÏnost uznání dosaÏeného akademic-
kého vzdûlání a pfienos získan˘ch kreditÛ.
PrestiÏní známkou dÛvûryhodnosti insti-
tuce jako partnera pro mezinárodní
kooperaci typu Erasmus Mundus je certi-
fikát ECTS Label, udûlovan˘ Evropskou
komisí. Je propÛjãován institucím splÀují-
cím fiadu podmínek, jako je strukturované
studium, kreditní systém typu ECTS, úpln˘
popis vzdûlávacího systému. Díky dlouho-
dobé soustavné práci velké ãásti
akademické obce Univerzita Karlova
pfiedpoklady pro ECTS Label, a tedy i pro
rozvíjení mezinárodní spolupráce, napl-
Àuje. V‰em, kdo k tomuto pfiíznivému
stavu pfiispûli a pfiispívají, patfií uznání
a podûkování.
Stálou v˘zvou a podporou v této ãinnosti
je nám nepochybnû i poselství obsaÏené
jiÏ v zakládací listinû UK, kde se lze mimo
jiné doãíst: „Karel, z boÏí milosti fiímsk˘
král, vÏdy rozmnoÏitel fií‰e, a ãesk˘ král
(…) rozhodli se novû vytvofiit obecné
uãení v na‰em metropolitním a zvlá‰tû
pÛvabném mûstû praÏském, (…) tak, aby
na‰i vûrní obyvatelé království, ktefií bez
ustání laãní po plodech vûdûní, se nemu-
seli v cizích zemích dopro‰ovat almuÏny,
ale aby na‰li v království stÛl k poho‰tûní
prostfien˘ (…) a aby za svou slávu pova-
Ïovali, Ïe mohou jiné z ciziny k sobû
zvát.“ 
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FORUM

: Studenti

Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová,
CSc., je prorektorkou Univerzity Karlovy
pro studijní záleÏitosti a ãlenkou její
Vûdecké rady. Vyuãuje na Pfiírodovûdecké
fakultû UK, na Katedfie genetiky a mikrobi-
ologie.
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: Studnice dûjin

HlavÛv I. patologicko-anatomick˘ ústav. Jméno nese po v˘znamném ãeském patologickém anatomovi Jaroslavu Hlavovi (1855-1924). Stavba byla dokonãena roku 1921.
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Budovy Histologicko-embryologického ústavu a Fysiologického ústavu
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