
je mi potû‰ením a zároveÀ ctí pfiivítat vás
na úvodních stránkách dal‰ího vydání 
oficiálního univerzitního ãasopisu Forum,
jehoÏ tématem je tentokrát REKTOR
A UNIVERZITA KARLOVA.

Vzhledem k bohatému historiografickému
i faktografickému materiálu, t˘kajícímu se
postavení a promûn funkce rektora v prÛ-
bûhu ãasu, kter˘ najdete uvnitfi tohoto
ãísla, mi prosím dovolte, aby se mÛj úvod-
ník nesl spí‰e v ponûkud osobnûj‰ím
duchu. Rád bych v této souvislosti na zaãá-
tek trochu zavzpomínal – mé první setkání
s rektorem Univerzity Karlovy probûhlo
v pomûrnû raném, ba dokonce pfied‰kol-
ním vûku, kdyÏ jsem se zúãastnil doktorské
promoce své maminky. Pfiiznám se, Ïe
tehdy mne více neÏ rektor zaujal pedel,
kter˘ je ostatnû v˘raznou a neodmyslitel-
nou postavou univerzitních ceremonií
dodnes.
Od té doby jsem se do Aula magna vrátil
je‰tû nûkolikrát – na svoji magisterskou,
doktorskou a profesorskou promoci…
Pohled na goblén v ãele Velké auly, hymna,
slavnostní slib – to v‰e na mne pokaÏdé
velmi silnû pÛsobilo. Jakkoliv se vám v tuto
chvíli mÛÏe zdát moje vzpomínka ponûkud
patetická, domnívám se, Ïe právû pfii takové
pfiíleÏitosti si ãlovûk uvûdomí skuteãnou
váhu vûdûní a vzdûlání a z toho plynoucí
motivaci a odpovûdnost uÏívat jich uváÏenû
nejen ku prospûchu vlastnímu, ale také celé
spoleãnosti.
KdyÏ jsem se v roce 2000 stal ãlenem
Akademického senátu, poznal jsem rektora

UK – postavu dosud vídanou spí‰e v˘ji-
meãnû, pfii slavnostních pfiíleÏitostech –
jako pracovního partnera. Mûl jsem velké
‰tûstí, Ïe to byl právû profesor Wilhelm,
s nímÏ jsem mûl moÏnost fiadu let spolu-
pracovat. Právû díky nûmu jsem si
uvûdomil, Ïe rektor není pouze dÛstojnou
postavou v taláru, která dodává váÏnosti
akademick˘m ceremoniím, ale zároveÀ
vysoce v˘konn˘m manaÏerem, fiídícím „vel-
kou firmu“, kterou sv˘m jménem
reprezentuje smûrem k vefiejnosti, coÏ je
velmi zodpovûdná a nároãná pozice.
V posledních t˘dnech jsem byl velmi ãasto
tázán, zda a jak dlouho jsem zvaÏoval kan-
didaturu na funkci rektora na‰í alma mater
a zdali vím ãi tu‰ím, co v‰echno tato funkce
obná‰í a kolik spotfiebuje ãasu…
S povinnostmi a oficiální agendou, kterou má
rektor na starosti, jsem se seznamoval jiÏ
pfied sv˘m nástupem do funkce (k 1. únoru
2006). Brzy jsem v‰ak zjistil, Ïe mnoho
detailÛ a zdánliv˘ch drobností je psáno
jinde neÏ v oficiálních dokumentech, statu-
tech a zákonech o vysoké ‰kole. Z jednání
a z ãetn˘ch setkání s panem profesorem
Wilhelmem jsem vypozoroval, kolik ãin-
ností je pro rektora nepsanou a pfiitom
samozfiejmou, bûÏnou denní aktivitou.
A v‰echny tyto kaÏdodenní úkony, setkání
a jednání vût‰ího i men‰ího rozsahu smû-
fiují pfiedev‰ím k vytváfiení dobrého jména
univerzity. Kolik v této oblasti vykonal pro-
fesor Wilhelm nejen u nás, ale i ve svûtû,
bylo patrné napfiíklad z lednového setkání
Jeho Magnificence se ãleny diplomatick˘ch
sborÛ. S kaÏd˘m z velvyslancÛ se osobnû

rozlouãil, pohovofiil a bylo zfiejmé, Ïe se
nejedná jen o spoleãenskou povinnost.
Svûdãí o tom ostatnû fiada úspû‰n˘ch akcí,
mimo jiné Iberoamerická cena nebo
Evropské diskusní fórum.
Rád bych proto vyuÏil tohoto prostoru
a jistû i va‰ím jménem panu profesorovi
Wilhelmovi je‰tû jednou podûkoval za v‰e,
co udûlal v první fiadû pro Univerzitu
Karlovu, ale i jako pfiedseda âeské konfe-
rence rektorÛ pro rozvoj ãeského
vysokého ‰kolství. Do voleb na kandidáta
pro funkci rektora jsem ‰el s vûdomím, Ïe
kdyÏ sv˘m programem pfiesvûdãím
Akademick˘ senát, bude mne ãekat
nelehká a mnohdy vyãerpávající práce. Na
druhou stranu v‰ak práce, která – jak
vûfiím – bude uÏiteãná, potfiebná a konec-
koncÛ i osobnû pfiínosná. Pevnû doufám, Ïe
na‰e spoleãné ãtyfii roky budou úspû‰né
a ponesou se v duchu pfiátelské a kolegiální
atmosféry.

VáÏení a milí, pfieji vám mnoho zdaru, sil
a energie v letním semestru a uvítám va‰e
ohlasy a pfiipomínky. VÏdyÈ cesta do
Karolina není dlouhá ani obtíÏná a dvefie
rektorské kanceláfie nebudu zavírat pfied
nik˘m.

S pozdravem a podûkováním za spolupráci

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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·edesáté v˘roãí zaloÏení ▼ Lékafiské fakulty v Plzni
V fiíjnu loÀského roku v Plzni probíhaly
doprovodné akce k ‰edesátému v˘roãí
zaloÏení plzeÀské lékafiské fakulty. Byly
mezi nimi koncerty, vernisáÏ v˘stavy
i hokejové utkání mezi t˘mem absol-
ventÛ LF UK v Plzni a t˘mem
pracovníkÛ rektorátu UK.
Lékafiská Fakulta v Plzni byla zaloÏena
dekretem prezidenta dr. Edvarda
Bene‰e ze dne 27. fiíjna 1945 jako
odboãka Lékafiské fakulty UK, dne‰ní 
1. LF. Na plzeÀské lékafiské fakultû 
dosud vystudovalo 7 274 lékafiÛ, 75 dok-
torandÛ a 458 absolventÛ bakaláfiského
studia. V souãasné dobû studuje na
fakultû v magistersk˘ch studijních pro-
gramech 1 970 studentÛ, 150 studentÛ
v doktorsk˘ch studijních programech
a 79 bakaláfiek v kombinovaném studiu
o‰etfiovatelství. PlzeÀská fakulta dnes
ãítá 42 ústavÛ, klinik a oddûlení. Kliniky
a nûkterá oddûlení jsou souãasnû zdra-
votnick˘mi pracovi‰ti, kde probíhá
v˘uka medikÛ. PlzeÀská LF v souãasnosti
usiluje o v˘stavbu nové moderní budovy
fakulty s pfiímou návazností na fakultní
nemocnici, je‰tû aktuálnûj‰í je ov‰em
v˘stavba nového kampusu, která by mûla
brzy zaãít.

Lékafiská fakulta v Hradci ▼ Králové oslavila 60. v˘roãí
zaloÏení

Královéhradecká poboãka Lékafiské
fakulty UK, jeÏ byla první novû zfiízenou
ãeskou vysokou ‰kolou po skonãení
druhé svûtové války, si v fiíjnu minulého
roku rovnûÏ pfiipomnûla 60 let své exi-
stence. Její pedagogická a v˘zkumná
ãinnost dnes stojí pfiedev‰ím na spolu-
práci s Fakultní nemocnicí v Hradci
Králové. ·edesátiletá historie fakulty je
velmi bohatá, i za poslední roky do‰lo
k fiadû zmûn. Od roku 1996 tu probí-

hají pravidelné vûdecké konference LF
a FN, na kter˘ch jsou prezentovány
v‰echny dokonãené a fie‰ené v˘zkumné
úkoly v rámci grantov˘ch agentur.
V roce 2004 se tu konala jubilejní 
50. studentská vûdecká konference. Od
roku 1992 na fakultû probíhá také
v˘uka v‰eobecného a zubního lékafiství
v anglickém jazyce, ve stejné dobû vzni-
kal i nov˘ bakaláfisk˘ studijní program
o‰etfiovatelství.

Prezident Václav Klaus ▼ vyznamenal osobnosti UK
Dne 28. fiíjna 2005, pfii pfiíleÏitosti 
87. v˘roãí zaloÏení âeskoslovenska,
udûlil prezident Václav Klaus medaili za
zásluhy II. stupnû v˘znamn˘m osobnos-
tem spojen˘m s UK: prof. Helenû
Illnerové, prof. Mojmíru PetráÀovi,
prof. Petrovi Pokornému a prof. Petrovi
Zvolskému.
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., jeÏ
pÛsobila jako pfiedsedkynû Akademie
vûd âR v letech 2001–2005, je svû-
toznámou odbornicí v oblasti
chronobiologie (ãasov˘ program savcÛ
vãetnû ãlovûka). Publikovala pfies sto
ãlánkÛ v impaktovan˘ch ãasopisech
a podílela se na transformaci porevo-
luãního vûdeckého prostfiedí.
Prof.ThDr. Petr Pokorn ,̆ DrSc. et Dr. h.
c., z Evangelické teologické fakulty je
jedním z pfiekladatelÛ Nového zákona
a mezinárodnû uznávan˘m odborníkem
na dûjiny antické literatury a biblistiku.
Prof. MUDr. Petr Zvolsk˘ je de facto
zakladatelem ãeské psychiatrické gene-
tiky. Monografie Genetika v psychiatrii
je první publikací tohoto druhu ve
stfiední i v˘chodní Evropû.
Prof. MUDr. Mojmír PetráÀ se za druhé
svûtové války úãastnil odboje a uÏ tehdy
mu byla udûlena medaile za zásluhy.
Vystudoval lékafiskou fakultu na
Univerzitû Karlovû a v âeskoslovenské

akademii vûd se vûnoval elektrofyziolo-
gii. Nejvût‰ím úspûchem prof. Petránû
byl vynález konfrontálního mikroskopu
s dvojit˘m fiádkováním.

âestn˘ doktorát pro britského ▼ experta na stfiední Evropu 
Dne 1. listopadu 2005 udûlila Univerzita
Karlova ãestn˘ doktorát britskému his-
torikovi Robertu Johnovi Westonovi
Evansovi. Profesor Evans patfií mezi nej-
v˘znamnûj‰í souãasné historiky a je
uznáván za nejvût‰í autoritu ve svûto-
vém bádání o ranû novovûk˘ch dûjinách
stfiední Evropy. Podílí se i na organizaci
vûdeckého bádání – mimo jiné je 
editorem monumentálního mnohasvaz-
kového díla Oxford History of Early
Modern Europe. Mimofiádn˘ v˘znam 
má rovnûÏ pedagogické pÛsobení 
prof. Evanse v Oxfordu a na dal‰ích
britsk˘ch univerzitách. Vychoval fiadu
badatelÛ a vzhledem ke svému vynikají-
címu zvládnutí ãe‰tiny je mohl uvádût
do tajÛ ãesk˘ch dûjin a historiografie.
R. J. W. Evans se také podstatn˘m 
zpÛsobem zaslouÏil o rozvoj britsko-
ãesk˘ch vûdeck˘ch vztahÛ.

Informaãní den pfiitáhl tisíce ▼ zájemcÛ o studium
V rámci Informaãního dne UK 12. listo-
padu se zhruba 3 500 zájemcÛm
o studium pfiedstavilo v‰ech sedmnáct
fakult. Na akci pofiádané v prostorách
UK v Celetné ulici se zájemci mohli
dozvûdût, jaké obory budou v pfií‰tím
roce otevfieny a jaké budou podmínky
pfiijímacího fiízení. Informovali se také
o kurzech, v nichÏ se mohou pfiipravit
k pfiijímacím zkou‰kám, o podmínkách
studia v zahraniãí a o moÏnosti vzdûlá-
vání seniorÛ. K dispozici mûli
i informaãní publikaci pro handicapo-
vané studenty, ktefií mají rovnûÏ
pfiíleÏitost na UK studovat.
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Nizozemsk˘ ministr zahraniãí ▼ pfiedná‰el na UK
V prÛbûhu své náv‰tûvy âeské republiky
zavítal v listopadu na Univerzitu Karlovu
dr. Bernard Bot, nizozemsk˘ ministr
zahraniãí. V rámci projektu Evropského
diskusního fóra tu vystoupil s pfiedná‰-
kou Evropa v roce reflexe.
DÛleÏit˘m tématem Botovy pfiedná‰ky
a následné diskuse bylo odmítnutí
Smlouvy o ústavû pro Evropu v nizo-
zemském referendu. Podle dr. Bota bylo
hlavní pfiíãinou neúspûchu to, Ïe
Nizozemci volili pfiedev‰ím podle sym-
patií k souãasné vládní reprezentaci,
nikoli podle názoru na evropskou inte-
graci.
Ministr zdÛraznil blízkost Nizozemska
a âR, nejen ve smyslu hospodáfiské spo-
lupráce, ale také srovnatelné úlohy,
kterou obû zemû sehrávají v rámci
Evropské unie. Právû na podobnû vel-
k˘ch zemích podle Bota leÏí
odpovûdnost za vyvaÏování vztahÛ mezi
kontinentálními mocnostmi a nejmen-
‰ími státy.
Pfii pfiíleÏitosti vystoupení v rámci
Evropského diskusního fóra ministr 
Bot pfievzal z rukou rektora UK 
prof. Wilhelma pamûtní medaili
Univerzity Karlovy.

V˘roãí zlomov˘ch okamÏikÛ ▼ 17. listopadu
Události, které se odehrály pfied ‰esta-
‰edesáti lety, a dal‰í dûjinné okamÏiky
‰estnáct let staré historie pfiipomínala
fiada akcí v prÛbûhu 17. listopadu 2005.
Mezi tradiãní akce spojené s pfiipomín-
kou v˘roãí 17. listopadu patfií kladení
vûncÛ k budovû Hlávkovy koleje
v Praze. Pietní vzpomínku na studenty
Hlávkovy koleje a oslavu Mezinárodního
dne studentstva kaÏdoroãnû pofiádá
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch ve spolupráci s âesk˘m
svazem bojovníkÛ za svobodu. Právû
student z Hlávkov˘ch kolejí Jan Opletal
byl smrtelnû zranûn pfii mohutné 
praÏské protinacistické demonstraci 
28. fiíjna 1939. Jeho pohfieb 15. listopadu
s prÛvodní manifestací se stal nacistic-
k˘m okupantÛm záminkou pro uzavfiení
ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, k nûmuÏ do‰lo

o dva dny pozdûji. Gestapo poté
nechalo více neÏ 1 200 dal‰ích studentÛ
odvézt do koncentraãního tábora
Sachsenhausen. Projev u Hlávkovy
koleje na ãtvrteãním shromáÏdûní pfied-
nesli pfiedseda Poslanecké snûmovny
PâR PhDr. Lubomír Zaorálek, pfiedseda
Nadání prof. Václav Pavlíãek, rektor
âVUT prof. Jifií Witzany, rektor UK
prof. Ivan Wilhelm a zástupce âeského
svazu bojovníkÛ za svobodu. Dopis pre-
zidenta republiky pfieãetl fieditel
politického odboru Kanceláfie prezi-
denta republiky Ing. Ladislav Mravec.
Pfiipomenuta byla i památka devíti stu-
dentsk˘ch pfiedákÛ popraven˘ch v roce
1939 u ruzyÀsk˘ch kasáren. Pietní vzpo-
mínky se zde zúãastnili pfiedstavitelé
âeského svazu bojovníkÛ za svobodu,
studenti z roku 1939, zástupci ãeské
politické reprezentace vãetnû premiéra
Jifiího Paroubka nebo ãeského euroko-
misafie Vladimíra ·pidly, zástupci
vysok˘ch ‰kol a dal‰í.
Události 17. listopadu 1989 pfiipomínali
lidé u pamûtní desky na Národní tfiídû,
kde pokládali kvûtiny a zapalovali svíãky.
Vûnce k místu stfietu studentské
demonstrace s policejními tûÏkoodûnci
poloÏila také fiada politikÛ, mimo jiné

první polistopadov˘ prezident Václav
Havel. Pfiedev‰ím studenti se pak se‰li
na podveãerní akci v ulici Politick˘ch
vûzÀÛ.
V podveãer probûhlo také slavnostní
shromáÏdûní a koncert v historické
budovû Karolina, které UK pofiádala
spolu s Nadáním Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch. Projevy pfiednesli pfiedseda
správní rady Nadání prof.Václav Pavlíãek
a rektor UK prof. Ivan Wilhelm.

Fakultû sociálních vûd je ▼ patnáct let
Fakulta sociálních vûd si v prosinci roku
2005 pfiipomnûla patnáctileté v˘roãí
svého zaloÏení. Na slavnostním shro-
máÏdûní v historické budovû Karolina
pfii této pfiíleÏitosti promluvili rektor
UK a také b˘val˘ i souãasn˘ dûkan.
Zúãastnûní si pfiipomnûli zaãátky, kdy se
dokonce uvaÏovalo o zru‰ení, nikoli
transformaci pfiedrevoluãní Fakulty Ïur-
nalistiky, z níÏ dne‰ní FSV vznikala.
„BohuÏel, na tomto místû nemÛÏe dnes
promluvit ãlovûk nejpovolanûj‰í, a to
doc. âestmír Such ,̆“ pfiipomnûl prvního
porevoluãního dûkana fakulty prof. Milan
Petrusek, kter˘ stejnou funkci zastával
jako druh˘ v pofiadí. Dne‰ní situaci se

3

âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

Úãastníci oslav 15 let Fakulty sociálních vûd UK

FO
TO

:A
R

C
H

IV
 U

K

UKF_04/2006_3  15.2.2006 10:22  Stránka 3



snaÏil zhodnotit souãasn˘ vedoucí pfied-
stavitel FSV, nedávno znovuzvolen˘
dûkan doc. Jan Ámos Ví‰ek, a prof. Jifií
Pe‰ek s pfiedná‰kou Spoleãenské vûdy
na souãasn˘ch evropsk˘ch univerzitách.
Jedna z nejmlad‰ích fakult zastfie‰uje
v souãasnosti celkem pût institutÛ
a nûkolik renomovan˘ch v˘zkumn˘ch
pracovi‰È, v posledních letech se poãet
zájemcÛ o studium i poãet pfiijat˘ch na
FSV UK zvy‰uje. FSV je nejaktivnûj‰í
fakultou v rámci Univerzity Karlovy, co
se t˘ãe poãtu studentÛ ve v˘mûnn˘ch
programech.

Univerzita udûlila prestiÏní ▼ Bolzanovu cenu
Univerzita Karlova udûlila v prosinci
2005 prestiÏní Bolzanovu cenu, kterou
kaÏdoroãnû získávají vybraní studenti
UK za odborné a vûdecké práce, aÈ uÏ
bakaláfiského, magisterského nebo dok-
torského programu.
Smyslem je ocenit objevné a pÛvodní
práce s tvÛrãím obsahem, v nichÏ se
hodnotí originalita my‰lenky, novost pfií-
nosu pro rozvoj poznání, kvalita
provedení práce (obsahovû i formálnû)
a metodická vyspûlost. Za dvanáct let
bylo udûleno na sto dvacet cen. Udûlení
cen se osvûdãuje diplomem. Hlavním
úãelem ceny je podpora vûdecké ãin-
nosti studentÛ. V leto‰ním roce byli
Bolzanovou cenou ocenûni: v magister-
sk˘ch oborech Mgr.Tomá‰ Dumbrovsk˘
(PrF), Mgr. Tomá‰ Chvátal (FF), Mgr.
Ondfiej Macura (FF), Mgr. Stanislav
Vejvar, DiS. (FF), Mgr. Marie Hrudková
(MFF), JUDr. PhDr. Marek Anto‰ (FSV);
za doktorské práce JUDr.Tomá‰ Gfiivna,
Ph.D. (PrF) a RNDr. Daniel Nûmeãek,
Ph.D. (MFF).

Filipínská velvyslankynû pfiedala ▼ UK Rizalovy rukopisy
Filipínská velvyslankynû pfiedala na konci
minulého roku Univerzitû Karlovû a dal-
‰ím ãtyfiem institucím rukopisy
v˘znamného filipínského patriota
a stoupence reforem Josého Rizala
(1861–1896).Ten byl povaÏován za hlavu
tzv. Propagandistického hnutí, skupiny
intelektuálÛ Ïádajících zmûny na
Filipínách, uznání práv obyvatel na spra-

vování místních záleÏitostí a zaãlenûní
ostrovÛ do ‰panûlského státu jako plno-
právné provincie. KdyÏ propuklo na
Filipínách proti‰panûlské povstání, jehoÏ

vÛdci Ïádali nezávislost, byl Rizal jako
nejznámûj‰í kritik koloniální administra-
tivy zatãen, souzen a popraven, tfiebaÏe
nemûl s hnutím za nezávislost nic spo-
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leãného. Jeho osud ovlivnil sm˘‰lení
stoupencÛ reformismu, ktefií zaãali pod-
porovat boj za nezávislost. Od konce 
19. století je Rizal povaÏován za národ-
ního muãedníka a hrdinu.

Dva ze tfií vítûzÛ Iberoamerické ▼ ceny jsou z UK
V Karolinu byly v polovinû prosince
2005 vyhlá‰eny v˘sledky jiÏ 11. roãníku
Iberoamerické ceny. Tato soutûÏ byla
zaloÏena vedoucími zastupitelsk˘ch
úfiadÛ iberoamerick˘ch zemí s cílem
podpofiit a ‰ífiit znalosti a bádání
o Latinské Americe a Pyrenejském
poloostrovû mezi studenty vysok˘ch
‰kol v âR.
Ceremoniálu se zúãastnili zástupci
fiady vládních orgánÛ, mimo jiné minis-
terstva zahraniãních vûcí, kultury
a ‰kolství i Parlamentu âeské repub-
liky. Na vyhla‰ování v˘sledkÛ soutûÏe
byli pfiítomni ãlenové diplomatického
sboru, studenti UK, zástupci Asociace
latinskoamerick˘ch studentÛ a praÏské
kulturní obce. Slavnostní vyhlá‰ení
zahájil rektor UK prof. Ivan Wilhelm
a velvyslanec Argentiny Juan Eduard
Fleming.
První místo v 11. roãníku získala Klára
·imeãková, studentka Masarykovy uni-
verzity v Brnû, za práci v portugalském
jazyce nazvanou „Nûkteré projevy bra-
zilské nostalgie“, druhé místo Jan
Nûmec, student Univerzity Karlovy
v Praze (FSV), za práci v portugalském
jazyce „Portugalsk˘ tropikalismus:
pevn˘ základ pro souãasné vztahy mezi
portugalsky hovofiícími zemûmi?“
a tfietí místo Hana Bortlová, studentka
Univerzity Karlovy v Praze (FF), za
práci ve ‰panûlském jazyce „Zítfiek
·panûlska: Ústní historie protifrankis-
tické guerrilly (1945–1952)“. Vítûzové
soutûÏe si s diplomy odnesli i ãástky
1000 USD, 750 USD a 500 USD.

Rektor Wilhelm pfievzal ▼ v˘znamn˘ církevní fiád
Na zaãátku ledna 2006 pfievzal z rukou
kardinála Miroslava Vlka rektor UK
prof. Ivan Wilhelm fiád sv. ¤ehofie,
v˘znamné církevní ocenûní, jeÏ mu bylo
udûleno za zásluhy o reformu Katolické

teologické fakulty. „Doufám, Ïe tímto
zpÛsobem jsme ukázali, jak mÛÏe 
sebevûdomá a autonomní církev spolu-
pracovat se sebevûdomou a autonomní
univerzitou,“ fiekl o promûnû teolo-
gické fakulty prof.Wilhelm.
Po desetiletích existenãního boje
v totalitních podmínkách byl dal‰í roz-
voj teologie na ãeské akademické pÛdû
zásadní otázkou. Prof. Wilhelm má
podle zástupcÛ fakulty a katolické
církve velkou zásluhu na pfiemûnû
Katolické teologické fakulty v moderní
dynamickou vûdeckou instituci, kde
vedle budoucích knûÏí studují i laici,
zajímající se o filozofii, teologii ãi dûjiny
umûní.
PapeÏsk˘ fiád svatého ¤ehofie Velikého
nese jméno jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
papeÏÛ raného stfiedovûku, v˘znamného
politika, teologa, církevního spisovatele
a organizátora.

Jaderní fyzici a premiér oslavili ▼ 50 let mezinárodního institutu
Spojen˘ institut pro jadern˘ v˘zkum
v ruském mûstû Dubna, povaÏovan˘
spolu s vyhlá‰en˘m ‰v˘carsk˘m v˘zkum-
n˘m centrem CERN za pfiední evropské
pracovi‰tû svého druhu, oslavil v lednu
2006 padesát let existence. V Karolinu
probûhlo koncem ledna první ze slav-
nostních setkání, která pfii této
pfiíleÏitosti zástupci institutu organizují.
Mûla by se uskuteãnit ve v‰ech devate-
nácti zemích, které se na financování
dubenského pracovi‰tû podílejí.
„Z pohledu univerzity nepfiedstavuje
padesát let pfiíli‰ dlouhé období,
z pohledu jaderné fyziky je to ov‰em
období zcela zásadní,“ fiekl rektor UK
prof. Ivan Wilhelm. Podle rektora byly jiÏ

v souãasnosti pfiekonány existenciální
problémy, které institut musel fie‰it po
rozpadu sovûtského bloku na zaãátku
90. let. Pfiedmûtem souãasného zkou-
mání je v Dubnû fiada otázek z oblasti
radiobiologie, lékafiské fyziky a získávání
energie. Mezi velké úspûchy institutu se
fiadí napfiíklad objev 105. prvku perio-
dické soustavy, nazvaného po nûm
„dubnium“, ãi v˘voj jemn˘ch filtrÛ pro
farmaceutick˘ prÛmysl. Zakázky na
moderní technologie, vyuÏívající
v˘sledky práce dubenského institutu,
dosahují podle jeho zástupcÛ roãnû
hodnoty pÛl milionu dolarÛ.
O vztahu âR k dubenskému institutu
jednala pfied ãasem vládní meziresortní
komise. Nakonec upfiednostnila plné
ãlenství a pfiímou finanãní spoluúãast
státu na místním v˘zkumu pfied pfiíkla-
dem Maìarska, které pfiistoupilo
k volnûj‰í formû dvoustranné smluvní
spolupráce. „Toto stanovisko komise
jsme akceptovali a âeská republika tak
i nadále zÛstane plnohodnotn˘m ãle-
nem,“ fiekl ãesk˘ premiér Jifií Paroubek,
kter˘ se slavnostního setkání v Karolinu
rovnûÏ úãastnil.
Od poãátku leto‰ního roku dubensk˘
ústav fiídí rusk˘ fyzik prof. Alexander 
N. Sissakjan. Pfii své praÏské náv‰tûvû
z rukou rektora UK pfievzal zlatou
pamûtní medaili jako ocenûní spolu-
práce univerzity a institutu. UK s vûdci
v mûsteãku u Moskvy spolupracuje po
cel˘ch padesát let od zaloÏení institutu.

Nûkolik desítek lidí uctilo ▼ památku Jana Palacha
Na padesát lidí se se‰lo 20. ledna u pamá-
teãní desky Jana Palacha na Filozofické
fakultû UK, aby si pfiipomnûli jeho ãin.
Kvûtinami jeho památku uctili dûkan
Filozofické fakulty, zástupce studentÛ
a také evangelick˘ knûz prof. Jakub Trojan,
kter˘ promluvil 25. ledna 1969 na pohfibu
Jana Palacha.Na své tehdej‰í kázání krátce
vzpomenul i o 37 let pozdûji na námûstí,
které nese Palachovo jméno. Prof. Trojan
zdÛraznil, Ïe Palachova smrt je dodnes
hlubok˘m poselstvím, a pfiipomnûl, Ïe je
dÛleÏité udrÏovat historickou pamûÈ.

Autor: redakce 
ve spolupráci s iforum.cuni.cz
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Profesor Ivan Wilhelm pfii pfiebírání fiádu svatého
¤ehofie
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Strávil jste ve vedení univerzity ‰est let
Ïivota. Jak se za tu dobu UK promûnila?
To je tûÏká otázka – na tu by znali odpo-
vûì spí‰e pfiedstavitelé jednotliv˘ch
oborÛ a studijních programÛ, které tu
máme. Dopfiedu se v‰ak pohnula celá
fiada vûcí.V˘raznû jsme pokroãili ve struk-
turalizaci studia, z na‰ich 46 000 studentÛ
je témûfi 12 000 studetÛ v bakaláfisk˘ch
programech. Patrnû nejv˘raznûji byla
posílena mezinárodní spolupráce jak ve
vzdûlávání, tak i ve v˘zkumu. Jedním z nej-
v˘znamnûj‰ích krokÛ je, Ïe byl zfiízen Fond
mobility studentÛ a akademick˘ch pra-
covníkÛ. Domnívám se, Ïe tûch 8 milionÛ
korun, které má k dispozici, budeme
muset velice brzy zv˘‰it. Zájem o pÛso-
bení v zahraniãí je velik .̆ Posílili jsme také
fondy Grantové agentury UK a peníze
teì dáváme celé jedné tfietinû návrhÛ.To
je rozumné ãíslo – kdyby to bylo víc, uÏ
by to nebyla soutûÏ; kdyby to bylo
v˘znamnû ménû, velmi obtíÏnû by se vybí-
ralo.

Kolik penûz rozdûlí Grantová agentura
v roce 2006?
Devadesát milionÛ, coÏ na na‰i univer-
zitu není zas tak málo. Loni to bylo 75
a pfiedtím 50 milionÛ. Je vidût, Ïe zájem
tu je. Máme lidsk˘ kapitál – a ti lidé
pochopili, Ïe vzniká prostfiedí, kde se dá
soutûÏit a získávat nezanedbatelné
peníze, které mohou jejich ãinnosti
pomoci.

Poãet profesorÛ a docentÛ se za posled-
ních ‰est let pfiíli‰ nezmûnil, v˘raznû v‰ak
stoupl poãet doktorandÛ. O kolik?
V souãasné dobû máme imatrikulova-
n˘ch témûfi 7 000 doktorandÛ, z toho
více neÏ polovina jsou doktorandi
interní. Pfied ‰esti lety jich bylo necel˘ch
3 800, takÏe dnes máme skoro dvojnáso-
bek. Na to jsem docela py‰n ,̆ protoÏe to
znamená, Ïe témûfi kaÏd˘ docent nebo

profesor má nûjakého doktoranda – a to
byl ná‰ cíl. Je moÏné to posílit je‰tû víc,
kaÏd˘ profesor a docent by mûl vést
nûkolik doktorandÛ. Doktorandi dosud
studovali tfii roky, ale od zaãátku tohoto
roku je moÏné studovat aÏ ãtyfii.

Myslíte si, Ïe stoupající poãet dokto-
randÛ souvisí s nav˘‰ením stipendií pro
interní doktorandy? Ta se dnes pohybují
od 5 000 korun mûsíãnû pro studenty
v prvním roãníku aÏ po 7 500 korun pro
doktorandy v roãníku posledním…
Nedomnívám se, Ïe by doktorandy lákaly
finanãní prostfiedky. Peníze jsou nutné,
aby motivovaly ‰kolitele. Aby mûli sebe-

vûdomí a mohli s ãist˘m svûdomím stu-
dentÛm nabídnout: Pracujte na tomto
tématu tfii ãtyfii roky a budete takto
materiálnû zabezpeãeni. Budete se moci
vûnovat jenom studiu.

Va‰e matefiská fakulta (Matematicko-fyzi-
kální fakulta UK) a vá‰ obor (fyzika)
vyniká velmi vysok˘m poãtem dokto-
randÛ. Právû proto jsou va‰í prioritou?
Fyzika je tradiãnû orientována na meziná-
rodní spolupráci a mnoho jejích
posluchaãÛ se vûnuje ãisté vûdû.Ale kladu
dÛraz na problematiku v‰ech doktorandÛ,
nejen tûch z oblasti fyziky. Díky souãas-
nému procentu doktorandÛ se podafiilo

UNIVERZITU KARLOVU ZNÁ 
V CIVILIZOVANÉM SVùTù KAÎD¯ 
Profesor Ivan Wilhelm po ‰esti letech opou‰tí svou pracovnu rektora Univerzity Karlovy. Jaké jsou jeho pocity?
Bilancuje, vzpomíná a tû‰í se.
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v˘znamnû pozvednout sebevûdomí uni-
verzity jako celku. SnaÏil jsem se lidi
motivovat k tomu, aby nemûli ostych, aby
hledali mezinárodní uplatnûní, aby si byli
vûdomi toho, Ïe si mÛÏou sbalit ruksak
a odjet na Princeton, Harvard nebo
Otago na Novém Zélandu – prostû tam,
kde to má smysl a kde si to jsou schopní
domluvit.A díky renomé na‰í univerzity si
to jsou schopni domluvit v podstatû kde-
koli.

Které vûci se vám ve va‰em funkãním
období povedly? Na co vzpomínáte jako
na své nejvût‰í vítûzství?
Neberu Ïivot univerzity jako nûjaké
hokejové nebo fotbalové utkání. Mám
radost z kaÏdého úspûchu – tfieba
z toho, Ïe UK vymûÀuje v mobilitních
programech nejvût‰í poãet studentÛ ze
v‰ech vysok˘ch ‰kol novû pfiijat˘ch
ãlensk˘ch zemí EU. V celé Evropû jsme
na tfietím místû, coÏ je úctyhodn˘ v˘sle-
dek. Co se t˘ãe v˘zkumné ãinnosti,

nemáme patrnû ani jeden vûdeck˘ pro-
gram, kter˘ postrádá mezinárodní
zaloÏení. Jsem velmi potû‰en, kdyÏ stu-
denti odjedou na vûhlasnou univerzitu,
vrátí se zpátky a já dostanu pochvaln˘
dopis od tamûj‰ího rektora. Tû‰í mû,
kdyÏ pí‰í, jak skvûlí studenti u nich od
nás byli, jak jsou v˘bornû pfiipravení a Ïe
oãekávají za rok zase dal‰í takové stu-
denty. A tû‰í mû, kdyÏ v prestiÏní
evropské soutûÏi o Descartesovu cenu
uspûje nûkdo z UK. V prosinci roku
2004 byla tato cena udûlována v Praze.
Na banketu mi tehdy jeden politik fiíkal,
Ïe bude je‰tû dlouho trvat, neÏ se
taková oslava bude t˘kat ãeského
v˘zkumu. Rok se s rokem se‰el –
a jeden z finalistÛ byl z UK.

Mûl jste vy sám v posledních ‰esti letech
vÛbec ãas na vûdeckou práci? 
Nepfiíli‰. Funkce rektora, to je práce na
pln˘ úvazek. A to neznamená osm hodin
dennû. Já jsem mûl to ‰tûstí, Ïe na fakultû

stáli o to, abych studentÛm i pfiesto nûco
povídal.Ale nerad o tom mluvím a trochu
se za to stydím, protoÏe jsem v‰ude
vysvûtloval, Ïe pfiedná‰et na vysoké ‰kole
je také práce na pln˘ úvazek. TakÏe jsem
se nemohl vûnovat studentÛm a vûdû
tolik, kolik bych si b˘val pfiál a kolik bych
pokládal za potfiebné. Bylo to pro mû spí‰
nûco jako du‰evní hygiena. Teì to budu
muset napravit.

Jaké procento svého ãasu jste jako rektor
trávil v zahraniãí?
Pomûrnû v˘znamné – ale myslím, Ïe jsem
svoje cesty omezil skuteãnû jenom na ty
nutné. Zájem o tuto univerzitu, o její
názory a o kvalitní kontakty je tak velik ,̆
Ïe kdybych v‰echna pozvání akceptoval,
v Praze bych témûfi nebyl. TakÏe jsem se
musel ãasto zdvofiile omlouvat. Dá se to
udûlat i obrácenû – zvát zahraniãní kolegy
sem. To je také velmi efektivní; vidí, jak
na‰e univerzita vypadá. Jednou vidût je
lep‰í neÏ dvakrát sly‰et.

P¤ÍJMY CELKEM (V TIS. Kâ) STRUKTURA P¤ÍJMÒ V R. 2005

POâET STUDIJNÍCH PROGRAMÒ STUDENTI VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH
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Jak si stojí Univerzita Karlova ve srovnání
se zahraniãními ‰kolami? 
Primát drÏíme nejenom ve stfiední Evropû.
UK dnes patfií mezi svûtové univerzity.
Nûkdo si stûÏuje, Ïe si v USA pletou âesko
s b˘valou Jugoslávií. Já jsem se v‰ak nesetkal
s tím, Ïe by nûkdo mûl pochybnosti o tom,
co je nebo kde je Univerzita Karlova.To ví
v civilizovaném svûtû kaÏd .̆ Od Nového
Zélandu pfies celou Asii, Evropu aÏ po
Alja‰ku. Po svûtû je UK vnímaná nejen jako
‰kola, která sv˘m v˘konem patfií k tomu
nejlep‰ímu, ale která je i díky své tradici
národním klenotem. Univerzit je na svûtû
témûfi tfiicet tisíc, a jestliÏe jsme mezi prv-
ními dvûma tfiemi sty, tak pofiád patfiíme
mezi ty nejlep‰í. Îebfiíãky nám mohou
i napovûdût, kde jsou rezervy: napfiíklad
v modernizaci, v kompletaci informaãních
zdrojÛ a v pfiitahování svûtov˘ch autorit
rezervy jistû máme.

KdyÏ mluvíte o rezervách, kaÏdého na-
padnou peníze. Loni byl rozpoãet
‰estimiliardov˘ – kolik z toho si univerzita
sama vydûlala a jak˘ bude leto‰ní rozpoãet?
Univerzita Karlova si umí sama pofiídit
témûfi tfietinu svého rozpoãtu. To
v na‰ich podmínkách není zas tak málo.
Celková leto‰ní spotfieba je nastavená
tak, Ïe bohatû pfiekroãí ‰est miliard.
I podle penûz je vidût, Ïe UK je velikou
‰kolou. Máme témûfi padesát tisíc stu-
dentÛ. Ani Oxford nemá tolik studentÛ
a doktorandÛ, nemá je ani Cambridge,
ani Harvard. I v tomto ohledu patfií UK
k v˘znamn˘m svûtov˘m univerzitám.

UK se utû‰enû rozrÛstá, nejen pokud
jde o poãet posluchaãÛ – pfiib˘vají nové
studijní programy, obory a dokonce celé
fakulty. Jak hodnotíte v˘voj Fakulty
humanitních studií, nejmlad‰í fakulty UK?

Ta byla zaloÏena poté, co jsem nastoupil
do funkce (k 1. srpnu 2000). Myslím, Ïe
prostfiedí univerzity je pro ni hodnû
motivující. Má v˘raznou míru mobility,
klade v˘znamn˘ dÛraz na práci v cizích
jazycích, má uÏ dokonce akreditované
doktorské programy. Tû‰í mû, Ïe se
dostává mezi standardní zavedená pra-
covi‰tû univerzity. Vyuãující jsou tam
sice dost zatûÏováni pedagogick˘mi
povinnostmi, ale pfiesto dûlají i v˘zkumy.
Kdyby tam do‰lo k posílení akademic-
kého sboru, byl bych jenom rád.
Nemám vÛbec Ïádnou obavu ani
pochyby o tom, Ïe FHS jde velmi
prudce nahoru.A jsem py‰n˘ i na fakulty
ostatní.

Rozvíjí se univerzita lépe za pravicové,
nebo levicové vlády? Má politika na pro-
speritu univerzity vliv? 
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Univerzita nemÛÏe plánovat svoji ãin-
nost jenom na ãtyfii roky funkãního
období vlády. Nefungujeme od voleb
k volbám, to je vylouãeno. Univerzita
Karlova je apolitická, zato vÏdycky stála
na stranû tohoto národa.AÈ uÏ v dobách
stfiedovûku, nebo v moderních dûjinách.
A ãesk˘ národ dobfie ví, Ïe se na tuto
univerzitu mÛÏe spolehnout.

S nov˘m rektorem, profesorem
Václavem Hamplem, hodnû diskutujete.
V historii bylo zvykem, Ïe odcházející
rektor setrval na univerzitû ve funkci
prorektora. Nechcete zÛstat na rekto-
rátû jako nezávisl˘ poradce?
Urãitû ne. Já se panu rektorovi snaÏím
vysvûtlit nûkteré konkrétní problémy, na
které se ptá. Je celá fiada vûcí, která
nikde v Ïádn˘ch zápisech není, je tûÏké
se v nich orientovat. Kdykoli bude pro-
fesor Hampl potfiebovat, rád pfiijdu

a odpovím na dal‰í otázky. Já prostû
odcházím a jako ãlen akademické obce
budu pomáhat UK v dal‰ím snaÏení.
Univerzita potfiebuje nové vedení,
nového, sebevûdomého lídra. A bude to
rektor plnû autonomní.

Jak tedy bude pokraãovat va‰e akade-
mická dráha?
Pojedu autobusem 210 do Tróji
a vystoupím se studenty „matfyzu“ na
stanici KuchyÀka. Vyjedu v˘tahem do
devítky – jen doufám, Ïe si v pracovnû
stihnu brzy uklidit. Budu se jako dfiív
vûnovat studentÛm a práci v laboratofii.

Odmítl jste fiadu zahraniãních nabídek
z prestiÏních vûdeck˘ch institucí, mimo
jiné ‰v˘carského Centra pro nukleární
v˘zkum (CERN). Proã? 
Chtûl bych se teì na pln˘ úvazek vûnovat
fakultû, pokud o to bude stát. Nezdráhám

se ukázat, Ïe je to dÛleÏitá, atraktivní práce,
která má vysokou pfiidanou hodnotu. B˘t
profesorem na Univerzitû Karlovû je velká
pocta, které mÛÏe máloco konkurovat.

Autor: redakce

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Ivan Wilhelm se narodil v roce 1942
v Trnavû. Vystudoval Fakultu technické
a jaderné fyziky âVUT. Absolvoval v roce
1964 a poté pracoval na Katedfie jaderné
fyziky, jeÏ byla v roce 1967 pfievedena pod
MFF UK, jako v˘zkumník a do zákazu
v roce 1969 také jako pedagog. Vedl jedi-
nou ãeskoslovenskou laboratofi urychlovaãe
iontÛ.V roce 1989 se vrátil k pedagogické
práci a pÛsobil v AS UK. V roce 1999 byl
jmenován profesorem pro obor fyzika,
smûr subjaderná fyzika. Byl prorektorem
UK pro rozvoj a ve dvou volebních obdo-
bích (1999–2006) rektorem UK.
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Kdy jste se rozhodl angaÏovat ve vedení
univerzity?
Zaãalo to tím, Ïe jsem v roce 1999 kandi-
doval do Akademického senátu. Byl jsem
pár let zpátky z USA, vûdeckou práci ve
zdej‰í laboratofii jsem mûl dobfie rozjetou
a zaãaly pro mû b˘t dÛleÏité i vnûj‰í pod-
mínky pro její rozvoj. To mû logicky
dovedlo k zájmu o to, jak univerzita jako
celek funguje. KdyÏ jsem se po dvou
letech v AS UK stal jeho pfiedsedou,
docela mû to pfiekvapilo, protoÏe jsem
svoje ‰ance nepovaÏoval za moc vysoké.
Nápad, Ïe bych mohl kandidovat také na
rektora, jsem poprvé zaslechl v létû 2004.
Byl to nápad zvenãí, se kter˘m pfii‰el prof.
O‰Èádal z AV âR. Zpoãátku jsem se nad
tím spí‰e usmíval, ale kdyÏ jsem o tom pak
pfiem˘‰lel, postupnû mÛj postoj krystali-
zoval, aÏ jsem se po peãlivém zváÏení
definitivnû rozhodl pro kandidaturu kon-
cem roku 2005.

Inspirovaly vás k ní va‰e zku‰enosti z min-
nesotské univerzity? Jaká je v USA míra
zapojení akademick˘ch pracovníkÛ do
univerzitní správy? 
MÛj pobyt v USA spoãíval ve vûdecké
práci a postgraduálním vzdûlávání lékafiÛ,
takÏe bezprostfiednû mû k pfiem˘‰lení
o pozici rektora neinspiroval. Praktick˘
management univerzity mû úplnû míjel.
Co se t˘ãe univerzitní demokracie, mám
pocit, Ïe u nás je o nûco vût‰í neÏ v USA.

Jak jste pfii své práci v Akademickém
senátu UK vnímal funkci rektora?
NezaÏil jsem v AS UK jiného rektora neÏ
profesora Wilhelma; nastoupil jsem
krátce poté, co byl poprvé zvolen ,̆ takÏe
pro mû rektora zosobÀuje právû on.
Vnímal jsem ho jako velmi v˘raznou vÛdãí
osobnost. Jeho komunikace se senátem
byla vÏdy bezproblémová, v‰e bylo jasnû
fieãeno. Univerzita mûla ‰tûstí – mûla
dobré vedení, na které lze navázat.

Myslíte, Ïe vám senátorská zku‰enost
usnadní práci rektora?
Urãitû. Mám pfiedstavu, jak senát funguje,
vím, Ïe je dobré, kdyÏ je komunikace
jasná, a tû‰ím se na spolupráci s b˘val˘mi
kolegy-senátory i se ãleny nov˘mi. Senát
mi také poskytl celostní pohled na fakulty.
Je v‰ak dÛleÏité, Ïe jsou v kolegiu rektora
i lidé, ktefií mají zku‰enost s funkcí ve
fakultní exekutivû, takÏe jsou si vûdomi
kaÏdodenních provozních starostí fakult.

Jak vypadalo pfiedávání funkcí? Radil jste
se s profesorem Wilhelmem?

Pan rektor se nechtûl vmû‰ovat do pro-
cesu volby, dával si pozor, aby nedával
najevo své preference, ale samozfiejmû
jsme spolu pfied volbami opakovanû
hovofiili. ZvaÏovali jsme má pro a proti
a co pro mou osobu bude pfiípadné zvo-
lení znamenat – za toto pfiátelské gesto
a pomoc jsem panu profesorovi opravdu
vdûãn ,̆ tyto diskuse pro mû byly velice
pfiínosné. KdyÏ jsem byl zvolen, na‰e roz-
hovory pokraãovaly je‰tû intenzivnûji.
Dlouho a podrobnû jsme probírali jedno-
tlivé agendy. AÏ pfii tûchto rozhovorech
jsem si uvûdomil, kolik toho pan profesor

KORMIDLO NA OPAâNOU STRANU 
NEOTOâÍM
Rozhovor s Prof. RNDr.Václavem Hamplem, DrSc.
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osobnû udûlal pro mezinárodní prestiÏ
univerzity, kolik mezinárodních kontaktÛ
osobnû udrÏuje, jak je on sám – a jeho
prostfiednictvím i UK – mezinárodnû
respektovan˘ v celosvûtov˘ch univerzit-
ních fórech.

V ãem vidíte nejvût‰í pfiínos jeho dvou
funkãních období?
V konzistentním dÛrazu na zvy‰ování kva-
lity. Za dobu jeho mandátu jsme ov‰em
narostli i co do velikosti, pfiibylo studentÛ
i studijních programÛ. Pan profesor po
celou dobu kladl dÛraz na kvalitu studia
a na doktorské studium jako na na‰i vlaj-
kovou loì. V tomto ohledu bych chtûl
‰tafetu pfievzít. Chci navázat na dÛraz na
kvalitní vysokou ‰kolu, mezinárodnû
respektovanou, postavenou na dokto-
randském studiu a vûdecké práci.

Hlavní priority rozvoje univerzity, mobi-
lita a doktorandské studium, tedy
zÛstávají? 
ZÛstávají, ale to neznamená, Ïe se nic
nezmûní. Kormidlo se neotoãí na opaã-
nou stranu, ale samozfiejmû jsem ‰el do
voleb s tím, Ïe chci pfiinést nûco nového.
Nového v dynamice, moÏná jin˘ styl.
Vûfiím si, Ïe mÛÏu univerzitu posunout
v dÛrazu na péãi o vûdeckou práci.Tady se
dá je‰tû hodnû udûlat. Nejsme na tom
v evropském srovnání vûdeckého v˘konu
‰patnû, ale rozhodnû nejsme na ‰pici.
Potenciál tu pfiitom je, jenom ho uchopit
a kreativnû s ním pracovat.

Jaké by mûlo b˘t postavení UK mezi
ostatními ãesk˘mi univerzitami?
Univerzita Karlova je jejich alma mater,
nebo, chcete-li, v˘raznû star‰í, dospûlej‰í
a zku‰enûj‰í sestra. Respekt vût‰iny vyso-
k˘ch ‰kol k UK je jasnû cítit a já budu
usilovat o to, aby se je‰tû zv˘raznil.Vysoké
‰koly se musí rozvrstvit.Nûkteré budou na
dobré úrovni pfiipravovat pomûrnû znaãné
mnoÏství bakaláfiÛ a magistrÛ a my bychom
mûli i nadále nastavovat tu horní laÈku,
podle níÏ se budou ostatní pomûfiovat.

Jako v˘zkumn˘ pracovník jste za minu-
lého reÏimu pÛsobil v praÏském Ústavu
patologické fyziologie ve velmi pion˘r-
sk˘ch podmínkách, ve vlhk˘ch sklepních

laboratofiích pln˘ch potkanÛ, a to nejen
tûch laboratorních. Jak se z této pozice
díváte na kontroverzní názor prezidenta
Klause, Ïe materiální dostatek mÛÏe vûd-
cÛm ubírat motivaci?
To je trochu nadsázka. V momentû, kdy
budete Ïít v totálním blahobytu, vám to
mÛÏe pochopitelnû ubírat materiální tlak
vydûlat si na denní chleba. Blahobyt v‰ak
vûdcÛm rozhodnû nehrozí. Jakkoli se na
univerzitû dají v urãit˘ch pfiípadech obsta-
rat rozumné platy, není prÛmûrná hladina
nic moc. Bylo by správné, aby se platy zvy-
‰ovaly. Spodní hranice akademick˘ch platÛ
je opravdu dost nízká. Za takové peníze
se nedá rozumnû Ïít a lidi to mÛÏe vést aÏ
k odchodu z univerzity. Nebo si pfiibírají
dal‰í zamûstnání a pak vûdu nedûlají
naplno.

Co se za poslední léta zmûnilo v politice
vysokého ‰kolství? Mûní se vÛbec situace
k lep‰ímu? 
V posledních pár letech zaãalo pfiicházet
víc penûz, to je nepfiehlédnutelná skuteã-
nost. Co se podle mého nezlep‰uje, ale
naopak zhor‰uje, je zbyteãná administra-
tivní nároãnost vykazování. VûdcÛm to
ubírá sílu, energii a nakonec i prostfiedky,
aniÏ by to mûlo v mnoha pfiípadech jasn˘
benefit.

Myslíte tedy, Ïe problémy UK jsou spí‰
materiální, nebo organizaãní?

V podstatû jde o kombinaci obojího.
Materiálnû jsme na tom lépe, neÏ jsme
v posledních mnoha letech byli. Stále 
je tu v‰ak obrovsk˘ vnitfiní dluh.
Infrastruktura je v mnoha pfiípadech
‰patná, platové podmínky se také 
musejí zlep‰it. Legislativnû-administra-
tivní rámec, ve kterém fungujeme, není
zrovna pfiízniv .̆ Budu se této problema-
tice pochopitelnû je‰tû hloubûji vûnovat,
ale uÏ teì se domnívám, Ïe v mnoha 
pfiípadech si my sami vûci pfiíli‰ neu-
snadÀujeme.

Ve vedení fakult je teì hodnû lidí
v˘raznû mlad‰ích, neÏ byli jejich pfied-
chÛdci. Je to podle vás pozitivní trend?
To se ukáÏe. My mladí jsme tu novû, uvi-
díme, jak se to osvûdãí. Myslím, Ïe to
není ‰patnû. DÛleÏitûj‰í je, jestli jsou to
v dobrém slova smyslu osobnosti a co
dokáÏou – je sympatické, Ïe se univer-
zita omlazuje, ale dÛraz musí b˘t na
osobních kvalitách, ne na vûku.

Univerzita Karlova je doslova obfií insti-
tuce. Nebojíte se pocitu, Ïe nemáte v‰e
pod kontrolou? 
Není m˘m úkolem, abych dohlédl do
posledního kouteãku.Ale jsem si vûdom
toho, Ïe mohou nastat situace, kdy mi to
vadit bude, a pak s tím zaãnu nûco dûlat.
A samozfiejmû budu mít spolupracov-
níky, ktefií mi s tím budou pomáhat.
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Ve svém kolegiu jste vymûnil ãtyfii pro-
rektory, dva jste „zdûdil“ po b˘valém
rektoru Ivanu Wilhelmovi. Podle ãeho
jste ty nové vybíral?
Vybral jsem je s ohledem na jejich dosa-
vadní zku‰enosti a také podle svého
osobního pocitu, jak se mi s nimi bude
spolupracovat. DÛleÏitá byla osobní histo-
rie kaÏdého z prorektorÛ – to, zda ve
svém resortu nûãeho dosáhli. Chci, aby
kolegium bylo sehran˘m t˘mem lidí, ktefií
se na sebe mohou spolehnout a vûdí, co
mohou jeden od druhého oãekávat. ·lo
mi i o to, aby bylo oborovû pokryto více-
ménû v‰e, co se na univerzitû dûlá.

Dojde na UK ke zmûnám jednotliv˘ch
resortÛ ãi k pfiesunÛm kompetencí
v nich?
Ano, dochází ke dvûma nápadnûj‰ím zmû-
nám. První je, Ïe o dosavadní agendu vûdy
se podûlí dva prorektofii. Jednak prorek-
tor pro vûdeckou a tvÛrãí práci, kter˘
bude mít na starosti vlastní projekty,
financování, evropské projekty, v˘zkumná
centra a zámûry a Grantovou agenturu
UK, a pak prorektor pro akademické kva-
lifikace. Ten bude mít na starosti v‰e od
Ph.D. pfies habilitace, profesury aÏ k akre-
ditacím tûchto záleÏitostí.A druhá zmûna
je, Ïe nebude jmenován prorektor pro
sociální záleÏitosti. Je totiÏ nutné urych-
lenû provést zásadní transformaci KaM
a tím bude povûfiena pracovní skupina

pod vedením prorektora pro rozvoj. Dal‰í
dfiívûj‰í agendy ze sociální oblasti pak
budou rozdûleny ostatním prorektorÛm
dle logiky vûci, napfiíklad stipendia bude
mít na starosti studijní prorektor.

Jak˘ vliv má na chod univerzity politická
a ekonomická situace zemû?
KdyÏ uÏ se za poslední levicové vlády stát
nemal˘m tempem zadluÏoval, tak aspoÀ
zajímavá ãást finanãních prostfiedkÛ zaãala
pfiicházet na vysoké ‰koly. Univerzita je
v‰ak chválabohu pomûrnû hodnû auto-
nomní organizace, jejíÏ chod na tom, jestli
je vláda pravá, nebo levá, moc nezávisí.
Bude-li vláda pravicová, mohlo by to teo-
reticky vést ke zjednodu‰ení byrokratické
zátûÏe. Socialistické vlády mají zase ten-
denci utrácet, a budou-li utrácet na‰ím
smûrem, bude to pro nás taky dobfie.
Obojí má pro nás moÏná pozitiva i nega-
tiva. Slovy rektora Wilhelma: „jde-li
o peníze od státu, musíme hledût, aby-
chom za víc penûz neprodávali víc své
svobody“. Mûli bychom se snaÏit b˘t na
státní správû víc nezávislí, i kdyÏ uÏ nyní si
UK dokáÏe pfiibliÏnû 30 % svého rozpo-
ãtu získat sama.

Prospûlo by univerzitû zavedení ‰kol-
ného?
Rozhodnû by to zv˘‰ilo finanãní nezávis-
lost na státu. Bylo by v‰ak problematické
zavést ‰kolné bez pojistky, Ïe nevylouãí

studenty, ktefií na vzdûlání nebudou mít,
a pfiitom budou schopní.

Tû‰íte se na ceremoniální povinnosti? 
Mám trochu obavu, Ïe to bude velká
ãasová zátûÏ – máme pfiece jen hodnû
studentÛ a absolventÛ. Symbolika imatri-
kulaãních a promoãních obfiadÛ je ov‰em
dÛleÏitá souãást vysoko‰kolského vzdû-
lání. V této souvislosti se mi vybavuje
velice ilustrativní vzpomínka – loni byl
Univerzitou Karlovou udûlen nositeli
Nobelovy ceny Feridu Muradovi ãestn˘
doktorát. Má jich z celého svûta uÏ
opravdu hodnû, ale pamatuji se, Ïe u nás
byl opravdu zjevnû dojat .̆ Byla to pro nûj
v˘znamná vûc a to mû znovu utvrdilo
v pfiesvûdãení, Ïe tradice obsaÏená
v na‰ich ceremoniích je pÛsobivá, má
nûjakého ducha a smysl pro v‰echny
zúãastnûné.

Jak bude v ideálním pfiípadû vypadat uni-
verzita na konci va‰eho volebního
období?
Chtûl bych, aby byla univerzitou, která je
v âesku naprosto jednoznaãnû respekto-
vaná pro svoji vÛdãí pozici na poli
vzdûlávání a vûdy. Univerzitou, která je
vefiejnû vnímána pozitivnû jako úÏasná
hodnota této zemû a zároveÀ má meziná-
rodní vûhlas. Pro studenty musí b˘t diplom
z UK uznávanou „vstupenkou“ na svûtov˘
trh práce. Chci, aby univerzita byla vûdec-
kou kapacitou v fiadû oborÛ a dosahovala
svûtové ‰piãky. A sním o tom, Ïe vy-
chováme dal‰ího nositele Nobelovy ceny.

Autor: redakce
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Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Narodil se v Praze v roce 1962. Na
Pfiírodovûdecké fakultû UK vystudoval fyzi-
ologii, absolvoval v roce 1985. V tomtéÏ
roce nastoupil do Ústavu patologické fyzio-
logie na Fakultû dûtského lékafiství UK.
Vûnuje se v˘zkumu cév v plicích a placentû.
V letech 1991–1996 pÛsobil jako vûdeck˘
pracovník na University of Minnesota
v Minneapolis. Po návratu byl zvolen do
Akademického senátu UK a v roce 2002
se stal jeho pfiedsedou. Dne 1. února byl
jmenován rektorem Univerzity Karlovy
v Praze.
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: Nové kolegium rektora

FORUM

Prof. RNDr. Jan Bednáfi, CSc.
Prorektor pro studijní záleÏitosti

Svou budoucí práci vidím v nûkolika rovinách. Je zde pfiedev‰ím
problematika akreditaãních fiízení, univerzita by mûla b˘t aktivní
napfiíklad v diskusích ohlednû minimálních standardÛ a vztahÛ
akreditace a evaluace vysok˘ch ‰kol. Mûla by se rovnûÏ aktivnû
angaÏovat v metodickém vedení fakult pfii procesu akreditací stu-
dijních oborÛ. Je tfieba tuto práci standardizovat, aby s ní bylo co
nejménû starostí. Nutností je rozbûhnout od pfií‰tího akademic-
kého roku kreditní systém na v‰ech fakultách univerzity. I tady je
tfieba metodické pomoci. Fakultám musíme usnadnit zapojení do
mezinárodních struktur studia, znaãné rezervy jsou v prostup-
nosti a integraci vysoko‰kolského vzdûlávání. V souvislosti
s tûmito tematick˘mi okruhy je tfieba se ptát na názory studentÛ
a v tomto smûru chci spolupracovat se studentskou ãástí
AS UK. Znaãné úkoly na vedení univerzity rovnûÏ ãekají v sou-
vislosti s poslední novelou vysoko‰kolského zákona v oblasti
vnitfiních pfiedpisÛ.

Prof. RNDr. Bohuslav Ga‰, CSc.
Prorektor pro vûdeckou 
a tvÛrãí ãinnost

Na‰e univerzita deklaruje, Ïe se stane v˘zkumnou univerzitou,
takÏe právû ve v˘zkumu bychom se mûli snaÏit b˘t co nejlep‰í.
Dosavadní v˘sledky v˘zkumu institucí, zvefiejnûné Radou vlády
pro v˘zkum a v˘voj, jsou pro naprostou vût‰inu fakult na‰í uni-
verzity povzbuzující. V˘zkum, v˘voj a tvÛrãí ãinnost ov‰em
nestaãí pouze provádût, ale je taky tfieba dát o nich vûdût okol-
nímu svûtu. Kdo pracuje do ‰uplíku, pracuje zbyteãnû. Jaké budou
tfii hlavní úkoly oddûlení vûdy a v˘zkumu: Za prvé stimulace
fakult a pomoc fakultám pfii získávání prostfiedkÛ na v˘zkum, aÈ
uÏ to budou vefiejné, nebo soukromé prostfiedky. Druh˘ bod je

motivovat fakulty pfii zvefiejÀování a publikování v˘sledkÛ
v˘zkumu. Podle v˘sledkÛ bude ná‰ v˘zkum hodnocen a bude
nám pfiiná‰et peníze. Za tfietí, v˘sledky v˘zkumu, pfiedev‰ím v pfií-
rodovûdn˘ch oborech, by nemusely konãit v˘hradnû vûdeckou
publikací. Fakulty by se mûly podporovat pfii ochranû du‰evního
vlastnictví a v hledání partnerÛ pro aplikaci v˘sledkÛ v˘zkumu.
V budoucnosti by to mûl b˘t dÛleÏit˘ zdroj pfiíjmÛ.

Prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc.
Prorektor pro akademické 
kvalifikace

Je tfieba hledat síÈ moÏn˘ch kritérií pfii posuzování mnoha detailÛ
jednotliv˘ch oborÛ.V humanitních oborech jsou kritéria pocho-
pitelnû sloÏitûji vykazatelná. Chtûl bych v první fázi komunikovat
se v‰emi fakultami, neboÈ u nûkter˘ch budeme muset kritéria
teprve stanovit. Nejde o sniÏování laÈky nároãnosti, jen je nutné
vymyslet a sjednotit postupy, jak jednotlivé práce hodnotit.
DÛleÏit˘m kritériem evaluace je poãet absolventÛ doktorského
studia, nad jehoÏ organizací je rovnûÏ nutné se zamyslet.
Nehledal bych Ïádnou matrici platnou pro celou univerzitu –
problémy na jednotliv˘ch fakultách jsou velice rÛzné, ov‰em
mûla by b˘t pfiipravena organizace, která by studium ãinila efek-
tivnûj‰ím. Dal‰í oblastí je ediãní ãinnost. Nakladatelství
Karolinum umí dûlat krásné knihy a je tfieba toho vyuÏít.
Reprezentaãní publikace by mûly vycházet z tohoto nakladatel-
ství, velká ãást produkce by mûla b˘t cizojazyãná.

Doc. PhDr. Michal ·obr, CSc.
Prorektor pro vnûj‰í vztahy

Je tfieba podpofiit aktivní vnûj‰í komunikaci UK, pfiicházet s vlast-
ními tématy, uplatÀovat na‰e odborníky a studenty do rÛzn˘ch
médií. ZároveÀ je tfieba generovat komunikaci cílenou na speci-

P¤EDSTAVENÍ NEJUÎ·ÍHO VEDENÍ
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Kolegium neboli poradní sbor nového rektora UK prof.Václava Hampla sestává z osmi osob: z ‰esti prorektorÛ,
kvestora a kancléfie. Kvestor Ing. Josef Kubíãek a kancléfi RNDr.Tomá‰ Jelínek spolu s pány prorektory doc. ·techem
a doc. ·obrem pokraãují po boku nového rektora v práci a v oblastech, ve kter˘ch pÛsobili i v druhém funkãním
období prof.Wilhelma, zbylí prorektofii byli jmenováni poprvé.V‰ichni se tváfií v tváfi setkali na zasedání
Akademického senátu UK, kde byli navrÏeni rektorem a následnû jmenováni do sv˘ch funkcí.
Pfiedstavujeme vám nové prorektory a pfiedkládáme klíãové vûty z jejich projevÛ.
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Prof. PhDr. Ludvik Armbruster,
dûkan KTF
2. funkãní období:
1. 3. 2006 – 28. 2. 2010 
(dne 11. 2. 2006 schváleno jmenování 
z Kongregace pro katolickou v˘chovu 
ve Vatikánu)

Doc.ThDr. Martin Prudk ,̆
dûkan ETF
1. funkãní období:
24. 5. 2005 – 23. 5. 2008

Prof.ThDr. Ján Ligu‰, Ph.D.,
dûkan HTF
2. funkãní období:
1. 6. 2003 – 31. 5. 2006

Prof. JUDr.Ale‰ Gerloch, CSc.,
dûkan PF
1. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Prof. MUDr.Tomá‰ Zima, DrSc.,MBA,
dûkan 1.LF
1. funkãní období:
1. 9. 2005 – 31. 8. 2008

14

FORUM

DùKANI UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE
Pfiedstavujeme novû zvolené i stávající dûkany 
jednotliv˘ch fakult (v pofiadí podle Statutu UK).

: Dûkani fakult UK

fické skupiny ve spoleãnosti, vytváfiet pro nû témata. Od infor-
maãního dne UK pfies Evropské diskusní fórum aÏ tfieba po
diskusní pofiad v âeském rozhlase.Vycházet je tfieba z kvalitní
vnitfiní komunikace – jestliÏe se nedokáÏeme domluvit sami mezi
sebou, jen tûÏko se nám podafií oslovit druhé.Tfii úkoly pro nej-
bliÏ‰í období: ve spolupráci s externími odborníky vyhodnotit
internetov˘ zpravodaj UK iForum, ti‰tûn˘ ãasopis UK Forum
a ãinnost Informaãního a poradenského centra a navrhnout
moÏná vylep‰ení. Za druhé je tfieba urychlenû pfiipravit tzv.
„komunikaãní balíãek“ – od letáku po broÏuru, CD-ROM
a reprezentaãní publikaci. Za tfietí v kooperaci s dal‰ími odbory
více prezentovat vûdu, která se realizuje na UK. K nové oblasti,
která mi byla svûfiena – problematice studentÛ se speciálními
potfiebami – budu pfiistupovat s velkou váÏností a respektem.
Rád bych nastolil otevfienou a vstfiícnou komunikaci mezi v‰emi
zúãastnûn˘mi, tj. sociální komisí AS UK, povûfien˘mi pracovníky
na jednotliv˘ch fakultách, pfiíslu‰nou kanceláfií, ale zejména
s tûmi, kter˘ch se tato problematika osobnû t˘ká.A z této spo-
leãné diskuse by mûly vyplynout i hlavní úkoly pro dal‰í období.

Doc. PhDr. Stanislav ·tech, CSc.
Prorektor pro rozvoj

Prorektor pro rozvoj citlivû sleduje, co se dûje v ostatních
resortech, a snaÏí se vyhledávat a podporovat ãinnosti, které
smûfiují k hlavním prioritám stanoven˘m v dlouhodobém
zámûru univerzity. Jednou z nich je v˘stavba minikampusÛ.V Plzni
jsme blízko tomu, aby byl investiãní zámûr schválen letos.
V Hradci Králové se pfiípravy také rozbíhají. Pokud jde o Prahu,
máme spí‰ námûty a nabídky, které jsou je‰tû daleko od uvaÏo-
vání o investiãním zámûru. Z rozvojov˘ch programÛ M·MT by
pro leto‰ní rok s druhou etapou mohla univerzita získat aÏ 300
milionÛ korun. Je proto tfieba vést fakulty k tomu, aby tyto
finance vyuÏívaly rozumnû, ne jako doplnûk k látání dûr v roz-
poãtu desítkami miniprojektÛ. Pokud jde o projekt Centra pro
pfienos poznatkÛ, v kvûtnu 2007 vystoupíme z bezpeãí de‰tníku
projektÛ EU. Z prvních anal˘z se potvrzuje, Ïe na univerzitû je
mnoho projektÛ, které mají blízko ke komercionalizaci a umoÏ-
Àují takové centrum zaloÏit. Nov˘ úkol – transformace kolejí
a menz – mû nenechává klidn˘m. Je evidentní, Ïe konãí ãasy
plo‰né podprÛmûrnosti a pfieÏívání. Pfiesn˘ postup ov‰em bude
tfieba prodiskutovat.

Poznámka: Vzhledem k v˘sledkÛm z hlasování na jednání 
AS UK nebyl prorektor pro zahraniãní styky rektorem v dobû
uzávûrky ãasopisu dosud jmenován.

Autor: redakce
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Doc. MUDr. Ondfiej Hru‰ák, Ph.D.,
dûkan 2. LF
1. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
dûkan 3. LF
2. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Doc. MUDr. Jaroslav Koutensk ,̆
CSc., dûkan LFP
2. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Prof. MUDr.Vladimír Paliãka, CSc.,
dûkan LF HK
1. funkãní období:
1. 9. 2003 – 31. 8. 2006

Doc. PharmDr.Alexandr Hrabálek, CSc.,
dûkan FaF
1. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,
dûkan FF
1. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Prof. RNDr. Pavel Kováfi, CSc.,
dûkan PfiF
2. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Prof. RNDr. Zdenûk Nûmeãek, DrSc.,
dûkan MFF
1. funkãní období:
6. 9. 2005 – 5. 9. 2008

Prof. RNDr. Pavel Bene‰, CSc.,
dûkan PedF
2. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Doc. RNDr. Jan Ámos Ví‰ek, CSc.,
dûkan FSV
2. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Prof. Ing.Václav Bunc, CSc.,
dûkan FTVS
2. funkãní období:
1. 2. 2006 – 31. 1. 2010

Prof. Jan Sokol, Ph.D. CSc.,
dûkan FHS
2. funkãní období:
1. 6. 2004 – 31. 5. 2007
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Rektor praÏské univerzity byl od stfiedo-
vûk˘ch poãátkÛ nejvy‰‰ím pfiedstavitelem
uãitelÛ a studentÛ univerzity, hlavou aka-
demické samosprávy a reprezentantem
univerzity. Dlouho do novovûku byl také
správcem univerzitních financí a soudcem
ãlenÛ své alma mater. Úfiad praÏského
rektora byl funkcí spí‰e reprezentativní
a ãestnou, spojenou s pravidelnou úfiední
agendou, která osobu rektora vázala
k Praze.
Rektor byl nejvy‰‰ím volen˘m pfiedstavi-
telem univerzitní obce. Musel b˘t ãlenem
praÏské akademické obce, a nebylo 
pfiitom urãeno, zda má b˘t mistrem (pro-
movan˘m), nebo studentem. Praxe v‰ak
byla taková, Ïe rektorem b˘val nûkter˘
z profesorÛ – jen právníci volili do svého
ãela studenty práv. I tady v‰ak b˘val rek-
torem dobfie situovan˘ muÏ v letech,

drÏitel církevního obroãí a svûtského
úfiadu, mnohdy i ‰lechtic.
První psaná pravidla pro praÏského rek-
tora pfiiná‰ejí tzv. Ordinationes Arnesti,
nafiízení univerzitního kancléfie Arno‰ta
z Pardubic z roku 1360, v nichÏ ãteme
základní ustanovení „sit una universitas,
sit unus rector“ (aÈ je jedna univerzita, aÈ
je jeden rektor), nafiizující, Ïe v rektorovû
úfiadu se mají pravidelnû stfiídat juristé
s pfiíslu‰níky ostatních tfií fakult.
Arno‰tovo nafiízení se ukázalo b˘t jen
zboÏn˘m pfiáním, protoÏe roku 1372 
praÏ‰tí právníci vytvofiili samostatnou
juristickou univerzitu, která existovala aÏ
do poãátku husitství (1419). Následkem
toho ãlenové artistické (filozofické), lékafi-
ské a teologické fakulty volili „svého“
rektora a juristé rektora vlastního.
Podstatnou zmûnu rektorské volby pfiinesl

Dekret kutnohorsk˘ krále Václava IV.
z roku 1409, jímÏ se nafiizovalo, Ïe
domácí, ãesk˘ univerzitní národ má mít ve
v‰ech univerzitních záleÏitostech, tedy
i pfii volbû rektora, tfii hlasy proti jed-
nomu hlasu zbyl˘ch tfií univerzitních
národÛ. Bezpochyby ‰lo o první váÏn˘
zásah panovníka (státu) do univerzitní
autonomie, jenÏ stál na poãátku cesty ke
státní univerzitû. Dal‰í v˘znamná zmûna
nastala za vlády Jifiího z Podûbrad, kdy
byla rektorská volba zúÏena pfiísahou na
kompaktáta na vûfiící pod obojí. Od této
doby byl aÏ do bitvy na Bílé hofie (1620)
rektorem v Karolinu jen kali‰ník.
Poãínaje Husovou volbou, stává se z rek-
torského úfiadu v˘razné „politikum“.
Tehdy si totiÏ univerzita zvolila rektorem
(moÏno fiíci manifestaãnû) mistra, jenÏ byl
zastáncem kacífiského Viklefova uãení

REKTO¤I PRAÎSKÉ UNIVERZITY 
V MINULOSTI (1348–1802)
Michal Svato‰

16
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: Rektofii UK

Velká aula Karolina
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a v˘znamn˘m reprezentantem ãeského
univerzitního národa. Husov˘m rektorá-
tem univerzita jasnû ukázala, Ïe v nov˘ch
pomûrech po Dekretu kutnohorském
bude praÏsk˘m rektorem ãlen domácího
univerzitního národa a profesor, jenÏ má
dÛvûru ãeského krále. Politikem se praÏ-
sk˘ rektorsk˘ úfiad stal také na poãátku
17. století, kdy byli od roku 1613 do ãela
univerzity postaveni mladí ãlenové
v˘znamn˘ch ‰lechtick˘ch rodin âeského
království (Stfiela z Rokyc, ·lik, Îerotín
ad.). K volbû mladíkÛ ze ‰lechtick˘ch rodÛ
univerzita sáhla, protoÏe chtûla získat
politickou a finanãní podporu ãeské
‰lechty. Nemûli bychom zapomínat ani na
politick˘ akt popravy jednoho z posled-
ních pfiedbûlohorsk˘ch rektorÛ praÏské
univerzity, mistra Jana Jessenia. Roku 1621
tak dal vítûzn˘ katolick˘ panovník jasnû
najevo, jak˘ osud stihne celou kali‰nickou
univerzitu.
PraÏsk˘ rektor byl zpoãátku volen na
jeden akademick˘ rok, od roku 1384 na
jeden semestr, vÏdy o sv. Jifiím v letním
semestru (23. dubna) a o sv. Havlu v zim-
ním semestru (16. fiíjna). K roãním
rektorátÛm se univerzita vrátila v prvé
polovinû 15. století, kdyÏ v dobû husitství
v˘raznû poklesl poãet moÏn˘ch kandidátÛ
rektorského úfiadu. Základním principem
rektorské volby bylo rozdûlení podle uni-
verzitních národÛ, které byly v Praze ãtyfii.
Volba byla znaãnû komplikovaná: ãtyfii uni-
verzitní národy zvolily po jednom
pfiedstaviteli, ti pak vytvofiili komisi sedmi
ãlenÛ univerzity a teprve ti vybrali pût voli-
telÛ, ktefií provedli vlastní volbu. DÛvod
popsané sloÏitosti byl jedin˘: o rektorovi
platilo okfiídlené rãení, Ïe je „primus inter
pares“ (první mezi rovn˘mi), tedy Ïe je
doãasn˘m drÏitelem práv univerzity, jehoÏ
postavení nesmí b˘t zneuÏito.
Statuta pfiedepisovala, Ïe rektorem musí
b˘t neÏenat˘ klerik niÏ‰ího svûcení, jenÏ
dosáhl 25 let, fiádného pÛvodu z manÏel-
ského loÏe a zachoval˘ch mravÛ.
Rektorem se nesmûl stát fieholník, pro-
toÏe mni‰i nepfiísahali poslu‰nost
rektorovi, ale sv˘m fiádov˘m pfiedstave-
n˘m. Nástup do úfiadu zahajoval zvolen˘
mistr pfiísahou „starému“ rektorovi, od
nûjÏ také pfiebíral odznaky své moci: rek-
torské Ïezlo, peãetidlo a univerzitní

matriku. Rektor se odli‰oval od ostatních
ãlenÛ akademické obce i odûvem, ãerve-
n˘m plá‰tûm a biretem, které mûly b˘t
lemovány hermelínem. Symbolika barev
byla pro soudobého ãlovûka jednoznaãná
– kardinálská ãerveÀ upomínala na vysok˘
církevní úfiad, hermelín pak pfiipodobÀo-
val rektorovo postavení ke králi. Na krku
rektor nosíval fietûz, pÛvodnû s peãetid-
lem, pozdûji s rektorskou medailí, pfied
rektorem kráãel pedel s Ïezlem, za ním
pak notáfi. Takto mohli PraÏané spatfiit
rektora, kdyÏ ‰el do mûstské rady, ke králi
anebo v ãele slavnostního prÛvodu uni-
verzity do staromûstského kostela Panny
Marie pfied T̆ nem. Sídlem praÏského rek-
tora bylo od konce 14. století Karolinum,
které se tak stalo centrem celé univerzity.
Zde stávalo i univerzitní vûzení (karcer) –
symbol univerzitní jurisdikce (rektorovy
soudní pravomoci) – a místnosti úfiadu
pedela, notáfie a kvestora, dal‰ích ãlánkÛ
univerzitní samosprávy.
Rektor mûl na starosti zápis v‰ech novû
pfiíchozích ãlenÛ akademické obce do uni-
verzitní matriky podle univerzitních
národÛ, vybíral od zapsan˘ch imatrikulaãní
taxu a pfiijímal jejich pfiísahu. Vedl rovnûÏ
knihu statut, kam on nebo jeho pomocníci,
notáfi a pedel, zapisovali v‰echna ustano-
vení, jimiÏ se univerzita fiídila, a uchovával
nejv˘znamnûj‰í dokumenty, které upravo-
valy ãinnost praÏské univerzity.V úfiadû mu
mûli b˘t nápomocni ãlenové rektorovy
rady (consiliares) a tzv. v˘bûrãí úãtÛ (col-
lectores). Správu majetku a univerzitního
hospodáfiství vykonával rektor aÏ do
poãátku 17. století, kdy ji pfievzal úfiad
kvestora. Rektor byl rovnûÏ soudcem

v‰ech imatrikulovan˘ch ãlenÛ akademické
obce, mezi nûÏ patfiili nejen uãitelé a stu-
denti, ale i jejich doprovod, pfiíslu‰níci
profesí spojen˘ch s univerzitou (pergame-
níci, knihvazaãi, písafii, pozdûji také tiskafii)
a poddaní univerzitních vesnic. Skuteãnû
v˘znamnou pravomoc získal praÏsk˘ rektor
na poãátku 15. století, kdyÏ byl jmenován
univerzitním vicekancléfiem, jenÏ dával sou-
hlas ke kaÏdé promoci. Za husitství, kdy
nebyl obsazen praÏsk˘ arcibiskupsk˘ stolec
a úfiad univerzitního kancléfie, si praÏská
univerzita zachovala charakter vysoké ‰koly
a promoãní právo jen díky této rektorovû
kompetenci, která umoÏÀovala univerzitní
promoce bez souhlasu církve.
V 16. století dominovala rektorova úloha
správce niÏ‰ích latinsk˘ch (partikulárních)
‰kol âeského království, která tvofiila
podstatnou ãást jeho agendy. PraÏsk˘ rek-
tor do nich jmenoval ‰kolní správce,
uãitele a jejich pomocníky, urãoval studijní
fiád a imatrikuloval Ïáky vy‰‰ích tfiíd.
Vytvofiila se tak hustá síÈ niÏ‰ího utrakvis-
tického ‰kolství s více neÏ stovkou ‰kol,
fiízená z Karolina. Tato síÈ byla základem
vysoké míry vzdûlanosti, která mûla
obdobu jen ve vyspûlém Nizozemí.
Na samostatné jezuitské akademii od
roku 1566 a na spojené Karlo-
-Ferdinandovû univerzitû (po roce 1654)
mohl b˘t rektorem volen fieholník, pfií-
slu‰ník jezuitského fiádu. Novû bylo
zavedeno také pravidelné stfiídání profe-
sorÛ jednotliv˘ch fakult v rektorském
úfiadû.Volba osob „necírkevního“ pÛvodu
pak znamenala nejen prolomení dal‰í
z pÛvodních zásad rektorovy volby, ale
rovnûÏ v˘znamn˘ prvek „laicizace“ uni-
verzitního Ïivota. Poslední zásah do
pÛvodních práv praÏského rektora zna-
menala panovnická nafiízení z roku 1784,
která praÏskou univerzitu zbavila juris-
dikãního práva. S trochou nadsázky je
moÏno fiíci, Ïe z univerzitních obãanÛ se
stali obãané státu, ktefií byli podfiízeni pra-
vomoci obecn˘ch soudÛ a bûÏn˘m
politick˘m orgánÛm zemû. Rokem 1802
vrcholí pfiemûna pÛvodních autonomních
univerzitních korporací ve státní ‰kolské
ústavy. Unifikaãní pfiedpisy pro celou
habsburskou monarchii tehdy postavily
rektora pod dohled státního úfiedníka –
studijního direktora.

Otisk nejstar‰ího peãetidla Univerzity Karlovy
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V na‰em historickém povûdomí je
Husova osobnost spojována s jeho zápa-
sem se svûtskou a církevní hierarchií,
s úsilím o reformu církve a dobové spo-
leãnosti, s úctou mistra Jana k pravdû
a v neposlední fiadû s Husov˘m tragic-
k˘m koncem na kostnické hranici. Na
pÛdû praÏského Karolina, která byla pfií-
m˘m svûdkem Husova pÛsobení, si v‰ak
zvlá‰tû intenzivnû uvûdomíme, Ïe jeho
Ïivotní dráha byla spojena pfiedev‰ím
s univerzitní kariérou. Není Ïádnou nad-
sázkou, fiekneme-li, Ïe praÏská univerzita
byla Husovi skuteãnou alma mater,
Ïivnou matkou jeho uãení a Ïivota. Hus
se mohl opírat o autoritu profesora jed-
noho z nejv˘znamnûj‰ích obecn˘ch uãení
stfiedovûku, univerzity, která se úspû‰nû
mohla mûfiit se samotnou pafiíÏskou
a boloÀskou univerzitou. Na rozdíl od
mnoha sv˘ch uãitelÛ a ÏákÛ, ktefií bûhem
studií nebo uãitelského pÛsobení poznali
nejednu francouzskou, italskou nebo
anglickou vysokou ‰kolu, Hus zÛstal
praÏské univerzitû vûrn˘ od sv˘ch studij-
ních poãátkÛ aÏ po odchod do Kostnice.
Jihoãesk˘ rodák se dostal do hlavního
mûsta âeského království pfies pracha-
tickou mûstskou latinskou ‰kolu, která
mu dala základy ãtení, psaní, poãítání
a pfiedev‰ím ho uvedla do tajÛ latiny,
jazyka stfiedovûké inteligence, umoÏÀují-
cího vstup do univerzitních poslucháren.
Po pfiíchodu do Prahy se zapsal na artis-
tickou (filozofickou) fakultu, která byla
obvyklou prÛpravou k vy‰‰ím univerzit-
ním studiím. Na ní dosáhl roku 1393
hodnosti bakaláfie a o tfii roky pozdûji

titulu mistra svobodn˘ch umûní, jenÏ ho
opravÀoval k v˘uce filozofie. Hus v‰ak
pokraãoval ve studiu na praÏské teolo-
gické fakultû, na níÏ po získání
bakaláfiského gradu pÛsobil jako uãitel.
Ani betlémská kazatelna, na kterou
vystoupil roku 1402 jako kazatel, ho
vlastnû nevzdálila akademické pÛdû.
VÏdyÈ právo obsazovat místo ãeského
kazatele ve staromûstské Betlémské
kapli náleÏelo pfiedstaven˘m ãeského
univerzitního národa praÏské univerzity,
jehoÏ byl Hus ãeln˘m pfiedstavitelem.
S Betlémskou kaplí byla navíc spojena
studentská Nazaretská kolej, v níÏ vzni-
kala proslulá Husova betlémská kázání
a opisovala se mnohá jeho díla. Mistr Jan
získal roku 1411 pro ãesk˘ univerzitní
národ studentskou kolej polské královny
Hedviky a rovnûÏ dal‰í univerzitní sva-
tostánek – novomûstskou kapli BoÏího
tûla na dne‰ním Karlovû námûstí.
Betlémská kazatelna umoÏnila Husovi
daleko ‰ir‰í „publicitu“ reformních
názorÛ, neÏ jakou poskytovaly univer-
zitní posluchárny. Pfiesto zÛstávala
profesorská stolice Husov˘m stûÏejním
pÛsobi‰tûm. Na artistické a teologické
fakultû pfiedná‰el, pÛsobil jako examiná-
tor poãetné fiady studentÛ, neváhal
pfievzít ani tûÏkou úlohu pfiedsedajícího
v˘roãního kvodlibetu roku 1411, na
nûmÏ do‰lo k otevfiené obranû kacífi-
ského Viklefova uãení, a v akademickém
roce 1401/02 byl sv˘mi kolegy postaven
do ãela fakulty svobodn˘ch umûní jako
její dûkan. Vrcholu univerzitní kariéry
dosáhl Mistr Jan Hus v památném roce

1409, kdy byl po vydání Dekretu kutno-
horského jmenován rektorem praÏského
vysokého uãení. Kutnohorsk˘m dekre-
tem se radikálnû zmûnily pomûry na
praÏské univerzitû ve prospûch domá-
cího, ãeského univerzitního národa,

Na následujících stranách pfiedstavují v medailonech a portrétech historikové z Ústavu dûjin UK a Archivu UK
v˘znamné rektory praÏské univerzity. Sedmi nejdÛleÏitûj‰ím byla vûnována první ãást, ostatní velké osobnosti byly
vybírány tak, aby byla zfietelná promûna pracovních i Ïivotních podmínek rektora v prÛbûhu ãasu – kaÏdé století
reprezentují pfiinejmen‰ím dva rektofii. Kompletní seznam rektorÛ naleznete v pfiílohách ãtyfisvazkov˘ch Dûjin
Univerzity Karlovy (Nakladatelství Karolinum, Praha 1995-1998). O rektorech století právû uplynulého si navíc
mÛÏete pfieãíst podrobnûji na stranû 47 v ãlánku Rektofii praÏsk˘ch univerzit ve vírech politiky 20. století.

MISTR JAN HUS
(1369/1371? – 1415)
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kter˘ získal mj. pfii volbû rektora tfii
hlasy oproti jednomu hlasu ostatních tfií
univerzitních národÛ. ·lo o „pfievratn˘“
ãin, jímÏ praÏská univerzita uznala právo
ãeského krále (ãeského státu) zasahovat
do (autonomních) univerzitních záleÏi-
tostí, nebála se pov˘‰it do svého ãela
muÏe podezfielého z kacífiství a potvrdila
panovníkÛv úmysl, aby rektorem praÏské
univerzity byl napfií‰tû pfiíslu‰ník domá-
cího univerzitního národa.
Hus byl druh˘m rektorem praÏské uni-
verzity, zvolen˘m podle nov˘ch pofiádkÛ
Dekretu kutnohorského. Rektorská
volba probûhla o svatohavelském, pod-
zimním termínu. Rektorát Hus zahájil
20. fiíjna 1409 slavnostní fieãí, která byla
nesena mottem „Mnoho je povolan˘ch,
ale málo vyvolen˘ch“. Z proslovu je
patrné, Ïe funkci rektora povaÏoval
spí‰e za „bfiímû“ a vybízel své kolegy, aby
mu vybrali za rádce uãené a moudré
muÏe, ktefií by mu pomohli nést tíÏi rek-
torské zodpovûdnosti. Do úfiadu byl
uveden obvyklou pfiísahou na univerzitní
statuta, pfii níÏ vyzval ãleny akademické
obce „k potlaãení toho, co je ‰kodlivé,
a posílení toho, co je prospû‰né“.
·Èastnû zachované kázání, pronesené na
pamûÈ zakladatele univerzity Karla IV. ve
v˘roãní den jeho úmrtí (29. listopadu
1409), umoÏÀuje nahlédnout do Husova
my‰lenkového svûta, v nûmÏ kfiesÈanské
ctnosti krále do‰ly vy‰‰ího ocenûní neÏ
jeho panovnické dílo.
PraÏská univerzita zÛstala svému rekto-
rovi vûrná i v nejtûÏ‰ích chvílích jeho
Ïivota. Poskytla mu útoãi‰tû v boji s cír-
kevní a svûtskou hierarchií, zaruãila se
za jeho pravovûrnost pfied papeÏskou
stolicí, vybavila ho doporuãujícími listy
na cestu do Kostnice a bránila jeho
jméno i po kostnickém odsouzení.
Nedlouho po jeho smrti ho zafiadila
mezi své patrony, kdyÏ jeho jméno
zapsala do univerzitního kalendária
mezi církevní svûtce, ktefií mûli dbát
o ochranu praÏského obecného uãení.
A monumentální socha Mistra Jana
Husa na karolinském nádvofií pfiipo-
míná dodnes Ïivotní pÛsobení jedné
z nejv˘znamnûj‰ích osobností stalet˘ch
dûjin praÏské univerzity.

Michal Svato‰

Málokter˘ z profesorÛ a rektorÛ praÏské
univerzity sdílel její osudy aÏ „do hrdel
a statkÛ“ tak jako Jan Jessenius. I kdyÏ
v Praze pÛsobil v dobû, kdy na jiÏ tehdy
staroslavném Karlovû uãení déle neÏ
pÛldruhého století nefungovala lékafiská
fakulta, patfií z mnoha dÛvodÛ mezi ãelné
pfiedstavitele vrcholnû renesanãní uni-

verzitní medicíny. Barvité osudy lékafie,
filozofa a politika se pfied jeho pfiícho-
dem do sídelního mûsta âeského
království a tehdy pfiechodnû i ¤í‰e fiím-
ské odvíjely na mnoha místech Evropy,
zmítané konfesionálními i politick˘mi
rozpory, které vyvrcholily za tfiicetileté
války.

JOHANNES JESSENIUS 
(JAN JESENSK¯) 
(1566–1621)
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Po otci pocházel z uherského zeman-
ského rodu s kofieny ve slovenském Turci,
narodil se v‰ak 27. prosince 1566 matce
z nûmecky hovofiící mû‰Èanské rodiny ve
slezské Vratislavi (Slezsko tehdy bylo jed-
nou ze zemí Koruny ãeské). Studia zahájil
na vratislavské mûstské ‰kole, odkud
ode‰el jako mnoho jemu podobn˘ch 
protestantsk˘ch synkÛ na proslulé lute-
ránské akademie ve Wittenbergu
a pozdûji v Lipsku. Ty ov‰em nemohly
uspokojit jeho touhu po nejvy‰‰ím moÏ-
ném medicínském vzdûlání, které tehdy
poskytovaly pfiedev‰ím severoitalské uni-
verzity. Svá studia proto zavr‰il v Padovû,
kde obhájil roku 1591 lékafiskou tezi
i filozofickou disertaci. Jako protestant
ov‰em nemohl b˘t katolickou univerzi-
tou graduován, doktorsk˘ titul mu proto
udûlil pfii návratu do Saska na praÏském
dvofie Rudolfa II. císafisk˘ palatin 
Jacobus Chimarrhaeus. PÛsobení ve
funkci dvorního lékafie saského kurfifita
v DráÏìanech a profesora chirurgie
a anatomie na akademii ve Wittenbergu
neuspokojovalo Jesseniovy ambice,
a proto se opakovanû s pomocí vlivn˘ch
pfiátel (mezi jin˘mi astronoma Tychona
Brahe) pokou‰el dostat na císafisk˘ dvÛr
do Prahy.
Jeho proslulá pitva, urãená ‰irokému
publiku a provedená v ãervnu roku 1600
na akademické pÛdû Reãkovy koleje, mu

sice pfiinesla ohlas ve vzdûlaneck˘ch kru-
zích u dvora i na univerzitû, ale nikoliv
vytouÏené místo císafiského osobního
lékafie. Jesseniova „anatomie“ je zatím
první doloÏenou pitvou v Praze, i kdyÏ
nûkteré indicie vedou k domnûnce, Ïe
zde mûl své pfiedchÛdce. V˘znam pitvy
pro praÏské prostfiedí byl znásoben
skvûl˘m popisem, kter˘ vy‰el o rok
pozdûji (roku 2004 vydalo jeho faksimile
s ãesk˘m pfiekladem Nakladatelství
Karolinum). Do Prahy nakonec Jessenius
sice roku 1602 pfiesídlil, musel se v‰ak
spokojit s pro nûj podfiadn˘m postave-
ním profesora historie na jediné tehdy
existující fakultû, artistické. Nespo-
kojenost s praÏsk˘m postavením jej je‰tû
na ãas z Prahy odvedla (pÛsobil mj. jako
lékafi u dvora arcikníÏete Matyá‰e
v Uhrách), vrátil se aÏ v pfiedveãer vyvr-
cholení konfliktu mezi ãesk˘mi
protestantsk˘mi stavy a jejich katolick˘m
panovníkem.
Závûr Jesseniovy kariéry, pfiestoÏe se
i nadále vûnoval medicínû jako praktick˘
lékafi i pfii dal‰ích dvou pitvách, patfiil
pfieváÏnû politick˘m aktivitám. Po sblí-
Ïení s ãesk˘m prostfiedím se
jednoznaãnû pfiidal na stranu revoltují-
cích protestantsk˘ch stavÛ. Jeho b˘valá
skvûlá akademická dráha i zájem o aktu-
ální politické dûní jej roku 1617 vynesly
do funkce rektora univerzity. Volbou 

Jana Jessenia se karolin‰tí mistfii vrátili ke
starodávné praxi, kdy byl rektorem volen
profesor. Tato zásada byla totiÏ v letech
1613–1617 nakrátko pfieru‰ena, kdyÏ
byli za rektory nekatolické univerzity
voleni studenti ze ‰lechtick˘ch rodin.
Univerzita od jejich rodin oãekávala poli-
tickou i materiální, respektive finanãní
podporu pro reformu ‰koly i ochranu ve
svém zápase proti jezuitskému ‰kolství.
Jako pfiedstavitel dÛleÏité nekatolické
instituce se uãen˘ a svûtaznal˘ rektor
Jessenius stal diplomatem ve sluÏbách
ãeského stavovského v˘boru. Rodová
pfiíslu‰nost k uhersk˘m stavÛm jej pak
o rok pozdûji zavedla jako vyslance ães-
k˘ch rebelÛ do Uher. Obû funkce na
stranû protestantsk˘ch stavÛ a posléze
povstalcÛ Jessenia po tragické bitvû na
Bílé hofie pfiivedly na staromûstské
popravi‰tû. Univerzitû vedené rektorem
Jesseniem legitimní ãesk˘ král a císafi
Ferdinand II. nejvíce zazlíval její okázal˘
hold novû zvolenému nekatolickému
králi Friedrichu Falckému, jezuité jí
nemohli zapomenout svÛj nucen˘
odchod z Prahy bûhem „ãeské rebelie“.
„BezboÏn˘ anatom, kter˘ ãtvrtil lidi“ byl
sÈat a nakonec sám rozãtvrcen 
21. ãervna 1621, karolinská akademie
byla o pÛldruhého roku pozdûji pfiedána
do správy jezuitského fiádu.

Petr Svobodn˘

Jan Franti‰ek Löw se narodil v západo-
ãeské Plané 26. bfiezna 1648. Svá studia
zapoãal na jezuitském gymnáziu v Chebu
v roce 1661, poté pokraãoval ve filozo-
fick˘ch studiích v praÏském
Arcibiskupském semináfii, kde v roce
1666 obhájil závûreãné teze. V srpnu
1666 se zapsal na lékafiskou fakultu
Karlo-Ferdinandovy univerzity, jejím
doktorem se stal pfii slavnostní promoci
ve velké aule Karolina 30. dubna 1672.

Poté se poãal vûnovat praxi a záhy si
vydobyl v˘znamné postavení jako léãitel
pfiíslu‰níkÛ vy‰‰ích spoleãensk˘ch tfiíd,
coÏ mu pfiiná‰elo nejen potû‰ení z práce,
ale také nemalé zisky.
V roce 1680 získal Löw ãestn˘ titul
dvorního lékafie. O dvû léta pozdûji
vstoupil na praÏskou lékafiskou fakultu
jako profesor. Zaãal, jak b˘valo bûÏn˘m
zvykem, jako profesor mimofiádn ,̆ roku
1684 ho univerzitní matrika uvádí uÏ

jako fiádného profesora „lékafisk˘ch
institucí“ a v roce 1690 postoupil na
katedru lékafiské praxe. Jeho odborné
dílo stojí v ãeském kontextu na poãátku
v˘voje specializovan˘ch oborÛ, mj. pedia-
trie, soudního lékafiství, pracovního
lékafiství, balneologie, chemie nebo
porodnictví. Mezi roky 1685–1723 byl
opakovanû, témûfi cyklicky, volen do
funkce dûkana medicínské fakulty a ãty-
fiikrát zastával i vzne‰en˘ úfiad rektorsk˘

JAN FRANTI·EK LÖW Z ERLSFELDU 
(1648–1725)
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– v letech 1698/1699 a pak 1702/1703,
1712/13, 1717/18. V roce 1703 byl 
také nobilitován a obdrÏel predikát
„z Erlsfeldu“.
Löw byl dobr˘ a oblíben˘ lékafi a díky
sv˘m znalostem a schopnostem i ãlovûk
zámoÏn .̆ Na rozdíl od sv˘ch kolegÛ na
fakultû si nestûÏoval na bídn˘ plat, jímÏ
ho alma mater odmûÀovala, ale naopak
se vÏdy snaÏil vysokému uãení, kterého si
velice váÏil, prospût jak svou odborností,
tak finanãnû ãi rÛzn˘mi „vûcn˘mi dary“.
Je tfieba zdÛraznit, Ïe v tomto ohledu byl
mezi profesory i akademick˘mi hod-
nostáfii (v‰ech dob) svûtlou v˘jimkou.
Profesor Löw se postaral, aby lékafiská

matrika jako prvofiad˘ fakultní právní
dokument dostala závaznou normu. Stal
se nezi‰tn˘m fakultním mecená‰em, kdyÏ
objednal u proslulého praÏského barok-
ního malífie Jana Jifiího Heinsche obraz
oslavující vûhlas medicíny a jejích
patronÛ sv. Kosmy a Damiána. Toto
plátno lze dodnes spatfiit v Malé aule
Karolina. Löw kromû toho fakultû odká-
zal i svou bohatou knihovnu, a dokonce
ve své závûti pamatoval i na plat knihov-
níka. Bûhem jednoho z Löwov˘ch
dûkansk˘ch období se lékafiská fakulta
„zviditelnila“ také na Karlovû mostû,
kdyÏ nechala postavit na jeho malostran-
ském konci souso‰í Krista s kfiíÏem se

sv˘mi patrony, sv. Kosmou a Damiánem
(sochafi Jan Oldfiich Mayer, 1709). Sám
Löw byl zvûãnûn v rektorském odûvu
a s insigniemi svého úfiadu na jednom
z nejstar‰ích portrétÛ dodnes docho-
vané rektorské fiady. Lze ho vidût rovnûÏ
v Malé aule Karolina.
Stejnû zodpovûdn˘ pfiístup k úfiadu mûl
Löw i v rektorské funkci, kdy se pravi-
delnû úãastnil zasedání akademického
magistrátu a svûdomitû plnil v‰echny
úkoly. V jeho osobním deníku pak
mÛÏeme ãíst, jak opulentnû hostil své
kolegy a jiné v˘znamné osobnosti vÏdy
pfii svém nástupu do rektorského úfiadu.
Tak v roce 1698 pozval pan profesor
první den 53 lidí, druh˘ den zÛstalo uÏ
„jen“ 37 hostÛ. Snûdlo se pfii tom mj. pût
telat, pût srn, 33 baÏantÛ, sedm krocanÛ,
bezpoãtu kaprÛ, kufiat a kapounÛ, vypily
se tfii sudy bílého piva a jeden sud tma-
vého piva, proudem teklo víno ãervené –
italské a uherské, bílé pak r˘nské
a rakouské. Z pochutin jsou uvedeny
napfiíklad citrony a pomeranãe ãi kando-
van˘ cukr. Za to v‰e zaplatil Jan Franti‰ek
z vlastní kapsy celkem 980 zlat˘ch, 37
krejcarÛ, jednalo se tedy o ãástku
vskutku nemalou. Druhá hostina v roce
1702 byla podobného charakteru: tento-
krát na rektorském stole vidíme
kupfiíkladu krávy, prasátko, holoubata,
divoké i krmné husy, uzené jazyky atd.
A cena – 931 zlat˘ch, 42 krejcarÛ. O dal-
‰ích rektorsk˘ch trachtacích uÏ deník
mlãí.
Roku 1721 se Janu Franti‰kovi dostalo
cti prozkoumat ostatky Jana Nepo-
muckého pfii pfiípravách kanonizace. Byl
to dle v‰eho právû on, jenÏ usoudil, Ïe
tyto tûlesné pozÛstatky budoucího
svûtce obsahují jen zázrakem neporu-
‰en˘ jazyk.AÏ moderní v˘zkumy doloÏily,
Ïe se nejedná o jazyk, ale o saponifikova-
nou ãást mozkové hmoty. Ná‰ znám˘
antropolog prof. Vlãek dokládá, Ïe teh-
dej‰í lékafiská expertíza rozhodnû nebyla
úãelov˘m podvodem, ale odpovídala
dobov˘m medicínsk˘m znalostem a zku-
‰enostem.
Löw zemfiel dne 25. bfiezna 1725 a byl
pohfiben v malostranském karmelitském
kostele.

Ivana âornejová
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Fyzik mezinárodního v˘znamu Ernst
Mach se narodil 18. února 1838
v Chrlicích u Brna. Doktorát získal roku
1860 ve Vídni.V letech 1864–1867 pÛso-
bil jako profesor matematiky a fyziky ve
·t˘rském Hradci, v letech 1867–1895
jako profesor experimentální fyziky
v Praze a od roku 1895 jako profesor
induktivní filozofie ve Vídni. Zemfiel 
19. února 1916 v nûmeckém Vaterstettenu.
Ernst Mach, jak jiÏ bylo fieãeno, byl znám
pfiedev‰ím jako fyzik. Mezi hlavní témata
jeho experimentální práce patfiil v˘zkum
zrakového a sluchového vnímání, vní-
mání hudby, experimentální v˘zkum 
tzv. ‰okov˘ch vzduchov˘ch vln, které
zpÛsobují rychle letící projektily, nûkterá
témata z fyziologie a jiné.Ve fyzice exis-
tuje po nûm pojmenované Machovo
ãíslo, které je definováno jako pomûr
rychlosti tûlesa a rychlosti zvuku.
Proslulosti dosáhla zejména jeho práce,
která vy‰la poprvé roku 1883 pod
názvem Die Mechanik in ihrer
Entwicklung (Mechanika ve svém v˘voji).
Tato práce b˘vá oznaãována jako zlom
ve v˘voji fyziky 19. století. Její nejãastûji
citované pasáÏe se t˘kají kritiky 
newtonovské fyziky a obrazu svûta kla-
sického mechanicismu. Pfiesto v‰ak
nûkteré rozbory ukazují, Ïe je zaloÏena
zãásti na nedorozumûní. Newtonov˘m
zámûrem bylo poloÏit základy maxi-
málnû empirické vûdû a odmítnout
spekulativní hypotézy. Co bylo v jeho
systému moÏné a oprávnûné, bylo usu-
zování z bezprostfiedních vjemÛ na
objektivní mimopsychickou fyzikální rea-
litu. Naproti tomu Mach, pro kterého
byly jedin˘m základem a polem vûdec-
kého zkoumání pouhé poãitky, si tento
zpÛsob Newtonova usuzování na realitu
za fenomény vyloÏil tak, jako by se
Newton zpronevûfiil proklamovanému
empirickému zaloÏení vûdy. Mach se
z této pozice pou‰tí do kritiky klasick˘ch

fyzikálních pojmÛ, jako je síla ãi hmota,
a – coÏ b˘vá povaÏováno za nejdÛleÏi-
tûj‰í – také absolutních charakteristik
newtonovského svûta, tj. absolutního
prostoru, ãasu a pohybu. V Machovû
pojetí jsou to pouhé metafyzické kon-
strukty. Mach brojil proti ve‰ker˘m
absolutním veliãinám, jako je absolutní
tepeln˘ nulov˘ bod nebo absolutní rych-
lost svûtla. âasto se také spekuluje
o moÏném Machovû vlivu na jeho
pozdûj‰í kritiky Maxe Plancka a Alberta
Einsteina.
Mach je znám˘ také jako odpÛrce 
tzv. teorie atomismu. Existenci atomÛ
Mach jakoÏto zastánce empirismu odmítal
s tím, Ïe jde jen o konstrukci teoretické
fyziky, a pfiipou‰tûl atomy pouze jako pro-
vizorní konstrukt v rámci postupu
vûdeckého poznání. Machovo jméno se
zpravidla také cituje ve v‰ech pfiehledech
dûjin filozofie, a to spoleãnû se jménem
Richarda Avenaria (1843–1896), kter˘
pÛsobil v Curychu a vytvofiil nezávisle
podobnou verzi filozofie – empiriokriti-
cismus.
Kromû kariéry vûdecké se v dobû svého
praÏského pÛsobení úãastnil i Ïivota
politického, pfiedev‰ím díky rektorskému
úfiadu, kter˘ zastával hned dvakrát.
Poprvé byl zvolen rektorem pro akade-
mick˘ rok 1879/80 na je‰tû nerozdûlené
praÏské Karlo-Ferdinandovû univerzitû.
Tehdy byl jedním z v˘znamn˘ch ãinitelÛ,
ktefií se vyslovovali k moÏnému rozdû-
lení univerzity – dlouho protestoval
proti rozdûlení univerzity na dvû ãásti
a obhajoval vznik samostatné univerzity
ãeské. Jeho Ïivotopisci se shodují v tom,
Ïe Mach byl pfiedev‰ím vûdec a do poli-
tického Ïivota zasahoval spí‰e pod
vlivem okolností. Jako pfiíklad citují tfieba
jeho rozhovor s Janem Evangelistou
Purkynûm, od kterého Mach oãekával
odbornou debatu, zatímco Purkynû chtûl
debatovat o politice; popfiípadû události

kolem oslav dvacátého v˘roãí bur‰ác-
kého spolku Carolina, kdy Mach jakoÏto
rektor pfiednesl pozdravnou fieã, aãkoli
nepatfiil mezi pfiíznivce bur‰áckého hnutí
ani vypjatého nacionalismu. Po rozdûlení
univerzity na ãeskou a nûmeckou roku
1882 byl zvolen je‰tû jednou rektorem,
tentokrát nûmecké Karlo-Ferdinandovy
univerzity, na akademick˘ rok 1883/84.
Z úfiadu odstoupil, jak uvádûl, ze zdra-
votních dÛvodÛ. Za jeho odstoupením
v‰ak nejspí‰ stály i národnostní problémy
na dosud nerozdûlené teologické fakultû
a – zfiejmû stejnû jako pozdûji za jeho
odchodem do Vídnû – obviÀování jeho
osoby z ateismu a antiklerikalismu.
PfiestoÏe Mach ode‰el roku 1895 do
Vídnû, patfií jeho více neÏ ãtvrtstoletí
trvající praÏské pÛsobení k v˘znamn˘m
kapitolám dûjin Univerzity Karlovy.

Jana Ratajová

ERNST MACH 
(1838–1916)

22

FORUM

: Rektofii UK

FO
TO

:A
R

C
H

IV
 U

K

UKF_04/2006_3  15.2.2006 10:22  Stránka 22



23

âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

Správnû bychom mûli napsat Wácslaw
Wladiwoj, protoÏe tento pfiední historik
generace nastupující po Franti‰ku
Palackém opovrhoval nov˘m pravopisem
a je‰tû na prahu 20. století se okázale
drÏel jeho tehdy uÏ archaické formy.
Narodil se 31. 5. 1818 jako osmé dítû
v rodinû obuvnického mistra v Hradci
Králové. UÏ za studií v Praze se pohybo-
val v pfiedních vlasteneck˘ch kruzích. Po
absolutoriu právnické fakulty roku 1839
se stal soukrom˘m uãitelem v rodinû
Franti‰ka Palackého, jehoÏ prostfiednic-
tvím byl pfiijat do sluÏeb praÏského
magistrátu a jemuÏ vdûãil za dÛkladné
uvedení do kritické práce s historick˘mi
prameny. V roce 1848 se stal poslancem
ústavodárného snûmu a v témÏ roce
zaãaly jeho ãeské pfiedná‰ky k rakousk˘m
dûjinám na praÏské univerzitû, jejíÏ dûjiny
u pfiíleÏitosti kulatého v˘roãí zpracoval.
Sv˘mi praktick˘mi cviãeními pfiedzna-
menal vznik pozdûj‰ího proslulého
historického semináfie Jaroslava Golla.
Padesátá léta byla pro stále konzervativ-
nûj‰ího Tomka zcela ve znamení
definitivního pfiíklonu k vládní stranû.
Odcizil se tím Palackému a zcela pfietrhal
pfiátelská pouta, která ho vázala ke Karlu
Havlíãkovi.V této dobû zároveÀ vy‰ly dvû
jeho vlivné, pfiekládané a znovu vydávané
uãebnice pro gymnázia – Dûje Království
ãeského a Dûje mocnáfiství rakouského.
Vedle nich zapoãal Tomek práci na svém
Ïivotním díle, dvanáctidílném Dûjepisu
mûsta Prahy, vydávaném od roku 1855
bezmála padesát let a dovedeném od nej-
star‰ích dob po rok 1608, jehoÏ
pendantem jsou dodnes cenné Základy
starého místopisu praÏského (fiada pouÏi-
t˘ch pramenÛ vzala navíc za své pfii
poÏáru staromûstské radnice za kvûtno-
vého povstání).
Konzervativní politické pfiesvûdãení
u Tomka nebylo v rozporu s pfiesvûdãe-
ním vlasteneck˘m. KdyÏ zaãala otázka

rozdûlení Karlo-Ferdinandovy univerzity
na ãeskou a nûmeckou nabírat zfietelnûj-
‰ích obrysÛ, angaÏoval se Tomek roku
1880 plnou vahou svého vlivu jako autor
stanoviska schváleného ãesk˘mi profe-
sory. Z ãesk˘ch fakult byla pfii dûlení
univerzity v roce 1882 ustavena zatím jen
filosofická a právnická, jejíÏ profesorsk˘
sbor mûl k Tomkovu stanovisku fiadu
v˘hrad. Patovou situaci pfii volbû rektora
rozhodl los a Tomkovi se tak dostalo cti
zahájit fiadu rektorÛ ãeské univerzity.
Jak probíhal jeho rektorsk˘ rok 1882/83,
popsal také sám ve dvoudíln˘ch Pamûtech
z mého Ïivota, „pozdním dítku kmet-
ského vûku“, jak je poeticky nazval
TomkÛv Ïák V. Novotn .̆ Z nich je moÏné
se v chronologickém sledu dozvûdût
skoro o v‰em, co Tomek za svého Ïivota
dûlal, pohfiíchu mnohem ménû pak co si
o tom myslel. Víme tedy napfiíklad, Ïe
hned zpoãátku musel fie‰it otázku obsa-
zení míst pedelÛ, o nûÏ se ucházelo
mnoÏství ÏadatelÛ, a Ïe musel zkrátit svÛj
pravideln˘ prázdninov˘ pobyt v Polici nad
Metují. Jeho instalaci pfiedcházelo 5. 10.
1882 udûlení ãestného doktorátu filoso-
fické fakulty. Ménû radostné byly
problémy vypl˘vající z trvale napjatého
vztahu s nûmeckou univerzitou, mírnûné
alespoÀ korektními postoji praÏského
místodrÏitele. První imatrikulace a pro-
moce na ãeské univerzitû probûhly
v prosinci, zatímco v lednu 1883 se Tomek
coby rektor úãastnil dvorního plesu
u korunního prince Rudolfa na PraÏském
hradû i plesu akademického spolku. Pfii
v‰ech sv˘ch povinnostech si Tomek na‰el
ãas na pomûrnû intenzivní cestování, kte-
rému se nevyh˘bal v Ïádné fázi svého
Ïivota. Zahrnovalo i cesty ãistû úfiední –
napfi. v kvûtnu téhoÏ roku se vypravil do
Vídnû k nûkolikadenním vyjednáváním na
ministerstvu kultu a vyuãování. Úfiad ode-
vzdal svému nástupci, právníku A.Randovi,
24. 9. 1883 a následující akademick˘ rok

zastával funkci prorektora. Nebylo to
„pouh˘m titulem, n˘brÏ také skuteãn˘m
zamûstnáním, kdyÏ nov˘ rektor profesor
Randa me‰kal ve Vídni, maje tam v jin˘ch
povinnostech co ãiniti“.
Nedosti na tom. KdyÏ po rektorátu pro-
fesora lékafiské fakulty Strenga pfii‰la opût
fiada na filosofickou fakultu, stal se rekto-
rem znovu Tomek (klasick˘ filolog Josef
Kvíãala patrnû s ohledem na nûj nepfiijal
volbu). Do celkem poklidného bûhu jeho
druhého rektorského roku zasáhl v zimû
a na jafie 1886 s plnou silou boj o pravost
RukopisÛ královédvorského a zelenohor-
ského, kdyÏ se k Janu Gebauerovi pfiipojil
T. G. Masaryk, podle Tomka „puzen˘ pou-
hou ctiÏádostí, nemaje dokonce Ïádn˘ch
odborn˘ch vûdomostí, hledaje toliko
dosaÏení jakéhos náãelnictví mezi odpÛrci
star‰ích uãencÛ ãesk˘ch“.
V. V. Tomek zemfiel 12. ãervna 1906
v Praze jako uznávan˘ nestor ãeského
dûjepisectví a doÏivotní ãlen panské snû-
movny.

Marek ëurãansk˘

VÁCLAV VLADIVOJ TOMEK 
(1818–1906)
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âesk˘mi dûjinami prochází fiada siln˘ch
a souãasnû kontroverzních osobností,
které, i kdyÏ ve své dobû zanechaly
v˘razn˘ otisk svého my‰lení a ãinnosti,
jsou pozdûji z rÛzn˘ch dÛvodÛ opomíjeny,
aÏ se zcela vytrácejí z obecného povû-
domí. K nim patfií i mimofiádn˘ zjev
univerzální osobnosti profesora
Univerzity Karlovy MUDr. Franti‰ka
Mare‰e, vûdce, filozofa a politika.
Narodil se 20. 10. 1857 v Opatovicích
u Hluboké nad Vltavou v selské rodinû.
Bûhem lékafisk˘ch studií v Praze prokázal
ojedinûl˘ talent a schopnosti, které pfied-
urãily jeho budoucí dráhu vûdce
a pedagoga na vytváfiející se ãeské lékafi-
ské fakultû. Promoval v roce 1882, po
doplÀujícím studiu na vídeÀské univerzitû
nastoupil v roce 1883 jako asistent do
právû zaloÏeného praÏského fyziologic-
kého ústavu, kde pak pÛsobil 45 let.
V roce 1895 se stal fiádn˘m profesorem
fyziologie a pfievzal vedení ústavu, kter˘
fiídil aÏ do svého odchodu na odpoãinek
v roce 1928.
Mezinárodnû uznávan˘ vynikající metodik
a experimentátor shrnul dosavadní
poznání i v˘vojové souvislosti oboru ve
Fysiologii I-IV (1906-1929), první ãeské
uãebnici fyziologie a první v‰eobecné fyzi-
ologii vÛbec. Jako skvûl˘ pedagog, kter˘ si
dokázal zcela získat studenty a sv˘mi
názory pÛsobil na nûkolik generací ães-
k˘ch lékafiÛ, se zámûrnû vyh˘bal vytvofiení
vlastní badatelské ‰koly.V jeho práci a na
základû jeho filozofického pojetí v‰ak
pokraãovala fiada v˘znamn˘ch vûdcÛ
vãetnû V. Laufbergra, ovlivnil i holistick˘
pfiístup J. Bûlehrádka.Tfiikrát se stal dûka-
nem lékafiské fakulty – v letech
1899/1900, 1906/1907 a 1915/1916,
dvakrát, v letech 1913/14 a 1920/1921, byl
rektorem univerzity.
V roce 1890 obnovil spolu s B. Ra˘manem
PurkyÀovu Îivu, kterou posléze opustil
pro své filozofické pojetí vûdy.V˘sledkem

jeho noetického zájmu, v nûmÏ vychází
z Kanta, Schopenhauera a Dreische, je
Idealism a realism v pfiírodní vûdû (1901).
Odmítá mechanick˘ materialismus a pozi-
tivismus a pfiiklání se k vitalismu
s hypotézou svébytné Ïivotní síly, zpûtnû
ovlivÀující jeho bádání i dal‰í ãinnost.
Kritick˘ a bojovn˘ Mare‰, kter˘ postavil
proti sobû idealismus a realismus, aãkoliv
vût‰ina realistÛ nebyla materialisty, byl
podroben kritice T. G. Masaryka a zahájil
fiadu zásadních vûdeck˘ch sporÛ. Na
Krejãího materialistické, empirické pojetí
psychologie odpovídá Psychologií bez
du‰e (1912), aby posléze, ovlivnûn
Bergsonem, vytvofiil vlastní filozofii pravdy
poznávané citem, obecnû pociÈované jako
duchovní fiád, formulované v Pravdû nad
skuteãnost (1918) a v Pravdû v citu
(1922).
Mare‰, kter˘ se za první svûtové války
sblíÏil s K. Kramáfiem, vstupuje i do poli-
tického Ïivota âeskoslovenska jako ãlen
âeskoslovenské národní demokracie,
v letech 1918–1920 je poslancem
Revoluãního Národního ShromáÏdûní,
v letech 1920–1925 senátorem. Jako
zpravodaj kulturního v˘boru prosadil
kompromisní fie‰ení v praxi asymetric-
kého vztahu ãeské a nûmecké univerzity
v Praze. Dne 19. 2. 1920 byl pfiijat zákon
ã. 135/1920 o pomûru praÏsk˘ch univer-
zit, tzv. lex Mare‰, kter˘ dal âeské
univerzitû Karlo-Ferdinandovû jméno
Univerzita Karlova, uãinil ji nástupkyní
starého uãení Karlova a v˘hradnû jí pfii-
znal budovu Karolina, archiv a insignie.
Po roce 1928 Mare‰ odchází z vûdeckého
Ïivota, i kdyÏ ne zcela – usiluje o obhajobu
RukopisÛ zelenohorského a královédvor-
ského. Mare‰, v mnohém MasarykÛv
antipod, kter˘ se jiÏ poãátkem 20. let
pokusil o vytvofiení vlastního politického
uskupení, v závûreãné fázi Ïivota se zcela
pfiiklonil k radikálnímu nacionalismu,
kter˘ jej zavedl na krajní pravici ãeského

politického spektra. V roce 1934 se stal
pfiedsedou Národní fronty inklinující
k fa‰ismu, v letech 1935–1938 byl 
místopfiedsedou pravicového nacionalis-
tického Národního sjednocení vedeného 
K. Kramáfiem. Jeho vitalistické pojetí
národa ideovû spoluformovalo také 
nacionalistickou, fa‰izující Vlajku. Mare‰ 
se stává jejím ãestn˘m pfiedsedou, av‰ak
protektorátní Vlajku, která se postavila do
sluÏeb okupantÛ, odsoudil.
Umírá 6. února 1942 v Hluboké nad
Vltavou. Jeho pfiírodovûdecké dílo dodnes
zasluhuje ocenûní, jeho politické postoje
na konci Ïivota jsou dokladem toho, Ïe
i kritická, oslnivá osobnost vynikajícího
intelektu a neobyãejného rozhledu mÛÏe
podlehnout extrému, vedoucímu do slepé
uliãky my‰lení a dûjin.

Jifií Pfienosil

FRANTI·EK MARE·
(1857–1942)
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V moderních dûjinách Univerzity Karlovy
patfií Engli‰ovo rektorské období mezi ta,
která stála ve stfiedu pozornosti celé
spoleãnosti. Bylo to dané hektickou
dobou, kdy se politick˘ pováleãn˘ zápas
v dobû Engli‰ova nástupu pfiiostfioval.
Absolvent právnické fakulty Univerzity
Karlovy zaãal svou kariéru vysoko‰kol-
ského uãitele roku 1910 pfiedná‰kami
o národním hospodáfiství na âeské vysoké
‰kole technické v Brnû. Jako poslanec
Národního shromáÏdûní vypracoval ve
spolupráci s pfiítelem a kolegou Franti‰kem
Weyrem návrh zákona o zfiízení druhé
ãeské univerzity, která byla zaloÏena 
28. ledna 1919 a pfiijala Masarykovo jméno.
Byl nejen jedním z jejích profesorÛ, ale také
prvním rektorem a dvakrát zastával funkci
dûkana právnické fakulty. Organizaci ‰koly
vûnoval znaãné úsilí. Pfiitom jako vynikající
národohospodáfi a znalec finanãní proble-
matiky vykonával odpovûdné státní
a vefiejné funkce.
První váÏnûj‰í Engli‰Ûv profesionální kon-
takt s praÏskou univerzitou uãinil dne 
15. bfiezna 1939 ministr ‰kolství, kdyÏ jej
jmenoval profesorem právnické fakulty
UK. Jmenování v‰ak probûhlo bez návrhu
sboru právnické fakulty a ta se v roce
1945 po obnovení ãinnosti ãesk˘ch vyso-
k˘ch ‰kol ohradila. Profesor Engli‰ se
vrátil do Brna na Masarykovu univerzitu
a následnû profesorsk˘ sbor právnické
fakulty UK podal návrh ministerstvu ‰kol-
ství na jeho jmenování. Ministr ‰kolství
Zdenûk Nejedl˘ ho 6. 11. 1945 jmenoval
profesorem pro obor národního hospo-
dáfiství na právnické fakultû Univerzity
Karlovy s úãinností od 1. fiíjna 1945.
KdyÏ do‰la fiada na právnickou fakultu pfii
tradiãním stfiídání fakult u rektorské
volby, kandidátem se stal Karel Engli‰.
Jednomyslné zvolení rektorem na ‰kolní
rok 1947/48 nebylo náhodné. Jednalo se
o rok ‰estistého jubilea zaloÏení praÏské
univerzity, kterého se mûli v dubnu roku

1948 úãastnit zástupci v‰ech v˘znamn˘ch
svûtov˘ch univerzit. Vûdec svûtového
jména, autor první ucelené samostatné
ãeské národohospodáfiské nauky a více
neÏ padesáti vûdeck˘ch pojednání, byl
v této souvislosti nejdÛstojnûj‰ím pfied-
stavitelem jubilující univerzity.
Engli‰Ûv rektorsk˘ rok byl vymezen 
zimním semestrem roku 1947 a letním
roku 1948, zahrnoval tedy údobí, kdy se
„studená válka“ stala tvrdou realitou
a ãeskosloven‰tí komunisté zaãali pro-
m˘‰let rozliãné varianty pfievzetí moci.
Ve studentském hnutí komunisté
postupnû ztráceli pozice a mezi univer-
zitními pedagogy mûli málo sv˘ch
pfiívrÏencÛ. Proto pozornû sledovali
volbu nového rektora. Jak novû 
(3. ãervna) zvolen˘ rektor pfiedpokládal,
chápali jeho zvolení nepfiátelsky. B˘valého
ministra financí nûkolika pfiedváleãn˘ch
vlád a poslance a guvernéra Národní
banky v letech první republiky nemûli
komunisté v lásce.
Proti jeho zvolení razantnû vystoupil na
vefiejné schÛzi vysoko‰kolákÛ-komunistÛ
ministr informací Václav Kopeck .̆ Nov˘
rektor, jak b˘valo zvykem, pronesl inau-
guraãní pfiedná‰ku a v pfiipojeném
Poselství k akademické mládeÏi skrytû na
útok odpovûdûl apelováním na charakter
mlad˘ch lidí a jejich touhu po svobodû
ducha. Prohlásil také, Ïe bude hájit svo-
bodu, nezávislost a autonomii univerzity
proti kaÏdému vlivu a Ïe jen tak pÛjde
univerzita „ve ‰lépûjích velik˘ch uãitelÛ
této univerzity, Husa a Masaryka“.
Proti Kopeckého v˘padu se zvedla vlna
ostr˘ch protestÛ bránících profesora
Engli‰e, autonomii univerzity i svobodu
my‰lení. Protestovaly akademické senáty
ãeskoslovensk˘ch vysok˘ch ‰kol, stu-
dentské spolky, demokratické strany
i poslanci Národního shromáÏdûní, profe-
sofii univerzity Bûlehrádek a Kácl. Rektor
Engli‰ se v‰ak pustil se zaujetím a energií

sobû vlastní do pfiíprav jubilejních univer-
zitních oslav. Jednalo se o urychlení
rekonstrukãních prací v Karolinu, získání
sukna na taláry akademick˘ch funkcio-
náfiÛ, poskytnutí celé fiady interview
vûnovan˘ch univerzitû, v˘bûr ãestn˘ch
doktorÛ a pozvání zahraniãních univerzit.
Pfiípravy naru‰ila politická únorová krize,
která umoÏnila komunistÛm nástup
k totalitní moci. Profesor Karel Engli‰ byl
také uveden na Ïádosti Akãního v˘boru
Národní fronty na právnické fakultû,
adresované ministerstvu ‰kolství, aby
skupina profesorÛ byla zbavena pedago-
gické funkce. Do marného boje se
nevydal – na rektorsk˘ úfiad rezignoval.

Zdenûk Pousta

KAREL ENGLI· 
(1880–1961)
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Jihoãesk˘ rodák Kfii‰Èan se proslavil pfie-
dev‰ím jako astronom, lékafi a matematik.
Jeho nejv˘znamnûj‰í spis popisující stavbu
pfiístroje na mûfiení vzdálenosti hvûzd –
astrolábu – byl v r. 2001 zpfiístupnûn
vefiejnosti edicí manÏelÛ Hadravov˘ch.
Kfii‰Èan byl autorem lékafisk˘ch kníÏek,
herbáfie a matematick˘ch uãebnic, evrop-
ského v˘znamu v‰ak dosáhl pfiedev‰ím
sv˘m dílem astronomick˘m.
Po studiích v Praze (1390 magister artium,
narozen tudíÏ mezi 1360–70) si budoval
dvojí kariéru: církevní a univerzitní. Své
hlavní zázemí mûl na fafie u sv. Michala na
Starém Mûstû praÏském, která se stala
jedním z center oficiálního utrakvismu.
Jeho nejvy‰‰ím církevním postem bylo
kanovnictví u V‰ech svat˘ch na PraÏském
hradû. Na univerzitû Kfii‰Èan pfiedná‰el,
plnil funkci dûkana artistické fakulty a opa-

kovanû byl zvolen rektorem, poprvé roku
1405, ve sv˘ch asi 40 letech. Tento rok
mÛÏeme oznaãit za klid pfied boufií. Hus
sice jiÏ tfii roky kázal v Betlémû, ale neztra-
til je‰tû pfiízeÀ ani u arcibiskupa ZbyÀka
Zajíce z Házmburka. Podruhé byl Kfii‰Èan
zvolen rektorem na podzim roku 1412.
Tehdy se uÏ mraãna silnû stahovala.Volba
byla boufilivá (nad Husem byla právû
vyhlá‰ena klatba) a Kfii‰Èan musel b˘t
tvrdû prosazován mistry artistické fakulty
proti odporu teologÛ.
Podobnû jako jeho známûj‰í Ïák M. Jan
Hus byl i Kfii‰Èan osloven reformními
my‰lenkami a mÛÏe b˘t oznaãen za
Husova uãitele, dobrodince, spolupracov-
níka a následovníka. Svého Ïáka, kterého
podporoval na studiích, dokonce nav‰tívil
v Kostnici a chybûlo málo, aby i on skon-
ãil na hranici. Kfii‰Èan pÛsobil v prvé fázi

reformního hnutí jako rozhodn˘ viklefo-
vec, pfii dal‰ím narÛstání revoluãní
euforie v‰ak své názory neradikalizoval
a skonãil nakonec na nejumírnûnûj‰ím
kfiídle.
Mistr Kfii‰Èan ztûlesnil rektorskou hod-
nost je‰tû dvakrát, tentokrát uÏ za zcela
jiné situace. V letech 1433–34 ve funkci
rektora jednal s basilejsk˘mi legáty a byl
jimi pfiijat zpût do církve. Roku 1437 byl
za souhlasu koncilního legáta biskupa
Filiberta ustanoven administrátorem
utrakvistického duchovenstva a v tomtéÏ
roce na nûho padla naposledy rektorská
volba. Kfii‰ÈanÛv Ïivot se uzavfiel 4. 9.
1439 za velkého moru v Praze. Podlehl
této nákaze i pfiesto, Ïe jako lékafi ve
sv˘ch dílech radil, jak se pfied morem
chránit.

Blanka Zilynská

Osobnost Václava Korandy je mostem mezi
obdobím revoluãního husitství a poãátky
reformace a renesance. Narodil se ve 
20. letech 15. století, v studentském vûku
zastihl v Praze opût fungující univerzitu.
Dosáhl titulu magistra svobodn˘ch umûní
(1458) a o dva roky pozdûji jej vidíme ve
funkci dûkana. Jeho první rektorská volba

(na rok 1462/63) pfiedstavovala bûÏn˘ kari-
érní postup, kter˘ v Korandovû pfiípadû
zpÛsobil, Ïe tento na teologii zamûfien˘
mistr vstoupil v ‰iroké povûdomí.
Jako reprezentant univerzity byl totiÏ rek-
tor Václav zafiazen do poselstva krále Jifiího,
které mûlo v ¤ímû sloÏit papeÏi hold ães-
kého krále a poÏádat o papeÏské stvrzení

kompaktát.Tuto ãást povûfiení vzal na sebe
Koranda, a tak na jeho hlavu padala slova
Pia II. (Eneá‰ Silvius Piccolomini), jimiÏ
odmítl uznat platnost kompaktát, a odstar-
toval tak druhou fázi husitsk˘ch válek
v ãesk˘ch zemích.
Z Korandy vyrostl velk˘ polemik a obránce
utrakvismu, kter˘ útoãil jak proti katolic-

VÁCLAV KORANDA ML. Z NOVÉ PLZNù 
(? – 1519)
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Abychom ilustrovali to, jak se mûnily zvyky a postavení rektorÛ, pfiedstavujeme vám dal‰í v˘znamné osobnosti
ãesk˘ch dûjin, které fiídily praÏskou univerzitu – chronologicky století za stoletím. BohuÏel krátké medailony
v mnoha pfiípadech nemÛÏeme ilustrovat podobiznami, neboÈ se nedochovaly témûfi Ïádné portréty.
Jejich Ïivot byl ale mnohdy tak barvit ,̆ Ïe snad ani ilustraci nepotfiebuje.

MISTR K¤I·ËAN Z PRACHATIC 
(?– 1439)
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Zajímavou osobností ve vrcholné éfie utra-
kvistické humanistické univerzity byl
bezesporu mistr Martin Bacháãek
z Naumûfiic.Základní vzdûlání získal na par-
tikulární latinské ‰kole ve Slaném, pak
pokraãoval na stejn˘ch pedagogick˘ch
institucích v Klatovech, Jihlavû ãi na Novém
Mûstû praÏském.Po pobytu na praÏské uni-
verzitû vyuãoval na partikulární ‰kole ve
Znojmû. Nûjak˘ ãas prodléval ve sluÏbách
katolického preláta Antonína Bruse
z Mohelnice jako „krasopisec“, aãkoli sám
byl utrakvista. Pak se odebral na protes-
tantská vysoká uãení do Lipska
a Wittenberku, kde se vzdûlával pfiedev‰ím

v matematice a astronomii.AÏ v roce 1577
podstoupil na alma mater Pragensis baka-
láfiské zkou‰ky a o pût let pozdûji se po
obhájení tezí stal magistrem (mistrem) svo-
bodn˘ch umûní.Záhy poté zaãal na praÏské
univerzitû, pfiesnûji fieãeno v koleji Karlovû,
sám vyuãovat.
Jako praÏsk˘ kolegiát zastával Bacháãek
postupnû v‰echny fakultní i kolejní úfiady.
V roce 1586 byl poprvé zvolen dûkanem,
jímÏ se stal pozdûji je‰tû tfiikrát (1587,
1594, 1595). Nato následovaly i volby rek-
torské – nejprve v roce 1598 a pak je‰tû
tfiináctkrát. Fakt, Ïe rektorsk˘ úfiad zastával
tak dlouho, svûdãí nejen o jeho schopnos-

tech, ale jistû i o jeho oblibû u kolegÛ. Mistr
Martin Bacháãek rozumûl nejen matema-
tice a astronomii (v Karolinu si vybudoval
vlastní observatofi, kde s Janem Keplerem
pozoroval hvûzdy), ale i Ïivotu v celé jeho
plnosti. Byl pr˘ pohostinn˘ i ‰tûdr ,̆ peãoval
o studenty i kolej, ov‰em rád hojnû popíjel
víno a pak se s pfiáteli ãasto i po‰korpil.
Mezi Bacháãkovy nejdÛleÏitûj‰í aktivity
bûhem rektorského období náleÏí jednání
o reformu univerzity v letech 1608–1609
a následnû pak i v letech 1611–1612.To uÏ
byl mistr Martin stár, zemfiel v únoru 1612
„pfii plném rozumu a dobré mysli“.

Ivana âornejová

MARTIN BACHÁâEK Z NAUMù¤IC 
(1539?–1612)

k˘m mistrÛm a knûÏím, tak proti Jednotû
bratrské. O jeho literární ãinorodosti
svûdãí bohatá rukopisná pozÛstalost, zahr-
nující v první fiadû „manuálníky“ – soubory
jeho vlastních dûl i úfiední akta, t˘kající se
ãinnosti univerzity i utrakvistické církevní
správy.
Pro akademick˘ rok 1470/71 byl Koranda
opût zvolen rektorem. Zaãátkem roku
1471 zemfiel dosavadní dlouhodob˘ admi-

nistrátor Jan Rokycana a nová volba
správce duchovenstva podobojí padla na
Korandu. Administrátorskou funkci vyko-
nával do r. 1497, kdy byl z vÛle 
krále Vladislava Jagellonského vystfiídán 
M. Jakubem ze Stfiíbra. Toto více neÏ 
dvacetileté období je charakterizováno
velmi úzk˘m propojením univerzitních
kruhÛ a utrakvistické konsistofie. Sa-
motn˘ Koranda vystupoval stfiídavû v roli 

reprezentanta duchovenstva podobojí
a zástupce univerzity.
Roku 1513 ve vysokém vûku více neÏ deva-
desáti let se doãkal je‰tû poslední volby
rektorem, která byla ocenûním jeho sku-
teãnû dlouholet˘ch sluÏeb univerzitû.
Zemfiel témûfi stolet˘ dne 1. 2. 1519 a byl
pohfiben v kostele sv. Havla na Starém
Mûstû praÏském.

Blanka Zilynská

Na kdysi oblíben˘ román Zikmunda
Wintra Mistr Kampanus si dnes vzpo-
menou jen neãetní pfiíslu‰níci star‰í
generace. V jedné z nejdojemnûj‰ích
scén pfiedposlední rektor utrakvistické
Karlovy akademie s hlubok˘m pohnu-
tím sleduje z vûÏe T̆ nského chrámu
popravy úãastníkÛ stavovského
povstání v ãervnu roku 1622. Jan

Kampanus byl ov‰em sám tragickou
postavou, podobnû jako tito odsou-
zenci.
Pocházel z jihoãesk˘ch VodÀan, kde
zaãal nav‰tûvovat ‰koly, a poté pokra-
ãoval v Klatovech, DomaÏlicích
a Jihlavû. Od roku 1590 studoval na
praÏské univerzitû. Bakaláfisk˘ titul zís-
kal roku 1593 a o tfii léta pozdûji sloÏil

i magisterské zkou‰ky. Pak krátce 
vyuãoval v Hradci Králové a na ‰kole
u sv. ·tûpána na Novém Mûstû praÏ-
ském, odkud byl povolán na univerzitní
katedru. Na alma mater Pragensis pak
setrval aÏ do své smrti. Pfiedná‰el
hlavnû fieãtinu a latinskou poezii,
pozdûji i ãeské dûjiny.
Zastával dÛleÏité hodnosti – nûkolikrát

JAN KAMPANUS VOD≈ANSK¯ 
(1572–1622)
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Mezi pobûlohorsk˘mi rektory vyniká
postava jednoho z na‰ich nejvût‰ích
barokních polyhistorÛ Jana Marka Marci.
Tento rodák z v˘chodoãeského Lan-
‰krounu nav‰tûvoval nejprve jezuitské
gymnázium v Jindfiichovû Hradci a poté se
stal posluchaãem filozofie na olomoucké
akademii, svûfiené témuÏ fiádu. Medicínu
podle v‰eho studoval v Praze po obno-
vení lékafiské fakulty (1622). Doktorem
medicíny se stal v roce 1625 a hned pak
zaãal na této fakultû pÛsobit jako profe-
sor. Vedle toho úspû‰nû provozoval
lékafiskou praxi. Mezi jeho klienty patfiili
nejen pfiíslu‰níci vy‰‰ích vrstev, ale peão-
val i o zdraví pfiíslu‰níkÛ Tovary‰stva
JeÏí‰ova z klementinské koleje. Byl jmeno-
ván zemsk˘m lékafiem a pozdûji také
osobním lékafiem Ferdinanda III. Za své
zásluhy byl v roce 1654 pov˘‰en 
do ‰lechtického stavu s pfiídomkem
„z Kronlandu“.
Na praÏské lékafiské fakultû setrval aÏ do
konce Ïivota, byl osmkrát zvolen do dûkan-
ské funkce a v roce 1662 ho akademick˘
magistrát postavil do svého ãela jako rek-
tora. V této hodnosti byl ctûn a váÏen.
Aãkoliv se jinak „svût‰tí“ rektofii nezfiídka
dostávali do kompetenãních sporÛ s jezuity,
u Marka Marci nic takového nehrozilo.
Jako absolvent jezuitsk˘ch ‰kol a domácí

lékafi se v Tovary‰stvu tû‰il velkému uznání.
Marek Marci se energicky staral i o udrÏení
akademické autonomie a nezávislosti na
svûtské moci.
Univerzitní obec oceÀovala, Ïe rektor
magnificus je nejen dobr˘m uãitelem,
kter˘ odchoval mnoho ÏákÛ, ale také
vynikajícím a uznávan˘m uãencem.
Zab˘val se nejen lékafiskou praxí, ale

i teorií medicíny, psal o pfiíãinách epilep-
sie, zkoumal nûkteré problémy fyziologie
vnímání, zab˘val se mechanikou a opti-
kou a jin˘mi obory. Uvedl k nám také
HarveyÛv objev velkého krevního obûhu.
Markovo dílo znali i jeho souãasníci –
skuteãní velikáni vûdy, jako byli Galileo
Galilei nebo Christian Huygens.

Ivana âornejová

JAN MAREK 
MARCI 
Z KRONLANDU 
(1595–1667)

byl zvolen dûkanem artistické fakulty,
získal i místo probo‰ta Andûlské koleje
a koleje krále Václava. Velice se angaÏo-
val pfii jednáních o reformu univerzity
v letech 1609–1612. V roce 1612 navíc
vystupoval v hodnosti prorektora.
Tehdy také vyuÏil zru‰ení celibátu, jenÏ
do roku 1609 odsuzoval mistry k mlá-
deneckému Ïivotu, a oÏenil se.
Spolu se svou univerzitou, kterou
vroucnû miloval, proÏil boufilivé dny sta-
vovského povstání i jeho smutné konce.
Po bûlohorské bitvû uÏ praÏská univer-

zita jen Ïivofiila. Zbylí mistfii se snaÏili ji
zachránit, ale záhy bylo jasné, Ïe
Ferdinand II. v Praze nekatolickou univer-
zitu neponechá. Právû v tûchto ãasech byl
Kampanus nejprve prorektorem (1620)
a od roku 1621 rektorem.
V roce 1622 pfiedal panovník Karlovu
akademii do správy jezuitÛm. Jedin˘m
mistrem, kter˘ se odhodlal k pfiestupu
ke katolicismu, byl právû Jan Kampanus.
Zradu svûdomí neunesl – zemfiel
nedlouho poté, v prosinci 1622.

Ivana âornejová
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Titulní list Kampanovy hry o Bfietislavovi
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Tento muÏ patfií k nejv˘raznûj‰ím osob-
nostem mezi rektory 18. století. Studoval
na praÏské právnické fakultû, kde ho nej-
více ovlivnil vynikající profesor Jan Kry‰tof
Schambogen.V roce 1699 získal doktorsk˘
titul a pak se vûnoval advokacii, pfiiãemÏ
na‰el klienty v fiadách praÏského patriciátu.
Jako profesor se na juristické fakultû obje-
vil poprvé v roce 1704, kdyÏ zaãal
pfiedná‰et na nejniÏ‰í katedfie jako mimo-
fiádn˘ profesor. AÏ v roce 1722 postoupil
na nejvy‰‰í katedru kanonického práva,kde
setrval aÏ do své smrti.
Patfiil mezi nejlep‰í a nejbohat‰í právníky
své doby. PÛsobil dokonce v komisi pro

revizi Obnoveného zfiízení zemského,usta-
vené vídeÀskou vládou v roce 1709,
a zasazoval se i o reformy právnick˘ch stu-
dií podle návrhÛ agilního univerzitního
superintendenta Petra Theodora Birelliho.
Kromû toho byl propagátorem merkanti-
listick˘ch idejí a je autorem novátorské
práce o smûnách, obligacích a hypotékách.
Bûhem své dlouhé akademické kariéry byl
celkem patnáctkrát zvolen dûkanem práv-
nické fakulty a pûtkrát rektorem (1714/15,
1724/25, 1729/30, 1737/38, 1739/40).
Energick˘ rektor Neumann dokázal v aka-
demickém senátu zastínit i jinak vÏdy
prÛbojné jezuitské pfiedstavitele.

Nejru‰nûj‰í ov‰em bylo jeho poslední rek-
torské období, které spadá do ãasÛ zmatkÛ
a ozbrojen˘ch stfietÛ – Praha tehdy byla
ohroÏena spojeneck˘mi vojsky pod vele-
ním bavorského kurfifita Karla Albrechta,
usilujícího o sesazení Marie Terezie z trÛnu.
Neumann se angaÏoval pfii formování
bojovné akademické legie vystupující na
obranu habsbursk˘ch práv proti „nefiád-
nému“ králi – Bavorovi. Jako ãeln˘ vÛdce
akademické legie se pfiedstavil je‰tû v roli
dûkana právnické fakulty v roce 1742 a po
obnovení pofiádku hájil univerzitu proti
podezfiení z pfiíklonu k bavorskému vladafii.

Ivana âornejová

JAN VÁCLAV XAVER NEUMANN 
Z PUCHOLTZE 
(1670–1743)

Mezi slavné drÏitele rektorské hodnosti
náleÏí i osvícenec Karel Rafael Ungar,
jehoÏ jméno je asi nejvíce spjato s vybu-
dováním vefiejné univerzitní knihovny
v Klementinu. Ungar nav‰tûvoval gymná-
zium v rodném Îatci a v roce 1749 se
rozhodl vstoupit do premonstrátského
klá‰tera v Praze na Strahovû. Ve studiích
pokraãoval na filozofii a teologii
v Arcibiskupském semináfii a roku 1778
dosáhl na teologické fakultû praÏské uni-
verzity doktorského gradu. Poté se stal
ãlenem doktorského kolegia této fakulty,
královsk˘m examinátorem teologie
a v letech 1786–1788 byl tfiikrát zvolen
dûkanem bohosloví. Rok 1788 byl v jeho
Ïivotû v˘znamn˘m datem – podle v‰eho
kvÛli ãlenství v zednáfiské lóÏi opustil pre-
monstrátsk˘ fiád.
Ve ‰kolním roce 1789/90 byl zvolen,
tentokrát za filozofickou fakultu, univerzit-

ním rektorem. Stalo se tak právû v období
dal‰ích administrativních zmûn, jeÏ pro
akademickou obec nachystala vídeÀská
vláda. V ãele univerzity proto bylo tfieba
vzdûlaného a energického muÏe. Tyto
poÏadavky Ungar rozhodnû splÀoval. Patfiil
mezi pfiední ãleny Královské ãeské spoleã-
nosti nauk, která se tehdy scházela hlavnû
v Karolinu, v nynûj‰ím Vlasteneckém sále.
Vydával odborné práce – proslavil se pfie-
dev‰ím svou edicí Balbínova spisu Bohemia
docta (Uãené âechy). Jako rektor univer-
zity se vypravil do Vídnû v ãele delegace,
která Ïádala na císafii Leopoldovi II. obno-
vení akademick˘ch privilegií, jeÏ byla za
Josefa II. velice omezena. Na pfiípravû
tohoto podání se také sám aktivnû podílel.
V devadesát˘ch letech zasedal, opût za
filozofickou fakultu, v tehdej‰ím vrchol-
ném univerzitním orgánu – studijním
koncesu, kde mûl na starosti knihovnick˘

referát, coÏ souviselo s jeho ãinností pfii
organizaci vefiejné knihovny v Klementinu.
Odmûnou za zásluhy i pedagogické pÛso-
bení mu byl titul dvorního rady, udûlen˘
císafiem v roce 1790.

Ivana âornejová

KAREL RAFAEL UNGAR 
(1744–1807)
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Nikoliv pfiímo dramatické, pfiinejmen‰ím
v‰ak pestré osudy provázely profesora
a rektora první poloviny 19. století
Krombholze cel˘m Ïivotem, od doby
studií aÏ do smrti. JiÏ v˘ãet oborÛ
a fakult, které rodák z Police na âesko-
lipsku studoval, je úctyhodn˘: praÏská
filozofie, chirurgické studium v Praze,
studium medicíny ve Vídni, studijní
pobyty v Jenû, Erlangenu, Bamberku,
Würzburgu, Halle a hlavnû v Erfurtu, kde
získal roku 1811 doktorát, a koneãnû
roku 1814 inkorporace na praÏské lékafi-
ské fakultû. Zaãínal jako prosektor
anatomického ústavu, roku 1814 se stal
profesorem teoretické chirurgie. Velmi
rychle se vyhranil jako v‰estrann ,̆ i za
hranicemi proslul˘ klinik a vyhledávan˘
praktick˘ lékafi. V‰echna pracovi‰tû,
kter˘mi pro‰el, obohatil po vûdecké
i materiální stránce. Chirurgická klinika
mu vdûãí za akologick˘ kabinet, uloÏen˘
dnes v praÏském zdravotnickém muzeu.
Poãátkem 20. let 19. století pfie‰el na
stolici státního a soudního lékafiství, kde
nejvíce proslul zájmem o otravy hou-
bami, kter˘ jej pfiivedl k systematickému
studiu mykologie. Roku 1825 pfiesedlal
na vnitfiní lékafiství, nejprve jako suplující
profesor a fieditel v‰eobecné nemocnice,
od roku 1828 jako fiádn˘ profesor
oboru. Pfii interní klinice zaloÏil odbor-
nou knihovnu. Ve 30. letech vynikl také
svou neúnavnou filantropickou ãinností,
aÈ jiÏ v dobû cholerové epidemie, nebo
jako zakladatel nadací pro léãení chu-
d˘ch studentÛ. Vzácnou sebekritiãnost
projevil v roce 1836, kdy se na vlastní
Ïádost vzdal nároãné profesury vnitfi-
ního lékafiství ve prospûch mlad‰ího
kolegy a zaÏádal o ménû nároãnou stolici
fyziologie a anatomie. Z jím publikova-
n˘ch dûl jsou dodnes cenûny struãné
dûjiny fakulty (1831) nebo topografie
lékafiské a pfiírodovûdecké Prahy (1837).
Za vûdeckou i lidumilnou ãinnost se

Krombholzovi dostalo mnoha poct.
V roce 1831 byl zvolen rektorem, roku
1837 pov˘‰en do ‰lechtického stavu,
o dva roky pozdûji jej ocenilo mûsto

Praha udûlením ãestného obãanství
a koneãnû v roce 1839 byl jmenován
guberniálním radou.

Petr Svobodn˘

VINCENC JULIUS KROMBHOLZ 
(1782–1843)
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Ve stfiední Evropû se od poãátku 
60. letech zaãínají prosazovat snahy
o zrovnoprávnûní národních jazykÛ i na
univerzitách. Aby mohly b˘t realizovány,
bylo potfieba pfiipravit generaci ãesk˘ch
vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ. Profesor
práva obãanského, obchodního a smû-
neãného s vyuãovacím jazykem ãesk˘m
(od roku 1862) JUDr. Antonín Randa
proto vy‰kolil fiadu ãesk˘ch docentÛ
a právnická fakulta se jeho zásluhou
stala utrakvistickou. Navíc Randa v roce
1864 zakládal Právnickou jednotu, která
peãovala o vûdeck˘ rÛst ãesk˘ch práv-
níkÛ je‰tû pfied samostatnou ãeskou
univerzitou. Cesta k úplné jazykové rov-
noprávnosti na jedné univerzitû byla
natolik komplikovaná neochotou
NûmcÛ, Ïe âechÛm nezbylo neÏ usilovat

o zfiízení samostatné ãeské univerzity.
V této fázi se pro právnicky podloÏené
rozdûlení univerzity velmi angaÏoval
Randa, v té dobû jiÏ ãlen panské snû-
movny a uznávan˘ vûdec, kter˘ sv˘mi
spisy dosáhl vynikajícího mezinárodního
renomé.
Akademick˘ rok 1882/83 zaãala ãeská
univerzita pouze s filozofickou a práv-
nickou fakultou. Obû konstituované
fakulty v kvûtnu 1882 ustanovily profe-
sorské sbory, zvolily dûkany, prodûkany
a ãtyfii volitele rektora. Pfii volbû prv-
ního rektora âeské Karlo-Ferdinandovy
univerzity do‰lo k patové situaci.Volitelé
shodnû tfiikrát hlasovali pro kandidáty
sv˘ch fakult. Právníci pro Antonína rytífie
Randu, filozofové pro Václava Vladivoje
Tomka. Rozhodnutí pfiinesl aÏ los, kter˘

urãil rektorem historika Tomka.
Profesor Randa byl jednomyslnû zvolen
prvním prorektorem, rektorem se stal
následujícího roku. To jiÏ byla ve svazku
ãeské univerzity také lékafiská fakulta
a rektor Randa vedl jednání s praÏsk˘m
arcibiskupem o získání souhlasu k osa-
mostatnûní ãeské teologické fakulty,
projednával zabezpeãení chodu lékafiské
fakulty, fie‰il postavení botanické zahrady
a staral se o mezinárodní kontakty uni-
verzity.
Randa byl vynikajícím právníkem a zakla-
datelem ãeské komercialistiky a vychoval
generace ãesk˘ch právníkÛ a právních
vûdcÛ (je‰tû v zimním bûhu 1914/15 jako
honorární profesor ohlásil semináfi
z rakouského obchodního práva).

Zdenûk Pousta

ANTONÍN RANDA 
(1834–1914)

Vynikající botanik a zakladatel oboru ana-
tomie a fyziologie rostlin vystudoval
pfiírodní vûdy na filozofické fakultû ãeské
univerzity, kde hned po absolutoriu zahá-
jil svou akademickou kariéru. Habilitoval
se roku 1899, ve tfiiceti letech byl jme-
nován mimofiádn˘m profesorem, roku
1907 fiádn˘m profesorem. Od poãátku
století fiídil Ústav pro fyziologii rostlin,
od zimního bûhu 1920/21 pfie‰el na novû
ustavenou pfiírodovûdeckou fakultu.
Poznatky z botaniky dokázal poutavû
sdûlovat ‰ir‰í vefiejnosti, zvlá‰tû na strán-
kách ãasopisÛ Îiva a Vesmír. Za první
republiky se stal ‰éfredaktorem Ottova
slovníku nauãného nové doby.
Rektorem pro studijní rok 1921/22 byl

zvolen jednomyslnû. Za jeho funkãního
období senát vyvinul úsilí, aby byla
koneãnû zahájena stavba dvou univerzit-
ních budov u âechova mostu. První mûla
b˘t sídlem rektorátu, teologické fakulty
a univerzitní knihovny. Poãítalo se také
s tím, Ïe se do voln˘ch místností pfiestû-
hují knihovny âeské akademie vûd
a umûní a Královské ãeské spoleãnosti
nauk. Druhá budova mûla slouÏit práv-
nické fakultû.Architekt Jan Kotûra, kter˘
první plány univerzitních novostaveb
vypracoval jiÏ v roce 1907, pfiedloÏil na
jafie 1922 poslední pozmûÀovací projekt.
Ten byl sice schválen, ale poloÏení
základních kamenÛ se Bohumil Nûmec
za svého rektorátu nedoãkal. V té dobû

v Praze probíhal také I. fií‰sk˘ sjezd uãi-
telÛ ãeskoslovensk˘ch vysok˘ch ‰kol.
Jejich váÏnost nemûla b˘t sniÏována,
proto senát potlaãil pokusy o pfiemûnu
univerzitních extenzí v samostatnou
lidovou univerzitu.
Za Nûmcova rektorátu byl prezident 
T. G. Masaryk jmenován ãestn˘m profe-
sorem filozofické fakulty ke ãtyfiicátému
v˘roãí svého pÛsobení na univerzitû.
Právû Bohumila Nûmce pak v prosinci
1935 prosazovala národnû demokratická
strana do funkce hlavy státu. Její kandidát
ale v pfiedveãer volby z rozhodujícího
klání odstoupil.Ve vûdû se cítil jistûj‰í neÏ
v politice.

Marie ·temberková

BOHUMIL NùMEC 
(1873–1966)
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Syn evangelického faráfie byl motivován
rodinn˘m prostfiedím ke studiu protes-
tantské teologie ve Vídni, po jednom
semestru se v‰ak na tamûj‰í filozofické
fakultû upsal své lásce – jazykÛm a dûji-
nám starovûkého V˘chodu. Za první
svûtové války rozlu‰til chetitsk˘ jazyk,
a dospûl tak k závûru o indoevropském
pÛvodu ChetitÛ. Po rozpadu habsburské
monarchie byl povolán z vídeÀské uni-
verzity do Prahy a jmenován ordináfiem
klínopisného bádání a dûjin starého
Orientu na UK.V roce 1926/27 pÛsobil
ve funkci dûkana filozofické fakulty.
Byl zvolen rektorem pro studijní rok
1939/40, o slavnostní instalaci do úfiadu
nemohl v protektorátních pomûrech ani
uvaÏovat. Je‰tû za jeho pfiedchÛdce
Viléma Funka musela Univerzita Karlova
odevzdat Nûmecké univerzitû insignie
a ãásteãnû vyklidit Karolinum. Tlak
NûmcÛ se stupÀoval: Ïádali v˘luãné uÏí-
vání Karolina vãetnû Velké auly a správu
univerzitního archivu. Zaãátkem listo-
padu byla Nûmecká univerzita oficiálnû
prohlá‰ena Nûmeckou univerzitou
Karlovou. Rektor UK svolal proto 
6. listopadu mimofiádné zasedání akade-
mického senátu, které povûfiilo
právnickou fakultu vypracováním pro-
testního memoranda. Události v‰ak
nabraly rychl˘ spád: manifestace stu-
dentÛ pfii rozlouãení s Janem Opletalem
byly nacistÛm záminkou k uzavfiení ães-
k˘ch vysok˘ch ‰kol. Ráno 17. listopadu
pfiepadli studentské koleje, devût stu-
dentsk˘ch pfiedstavitelÛ popravili
a kolem dvanácti set studentÛ odvlekli

do Sachsenhausenu. Profesofii byli
posláni na „dovolenou s ãekateln˘m“,
pfiípadnû penzionováni, pokud dosáhli
pûta‰edesáti let. Rektora ãekala navíc
svízelná jednání s okupanty pfii pfiedá-
vání budov a dal‰ího univerzitního
majetku, kdyÏ se snaÏil zachránit co nej-
více.

Po válce se Bedfiich Hrozn˘ pro zhor-
‰en˘ zdravotní stav do rektorského
úfiadu nevrátil, i funkce prorektora
v roce 1945/46 musela b˘t netradiãnû
obsazena volbou. V bfieznu 1946 byl
spolu s Janem Bûlehrádkem poctûn
ãestn˘m doktorátem Sorbonny.

Marie ·temberková

Z rektorÛ 20. století jsme do na‰í série vybrali Bedfiicha Hrozného a Jana Bûlehrádka. První se zapsal 
do encyklopedií díky rozlu‰tûní chetitského písma, a proto jeho jméno znají snad v‰ichni studenti gymnázií.
Druh˘ byl v˘znamn˘ vûdec, navíc se v mimofiádné mífie politicky a mezinárodnû angaÏoval a vedl univerzitu 
za sloÏitého období po roce 1945. Proto jsme se kaÏdému z nich rozhodli vûnovat celou stranu.

BED¤ICH
HROZN¯ 
(1879–1952)
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Doktorát medicíny získal na lékafiské
fakultû Univerzity Karlovy roku 1922,
poté si prodlouÏil studijní léta o pár
semestrÛ na pfiírodovûdecké fakultû.
Pfiitáhla ho totiÏ biologie, které se pak
mohl plnû vûnovat v Biologickém ústavu
Masarykovy univerzity v Brnû.Tam rychle
vystoupil po akademickém Ïebfiíãku aÏ
k fiádné profesufie. Od listopadu 1934
pÛsobil na lékafiské fakultû UK, v roce
1937/38 jako její dûkan.
Za okupace byl vûznûn v Terezínû, odkud
se vrátil znaãnû zeslábl .̆ Dekretem minis-
tra ‰kolství a osvûty byl jmenován
v mimofiádném letním semestru 1945
rektorem. JelikoÏ tento nestandardní
postup naru‰oval univerzitní autonomii,
prosadil Bûlehrádek konání fiádn˘ch aka-
demick˘ch voleb, v nichÏ byl 29. srpna
1945 zvolen do ãela univerzity na rok
1945/46. Ve zradikalizované spoleãenské
atmosféfie, poznamenané oslabením práv-
ního vûdomí, musel fie‰it pfii obnovû
normálního chodu univerzity mimofiádné
problémy. V pátrání po zcizen˘ch insigni-
ích a archivních dokumentech se obrátil
na vojenské pfiedstavitele francouzské
okupaãní zóny v Rakousku. Zpráva
o jejich nálezu v Riedu se ukázala b˘t
fale‰nou stopou. V prvních pováleãn˘ch
mûsících musel ãelit megalomansk˘m plá-
nÛm na slouãení univerzity s technikou,
dotkl se ho také pfiezírav˘ postoj státních
úfiadÛ k univerzitû pfii Husov˘ch oslavách.
Nesouhlasil se zfiizováním farmaceutic-
k˘ch fakult na ãesk˘ch univerzitách;
zastával názor, Ïe tento krok povede
„k nebezpeãí fu‰ování v lékafiství“. Zato
se velmi zaslouÏil o ustavení poboãek
lékafiské fakulty v Plzni a zejména
v Hradci Králové – v˘chodoãeské metro-
poli pfiál do budoucna vlastní univerzitu.
Mnoho ãasu zabrala rektorovi funkce
poslance parlamentu – v lednu a únoru
1946 se zúãastnil jako ãlen ãs. delegace
zasedání valného shromáÏdûní OSN

v Lond˘nû.Tehdy také nav‰tívil univerzitu
v Oxfordu a podûkoval jejím pfiedstavite-
lÛm za kolegiální postoj vÛãi ãesk˘m
vysoko‰kolákÛm za války.

Lond˘n se pozdûji stal jeho posledním
trval˘m bydli‰tûm v exilu, kam se uch˘lil
po únorovém pfievratu 1948.

Marie ·temberková

JAN BùLEHRÁDEK 
(1896–1980)
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V akademickém roce 2004/2005 do‰lo
v âR po dlouhé dobû k v˘raznûj‰ímu 
zpomalení nárÛstu realizovan˘ch stu-
dentsk˘ch mobilit. Od roku 2000/2001
zaznamenávaly v‰echny instituce zapojené
do programu Socrates/Erasmus nárÛst
v poãtu mobilit kolem 20 % roãnû.V aka-
demickém roce 2004/2005 poprvé tento
nárÛst klesl na 16 % oproti pfiedchozímu
roku.
DÛvody poklesu v celkovém poãtu vysla-
n˘ch studentÛ jsou pravdûpodobnû
následující:
▼ 1) Mezi akademick˘mi roky 2003/2004

a 2004/2005 do‰lo ke sníÏení prÛ-
mûrné finanãní podpory ze 450
€/mûsíc na 350 €/mûsíc.

▼ 2) Program Socrates/Erasmus umoÏ-
Àuje pouze jeden v˘jezd v prÛbûhu
studia. Aktivní studenti jiÏ pravdûpo-
dobnû moÏnosti vycestování vyuÏili
v prÛbûhu svého studia.

▼ 3) Poãet uzavfien˘ch bilaterálních
dohod se navy‰uje a nabídka, pfiestoÏe
pfievy‰uje poptávku, stále roste.

V˘razn˘ nárÛst byl naopak zaznamenán ze
strany pfiijíÏdûjících studentÛ.Tento nárÛst
byl oãekáván v souvislosti se vstupem âR
do EU a tím i roz‰ífienou spoluprací
s nov˘mi partnersk˘mi zemûmi. Národní
agentura programu Socrates/Erasmus
informovala o nárÛstu o 61 % oproti pfied-
chozímu roku 2003/2004. K tomu je v‰ak
nutno poznamenat, Ïe tento velik˘ per-
centuální nárÛst byl zpÛsoben zejména

zapojením vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol a sou-
krom˘ch vysok˘ch ‰kol do vzdûlávacího
programu.Vykázan˘ vysok˘ nárÛst je tedy
zpÛsoben tím, Ïe tyto instituce v pro-
gramu pfied rokem 2004/2005 nepÛsobily
a jejich mobilita byla do té doby nulová.
Skuteãnost je ov‰em taková, Ïe v‰echny
vzdûlávací instituce v âR vykázaly v˘znam-
nûj‰í nárÛst pfiijíÏdûjících studentÛ neÏ
v pfiedchozích letech. Univerzita Karlova
v tomto ohledu nebyla v˘jimkou. Poãet
pfiijíÏdûjících studentÛ se v˘raznû pfiiblíÏil
poãtu vyslan˘ch studentÛ.V leto‰ním aka-
demickém roce 2005/2006 trend mírného
nárÛstu vyjíÏdûjících a v˘razného nárÛstu
pfiijíÏdûjících studentÛ pokraãuje. K dne‰-
nímu datu evidovala Evropská kanceláfi
993 vyslan˘ch a 829 pfiijat˘ch studentÛ pro

tento akademick˘ rok. Toto ãíslo se v‰ak
mÛÏe do konce akademického roku zv˘‰it.
Pokud bude v˘voj studentské mobility
pokraãovat v roce 2006/2007 stejn˘m
zpÛsobem jako v pfiedchozích letech,
stane se Univerzita Karlova první institucí
programu Socrates/Erasmus v âR, která
dosáhne vyrovnaného poãtu vyslan˘ch
a pfiijat˘ch studentÛ.
Nûmecko, Francie a ·panûlsko stále zÛstá-
vají nejnav‰tûvovanûj‰ími zemûmi. Zájem
je i nadále projevován o zemû, ve kter˘ch
je moÏné realizovat studijní pobyt v ang-
lickém jazyce. Kromû Velké Británie to
jsou Finsko, ·védsko a Norsko. Naopak
o studium v zemích nov˘ch ãlensk˘ch
státÛ EU (zejména Polsko, Slovensko,
Loty‰sko a Maìarsko) a pfiístupov˘ch

BILANCE PROGRAMU EU
SOCRATES/ERASMUS
Michal Mar‰álek
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POâET VYSLAN¯CH STUDENTÒ Z âESKÉ REPUBLIKY

Rok Poãet studentÛ % nárÛst Poãet mûsícÛ % nárÛst

1998/1999 879 4 130

1999/2000 1 249 + 42 % 5 980 + 45 %

2000/2001 2 001 + 60 % 10 477 + 75 %

2001/2002 2 533 + 27 % 14 355 + 37 %

2002/2003 3 002 + 19 % 17 384 + 21 %

2003/2004 3 589 + 20 % 21 495 + 24 %

2004/2005 4 178 + 16 % 25 298,5 + 18 %

Budova Athénské univerzity

Den mezinárodních studentÛ (ISA Day) je na univer-
zitû v Loughborough velmi populární. Úãastníci
v˘mûnn˘ch programÛ pfiedstavují svou zemi a kulturu.
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NEKONEâN¯ P¤ÍBùH FILMOVÉHO SEMINÁ¤E

Milí studenti a zamûstnanci UK, milí pfiíznivci souãasné kinematografie, vûzte, Ïe Filmov˘ semináfi UK pokraãuje i v následující, tedy
letní polovinû akademického roku 2005/2006. KaÏdé úter˘ v 17:30 a ve 20:00 (ve zkou‰kovém období pouze v 17:30) probíhají
v Modré posluchárnû na rektorátu UK pfiedpremiérové projekce distribuãních filmÛ. Máte tedy ‰anci je vidût je‰tû pfied tím, neÏ se
cívky rozutíkají po ãesk˘ch kinech. âlenství ve Filmovém semináfii UK stojí pouh˘ch 100 Kã za semestr, vítáni jsou studenti i zamûst-
nanci, známé i nové tváfie. Na zaãátku nového semestru je tfieba obnovit ãi zaloÏit registraci. To mÛÏete provést 21. 2. a 28. 2.
od 16 do 19 hodin právû pfied Modrou posluchárnou (Celetná 20, 1. patro, místnost 140). Pfiipravte si stokorunu a prÛkaz studenta
(zelen˘) nebo ISIC kartu se známkou platnou pro tento akademick˘ rok, respektive zamûstnaneckou kartu (ãervenou). Dal‰í 
informace najdete na stránkách fs.cuni.cz. Úspûchy a radost v novém semestru vám pfiejí organizátofii Filmového semináfie!

!!!
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státÛ (Turecko a Bulharsko) byl projeven
zájem pouze minimální.
V roce 2005 pokraãovala Univerzita
Karlova v realizaci plánÛ z pfiedchozích let:
▼ 1) zkvalitÀování sluÏeb pro pfiijíÏdûjící

studenty za úãelem zv˘‰ení atraktivity
univerzity

▼ 2) roz‰ifiování nabídky cizojazyãn˘ch
pfiedmûtÛ a roz‰ífiení v˘uky ãeského
jazyka pro zahraniãní studenty. Evropská
kanceláfi, odbor pro zahraniãní styky,
uspofiádala Semináfi podpory rozvoje
studentsk˘ch zahraniãních klubÛ, které
mohou v˘znamnou mûrou pfiispût pfii
asistenci pfiijíÏdûjícím studentÛm – zlep-
‰ení jejich orientace po pfiíjezdu,
zprostfiedkování moÏností aktivit ve vol-
ném ãase, seznámení se s kulturou
a historií na‰í zemû. Semináfie se zúãast-
nili studenti z deseti fakult UK, AS UK
a pozvání pfiijali téÏ zástupci
Zahraniãního odboru a Mezinárodního
studentského klubu na âVUT.
V˘sledkem tohoto semináfie bylo stano-
vení dílãích úkolÛ, navázaná spolupráce
a komunikace mezi jednotliv˘mi fakul-
tami UK a s mezinárodní studentskou
unií programu Socrates/Erasmus (ESN).

CELKOV¯ POâET P¤IJAT¯CH A VYSLAN¯CH STUDENTÒ

ROZLOÎENÍ STUDENTSKÉ MOBILITY PODLE FAKULT 
V AKADEMICKÉM ROCE 2005/2006

1LF 2LF 3LF ETF FaF FF FHS HTF KTF LFHK LFPI MFF PedF PF PfiF FSV FTVS

in 64 14 18 14 10 223 18 2 6 2 0 16 48 80 43 228 37

out 112 24 43 11 17 218 22 4 3 10 10 29 103 121 67 143 56

V souãasné dobû pÛsobí na UK studentské
zahraniãní kluby pfii Fakultû sociálních vûd
(http://intl-club.fsv.cuni.cz/), Filozofické
fakultû (http://erasmusclub.ff.cuni.cz/),
Pedagogické fakultû
(http://www.pedf.cuni.cz/socr/club/)
a Farmaceutické fakultû. Novû vznikají
kluby na PfiF, 1. LF a 3. LF.
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1) Funkce rektora jakoÏto nejvy‰‰ího
pfiedstavitele univerzitní samosprávy byla
podle kroniky Franti‰ka PraÏského zave-
dena zároveÀ se zaloÏením univerzity,
doloÏena je v‰ak aÏ v takzvané Karlovû
listinû z roku 1358. První jméno rektora,
které známe, patfií nicménû Jindfiichovi
z Etwatu, jenÏ funkci zastával v roce 1366.
Jaké bylo jeho pÛvodní postavení na uni-
verzitû?

a) mistr na teologické fakultû
b) student práv
c) student teologické fakulty

2) Základní rysy institucionální podoby
univerzity urãovalo dûlení na univerzitní
národy. Podle národÛ se zapisovalo do
matriky, podle pfiíslu‰nosti k národu byla
obsazována místa v kolejích a jednotlivé
národy mûly do roku 1409
a Kutnohorského dekretu i stejn˘ podíl
volitelÛ, ktefií nepfiímo volili rektora.
Národy byly vymezeny teritoriálnû, nikoli
jazykovû. O jaké ãtyfii národy ‰lo?

a) bavorsk ,̆ ãesk ,̆ polsk˘ a sask˘
b) rakousk ,̆ ãesk ,̆ slezsk˘ a sask˘
c) bavorsk ,̆ ãesk ,̆ uhersk˘ a prusk˘

3) Volba rektora b˘vala ve stfiedovûku
jednou z nejslavnostnûj‰ích událostí na
univerzitû. Konala se na sv. Jifií a na 
sv. Havla, od roku 1403 pak v první v‰ední
den po tûchto svátcích. Na jak dlouhou
dobu byl volen rektor na pfielomu 
14. a 15. století?

a) na jeden ‰kolní rok
b) na dva ‰kolní roky
c) na jeden semestr

4) V dobû, kdy kali‰nická univerzita
v Karolinu soupefiila o vliv s jezuitskou
akademií v Klementinu, praÏ‰tí profesofii
zaãali do funkce rektora volit studenty
z fiad vlivné nekatolické ‰lechty. SnaÏili se
tak získat materiální podporu. Kter˘
‰lechtic byl zvolen rektorem v roce 1613?

a) Jan z âáslavi
b) Jan Jessenius
c) Julius ·lik

5) V roce 1622 správu nad Karolinem
pfievzali jezuité. Docházelo ov‰em
k ãast˘m rozbrojÛm. Jeden spor na uni-
verzitní pÛdû dokonce skonãil tím, Ïe
v roce 1636 studenti univerzity napadli
arcibiskupa Harracha v koãáfie nedaleko
Karlova mostu. Co bylo dÛvodem jeho
neoblíbenosti?

a) odmítl funkci kancléfie na univerzitû

b) zasadil se, aby byly univerzitû 
odebrány ty nejlep‰í koleje

c) nechal exkomunikovat studenta práv,
kter˘ se ve rvaãce stfietl se studen-
tem arcibiskupského semináfie

6) Císafi Ferdinand III. v letech 1638–1654
na univerzitû zru‰il funkci rektora a fiídil ji
prostfiednictvím svého úfiedníka. Jak se
naz˘vala funkce tohoto úfiedníka?

a) protektor
b) indendant
c) kancléfi

Milí ãtenáfii,
za dobu více neÏ ‰esti set padesáti let existence univerzity se mûnil nejen rektorÛv slavnostní ‰at, ale i jeho 
povinnosti, pravomoci a funkãní období.V následujícím kvízu si mÛÏete ovûfiit, kolik toho víte o minulosti rektorÛ
a o rektorech minulosti.A pokud nevíte, nezoufejte – správné odpovûdi najdete na konci následující strany.
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7) Zastoupení univerzity v zemském
snûmu se oãekávalo od roku 1791, kdy ji
císafi Leopold II. pfiijal mezi zemské stavy.
Odkdy mohl rektor univerzity skuteãnû
zasedat na zemském snûmu?

a) od roku 1820
b) od roku 1845
c) od roku 1848

8) Kdo z následujících osobností ãeského
vefiejného Ïivota nebyl rektorem univerzity?

a) Josef Jungmann
b) Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘
c) Jan Gebauer

9) K insigniím, vyjadfiujícím navenek pra-
vomoci a odpovûdnost univerzitních
hodnostáfiÛ, patfiilo uÏ od stfiedovûku
rektorské Ïezlo. Îezlo ov‰em nenosí
samotn˘ rektor, ale pedel. Odkdy se
datuje tato tradice?

a) od poãátkÛ univerzity

b) od vzniku Karlo-Ferdinandovy
univerzity v roce 1654

c) od josefínsk˘ch reforem v druhé
polovinû 18. stol.

10) Originál souãasného rektorského Ïezla
zhotovil praÏsk˘ zlatník Jan Tengler v roce
1883 a v padesát˘ch letech jej restauroval
jeho vnuk Alois Tengler. Pfii restaurování
Ïezlo rozdûlil na dvû vzájemnû se‰roubo-
vané ãásti, aby se snáze pfiená‰elo. Jak dlouh˘
je po se‰roubování stonek tohoto Ïezla?

a) 116 cm
b) 131 cm
c) 149 cm

11) K insigniím patfií i katénní medaile
rektora, zavû‰ená na 120 cm dlouhém
fietûzu z pûtadvaceti ãlánkÛ. Kdo a kdy ji
univerzitû vûnoval?

a) Státní banka ãeskoslovenská
v roce 1928

b) Masarykova univerzita v roce 1938
c) âeské vysoké uãení technické

v roce 1948

12) Podoba pedelova taláru je stejná uÏ
od 16. stol. Souãasné taláry profesorÛ,
dûkanÛ, kvestora a rektora ov‰em byly
navrÏeny aÏ ve 20. století. PÛvodní akade-
mick˘ ‰at zru‰il v roce 1784 císafi Josef II.
Jak˘ k tomu mûl dÛvod?

a) reorganizaci univerzity a nové 
rozdûlení pravomocí

b) manifestaci nadvlády státní moci
nad univerzitami

c) zbyteãnou nákladnost ‰atu

13) Pfii inauguraci nového rektora se
samozfiejmû pfiedává Ïezlo. DÛslednû by
se mûl odevzdávat i talár, coÏ se ov‰em
povaÏuje za nevhodné a odstupující
i nastupující rektor do Velké auly pfiichá-
zejí jiÏ v talárech. Kromû Ïezla a peãetidla
se pfiedávají je‰tû následující tfii pfiedmûty
naz˘vané „inauguraãní insignie“:

a) peãetidlo, klíã a prsten
b) peãetidlo, medaile a prsten
c) peãetidlo, klíã a kniha statut

Autor: redakce

Správné odpovûdi:
1b,2a,3c,4c,5c,6a,7b,8b,9a,10b,
11c,12b,13a

Ferdinand III.
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Pokud lze soudit z dostupn˘ch pramenÛ,
náleÏela volba a inaugurace rektora –
hlavního reprezentanta univerzitní 
samosprávy – uÏ ve stfiedovûku k nejslav-
nostnûj‰ím chvílím evropsk˘ch studií
generale, nejen v praÏském vysokém
uãení. Konávala se obvykle dvakrát do
roka, pro semestrální funkãní období, a to
v pevnû stanovené dny o sv. Jifií (tehdy 
23. dubna) a o sv. Havlu (16. fiíjna), pozdûji
od roku 1403 první v‰ední den po tûchto
svátcích. Termíny nebyly vybrány
náhodnû, v tradiãní kultufie uvedené
svátky ãlenily úãetnû administrativní polo-
letí. O sv. Jifií a sv. Havlu vrchnosti vybíraly
povinné stálé penûÏní platy od podda-
n˘ch, k tûmto dnÛm se stanovila splatnost
rÛzn˘ch finanãních závazkÛ a jejich bilan-
cování, tudíÏ i rektor skládal akademické
obci úãty jako správce univerzitního
majetku.Vzhledem k tomu, Ïe t˘Ï rektor
mohl b˘t zvolen nûkolik semestrÛ za
sebou, stávalo se, Ïe volby b˘valy jednou
za rok.
PraÏská univerzita byla po vzoru pafiíÏské
organizována jako instituce ãtyfi univerzit-
ních národÛ. Nebyla to nacionální,
jazykovû vymezená spoleãenství, ale kor-
porace sdruÏující ãleny akademické obce,
uãitele i studenty pocházející z vymeze-
ného teritoria v rámci hlavní pÛsobnosti
univerzity. V Praze to byly národy ãesk ,̆
bavorsk ,̆ polsk˘ a sask ,̆ které se do roku
1409 paritnû podílely na správû univerzity.
V˘razem toho bylo i v˘sadní právo
národÛ volit rektora, kter˘ byl odpovûdn˘
takto ãlenûné akademické obci.V praxi to
vypadalo tak, Ïe kaÏd˘ národ vybral po
jednom zástupci, tito ãtyfii ãlenové zvolili
sedm osob a ty pak pfii aktu volby jin˘ch
pût ãlenÛ univerzitní obce, ktefií koneãnû
zvolili nového rektora. SloÏit˘ systém
nepfiím˘ch voleb odpovídal vztahÛm mezi
národy, které byly neseny soupefiením
o vliv na univerzitû. Ne‰lo jen o to, kter˘
národ prosadí svého kandidáta na rek-

tora, ale také o pfiidûlování míst v kolejích
a jiné záleÏitosti, pfii nichÏ byly v sázce
nejen honorární, ale i materiální finanãní
v˘hody.
Podmínkou pro zvolení bylo, aby kandidá-
tem byl muÏ (Univerzita Karlova ostatnû
podnes nemûla ani nenavrhovala rek-
torku), narozen z loÏe manÏelského,
nejménû pûtadvacetilet˘ klerik aspoÀ niÏ-
‰ího svûcení, Ïijící v celibátu (to platilo do
roku 1610). Nemohl to b˘t fieholník
vzhledem k tomu, Ïe pfiíslu‰níci mni‰-
sk˘ch fiádÛ, vázaní pravidly jiné komunity,
nebyli – podle statutu pafiíÏské univerzity
– povaÏováni za ãleny akademické obce
a nepodléhali jurisdikci jejího rektora. To
jim ov‰em nebránilo v tom, aby studovali
a pÛsobili na univerzitû.
Pfies ve‰kerou snahu praÏského arcibis-
kupa Arno‰ta z Pardubic jako kancléfie
univerzity udrÏet jednotn˘ fiád Ïivota
v‰ech ãtyfi fakult, spoleãenství juristÛ, uvy-
klé pravidlÛm vysokého uãení boloÀského
typu, pfiiznávalo velkou, ne-li rozhodující
roli ve správû fakulty studentské ãásti aka-
demické obce. Vedlo to k tomu, Ïe
v letech 1372–1419 v Praze vedle sebe
pÛsobily dvû univerzity s vlastní samo-
správou. Ta tfiífakultní – fakulty
svobodn˘ch umûní, lékafiská a teologická
– se pfiidrÏela fiádÛ uãení pafiíÏského
a volila rektora z fiad profesorÛ, druhá,
universitas juristarum studii Pragensis,
instalovala vÏdy na jeden ‰kolní rok vlast-
ního rektora. B˘val to student, pfiípadnû
bakaláfi, vzhledem k odli‰né sociální
skladbû akademické obce fakulty. Do
funkce b˘vali vybíráni vesmûs urození ‰le-
chtici vy‰‰ích církevních hodností.

PrÛbûh volby a inaugurace rektora
Od roku 1386 mûlo praÏské vysoké uãení
dÛstojné místo k slavnostním shromáÏdû-
ním, velkou aulu pfiestavûnou z nûkdej‰í
hodovní sínû dvorního bankéfie Rotleva,
v paláci, kter˘ tfii roky pfiedtím vûnoval

král Václav IV. Karlovû koleji.V Karolinu se
dodnes koná – a témûfi vÏdy konala
i v minulosti – volba rektora, jenÏ tu má
i své sídlo.
Slavnostní událost b˘vala oznamována
s dostateãn˘m pfiedstihem vyhlá‰kou pfii-
bitou na vratech Karolina. Na
shromáÏdûní akademické obce v stano-
ven˘ den podle scénáfie rituálu nejprve
stávající rektor „sloÏil“ svÛj úfiad a pfiidal
rÛzná napomenutí a obvyklé morální sen-
tence. Po pfiipomenutí pravidel
tfiístupÀové volby, kdyÏ postupnû v‰ichni
vybraní volitelé sloÏili odstupujícímu rek-
torovi pfiísahu, Ïe se nedopustí Ïádného
podvodu, se pût pfiím˘ch volitelÛ ode-
bralo stranou k vlastnímu aktu volby, na
kter˘ mûli vymezenu hodinu ãasu.
Rozhodli buì jednomyslnû, nebo vût‰inou
hlasÛ. Následnû byl v aule sdûlen v˘sledek
volby, jméno Jeho Magnificence.
ShromáÏdûní pak s tím vyslovilo svÛj sou-
hlas.
Pfiísná opatfiení k udrÏení káznû pfii volbû
jako by nasvûdãovala tomu, Ïe univerzitní
národy vûdûly své o lajdáctví, nedochvil-
nosti a jisté lhostejnosti ãásti ãlenÛ obce.
Za nedodrÏení ãasu, jedné hodiny pfii jed-
notliv˘ch ãástech volebního aktu, hrozila
volitelÛm nemalá pokuta. Kdyby se
nûkter˘ z nich zdráhal ãestnou úlohu pfii-
jmout nebo ode‰el dfiív, neÏ volba
skonãila, byl by prohlá‰en za kfiivopfiíseÏ-
níka se v‰ím, co k tomu v újmû na cti
náleÏelo. Z dne‰ního pohledu zaráÏí, Ïe
i zvolen˘ rektor byl nucen a zavázán úfiad
pfiijmout, a to hned pfii vyhlá‰ení volby,
nebo – pokud nebyl ve shromáÏdûní pfií-
tomen – následujícího dne, jinak by
zaplatil vysokou pokutu a mohl by b˘t
i vylouãen z univerzitní obce. Jedinou
uznávanou polehãující v˘mluvou bylo to,
Ïe jiÏ nûkdy pfiedtím zastával funkci rek-
tora. Stejnû pfiísnû postupovala obec vÛãi
tomu, kdo mûl proti zvolenému námitky.
Dotyãn˘ je musel protokolárnû vznést na

STAROBYL¯ RITUÁL VOLBY 
A INSTALACE REKTORA
Josef PetráÀ
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shromáÏdûní pfii oznamování v˘sledkÛ
volby, a pokud je do dvou t˘dnÛ nedoloÏil
nebo nebyly uznány, byl potrestán nejvy‰-
‰ím trestem – byl zbaven v‰ech
univerzitních práv a svobod.
Instalace, komendace, konfirmace, investi-
tura nebo, jak dnes fiíkáme, inaugurace
rektora b˘vala je‰tû slavnostnûj‰í neÏ
sama volba. Konávala se do osmi dnÛ po
volbû, na jafie obvykle o svátku sv. Marka
(25. dubna) nebo první nedûli po sv. Jifií, na
podzim o sv. Luká‰i (18. fiíjna) nebo první
nedûli po sv. Havlu, a b˘vali k ní pozváni
vedle akademické obce i vzácní hosté
a univerzitní mecená‰i.
Na shromáÏdûní ve velké aule Karolina
pfiednesl nejprve nûkter˘ z dûkanÛ nebo
váÏen˘ mistr pochvalnou fieã, po ní byla
pfiipomenuta ustanovení statut a slavnost
vyvrcholila rituálním pfiedáním symbolÛ
rektorského úfiadu. Instalovan˘ rektor
pfievzal od pfiedchÛdce prsten jako znak
nerozdûlného pouta s akademickou obcí,
peãetidlo zavû‰ené na fietûzu dÛstojenství
a knihu statut obsahující univerzitní
zákony, na nûÏ vzápûtí pfiísahal, dfiíve neÏ
proslovil inauguraãní projev. V pfiísaze
stvrdil, Ïe je ãlenem univerzitní obce, není
Ïenat˘ ani mnich a slibuje plnit v‰echny
statutární povinnosti.
DÛleÏitou souãástí instalace bylo i pfie-
dání univerzitní matriky a pokladní
vyúãtování v pfiítomnosti ãlenÛ rady.
Teprve potom odstupující rektor dostal
absolutorium a mohl nastoupit nov .̆
ZároveÀ b˘val v shromáÏdûní oznámen
a schválen vicerektor (prorektor), ãle-
nové univerzitní rady – konsiliárové,
vybraní zvolen˘m rektorem z návrhÛ
podan˘ch jednotliv˘mi národy, a dva
v˘bûrãí, ktefií spravovali univerzitní
pokladnu.
O tom, jak se vyvíjel rituál instalace v nej-
star‰ím období univerzity, mnoho nevíme.
Kdy se jeho souãástí stalo oblékání
nového rektora do skvostného obfiad-
ního ‰atu kardinálské ãervenû,
lemovaného královsk˘m hermelínem,
nebo odkdy pfied ním nosili dva mladíci
v slavnostním prÛvodu Ïezla, povûdût
nemohu. Soudím v‰ak, Ïe tomu tak bylo
pfied koncem 14. století, v jeho poslední
tfietinû, kdy se Ïivot praÏského uãení ustá-
lil v obvykl˘ch evropsk˘ch formách.

Volby a politika
Podstatná zmûna v Ïivotû univerzity po
vyhlá‰ení králova Dekretu kutnohor-
ského v roce 1409 se pfii volbû rektora
projevila tím, Ïe rozhodující slovo mûl
nadále ãesk˘ univerzitní národ, jenÏ v prv-
ním kole v˘bûru volitelÛ získával tfii hlasy
proti jednomu hlasu ostatních národÛ.
Královo rozhodnutí bylo velk˘m zásahem
do univerzitní autonomie.AÏ dosud praÏ-
sk˘ arcibiskup jako univerzitní kancléfi
neomezoval svobody obce pfii volbû rek-
tora. Teì panovník nejenÏe upfiednostnil
jeden z národÛ, zvolen˘ rektor musil navíc
pfiísahat od roku 1409 vûrnost âeskému
království. Byla to v prvním momentû
reakce na hromadn˘ odchod vût‰iny
ãlenÛ cizích národÛ z Prahy; demonstra-
tivnû jím odmítli zmûnu v samosprávném
rozhodování. V duchu panovníkov˘ch
politick˘ch cílÛ se nesla i následující volba
jednoho z viklefistÛ v reprezentaci ães-
kého národa, Mistra Jana Husa, rektorem.
Král Václav zasahoval i nadále do akade-
mick˘ch svobod; z jeho pfiíkazu se od
roku 1417 konaly volby rektora vÏdy jen
jednou ve ‰kolním roce.
Skrovná pohusitská zemská univerzita
o jedné fakultû pod správou utrakvistÛ
mûla jistou potíÏ, kdyÏ chtûla podrÏet
zvyk volby podle národÛ. Problém byl
v tom, jak obstarat jeden hlas cizích
národÛ.V praxi si s tím zprvu velkou sta-
rost nedûlala, dokud si dÛsledn˘ ‰kolsk˘
reformátor mistr Vavfiinec Benedikti

z NudoÏer v roce 1611 neumanul, Ïe anti-
kvovan˘ ãlánek o rozdûlení hlasÛ se
nebude jen ãíst ze statut, ale uvádût ve
skutek. B˘valo to pak vût‰inou tak, Ïe
jeden hlas pro nationibus ve volbû ode-
vzdal uãitel nûmecké luteránské ‰koly od
sv. Salvátora v Praze, pokud se nena‰el
ochotn˘ kandidát mezi profesory.
O samotném aktu volby víme z mnoha
pramenÛ víc neÏ z ãasÛ pfiedchozích.
PfiidrÏel se pokud moÏno dávn˘ch zvy-
klostí. Jen se snad slu‰í pfiipomenout, Ïe
volbu fiídil dûkan artistické (pozdûj‰í 
filozofické) fakulty, jeÏ jako jediná pokra-
ãovala z nûkdej‰ích ãtyfi fakult. Údajnû
„po zpÛsobu, kter˘ nalezl v star˘ch pamû-
tech univerzitních“ mistr Marek
BydÏovsk ,̆ od roku 1594 v ãtyfikolové
volbû vybírali volitelé postupnû ze ãtyfi
jediného kandidáta. Vedle toho mûli,
pokud by se chtûli pfiidrÏet Dekretu kut-
nohorského, bûhem jedné hodiny, jeÏ byla
k volbû stanovena, zvolit z 18 kandidátÛ
národa ãeského a ‰esti návrhÛ za ostatní
národy ‰est univerzitních radÛ – konsili-
árÛ. To se teì ov‰em stávalo pouhou
formalitou – b˘valo voleno pût aÏ osm
radÛ. Právo hlasovat první mûl dûkan
a ten také vyhla‰oval z katedry ve Velké
aule v˘sledek.

Slavné inaugurace a filozofické 
svaãiny
Inaugurace se mûla konat nejdéle do osmi
dnÛ v nedûli nebo ve svátek, coÏ se ne
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vÏdy podafiilo stihnout. B˘vala na zemské
univerzitû pod kali‰nickou patronací sla-
vena s je‰tû vût‰í okázalostí neÏ dfiíve.
Rektor totiÏ nebyl jen pfiedstavitelem 
univerzity, ale rovnûÏ správcem partiku-
lárních mûstsk˘ch ‰kol v království, jejichÏ
síÈ v pfiedbûlohorské éfie univerzita na
svou dobu úspû‰nû organizovala.
Pozvánky na inauguraci pak musely b˘t
doruãeny pfiíznivcÛm a mecená‰Ûm
v metropoli i správcÛm mûstsk˘ch ‰kol,
ktefií se jako studenti ãi absolventi vyso-
kého uãení na tuto slavnostní pfiíleÏitost
zvlá‰È tû‰ili a také se za pozvání náleÏitû
odvdûãili pozornostmi podle vkusu
a moÏnosti. Po tehdej‰ím zvyku dávaly se
pocty a dary v naturáliích. Rektor
Bacháãek, oblíben˘ mûstsk˘mi radami
a uãiteli, si poznamenal, Ïe pfii své pfied-
poslední konfirmaci v roce 1610 – byl
rektorem devût funkãních období, 1603
aÏ 1612 – dostal od litomûfiického senátu
dva soudky vína, od ãeskobrodského uãi-
tele mistra Mathiadese kapouna; rektor
malostranské latinské ‰koly mu poslal
krmenou husu, droby a 16 ptáãkÛ, jin˘
z mistrÛ prase, dal‰í ‰est kvíãal, kdyÏ
nepoãítám pár kufiat nebo ovoce od sva-
tohavelského regenschoriho, dal‰í ãtvrt
prasete a jiné drobnosti.
Je otázka, zda víc pfiíprav vyÏadoval dopo-
lední program inaugurace v Karolinu
nebo svaãina, jeÏ po nûm následovala.
Slavnost zaãínala v devût ráno obfiadním
prÛvodem, v jehoÏ ãele nesl pedel univer-

zitní statuta, peãetidla obce i rektorovo,
spolu se ‰arlatov˘m plá‰tûm, do nûhoÏ byl
potom bûhem instalaãního rituálu nov˘
rektor pfiiodûn. Za ním kráãel univerzitní
notáfi, dva mladíci s Ïezly, odstupující
a zvolen˘ rektor, pokud ne‰lo o jednu
a tutéÏ osobu pfii opakování funkce, zvo-
lení radové spolu s dûkanem artistické
fakulty; v‰ichni dÛstojnû v náleÏitém aka-
demickém odûvu.
KdyÏ se usadili, pronesl dûkan z katedry
laudatio. Latinská fieã mûla posluchaãe
pfiesvûdãit, jak se dotyãn˘ fieãník v˘teãnû
hodí k tak vzne‰enému úkolu.A jak úãast-
níci odhadovali, fieãník mluvil nûkdy
k v‰eobecné nudû i víc neÏ hodinu. Podle
povahy jeden bfiitce zaútoãil na anonymní
pomlouvaãe uãení; takÏe si mÛÏete
dom˘‰let, zda mínil potulné humanisty,
ktefií se s oblibou posmívali scholastic-
kému zpÛsobu v˘kladu, nebo nûjaké
domácí protivníky staroutrakvismu. Jin˘
h˘fiil vlastní elokvencí, citáty z Aristotela,
Cicerona ãi Vergilia.
Následoval hlavní akt obfiadu instalace,
v nûmÏ nov ,̆ pfiípadnû staronov˘ rektor
pfiísahal, Ïe se bude fiídit statuty univerzity
a dbát na to, aby i ostatní ãlenové akade-
mické obce je zachovávali. Jak jiÏ bylo
zmínûno, sliboval rovnûÏ vûrnost králi
a království, k ãemuÏ od ãasÛ Jifiího
z Podûbrad pfiibyla pfiísaha na kompak-
táta, která prakticky zabránila pfiístupu
k úfiadu odpÛrcÛm utrakvismu. Potom
pfiedal odstupující rektor (v pfiípadû, Ïe

pokraãoval ve funkci, prorektor) statuta
a insignie. Pfiitom pronesl slavnostní for-
muli confirmo, proclamo, pronuntio
a ustanoven˘ rektor vystoupil za vy‰‰í
katedru, aby proslovil první exhortu ãi
deklamaci k shromáÏdûné obci. B˘vala
nûkdy skoro tak dlouhá jako úvodní fieã
dûkanova. Zmínûn˘ jiÏ rektor Bacháãek si
poznamenal pfii instalaci v roce 1599: „Já
v‰ak mluvil ménû, ponûvadÏ Ïáci ode‰li na
pohfieb...“
Nakonec vût‰inou, protoÏe instalace
b˘vala pfied zaãátkem ‰kolního roku, ãetl
notáfi z niÏ‰í katedry v˘klad statut, v nûmÏ
v‰echny napomínal, aby poslouchali mag-
nifika a jeho radu, hledûli na slu‰né mravy
v odívání, ãistotû tûla i v chování a neza-
pomnûli se dát zapsat do univerzitní
matriky, pokud tak jiÏ neuãinili. Zvlá‰È stu-
dentÛm byla urãena napomínka, aby se
stranili lidí neuãen˘ch a zl˘ch, s uãen˘mi
aby Ïili v pfiátelství, vyh˘bali se krãmám
a nestydat˘m divadlÛm, zejména v noci,
rovnûÏ lehk˘m Ïenám, kostkám a kartám.
Mûli chodit pravidelnû na pfiedná‰ky a dis-
putace, doma si látku opakovat, neleno‰it,
netoulat se a nenosit zbraÀ.Ti, ktefií byd-
lili v kolejích, coÏ se t˘kalo mistrÛ
i studentÛ, aÈ se chovají, jak se slu‰í
„v domech moudrosti zasvûcen˘ch“,
a nepodnikají nic bez porady s rektorem.
Následovala napomenutí uãitelÛm mûst-
sk˘ch partikulárních ‰kol, aby se fiídili
rektorov˘mi pokyny, zejména pak, aby si
hledûli v˘uky, nevzdalovali se ze ‰koly
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nikdy déle neÏ na dva dny, neloudili si vzá-
jemnû Ïáky, nehádali se a nemstili.
Tím konãila instalace ve velké aule, k níÏ
kolegové a pfiátelé rektorovi, jakoÏ i lite-
ráti z mûstsk˘ch ‰kol skládali a vydávali
oslavné latinské ver‰e. Diváci i aktéfii se
v slavnostním prÛvodu mohli odebrat
k filozofické svaãinû, jinak fieãeno sympo-
siu. Jen jednou v dlouhém období se
slavnost pokazila, kdyÏ v roce 1589 ‰esta-
padesátiletého rektora Petra Kodicilla,
odstupujícího po sedmi funkãních obdo-
bích, v aule ranila mrtvice.
O svaãinû, na kterou hosté pfiispívali vûc-
n˘mi dary, se ‰ífiit nechci. Jen okrajovû
pfiipomínám, Ïe po ãtvrté instalaci
Bacháãkovû v roce 1606 vydrÏeli jeho
pfiátelé slavit do ãtyfi hodin ráno. Zvlá‰È
okázalá pfied vefiejností b˘vala symposia
v posledním pfiedbûlohorském desítiletí,
v ãasech, kdy karolinské uãení bylo vta-
Ïeno do stavovské protihabsburské
opozice. Po vzoru nûkter˘ch evropsk˘ch
akademií nûkolik let za sebou volili
v Karolinu rektory studenty, mladíky
z rodin ‰lechtick˘ch opoziãních politikÛ.
Poprvé se tak stalo v roce 1613, kdy byl
zvolen a náleÏitû se prezentoval o sva-
ãinû, ménû v‰ak jiÏ pfii deklamaci v aule,
Julius ·lik, syn luteránského pfiedáka
a defensora Rudolfova Majestátu (listiny
svobod, kterou si stavové vynutili na
panovníkovi v roce 1609) hrabûte
Jáchyma Ondfieje ·lika. O náleÏitou hos-
tinu se stavov‰tí politici postarali také po
instalaci posledního pfiedbûlohorského
rektora Jana Jesenského roku 1617,
lékafie, kter˘ se potom osvûdãil v jejich
diplomatick˘ch sluÏbách a skonãil za to na
popravi‰ti v roce 1621.

V nádhefie baroka
Rozkvût v˘pravy a barevnosti, nejen pfii
instalaci rektora, ale ve v‰ech univerzit-
ních slavnostech, vyvrcholil v barokní
dobû, po sjednocení klementinské jezuit-
ské akademie s karolinskou univerzitou
císafisk˘m unijním dekretem v roce 1654.
Kurs konfesijnû politického programu
nejlépe vystihuje zmûna slibu rektora na
kompaktáta v pfiísahu na Neposkvrnûné
poãetí Panny Marie.
Hlavní slovo pfii organizování sjednoce-
ného uãení nemûli v‰ak jezuité, ktefií

iniciovali tuto zmûnu inauguraãní pfiísahy,
ale panovník. V desetiãlenné univerzitní
radû, zvané teì akademick˘ magistrát,
kter˘ volil rektora, proto pfiibyl zemûpan-
sk˘ úfiedník – superintendent, jenÏ mûl
v pfiípadû nerozhodného hlasování rozho-
dující hlas. Zcela se zmûnilo zásadní
ustanovení stfiedovûk˘ch statut, Ïe rekto-
rem nemÛÏe b˘t fieholník. Na druhé
stranû císafisk˘ reskript z roku 1659 jed-
noznaãnû pfiede‰el tomu, aby univerzitu
zcela ovládli jezuité. Stanovil, Ïe na praÏ-
ském uãení, kde byly obnoveny nûkdej‰í
ãtyfii fakulty, jeÏ existovaly v dobû pfied-
husitské, se mají nadále stfiídat v úfiadû
rektora vÏdy po roce profesofii duchov-
ních a svûtsk˘ch fakult. A to v pofiadí
fakult právnické, teologické, lékafiské
a filozofické, aby nedo‰lo k víceleté kumu-
laci funkce v rukou jezuitÛ z klementinské
teologické a filozofické fakulty.
Ve‰kerou sociokulturní figurací barokní
epochy prolíná v˘raznû smysl pro festi-
vity. Slavnostní odûv rozli‰oval barevnû
navenek ãleny jednotliv˘ch korporací.
Krátk˘ hedvábn˘ plá‰È bez rukávÛ – epo-
mis ãervené barvy, s límcem a lemem
z hermelínové koÏe‰iny, se pfiiãlenil k rek-
torsk˘m insigniím odevzdávan˘m
v inauguraãním rituálu. Ve scénáfii pak
v prÛvodu vedle pedela s rektorsk˘m Ïez-
lem pfiibyli ãtyfii dal‰í s Ïezly fakult
a fakultní hodnostáfii, v‰ichni ve slavnost-
ních odûvech. Obfiad se nekonal
v karolinské aule, n˘brÏ v kostele P. Marie
pfied T̆ nem (do roku 1872), kde k umoc-
nûní dojmu slavnosti bylo vyuÏito nejen
chrámového prostoru, ale i hudby. K insig-
niím jako symbolick˘m rekvizitám rituálu
pfiedávání úfiadu pfiibyla rektorská meda-
ile na fietûzu dÛstojenství.

Obãanská strohost
Jinak pohlíÏel oãima dvorních radÛ na uni-
verzitní autonomii a slavnosti akademické
obce tereziánsk˘ a josefinsk˘ osvícensko-
absolutistick˘ reÏim. Nemûl pochopení
pro svobody akademické korporace, tím
ménû pro její starobylé tradice. Nejradûji
by vidûl profesory jako státní úfiedníky
pfiíslu‰né odborné kvalifikace, povûfiené
vyuãováním a v˘chovou spolehliv˘ch
byrokratÛ, za nûÏ pokládal i duchovní
a lékafie, pfiípadnû vojensk˘ch a pfiírodo-

vûdn˘ch technologÛ. Císafi roku 1784
zru‰il akademick˘ ‰at s tím, Ïe na znamení
dÛstojenství postaãí hodnostáfii pfii inau-
guraci a jin˘ch slavnostech na obãanském
nebo církevním odûvu medaile zavû‰ené
kolem krku na stuÏce, pozdûji na fietûzu.
Od roku 1815 oblékali profesofii pfii
obfiadech slavnostní úfiednické uniformy,
které potom v polovinû 19. století vystfií-
dal obligátní frak.
Nové obleãení vyjadfiovalo navenek pod-
statné vnitfiní promûny, jeÏ se na
univerzitách v té dobû udály. T̆ kalo se to
i voleb rektora. V roce 1802 se systém
vrátil k nafiízením zákona z roku 1760,
podle kter˘ch fakulty tvofií doktorské
sbory, rozumí se v‰ichni promovaní s dok-
torsk˘m titulem na té které fakultû, spolu
s inkorporovan˘mi absolventy cizích
vysok˘ch ‰kol. Doktorát nemûli v‰ichni
vyuãující na fakultû, spojeni ve sboru pro-
fesorském. Jen doktofii tvofiili akademick˘
senát, jenÏ z fiad doktorÛ (i externích)
volil rektora. Zru‰il to aÏ zákon v roce
1873, kdyÏ vylouãil doktory, ktefií nebyli
ãleny profesorsk˘ch sborÛ, ze svazku
uãení.
Sama volba spolu s inaugurací zÛstávala
v˘razem hájen˘ch samosprávn˘ch svobod
korporace pfiesto, Ïe fiízení univerzit
v celé monarchii bylo podfiízeno od roku
1802 dohledu státních úfiedníkÛ – studij-
ních direktorÛ na fakultách.Tuto svobodu
zachovala i radikální Thunova ‰kolská
reforma v roce 1849. PomûrÛm odpovídal
status praÏské univerzity jako zemského
stavu, s virilním ãlenstvím rektora v zem-
ském snûmu, potvrzen˘ zfiízením
zemsk˘m v roce 1861.
Zákon z roku 1873 o univerzitní organi-
zaci pfiedával volbu rektora profesorsk˘m
sborÛm fakult, které namísto zru‰en˘ch
doktorsk˘ch sborÛ volily rovnûÏ akade-
mick˘ senát. Byli v nûm vedle rektora
a prorektora, kter˘m se teì automaticky
stával rektor z pfiede‰lého roku, dûkani
a prodûkani, spolu s jedním ãlenem z kaÏ-
dého profesorského sboru, zvolen˘m na
tfii ‰kolní roky.Volby rektora b˘valy dvou-
kolové; profesorsk˘ sbor kaÏdé fakulty
zvolil ãtyfii své ãleny jako pfiímé volitele
rektora.
Volební zvyklosti zÛstaly jinak zachovány
s tím, Ïe odstupující rektor mohl b˘t
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volen znovu. Zprávu o volbû, konané
zpravidla v druhé polovinû pfiedposled-
ního mûsíce studijního roku, musil
odstupující rektor neprodlenû podat
vídeÀskému ministerstvu kultu a vyuão-
vání, aby ministr mohl nového rektora
formálnû potvrdit.
K slavnostní inauguraci zval odstupující
rektor hosty ti‰tûn˘m oznámením.
Konávala se zpravidla zaãátkem studijního
roku, na rozdíl od dfiívûj‰ích dob ve v‰ední
den, nejãastûji mezi 3. aÏ 5. listopadem.
Znamením toho, Ïe se obfiad stal bûhem
ãasu profánním, je, Ïe byl v roce 1873 pfie-

nesen z T̆ nského chrámu do Velké auly
Karolina. Z rituálu zmizela sloÏka nábo-
Ïenská, kterou pfiipomínala uÏ jen tradiãní
symbolika na insigniích. Po rozdûlení
Karlo-Ferdinandovy univerzity na ãeskou
a nûmeckou v roce 1882 obû univerzity
konaly volbu rektorÛ i jejich inauguraci
v Karolinu.

Promûny 20. století
Program inaugurace se ustálil v podobû,
kterou známe dnes. Z rituálních ãástí
zÛstal slavnostní prÛvod na zaãátku a na
konci i pfievzetí insignií nov˘m rektorem,

spolu se slibem jako vrcholem obfiadu.
Vûcn˘m obsahem zÛstává úvodní zpráva
odstupujícího rektora za uplynul˘ ‰kolní
rok a inauguraãní pfiedná‰ka nového rek-
tora na konci, jeÏ se t˘ká problematiky
jeho oboru a má ‰ir‰ímu publiku srozumi-
telnû pfiestavit jeho vûdní erudici.
Pfiedstavu o tom získáme z inauguraãních
broÏur, vydávan˘ch pravidelnû univerzitou
od roku 1907/8, kde se publikovala zpráva
odstupujícího i pfiedná‰ka nastupujícího
rektora. První republika od roku 1918
zachovala svobodu volby s tím, Ïe zpráva
spolu s Ïádostí o potvrzení nového rek-
tora se podávala ministerstvu ‰kolství
a národní osvûty. Ministr mohl potvrdit
zvoleného na obou praÏsk˘ch univerzi-
tách, jen pokud mûl rektor
ãeskoslovenské státní obãanství, coÏ se
povaÏovalo za samozfiejmost.
V ãasech, kdy se v Evropû ‰ífiila jistá rene-
sance univerzitních festivit, zavedly jak
Univerzita Karlova, tak Nûmecká univer-
zita v Praze znovu obfiadní ‰at. Soukenné
taláry, odvozené z renesanãnû humanis-
tického odûvu uãencÛ – reverendy,
obnovila UK v roce 1922. Nosili je zprvu
rektor a dûkani fakult. V dobû rekon-
strukce Karolina se slavnosti pfiesunuly na
Právnickou fakultu. Slavnosti v obnovené
aule Karolina, hlavnû oslavy ‰estistého
v˘roãí zaloÏení praÏského uãení v roce
1948, i kdyÏ uÏ ve stínu totalitního
reÏimu, vedly k podstatnému roz‰ífiení
ãlenÛ akademické obce, oblékajících se do
obfiadních talárÛ.
Zbytky samosprávy univerzitní korporace
odstranil zákon o vysok˘ch ‰kolách
v roce 1950. Rektor pfiestal b˘t volen,
jmenoval ho prezident republiky na návrh
vlády pro období tfií let. Kandidáta vybíral
novû zfiízen˘ Státní v˘bor, kter˘ mûl
napfied vyslechnout názor, víceménû
poslu‰né pfiik˘vnutí univerzitní rady. Ve
skuteãnosti b˘val rektor urãen rozhodnu-
tím Ústfiedního v˘boru KSâ, jak je zfiejmé
z archivních pramenÛ. V radû univerzity
tehdy byli prorektofii (nikoli uÏ jedin˘
prorektor), jeÏ jmenoval ministr ‰kolství,
dûkani a prodûkani fakult a zástupci uãi-
telÛ, rovnûÏ tajemník jako dohlíÏející
státní zamûstnanec povûfien˘ stranick˘mi
úkoly a novû téÏ vybraní a stranicky pro-
vûfiení zástupci studentÛ a zamûstnancÛ.
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V zákonû z roku 1956 (ã. 46/1956 Sb.),
kter˘ doplÀoval pfiedpisy o vysok˘ch ‰ko-
lách, se uÏ nemluví o délce funkãního
období rektora, pouze se tu fiíká, Ïe ho
jmenuje a odvolává prezident republiky na
návrh vlády. Podle toho také novû ustano-
ven˘ rektor, nûkdej‰í generál Jaroslav
Procházka, úfiadoval od roku 1958/59
osm let, dokud nov˘ zákon z 16. bfiezna
1966 (ã. 19/1966 Sb.), kter˘ byl produk-
tem urãité politické oblevy, znovu
nezavedl volbu rektora tajn˘m hlasováním
ãlenÛ vûdecké rady vysoké ‰koly, a to na
tfiíleté funkãní období. Návrh na jmeno-
vání pfiedkládala prezidentovi nadále
vláda; rektor mohl b˘t volen nejv˘‰e dvû
po sobû jdoucí volební období.
Profesor MUDr. Oldfiich Star˘ z Fakulty
v‰eobecného lékafiství byl v roce 1966
opût volen˘m rektorem. Jeho nástupce,
profesor MUDr. Josef Charvát, zvolen˘
v roce 1969, za doznívání euforie z uvol-
nûní politick˘ch pomûrÛ, zmrazené
okupací státu spojeneck˘mi vojsky, nebyl
jiÏ v zaãátku „normalizace“ nov˘m minis-
trem ‰kolství schválen. Nahradil ho

poãátkem ledna 1970 rektor vybran˘
a vnucen˘ z vy‰‰ích stranick˘ch míst,
i kdyÏ ho formálnû volila na pomûry aktu-
alizovaná vûdecká rada univerzity. Po
uplynutí dvou období ve funkci ho podob-
n˘m zpÛsobem volby stfiídal jeho
nástupce, kter˘ mûl 16. záfií 1976 skro-
vnou inauguraci ve Vlasteneckém sále
Karolina. Byla to poslední volba a poslední
inaugurace za Ïivota reÏimu. Zákon z roku
1980 (ã. 39/1980 Sb.) se vrátil k jedno-
du‰‰ímu zpÛsobu fiízení, kdyÏ stanovil, Ïe
rektora jmenuje a odvolává prezident
âeskoslovenské socialistické republiky na
návrh vlády, a délku jeho funkãního
období neurãil.
Spûjeme odtud zkratkou k minulosti
je‰tû Ïivé pamûti, kdy v nadûjné a eufo-
rické náladû zmûn politického systému
byl zvolen a v lednu 1990 nastoupil do
úfiadu profesor Radim Palou‰, dfiíve disi-
dent a chartista. Krátce nato byl vydán
nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon, zaji‰Èující opût
svobodné právo univerzity volit si svého
rektora.Vlivem atmosféry doby se revo-
luãnû zmûnila podoba akademického

senátu jako samosprávného zastupitel-
ského orgánu, voleného akademickou
obcí. Ten tajn˘m hlasováním volí rektora
a podává prostfiednictvím ministerstva
‰kolství návrh prezidentu republiky na
jeho jmenování.
V tfiílet˘ch intervalech se opût ve velké
aule Karolina koná vÏdy v únoru slavnostní
inaugurace v duchu starobylé tradice praÏ-
ského uãení. Nov˘ rektor, zvolen˘ v fiíjnu
pfiede‰lého roku, tu symbolicky pfiejímá
Ïezlo jako odznak své pfií‰tí pravomoci nad
celou akademickou obcí, obfiadní secesní
klíã, k tomu úãelu zhotoven˘ na návrh
v˘tvarníka Franty An˘Ïe v roce 1901,
znamení správy v‰eho majetku a jmûní uni-
verzity rektoru svûfiené, stejnû jako
peãetidlo pÛvodem z téÏe dílny, vyjadfiující
symbol v‰ech práv univerzitû státem svû-
fien˘ch a propÛjãen˘ch. RovnûÏ prsten –
znamení nerozdílného pouta s celou aka-
demickou obcí. Koneãnû pak odstupující
rektor sejme svÛj fietûz dÛstojenství
s medailí a dekoruje jím nového rektora
s Ïádostí, aby vloÏením ruky na Ïezlo jako
symbol rektorského úfiadu slíbil, Ïe bude
vÏdy podle svého nejlep‰ího svûdomí a ze
v‰ech sil hájit práva, jeÏ ze zákona náleÏejí
vysokému uãení, o jehoÏ rozkvût a svo-
bodn˘ rozvoj vûdních disciplín na nûm
pûstovan˘ch bude vÏdy usilovat, a dále Ïe
bude dbát toho, aby v‰ichni ãlenové akade-
mické obce plnili své povinnosti
k prospûchu univerzity i vûdy a v‰eho 
lidstva.
Nikdo nebude na pochybách, Ïe hlavní
náplní univerzitního Ïivota nemohou b˘t
slavnosti, Ïe se tu homo faber – ãlovûk
tvofiiv˘ – snaÏí obohatit poznáním a pídit
se po pravdû. Nicménû ãlovûk je
nezbytnû i homo festivus, a to i ãlovûk
moderní, jenÏ se vzdálil tradiãní kultufie,
která se v rituálu inaugurace pfiedvádí.
Nûkteré z evropsk˘ch univerzit slav-
nostní rituály odvrhly jako historickou
vete‰, jiné je naopak zavádûjí. VzrÛstající
technologická moc moderního ãlovûka
v pfiírodním i lidském kosmu, jeho dávná
snaha uchopit v‰e, co je vnû, a za pomoci
vûdy to osvojit do vlastnictví ke své
potfiebû, nezbavila lidi na‰í doby schop-
nosti proÏívat slavnostní chvíle jako
okamÏiky pohody ve shonu kaÏdoden-
nosti.

Rektorsk˘ prsten
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Aula – slavnostní síÀ. Nejznámûj‰í je
Velká aula v Karolinu. Auly v‰ak mÛÏete
najít na v‰ech fakultách univerzity.
Nûkdy pod krycím názvem „velká poslu-
chárna“.

Doktor honoris causa – (ãestn˘ dok-
tor) je ãestn˘ titul, kter˘ univerzita
udûluje vynikajícím osobnostem za
jejich zásluhy o vûdu, umûní, stát atp.
âestné doktoráty Univerzity Karlovy
jsou ve svûtû velmi cenûny.

Imatrikulace – slavnostní akt, pfii kte-
rém novû pfiijatí studenti skládají
akademick˘ imatrikulaãní slib. Pfiesnû
stanoven˘ rituál, kter˘m UK pfiijímá
nováãky do své akademické obce, má
v pamûti fixovat závaznost imatrikulaã-
ního slibu.

Inaugurace – nástup (instalace) rek-
tora v novém akademickém funkãním
období. Je podobná imatrikulaci, li‰í se
pouze honosností poctûného a poãtem
pln˘ch demiÏonÛ, které doveze morav-
ské pfiíbuzenstvo.

Insignie – v˘sostné znaky instituce,
jejíÏ moc se pfiená‰í na hodnostáfie, ktefií
jsou oprávnûní jich uÏívat. Univerzitní
insignie mají pÛvod ve stfiedovûku a uÏí-
vají se pfii vefiejn˘ch slavnostech
(inauguracích, imatrikulacích, promo-
cích). Jejich v˘znam se v‰ak od
stfiedovûku trochu zmûnil. Kdysi byly
v˘sostn˘m znakem univerzity a také
v˘razem zvlá‰tního postavení univerzit
ve spoleãnosti, v souãasné dobû mají
insignie spí‰e symbolickou funkci. Mezi
insignie Univerzity Karlovy patfií napfií-
klad Ïezla (sceptra), medaile rektora
a dûkanÛ zavû‰ené na fietûzech, dále
peãetidlo, prsten aj.

Îezlo – sceptrum, nûkdej‰í odznak pra-
vomoci a odpovûdnosti akademick˘ch
hodnostáfiÛ.V souãasnosti je zvykem, Ïe
ve slavnostním prÛvodu chodí zfiízenci –
pedelové (viz dále) – pfied akademic-
k˘mi funkcionáfii a nosí tyto v˘sostné
znaky rektora a fakult. Nejstar‰í z dnes
uÏívan˘ch Ïezel je Ïezlo rektorské, dále
se uÏívá Ïezlo lékafisk˘ch fakult (ty mají
jedno spoleãné), fakulty právnické, filo-
zofické, katolické teologické. V‰echna
tato Ïezla byla zhotovena po rozdûlení
univerzity na ãeskou a nûmeckou v roce
1882. S pfiib˘váním nov˘ch fakult jsou
doplÀována dal‰í Ïezla. V‰echna jsou
v dobû mezi slavnostmi pod zámkem
v trezorech poblíÏ Velké auly v Karolinu.
Medaile – vyjadfiovala státní propÛjãení
funkce ãlenu akademické obce. Ve stej-
ném trezoru jako Ïezla leÏí i medaile
rektorská, kterou rektor pfiebírá pfii své
inauguraci. Dnes uÏívanou medaili
dostala Univerzita Karlova k jubileu
svého zaloÏení v roce 1948 od âVUT,
jejím autorem je Otakar ·paniel.
Na líci je oraz peãetního pole nej-
star‰ího peãetidla – znak Univerzity
Karlovy s opisem: Rector Magnificus
Universitatis Carolinae Pragensis, na
rubu pak opis Universitû Karlovû âeské
vysoké uãení technické. ¤etûz je sloÏen˘
z 25 ãlánkÛ dvojnásobnû provlékaného
uzlu.
Medaile akademick˘ch hodnostáfiÛ –
dûkanÛ – jsou novûj‰í, z roku 1959, se
znakem Univerzity Karlovy (obrazem
peãetního pole) na líci a státním znakem
na rubu. Medaile jsou zavû‰eny na stfiíbr-
n˘ch pozlacen˘ch fietûzech.
Peãetidlo – univerzitní peãetidlo bylo
zhotoveno hned v poãátcích praÏského
vysokého uãení. Je jednou z nejvzácnûj-
‰ích památek Univerzity Karlovy. Obraz
peãetního pole se podle statutu UK stal

jejím znakem. Kleãící král ãesk˘ a fiímsk˘
na nûm podává obûma rukama svatému
Václavovi sloÏenou zakládací listinu
s visící peãetí – jde o symbolické 
vyjádfiení toho, Ïe panovník odevzdává
univerzitu navûky pod ochranu 
sv. Václava, patrona âeské zemû.
Opis stfiíbrného peãetidla: Sigillum
Universitatis Scolarium Studii Pragensis.

Koho jak titulovat? – Pfii univerzitních
ceremoniálech se zachovává tradiãní 
hierarchie latinsk˘ch oslovení akademic-
k˘ch hodnostáfiÛ. Rektor nebo prorektor
se oslovuje „Va‰e Magnificence“ (vzne‰e-
nosti), dûkan ãi prodûkan jsou naz˘váni
„spectabilis“ (slovutn˘), promotor „hono-
rabilis“ (ctihodn˘) a stejnû jsou
„honorabiles“ i profesofii.

Kolegium – poradní sbor rektora nebo
dûkana.Tento v˘raz také znamená pfied-
ná‰kovou síÀ, napfiíklad na Právnické
fakultû.

Kvestor – zabezpeãuje hospodáfisk˘
a správní chod ‰koly a fiídí rektorát. Je
ekonomick˘m zástupcem rektora. Podle
nového vysoko‰kolského zákona je
fiazen mezi orgány vysoké ‰koly.

Orgány UK – samosprávn˘mi orgány
jsou akademick˘ senát, rektor univer-
zity, vûdecká rada a disciplinární komise.
Dal‰ími orgány jsou kvestor vysoké
‰koly a správní rada.

Pedel – zfiízenec fakulty, jehoÏ úkolem
je nosit pfii slavnostních pfiíleÏitostech
Ïezlo, aÈ uÏ rektorské, nebo fakultní.
Pedel byl ve stfiedovûku najímán rekto-
rem jako úfiední posel a sluha. Mimo
jiné ústnû tlumoãil rektorovy vzkazy
ãlenÛm univerzity. K jeho povinnostem

KDO JE TEN PÁN? A CO TO POVÍDÁ? 
ANEB SLOVNÍâEK POJMÒ ZE SLAVNOSTNÍCH
CEREMONIÍ UK
Velkolep˘ zvuk varhan Velké auly Karolina pfii promocích nahlodá i otrlé cyniky. Barevnou tubu se smotan˘m ruã-
ním papírem diplomu a záhadnou zkratkou Q.B.F.F.F.Q.S. nedostává ãlovûk kaÏd˘ den. Stejnû tak kaÏd˘ den
nepotká honorabiles, pfiípadnû Jeho Magnificenci. K rychlé orientaci v promoãních frázích poslouÏí mal˘ slovník.
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patfiily i dal‰í ãinnosti; vypomáhal v rek-
torské kanceláfii a vykonával dozorãí
pochÛzky po posluchárnách, o kter˘ch
pak podával rektorovi zprávy.

Promoce – slavnostní pfiedání diplomÛ
absolventÛm univerzitního studia. Dne‰ní
obfiad promoce je novû komponovan˘m
rituálem. Pfie‰Èastn˘ absolvent pfii nûm sli-
buje (buì slovem „Slibuji“ nebo latinskou
frází s obdobn˘m v˘znamem „Spondeo ac
polliceor“) vûrnost etick˘m zásadám stu-
dovaného oboru. Souãástí slibu je
i symbolické pfiiloÏení dvou prstÛ pravé
ruky po zpÛsobu pfiísahy na fakultní Ïezlo
(Pozor! Nesahat!). Podání ruky promoto-
rovi, od kterého absolvent pfiijímá diplom,
potvrzuje vztah k univerzitû.

Prorektor – zastupuje rektora v urãi-
tém rozsahu. Je jmenován rektorem po
vyslovení souhlasu Akademického
senátu. Podobnû jako akademiãtí funkci-
onáfii mÛÏe stejnou akademickou funkci

vykonávat nejvíce dvû po sobû jdoucí
tfiíletá (novû od 1. 1. 2006 ãtyfiletá)
funkãní období.

Q.B.F.F.F.Q.S. – záhadná zkratka latin-
ské pozdravné formule, kterou najdete
na kaÏdém diplomu Univerzity Karlovy.
Sedm písmenek kóduje latinskou frázi:
„Quod bonum, felix, faustum, fortuna-
tumque sit.“ – NechÈ je to k dobru,
‰tûstí, zdaru a blahu.

Rektor – je nejvy‰‰ím pfiedstavitelem
vysoké ‰koly, fiídí ji, zastupuje a jedná jejím
jménem. Rektora jmenuje a odvolává na
návrh Akademického senátu vysoké ‰koly
prezident republiky. Funkãní období rek-
tora je v souãasné dobû ãtyfileté, funkci
mÛÏe vykonávat nejvíce dvû po sobû jdoucí
funkãní období. Pfii slavnostních cere-
moniích ho poznáte podle ‰edého
koÏe‰inového límce na purpurovém taláru.

Sponse – slavnostní slib, pfiísaha. Pfii

promocích se uÏívají upravené texty
sponsí z 19. století. Sponse se li‰í podle
jednotliv˘ch fakult a podle druhu ukon-
ãeného studia. Pfii promocích doktorÛ
honoris causa (ãestn˘ch doktorÛ) se
sponse upravuje podle potfieby.

Talár – slavnostní odûv, obfiadní ‰at uni-
verzitních hodnostáfiÛ. Taláry jsou
soukenné, stfiihem a barevnû stfiídmé.
Rektorsk˘ a prorektorské taláry jsou
ãervené (kardinálská ãerveÀ), ostatní
akademiãtí funkcionáfii mají taláry
ãerné. Rektorsk˘ talár má dlouh˘ ‰álov˘
límec z ‰edivé koÏe‰iny – popelky.
Prorektofii mají límce potaÏené ãerve-
n˘m sametem, ostatní funkcionáfii
ãern˘m sametem. K taláru se nosí same-
tov˘ baret. No‰ení taláru je upraveno
Statutem UK. Nejbarevnûj‰í taláry nosí
pedelové fakult – obleãení je rozli‰eno
barevnû, podle fakult.

Zdroj: RukovûÈ studenta UK 
Autor: redakce

Pamatujete si, kdy jste poprvé nesl Ïezlo? 
Upfiímnû fieãeno, je to tak dávno, Ïe si
vzpomínám jen matnû. Pedel musí cho-
dit dÛstojnû, a tak jsem se samozfiejmû
bál, aby mi neupadlo Ïezlo nebo abych
nezakopl. Îezlo je pfies metr dlouhé a já
ho musím celou dobu drÏet, coÏ pfii
délce ceremoniálu není Ïádná legrace.
Pfiedstavte si, Ïe po dobu dvou hodin
drÏíte v jedné ruce metrovou tyã, dvû
kila tûÏkou.

Úãast na promocích je va‰e jediná
práce?
V pracovní smlouvû mám napsáno uklí-
zeã. Ale dûlám, co je potfieba. Pomáhám
pfii zasedání Akademického senátu nebo
v ‰atnû pfied promocemi a po nich.

K funkci pedela jsem se dostal náho-
dou. Minul˘ pedel pan Soukup omarodil
a tak jsem to musel pfievzít. Lidi fiíkají,
Ïe vÏdy kdyÏ vejdu do auly, úplnû se
zmûním. Je to krásn˘ pocit, kdyÏ ãlovûk
mÛÏe b˘t takhle aktivní.

Jak vypadá talár rektorského pedela? 
Dne‰ní rektorsk˘ pedel nosí tradiãní
ãern˘ talár s límcem z hranostaje, kter˘
je na pfiední ãásti zdoben pr˘mky. Na
rozdíl od odûvu ostatních akademic-
k˘ch hodnostáfiÛ je talár z teplého
sukna, a neÏ byla ve Velké aule zavedena
klimatizace, tak jsem se pfiedev‰ím v let-
ních mûsících vafiil zaÏiva. VÏdyÈ já
nosím kromû obleãení a taláru i ruka-
vice a ãepici.

Úãastníte se uÏ skoro 30 let v‰ech pro-
mocí a imatrikulací. Mûní se nûjak
studenti Univerzity Karlovy? 
Velik˘ rozdíl je mezi tím, z jaké fakulty
studenti pfiicházejí. UÏ dopfiedu vím, kdy
bude ceremoniál probíhat za hrobo-
vého ticha a kdy se musím pfiipravit na
to, Ïe si budou chvílemi povídat. Dfiíve
studenti chodili lépe spoleãensky oble-
ãení. KdyÏ se dnes dívám na jejich obuv,
není v˘jimkou, Ïe nûkterá ze sleãen pfii-
jde ve vietnamkách a studenti mají
sandály.

V‰echna slavnostní pravidla své funkce
velmi pfiísnû dodrÏujete. Traduje se o vás,
Ïe plácnete pfies ruku kohokoli, kdo chce
vzít do ruky zlaté Ïezlo bez rukavic. 

PEDEL UK: BÁL JSEM SE, ABYCH NEZAKOPL
Rektorské Ïezlo nosí jedenasedmdesátilet˘ pedel ALOIS SOUâEK uÏ tfiicet let. Právû jeho malou postavu
s typicky váÏn˘m v˘razem si z promoãních obfiadÛ zapamatuje nejvíce lidí.V roce 1978 ho zachytil vlak a nikdo
nevûfiil, Ïe bude zase chodit.V únoru v‰ak povede pfii inauguraci uÏ svého pátého rektora.
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To naráÏíte na to, jak jsem usmûrnil pfii
náv‰tûvû Lorda Robertsona, generálního
sekretáfie NATO? Oficiální náv‰tûvy si
mohou prohlédnout klenotnici a Ïezla.
Lord Robertson chtûl vzít jedno do ruky,
a tak jsem mu naznaãil, Ïe nemÛÏe sahat na
Ïezlo bez rukavic. Pan rektor se na mne
trochu zlobil, ale pan Robertson na‰tûstí
pochopil, o co mi jde, a s úsmûvem celou
vûc pfiesel.

Co dûláte, kdyÏ vysvleãete pedelsk˘ 
talár?
Hlavnû mû baví cestování. Naposled jsem
byl v Podûbradech na kolonádû, byl jsem
si zazpívat se staropraÏsk˘mi harmoni-
káfii.To se mi v‰echno uvolní a jsem zase
jinaãí, pfiestanu b˘t pedel. Radost mi dûlají
taky dûti a vnuci, mám uÏ i dvû pravnou-
ãata.

Hodnû lidí si z promoce v Karolinu
zapamatuje právû va‰i postavu.
Poznávají vás lidi i mimo univerzitu?
To víte, Ïe ano. Na hlavním nádraÏí jsem
si ‰el koupit noviny a najednou ta paní
ze stánku volá: „Dámy a pánové, uvol-
nûte místo.“ ¤íkal jsem si, co se dûje…
A ona povídá: „Tady pan pedel má pfied-
nost.“ To mi dûlá velkou radost.

Autor: redakce
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: Slavnostní ceremonie

Pedel Alois Souãek
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: Slavnostní ceremonie

Rektofii v ãesk˘ch zemích vstupovali do
20. století s nezanedbatelnou moÏností
zasahovat aktivnû do politického dûní
z titulu své funkce. Na základû tzv.
schmerlingovské volební geometrie byla
v zemsk˘ch snûmech zavedena instituce
virilistÛ, ktefií se stávali ãleny snûmu
automaticky.V ãeském zemském snûmu,
ãítajícím 242 poslancÛ, zasedalo pût viri-
listÛ: arcibiskup praÏsk ,̆ biskupové
litomûfiick ,̆ královéhradeck˘ a ãeskobu-
dûjovick˘ a – rektor praÏské univerzity.
Îe patfiili k tomu konzervativnûj‰ímu
kfiídlu snûmu, je nasnadû.

Klíãov˘m problémem Karlo-Ferdi-
nandovy univerzity ve druhé polovinû
19. století byla národnostní otázka, která
vedla aÏ k jejímu rozdûlení na dvû samo-
statné univerzity: ãeskou a nûmeckou.
Prvním rektorem ãeské univerzity byl
zvolen historik Václav Vladivoj Tomek
(1818–1905). Rozhodla o tom 17. ãervna
1882 z poloviny náhoda – volba losem,
protoÏe jeho protikandidát Antonín
Randa získal ve tfiech kolech od volitelÛ
vÏdy stejn˘ poãet hlasÛ. První rektor
ãeské univerzity byl podle nafiízení
ministerstva kultu a vyuãování slav-

nostnû instalován 19. prosince 1882 ve
velké aule Karolina vládním komisafiem,
praÏsk˘m místodrÏitelem baronem
Krausem. Tato instalace, pfii níÏ oproti
starobylému zvyku nastupující rektor
nebyl uveden do funkce sv˘m odstupují-
cím pfiedchÛdcem, byla jedním
z argumentÛ ke zpochybnûní kontinuity
ãeské univerzity s pÛvodní Karlovou uni-
verzitou. Profesor nûmecké právnické
fakulty Karl von Czyhlarz ji vyuÏil také
pro napadení práva ãeského rektora na
usednutí do lavic zemského snûmu
z titulu funkce. K zahájení snûmu 26. záfií

REKTO¤I PRAÎSK¯CH UNIVERZIT VE
VÍRECH POLITIKY 20. STOLETÍ
Marek ëurãansk˘ – Zdenûk Pousta – Petr Svobodn˘

Kniha Karla Domina o jeho rektorském pÛsobení
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1882 byl nejvy‰‰ím zemsk˘m mar‰álkem
skuteãnû pozván jen rektor nûmecké
univerzity, vláda v‰ak jednala rychle 
a 11. fiíjna se zasedání snûmu jako viri-
lista mohl úãastnit také V.V.Tomek.
Pfii volbû rektora, jehoÏ funkãní období
trvalo jeden rok, platil star˘ zvyk
„rotace“ fakult – tedy stfiídání pfiíslu‰-
ného seniora dané fakulty na postu
rektora pro pfiíslu‰n˘ akademick˘ rok.
Na ãeské univerzitû byl v praxi dodrÏo-
ván i po celé meziváleãné období, ov‰em
s v˘jimkou teologické fakulty, z jejíchÏ
fiad nevze‰el od ‰kolního roku 1917/18
jedin˘ rektor. Na nûmecké univerzitû
do‰lo k nûkolika v˘jimkám.
V rámci tohoto principu se stal prvním
rektorem ãeské univerzity ve chvíli
vzniku ãeskoslovenského státu právník
Karel Hermann-Otavsk˘ (1868–1939),
kter˘ byl do funkce uveden jen o málo
dfiíve neÏ mûsíc pfied 28. fiíjnem 1918.
Reakce akademického senátu ãeské uni-
verzity na zásadní politickou
a státoprávní zmûnu byla okamÏitá. Se‰el
se hned 29. fiíjna 1918 a vyzdvihl velikost
chvíle. ZároveÀ byla zvolena zvlá‰tní
komise k ochranû zájmÛ univerzity.
Bûhem téhoÏ jednání bylo s nad‰en˘m
souhlasem zru‰eno usnesení akademic-
kého senátu, jímÏ byla v roce 1915 
T. G. Masarykovi odÀata profesura, a jen
o málo pozdûji se vrátil mezi ãestné
doktory univerzity francouzsk˘ historik
Ernest Denis, vy‰krtnut˘ z jejich fiad na
jafie 1916. Jak vidno, rektor musel fie‰it
fiadu nepfiíjemn˘ch situací, napfi. návrat
nûkdej‰ích studentÛ z fronty a jejich
vãlenûní do univerzitního Ïivota. Ve
vypjaté atmosféfie listopadu 1918 byl
také pfiejat z rukou nûmecké univerzity
univerzitní archiv.
Hermanna-Otavského vystfiídal jazyko-
vûdec Josef Zubat˘ (1855–1931) a poté
profesor lékafiské fakulty, senátor ústa-
vodárného Národního shromáÏdûní
Franti‰ek Mare‰ (1857–1942), s jehoÏ
jménem je spojen zásadní zákon 
ã. 135/1920 dot˘kající se Univerzity
Karlovy, ovlivÀující její Ïivot po celé
meziváleãné období a pfiijat˘ je‰tû za
rektorátu Zubatého 19. února 1920.
Pfiímou pokraãovatelkou stfiedovûkého
praÏského vysokého uãení se jím stala

pouze ãeská univerzita. Tím byl dán
novodob˘ právní rámec sporu mezi UK
a Nûmeckou univerzitou v Praze pro
témûfi celá dal‰í dvû desítiletí.
âe‰tí rektofii poãátku 20. let se museli
zab˘vat nejen fiadou majetkoprávních
problémÛ, ale i dÛsledky plynoucími ze
znaãného nárÛstu poãtu imatrikulova-
n˘ch studentÛ. Kromû zaji‰tûní
odpovídajících nov˘ch prostor pro
v˘uku jednotliv˘ch fakult, fie‰en˘ch ve
vût‰inû v˘stavbou zcela nov˘ch úãelo-
v˘ch objektÛ (filozofická, právnická,
teologická fakulta), bylo tfieba postarat
se také o bydlení studujících.
Mezinárodnûpolitick˘ i obecnû lidsk˘
problém obrovského mnoÏství rusk˘ch
a ukrajinsk˘ch studentÛ a pedagogÛ
z fiad porevoluãní emigrace a z nezane-
dbatelné ãásti pfiímo dÛstojnického
sboru „bílého vojska“ byl velkoryse
fie‰en pfiedev‰ím za rektorátu Franti‰ka
Mare‰e a Bohumila Nûmce (1873–1966).
S jeho jménem je sv˘m zpÛsobem spojen
vrchol politick˘ch ambicí meziváleãn˘ch
profesorÛ UK. Historik Josef Pekafi (rek-
tor 1931/32) i botanik Bohumil Nûmec
(rektor 1921/22) byli po Masarykovû
abdikaci v roce 1935 navrÏeni agrární
stranou jako kandidáti pro volbu prezi-
denta. Pekafi ale kandidaturu se
sebekritick˘m poukazem na svÛj zdra-
votní stav a staromládenectví vÛbec
nepfiijal a Nûmec se z ní vyvázal v pfied-
veãer volby – pravdûpodobnost, Ïe
nebude zvolen, byla velká a bylo jasné, Ïe
by pouze nahrál extremistick˘m skupi-
nám rÛzného zabarvení.
Jednoznaãnû dynamick˘m obdobím byl
pro UK v letech 1933/34 bezesporu 
rektorát botanika Karla Domina
(1882–1953), a to jak v dobrém, tak ve
zlém. Jeho snaha realizovat dosud do
dÛsledkÛ nedoveden˘ „lex Mare‰“ pfiine-
sla ledacos dobrého Karolinu coby
budovû i historickému dûdictví univer-
zity. Nepfiíli‰ dobré vztahy s nûmeckou
univerzitou se ale pouze vyostfiily.
A nejen s ní, také mezi ãesk˘mi studenty
se zaãalo mnohem více rozli‰ovat mezi
pravicí a levicí. Domin o období svého
rektorátu vydal pod názvem MÛj rektor-
sk˘ rok zajímavou dokumentární knihu,
daleko pfiekraãující hranice obvyklé ti‰-

tûné zprávy odstupujícího rektora
a zahrnující – byÈ v˘bûrovou formou –
hlasy pfiíznivé i nepfiíznivé. Takzvaná 
insigniáda je spojena hlavnû s jeho jmé-
nem, aãkoli její faktick˘ dÛsledek
v podobû vládního v˘nosu o provedení
zákona o pomûru praÏsk˘ch univerzit
z listopadu 1934 spadá aÏ do rektor-
ského období Dominova zástupce,
právníka Josefa Drachovského (1876–1961).
Co se t˘ãe vzniku samostatného ãesko-
slovenského státu a nûmecké univerzity,
kryje se s rektorsk˘m obdobím „Ïelez-
ného rektora“, teologa Augusta
Naegleho (1869–1932), zastávajícího
tuto funkci dokonce dvû období po sobû
a potom znovu v akademickém roce
1929/30.V˘‰e zmínûné zmûny iniciované
ãeskou univerzitou v nûm nalezly
nekompromisního protivníka; po vzniku
âSR se mj. na obou stranách váÏnû uva-
Ïovalo o pfienesení nûmecké univerzity
mimo Prahu, zejména do Liberce.
Klidnûj‰í pomûry 20. let a vzájemná 
spolupráce vût‰iny nûmeck˘ch a ãesko-
slovensk˘ch politick˘ch stran umoÏnily
vyhrocenou situaci alespoÀ na nûjakou
dobu zmírnit. Mezi rektory nûmecké uni-
verzity v roce 1921/22 bychom nalezli
pozdûj‰ího nûkolikanásobného ministra
v ãeskoslovensk˘ch vládách, právníka
Roberta Mayr-Hartinga (1874–1948),
a v následujícím akademickém roce
dokonce historika Samuela Steinherze
(1857–1942), kter˘ pfies svÛj Ïidovsk˘
pÛvod oproti dfiívûj‰ímu zvyku z dob
monarchie neodmítl kandidovat a jako
sluÏebnû nejstar‰í profesor filozofické
fakulty byl také zvolen. Neobe‰lo se to
bez mnoha nepfiíjemností a protestÛ ze
strany nûkter˘ch studentÛ a profesorÛ
(dodnes nevíme, zda tehdy svého dfiívûj-
‰ího kolegu opravdu podpofiil Albert
Einstein). Ve tfiicát˘ch letech vyhranûné
nacionalistické pfiesvûdãení u nûmeck˘ch
rektorÛ pfievaÏovalo, zmiÀme napfiíklad
dvojnásobného rektora, právníka
Mariana San Nicolò (1887–1955). Je 
pfiíznaãné, Ïe Steinherz zemfiel v terezín-
ském ghettu...

V tûÏk˘ch dobách roku 1938 se o jugo-
slávsk˘ch sympatiích k ohroÏenému
âeskoslovensku mohl pfiesvûdãit rektor
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prof. Franti‰ek Slavík, mineralog a zakla-
datel geochemické ‰koly, kdyÏ s dûkanem
lékafiské fakulty Janem Bûlehrádkem pfie-
dávali v Bûlehradû ãestn˘ doktorát
nestoru tamní lékafiské fakulty profesoru
Batutovi. Úãast a sympatie Karlovû uni-
verzitû a âeskoslovenské republice po
Mnichovu vyjádfiila Oxfordská univerzita
latinsky psanou pozdravnou adresou, ve
které vyjádfiila v závûru nadûji, Ïe pravda
je mocná a Ïe nakonec zvítûzí. Snad to
byla i omluva demokraticky sm˘‰lejících
profesorÛ za ChamberlainÛv podpis pod
ostudnou dohodou.
Instalace rektora pro ‰kolní rok
1938/39, profesora finanãního práva
Viléma Funka, se konala 14. ledna 1939
v zaplnûné dvoranû právnické fakulty.
Jakoby v pfiedtu‰e dramatick˘ch událostí,
které âeskoslovensko a Univerzitu
Karlovu v roce 1939 ãekaly, bylo prÛãelí
dvorany slavnostnû vyzdobené velk˘m
státním znakem âeskoslovenské repub-
liky se znaky âech, Moravy, Slezska,
Slovenska, Podkarpatské Rusi, Opavska
i Ratibofiska. Mnichovské rozhodnutí hlu-
boce zasáhlo do Ïivota univerzity. Ze
Slovenska vykázala luìácká autonomní
vláda ãeské profesory, pro které se ãeské
vysoké ‰koly snaÏily nalézt odpovídající
uplatnûní.To byl také dÛvod, proã byl sní-
Ïen penzijní vûk profesorÛ ze 70 na 
65 let.Vláda 2. republiky vydala 21. ledna
1939 vládní usnesení O Ïidovsk˘ch pfií-
slu‰nících ve státních sluÏbách, po
kterém musela fiada docentÛ a profesorÛ
opustit pfiedãasnû univerzitu. Je‰tû pfied
15. bfieznem rektor Nûmecké univerzity
Ernst Otto se sv˘mi spolupracovníky
dÛvûrnû projednával zru‰ení zákona „lex
Mare‰“ z roku 1920 (zákon ustavující, Ïe
pfiímou pokraãovatelkou stfiedovûkého
praÏského vysokého uãení je pouze
ãeská univerzita). Do‰lo k tomu po 
2. srpnu 1939, kdy Hitler vydal nafiízení
o pfievzetí nûmeck˘ch vysok˘ch ‰kol
v Protektorátu âechy a Morava do
správy Velkonûmecké fií‰e.To se stalo pro
fií‰ského protektora Neuratha oprávnû-
ním, aby poÏadoval od UK historická
Ïezla, stfiíbrné peãetidlo a fietûzy akade-
mick˘ch funkcionáfiÛ pro Nûmeckou
univerzitu. Rektor je musel do konce
srpna odevzdat ministerstvu ‰kolství

a národní osvûty, Nûmci je pfievzali od
ministra prof. Jana Kaprase.
Zimní semestr v roce 1939/40 zahájil 
1. fiíjna zvolen˘ rektor pro ‰kolní rok
1939/40, ve svûtû uznávan˘ orientalista
filozofické fakulty prof. Bedfiich Hrozn .̆
PoÏadavky Nûmecké univerzity, od listo-
padu s nov˘m oznaãením Nûmecká
univerzita Karlova, se stupÀovaly
a Nûmci poÏadovali vlastnictví celého
Karolina vãetnû univerzitního archivu.
Jakou smutnou úlohu mu osud pfiisoudil,
poznal Hrozn˘ záhy – po potlaãeném
manifestaãním odporu proti nûmecké
okupaci 28. fiíjna a po pohfibu medika
Jana Opletala byly pfiepadeny studentské
koleje, 1200 studentÛ odvleãeno do kon-
centraãního tábora, devût v Ruzyni
popraveno a ãeské vysoké ‰koly uza-

vfieny. Je‰tû neÏ se tak stalo, zachoval se
rektor Hrozn˘ s dûkanem právnické
fakulty Wenigem stateãnû, kdyÏ neohro-
Ïenû protestovali proti vtrhnutí
nûmecké bezpeãnosti a pfiíslu‰níkÛ ges-
tapa do budovy právnické fakulty a sídla
rektorátu a ochraÀovali pronásledované
studenty. Neradostn˘ úkol mûl Hrozn˘
s pensionováním profesorÛ ãi posíláním
na „dovolenou s ãekateln˘m“ po uzavfiení
Karlovy univerzity a s nucen˘m pfiedává-
ním univerzitního majetku NûmcÛm.

JestliÏe se v posledních letech stále více
prosazuje snaha integrovat do dûjin UK
také minulost nûmecké univerzity, pÛso-
bící v Praze v letech 1882–1945
paralelnû vedle ãeské, není moÏné se
vyhnout ani nejtemnûj‰ímu, „hnûdému“

Inaugurace rektora Friedricha Klausinga v praÏském Rudolfinu
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(tj. nacionálnûsocialistickému) období její
existence. Pávû v období totalitního
reÏimu let 1939–1945 se rektofii jedné
z „fií‰sk˘ch“ univerzit, kterou se praÏská
Nûmecká Karlova univerzita (jak znûl její
nov˘ oficiální název) stala od ‰kolního
roku 1939/1940, nemohli vyhnout politi-
zaci své funkce.
Posledním fiádnû zvolen˘m rektorem
nûmecké univerzity v Praze byl profesor
pedagogiky Ernst Otto. Zvolen byl na
samém sklonku existence první repub-
liky v záfií 1938 a svÛj úfiad vykonával
v pfiechodném období mezi Mnichovem,
bfieznem 1939 a pfievedením nûmecké
univerzity do fií‰ského svazku; rezignoval
nedlouho po uzavfiení ãesk˘ch vysok˘ch
‰kol koncem roku 1939. Jeho krátk˘ rek-
torát byl tedy obdobím nejvût‰ích
otfiesÛ, jak v oblasti státoprávní (anexe
Sudet, vytvofiení protektorátu) a meziná-
rodní (vypuknutí svûtové války, která si
vyÏádala mj. povolání studentÛ do pol-
ského taÏení), tak v oblasti vysok˘ch
‰kol.Vedle dvou jiÏ zmínûn˘ch zásadních
zmûn v postavení obou praÏsk˘ch uni-
verzit do‰lo za Ottova pÛsobení k arizaci
nûmecké univerzity a byla zahájena
masivní nacifikace její správy i v˘ukového
a vûdeckého pÛsobení. Postavení samot-
ného rektora bylo dost nejisté, neboÈ
s pfievedením univerzity do fií‰ského
svazku se nejmocnûj‰í osobou stal profe-
sor biochemie Konrád Bernhauer
v politicky silné pozici „vÛdce“ nacionál-
nûsocialistického svazu docentÛ.
Nov˘m rektorem se stal fií‰sk˘ Nûmec
Wilhelm Saure, kter˘ svÛj úfiad vykoná-
val od ledna 1940 do bfiezna 1942.
Pokraãoval v nacifikaci instituce, pfiede-
v‰ím v reformování slavistick˘ch studií
a zavádûní nov˘ch oborÛ, zvlá‰tû ‰iroce
pojíman˘ch rasov˘ch studií, ale i dal‰ích
oborÛ na v‰ech fakultách, podmínûn˘ch
politick˘mi zmûnami, ideologick˘mi prin-
cipy i potfiebami váleãné ma‰inérie.
S nov˘m rektorem nastal i mocn˘ pfiíliv
dal‰ích profesorÛ z ¤í‰e. Kompetence
rektora byly omezeny zavedením nového
úfiadu, tzv. kurátora nûmeck˘ch vysok˘ch
‰kol v Praze. Saure byl nakonec nucen
podat demisi, jednak kvÛli neshodám
s kurátorem i fií‰sk˘m ministerstvem
‰kolství, jednak po ostré kritice stavu

univerzity nov˘m zastupujícím fií‰sk˘m
protektorem Reinhardem Heydrichem.
Po Saureho neãekané demisi byl nou-
zovû jmenován komisafisk˘m rektorem
univerzity rektor praÏské nûmecké tech-
niky Alfred Buntru. ·edou eminencí
rektora se ov‰em stal HeydrichÛv chrá-
nûnec Hans J. Beyer, kter˘ mûl za úkol
reorganizovat nejenom univerzitu, ale
také vytvofiit novou vûdeckou instituci
zastfie‰ující slovanská studia (pozdûj‰í
Reinhard-Heydrich-Stiftung). Univerzita
pod Buntruov˘m vedením jiÏ v˘raznû
trpûla váleãn˘mi událostmi. Své jedno-
znaãnû pronacistické pÛsobení
v rektorsk˘ch úfiadech obou praÏsk˘ch
vysok˘ch ‰kol i mimo nû (podílel se mj.
na pfiípravách zásahu proti ãesk˘m vyso-
k˘m ‰kolám v listopadu 1939), ocenûné
vysok˘mi nacistick˘mi vyznamenáními,
Buntru po válce bagatelizoval a i díky
tomu byl lehce denacifikován. Ani 
následující rektor, právník Friedrich
Klausing, nemûl svou pozici v dÛsledku
Beyerov˘ch ambicí a pletich jednodu-
chou. Jeho funkãní období skonãilo
tragicky uÏ po devíti mûsících: v srpnu
1944 byl pfiinucen jako otec jednoho
z organizátorÛ nezdafieného atentátu na
Hitlera spáchat sebevraÏdu.
Za rektorátu profesora lékafiské fakulty
Kurta Albrechta se nûmecká univerzita
dostala plnû pod vliv nacistického „tvr-
dého jádra“ kolem Beyera. Zatímco jeho
nejvûrnûj‰ím stranick˘m soudruhÛm se
podafiilo vût‰inou uprchnout, poslední
rektor nûmecké univerzity v Praze zahy-
nul za nevyjasnûn˘ch okolností bûhem
praÏského povstání poãátkem kvûtna
1945.

Obdobnû jako nûkdej‰í rektor F. Slavík,
byl také po válce pro mimofiádn˘
semestr 1945 jmenovan˘ a posléze na
‰kolní rok 1945/46 zvolen˘ rektor Jan
Bûlehrádek za okupace pro odbojovou
ãinnost vûznûn .̆Volební období mu zaãí-
nalo smutn˘m konstatováním znaãn˘ch
ztrát univerzitních kolegÛ, popraven˘ch
ãi ubit˘ch Nûmci v koncentraãních tábo-
rech. Pustil se s fieditelem univerzitního
archivu prof. Václavem Vojtí‰kem do usi-
lovného pátrání po insigniích a vzácn˘ch
archivních fondech, zcizen˘ch Nûmci

v závûru války. Po ‰esti letech se znovu
otevfiely univerzitní posluchárny, ty v‰ak
nestaãily pojmout v‰echny zájemce, a tak
se pfiedná‰elo i mimo univerzitní budovy.
Ve velkém sále Lucerny, v praÏské mûst-
ské knihovnû i v cirkuse na Letné. To
musel také fie‰it první pováleãn˘ rektor,
tak jako navrácení univerzitních budov
bûhem okupace spravovan˘ch nûmeckou
univerzitou. ZaslouÏil se i o otevfiení
poboãek lékafiské fakulty v Hradci
Králové a v Plzni. Pfii cestû na únorové
zasedání valného shromáÏdûní OSN
v Lond˘nû nav‰tívil univerzitu
v Oxfordu, aby jejím pfiedstavitelÛm
vyjádfiil dík za projevenou solidaritu po
Mnichovû roku 1938 a solidární pfiístup
k ãs. vysoko‰kolákÛm-vojákÛm ãs. samo-
statné brigády, ktefií ve Velké Británii
ukonãili svá medicínská studia a byli pro-
mováni oxfordskou univerzitou „in
nomine et loco“ jejich matefisk˘ch, v té
dobû zavfien˘ch univerzit.
KdyÏ rektora Bûlehrádka ve funkci stfií-
dal matematik prof. Bohumil BydÏovsk ,̆
jistû nepfiedpokládal, Ïe ho ãeká je‰tû
jedno volební období. To kdyÏ pod tla-
kem akãního v˘boru rezignoval na
rektorsk˘ úfiad prof. Engli‰. Po krátkém
zastupování byl BydÏovsk˘ znovu zvolen
a stál v ãele akcí, které vzpomenuly 
600. v˘roãí zaloÏení Karlovy univerzity.
Bylo ‰Èastné, Ïe se tohoto úkolu mohl
s úspûchem zhostit jazykovû erudovan˘
vûdec pfiírodovûdecké fakulty. Engli‰Ûv
rektorsk˘ rok potvrdil úzké sepûtí uni-
verzity s dûním v celé spoleãnosti.

Vysoko‰kolsk˘ zákon z roku 1950, kter˘
skoncoval s univerzitní samosprávou
a podfiídil ji státnímu dohledu a politické
a ideologické linii komunistické strany,
zmûnil rovnûÏ postavení jejího rektora.
Tlaku stranick˘ch orgánÛ se pfiizpÛsobil
hned první rektor jmenovan˘ pre-
zidentem republiky, Jan Mukafiovsk .̆
Svûdectvím o mífie pfiizpÛsobení 
b˘valého pfiedního pfiedstavitele struk-
turalistické estetiky je jeho inauguraãní
pfiedná‰ka O stranickosti v umûní, nej-
slab‰í z jeho odborn˘ch publikací. Také
následující rektofii vykonávali své úfiady
v tûsné závislosti na promûnliv˘ch
vlnách pfiituhování a oteplování komu-
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nistického reÏimu 50. aÏ 80. let.
O Chru‰ãovovû kritice Stalinovy éry
informoval na jafie 1956 radu UK teh-
dej‰í rektor Miroslav Katûtov (zvolen˘
v pouh˘ch 35 letech, v úfiadû
1954–1958) a souãasnû navrhoval posí-
lení funkce rektorátu na úkor
ministerstva. Nakrátko otfiesená KSâ
svou moc v zemi i dohled nad vysok˘mi
‰kolami utuÏila jiÏ o pouh˘ rok pozdûji.
Rektorem UK byl jmenován politicky
spolehliv˘ profesor dûjin Komunistické
strany SSSR Jaroslav Procházka (ve
funkci vydrÏel aÏ do roku 1966). Dle
slov odstupujícího rektora byl „pfiíkla-
dem, jak má vysoko‰kolsk˘ uãitel
pÛsobit politickov˘chovnû“.
Jedním z projevÛ nesmûlé politické libe-
ralizace druhé poloviny 60. let byl i nov˘
vysoko‰kolsk˘ zákon z roku 1966, kter˘
mj. obnovil volbu akademick˘ch hod-
nostáfiÛ. Podle nového zákona byl
vûdeckou radou UK zvolen a následnû
na návrh vlády prezidentem jmenován
do rektorského úfiadu profesor neuro-
logie Oldfiich Star .̆ Univerzitu vedl
v hektickém období rostoucí studentské
nespokojenosti s politick˘mi pomûry,
spolu s prorektory a vût‰inou uãitelÛ
i studentÛ podporoval my‰lenky „socia-
lismu s lidskou tváfií“ v roce 1968, a to
i po vojenské intervenci armád

Var‰avské smlouvy. Za svou ãinnost,
vãetnû projevu na pohfibu Jana Palacha,
byl poãátkem normalizace „po právu“
potrestán. V doznívající atmosféfie
PraÏského jara do‰lo v kvûtnu 1969
je‰tû k poslední svobodné rektorské
volbû. Vûdecká rada zvolila v˘znamného
vûdce, profesora vnitfiního lékafiství
Josefa Charváta, ãlovûka s vysok˘m
mravním kreditem. (Na jafie 1968 se
o nûm také uvaÏovalo jako o nestranic-
kém kandidátovi na úfiad prezidenta
republiky.) RovnûÏ novû zvolen˘ rektor
Charvát byl pro normalizátory nepfiija-
teln˘ – podobnû jako konãící rektor
Star˘ i on promlouval o mravním
poslání Palachovy obûti. Charvát byl pfii-
nucen vzdát se funkce, univerzitu
doãasnû vedl prorektor.
Pozdûji nechvalnû proslul˘ normalizaãní
ministr ‰kolství Jaromír Hrbek ihned po
svém nástupu do funkce poãátkem roku
1970 pfiinutil vûdeckou radu zvolit
nového rektora, pfiedem stranick˘mi
orgány a ministerstvem provûfieného
a normalizaãními úkoly povûfieného pro-
fesora lékafiské fakulty hygienické
Bedfiicha ·vestku. Jeho nové vedení jiÏ
v bfieznu 1970 odsoudilo pfiedchozí
období protisocialistick˘ch nálad, kam-
paní a aktivit a zahájilo „oãistu“
univerzity. ·vestka vedle svého rektor-

ského úfiadu (1970–1976) i pozdûji
zastával vysoké státní a stranické funkce:
byl napfiíklad kandidátem ústfiedního
v˘boru KSâ nebo poslancem Snûmovny
národÛ Federálního shromáÏdûní. Také
jeho nástupce, poslední z fiady rektorÛ
komunistického období Zdenûk âe‰ka
(rektorem 1977–1990), byl ãlenem ÚV
KSâ, poslancem Snûmovny lidu FS
a jako právník i pfiedsedou jejího ústav-
nûprávního v˘boru. Ze svého postu
rezignoval poãátkem roku 1990 pod tla-
kem studentského a obãanského hnutí,
iniciovaného listopadov˘mi událostmi.

Prvním polistopadov˘m rektorem byl
zvolen filozof Radim Palou‰, odstranûn˘
v lednu 1977 jako signatáfi Charty 77
z pedagogické fakulty UK. Za rektorátu
právního historika Karla Malého
(1993–2000) se UK opût stala moderní,
mezinárodnû uznávanou pedagogickou
a vûdeckou institucí, do velké míry nezá-
vislou na politické moci a ideologick˘ch
tlacích, a v roce 1998 mohla zcela svo-
bodnû oslavit – na rozdíl od roku 1948
– „pÛlkulaté“ v˘roãí svého zaloÏení.
Tfietím z rektorÛ UK, o kterém se
v uplynulém století uvaÏovalo jako
o nadstranickém kandidátovi na prezi-
denta republiky, byl profesor Ivan
Wilhelm (navrhován 2003).

Josef Charvát nalevo, Oldfiich Star˘ napravo v Karolinu 8. 5. 1969 Miroslav Katûtov
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V letech 1882–1948 probûhlo na
Univerzitû Karlovû (do roku 1918
ãeské univerzitû Karlo-Ferdinandovû)
61 rektorsk˘ch voleb, zvoleno bylo cel-
kem 59 muÏÛ:Václavu Vladivoji Tomkovi
(FF) a Franti‰ku Mare‰ovi (LF) se této
pocty dostalo dvakrát.V úfiadû pÛsobilo
5 teologÛ, 17 právníkÛ, 16 lékafiÛ, 17
filozofÛ a 6 pfiírodovûdcÛ. Platila zásada
stfiídání fakult: prvního rektora V. V.
Tomka vystfiídal v následujícím roce
1883/84 právník Antonín Randa, toho
pak lékafi Jan Streng a v roce 1885/86
pfii‰la ke slovu opût filozofická fakulta.
Teologická fakulta, která se na jazyko-
vém základû rozdûlila aÏ roku 1891, se
k rektorskému úfiadu dostala v akade-
mickém roce 1893/94 osobou
církevního historika Franti‰ka Xavera
Kry‰tÛfka.
Stfiídání fakult bylo váÏnû poru‰eno ve
studijním roce 1909/10. Tehdy byla na
fiadû teologie, která nabídla jako kandi-
dáta Gabriela Pecháãka. Filozofická
fakulta, domáhající se jiÏ del‰í dobu ãas-
tûj‰í volby do rektorské funkce
(argumentovala svou velikostí a mnoÏ-
stvím studovan˘ch oborÛ, humanitních
i pfiírodovûdn˘ch), prosadila za benevo-
lentní podpory právníkÛ do
rektorského úfiadu klasického filologa
Josefa Krále. O jeho zvolení nakonec
rozhodla vût‰ina volitelÛ z lékafiské
fakulty, ktefií v prvním kole hlasovali pro
Emericha Maixnera (ten se mimocho-
dem nikdy rektorem nestal). TeologÛm
byl pak pfiístup do nejvy‰‰ího úfiadu
zamezován po cel˘ch osm let. Gabriel
Pecháãek se doãkal rektorátu v roce
1917/18 a byl posledním rektorem
z teologické fakulty vÛbec. Po vzniku
âeskoslovenské republiky bylo totiÏ
zpochybÀováno samotné zaãlenûní
bohoslovcÛ do univerzitního svazku.
Fakulta nakonec na univerzitû setrvala,
ale do rektorského úfiadu jiÏ její pfied-

stavitelé nebyli zváni. Do stfiídání fakult
se naopak zapojili pfiírodovûdci, jejichÏ
obory se oddûlily od filozofické fakulty
v ãervenci 1920. Jejich kandidát
Bohumil Nûmec pfievzal rektorské
Ïezlo na podzim 1921. Je zajímavé, Ïe na
rozdíl od naprosté vût‰iny sv˘ch rek-
torsk˘ch kolegÛ nebyl tento v˘znaãn˘
botanik nikdy zvolen dûkanem své
fakulty (tedy nejprve FF, po roce 1920
pak PfiF).
Pozornost zaslouÏí vûk rektorÛ v dobû
jejich nástupu do úfiadu. Za „Rakouska“
se uskuteãnilo celkem 36 voleb, prÛ-
mûrn˘ vûk zvolen˘ch uchazeãÛ byl 
54,7 let. Za první republiky a po druhé
svûtové válce se konalo 25 voleb,
prÛmûrn˘ vûk rektorÛ byl 59,7, tedy
o pln˘ch pût let vy‰‰í.Tomuto rozdílu se
nelze divit, uváÏíme-li, Ïe
▼ a) za Rakouska bylo devût rektorÛ

od 60 let v˘‰e, za první republiky
a v letech 1945–1948 pln˘ch l7,

▼ b) muÏÛ mezi 40–50 lety bylo za
Rakouska osm, za první republiky
a po druhé svûtové válce pouze dva.

Nejmlad‰ím rektorem byl v dobû
nástupu do úfiadu právník Emil Ott 
(41 let, 1886/87), druhé místo zaujímá
lékafi Arnold Spina (44 let, 1894/95),
tfietí místo právník Jifií PraÏák (46 let,
1892/93). Znamená to snad, Ïe se za
HabsburkÛ pfiálo mlad˘m lidem? Pfiíãina
moÏná tkví spí‰e v tom, Ïe na ãeskou
univerzitu bylo po roce 1882 jmeno-
váno více mlad‰ích profesorÛ. Za první
republiky naopak pfievládla snaha
odmûnit nejvy‰‰ím úfiadem osobnosti
z pfiedváleãn˘ch let, na nûÏ se dfiíve
nedostalo.
Na vûkov˘ Ïebfiíãek se mÛÏeme podívat
i z opaãné stránky. A tu zaznamenáme,
Ïe nejstar‰ím zvolen˘m rektorem byl
slavista Franti‰ek Pastrnek (70 let),
kter˘ po uplynutí funkãního období
(1923/24) ‰el rovnou do penze, aniÏ by

– jak bylo obvyklé – pÛsobil po boku
svého nástupce v roli prorektora.Tûsnû
ho následuje dermatolog Vítûzslav
Janovsk ,̆ zvolen˘ v 69 letech (1916/17).
Také jedno rektorské úmrtí je nutno do
tohoto pfiehledu zahrnout: 11. srpna
1925 zemfiel v 58 letech v˘znaãn˘ chi-
rurg Otakar Kukula; zfiejmû ho
nesklátily úfiední povinnosti, protoÏe se
tak stalo o prázdninách. Dva rektofii
nemohli funkãní období dovr‰it z poli-
tick˘ch dÛvodÛ. Zavfiením vysok˘ch
‰kol v listopadu 1939 byl postiÏen ori-
entalista Bedfiich Hrozn ,̆ kter˘ se po
válce jiÏ do úfiadu nevrátil. Právník
a národohospodáfi Karel Engli‰, zvolen˘
na studijní rok 1947/48, byl po únoro-
vém pfievratu donucen k rezignaci.

REKTO¤I âESKÉ UNIVERZITY 
V OBDOBÍ 1882–1948
Marie ·temberková
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Rektorské insignie,odznaky úfiední hodnosti
a moci z ní odvozené, jsou od samého
poãátku pevnû spojeny s institucí rektora
evropsk˘ch univerzit. Pfiedmûty, které mûly
pÛvodnû ve své dobû nezastupiteln ,̆ kon-
krétní funkãní v˘znam, jej postupnû
v souvislosti s v˘vojem univerzit ztrácely, aÏ
se posléze staly pouze symbolick˘mi atri-
buty, pouÏívan˘mi dnes pfii slavnostních
univerzitních ceremoniích, které sv˘m spek-
takulárním charakterem evokují kontinuitu
historické tradice.
Základní,nejv˘znamnûj‰í rektorskou insignií,
hlavním odznakem rektorovy správní
a soudní pravomoci, univerzitní autonomie
a pfienesenû i akademick˘ch svobod, je Ïezlo
– sceptrum, nesené pfied rektorem pfii 
slavnostních pfiíleÏitostech rektorsk˘m
pedelem. Podoba pÛvodního, stfiedovûkého
rektorského Ïezla Univerzity Karlovy není
známa. Rektorské Ïezlo pouÏívané po
vzniku Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce
1654 bylo renesanãní, z druhé poloviny 
16. století. Toto Ïezlo, patfiící pÛvodnû 
rektorovi praÏské klementinské jezuitské
akademie, bylo zhotovené z pozlacené ãer-
vené slitiny a zdobené napodobeninami
drahokamÛ a stfiíbrn˘mi stylizovan˘mi listy.
Zakonãeno bylo barokní hlavicí v podobû
koule se stfiíbrn˘m kfiíÏem s Kristov˘m
tûlem, symbolizujícím katolickou podstatu
praÏské univerzity. Îezlo bylo univerzitou
pouÏíváno do roku 1882, kdy do‰lo k jejímu
rozdûlení na univerzitu ãeskou a nûmeckou.
ProtoÏe si nûmecká univerzita podrÏela
v‰echny dosud uÏívané insignie, byla âeská
univerzita Karlo-Ferdinandova nucena dát si
zhotovit nové rektorské Ïezlo, které podle
návrhu architekta a malífie Bedfiicha
Wachsmanna provedl po roce 1883 zlatník
Jan Tengler. Îezlo ze stfiíbra, 131 cm vysoké,
ãásteãnû zlacené, zdobené emailem a ães-
k˘mi granáty, vycházelo rovnûÏ z renesanãní
formy. Hlavice byla v dolní ãásti opatfiena
ãtyfimi emailov˘mi kartu‰emi se znaky ães-
kého lva, slezské a moravské orlice

a v˘jevem z obrazu univerzitní peãeti.
Obdobnû jako u starého Ïezla byla zakon-
ãena koulí se stfiíbrn˘m kfiíÏem se vsazen˘m
ametystem. Po roce 1654 k rektorskému
Ïezlu pfiibyla nová insignie, fietûz (katéna)
s medailí, pÛvodnû se stfiíbrn˘m tolarem
s portrétem panovníka. K 500. v˘roãí svého
zaloÏení univerzita získala zlat˘ rektorsk˘
fietûz se zlatou medailí, zobrazující novogo-
tick˘ pomník Karla IV. na KfiiÏovnickém
námûstí, s opisem VNIVERSITATIS
CAROLO FERDINANDEA, vytvofienou
Václavem Janem Seidanem v roce 1848 ve
Vídni. Na rubu nesla medaile nápis REC-
TORI MAGNIFICO. Pro ãeskou univerzitu
zhotovil v roce 1883 zlatník âenûk ·ebor
stejnou medaili, zavû‰enou na pozlaceném
stfiíbrném fietûze.
Zákon ã.135/1920 pfiifikl Univerzitû Karlovû
mj. staré insignie, které v roce 1934 pfie‰ly
do jejího majetku. UÏívány v‰ak ãeskou uni-
verzitou nebyly, ta setrvala u novû
vytvofien˘ch,po okupaci v roce 1939 je pfie-
vzala Nûmecká univerzita. Pfii její evakuaci
na konci druhé svûtové války byly spolu
s dal‰ími cennostmi, pfiedev‰ím s historic-
k˘mi prameny k dûjinám praÏské univerzity,
z Prahy odvezeny. Jejich dal‰í osud je
neznám .̆
Náhradu za rektorskou medaili ztracenou
v roce 1945 získala Univerzita Karlova
k 600.v˘roãí zaloÏení v roce 1948 darem od
âeského vysokého uãení technického
v Praze.Zlatá medaile, dílo sochafie Otakara
·paniela, nese na aversu tradiãní v˘jev
obrazu univerzitní peãeti s opisem REC-
TOR MAGNIFICUS UNIVERSITATIS
CAROLINAE PRAGENSIS. Na reversu je
vyobrazen trojlist,znak praÏské stavební huti
vzniklé pfii stavbû chrámu sv. Víta ve 
14. století, spolu s hlavicí starého rektor-
ského Ïezla, daty v˘roãí, poãáteãními
písmeny staré pozdravné univerzitní paroly,
s opisem UNIVERSITù KARLOVù âESKÉ
VYSOKÉ UâENÍ TECHNICKÉ. ¤etûz 
zhotovil zlatník Franti‰ek Stanûk.

Tfietím hodnostním atributem byl cere-
moniální rektorsk˘ odûv, urãen˘ pro
univerzitní slavnosti nebo pro jednání
v univerzitním domû. Ten byl zpoãátku,
protoÏe univerzita byla pÛvodnû církev-
ním zafiízením, modifikací knûÏského
odûvu. Rektor nosil dlouhou zfiasenou
ãervenou kleriku spolu s epomidem,
pÛvodnû ‰irok˘m límcem, kter˘ se stal
insignií.V 16. století jako svrchní ‰at oblé-
kal ãervenou reverendu s voln˘mi rukávy,
ãerven˘ epomis, na hlavû pak nosil ãer-
ven˘ kvadrátek. Po roce 1654 dochází ke
zmûnám i této insignie. Rektorsk˘ epo-
mis, zhotoven˘ podle vídeÀského vzoru, je
krátk ,̆ ãerven˘ hedvábn˘ plá‰È bez rukávÛ
s límcem a lemem z hermelínu.
Osvícensk˘ absolutistick˘ stát, kter˘ ke
konci 18. století zásadnû zbavil univerzitu
jejích stfiedovûk˘ch v˘sad, zakázal akade-
mick˘m hodnostáfiÛm nosit i tradiãní

REKTORSKÉ INSIGNIE
Jifií Pfienosil

Katénní medaile rektora
Univerzity Karlovy (1948)

Hlavice Ïezla rektora Karlo-Ferdinandovy univerzity
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ceremoniální odûv. Rektor jako státní
úfiedník nosil obãansk˘ oblek, od poloviny
19. století ãern˘ frak spolu s medailí, pro-
vázen pedelem s Ïezlem v tradiãním
odûvu. Souãasn˘ ãerven˘ rektorsk˘ talár
lemovan˘ ‰edou popelkou, kter˘ byl jako
insignie zaveden˘ v roce 1922, je odvozen
z odûvu humanistick˘ch uãencÛ.
Pfii zvlá‰tû v˘znamn˘ch událostech, pfie-
dev‰ím pfii instalaci rektora, funkci
rektorsk˘ch insignií nab˘valy pfiedmûty
dal‰í, spojené s v˘konem rektorského
úfiadu, pfiedev‰ím peãeÈ univerzitní obce,
rektorská peãeÈ, kniha univerzitních sta-
tut a klíã od univerzitní pokladnice, které
spolu s Ïezlem, epomidem a pozdûji
i s medailí odstupující rektor slavnostnû
pfiedal novému.
Na poãátku 20. století byly zhotoveny
inauguraãní insignie, pouÏívané v˘luãnû
pfii instalaci nového rektora. Secesní
stfiíbrné peãetidlo s tradiãním obrazem
univerzitní peãeti s opisem SIGILLUM
UNIVERSITATIS SCOLLARIUM STUDII
PRAGENSIS a secesní symbolick˘ klíã,
práce zlatníka Karla Srba z roku 1901,
doplnil i zlat˘ peãetní rektorsk˘ prsten se
stylizovan˘m tradiãním univerzitním v˘je-
vem Sv.Václava a Karla IV.

Po celou dobu existence Univerzity
Karlovy se setkáváme vedle jejího nej-
vy‰‰ího pfiedstavitele, rektora, s jin˘m
reprezentantem této instituce. Rep-
rezentantem, stojícím na opaãném konci
univerzitní správní hierarchie, a pfiesto
úzce spojen˘m s úfiadem rektora i s jeho
osobou – s rektorsk˘m pedelem. Tento
pedel byl oznaãován rÛznû, nejãastûji jako
generální, protoÏe jednotlivé fakulty mohly
mít a také mûly, i kdyÏ aÏ od poloviny 
17. století, své vlastní pedely.
PÛsobnosti tohoto pÛvodnû v˘konného
orgánu univerzitní korporace se v prÛbûhu
staletí mûnily v závislosti na promûnách
celé univerzity, a tedy i rektorov˘ch pravo-
mocí.
Pedel byl ve stfiedovûku najímán rektorem
(a uÏ‰í radou) jako jeho úfiední posel
a sluha. Byl pfiirozenû zasvûcen˘ do fiady
záleÏitostí,mimo jiné ústnû tlumoãil rekto-
rovy vzkazy ãlenÛm univerzity, takÏe musel
rektorovi také pfiísahat poslu‰nost. K jeho
povinnostem patfiily i dal‰í ãinnosti; vypo-
máhal v rektorské kanceláfii a vykonával
dozorãí pochÛzky po posluchárnách,
o kter˘ch pak podával rektorovi zprávy.
V souvislosti s roz‰ífiením správní pÛsob-
nosti praÏské univerzity na mûstské
latinské ‰koly (v dÛsledku rektorovy juris-
dikce nad v‰emi ãleny akademické obce)
se pedelova inspekãní ãinnost znaãnû roz-
‰ífiila. V 16. století tak nejen rozná‰el
vyhlá‰ky po praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch
‰kolách, ale pfiedev‰ím vykonával funkci
‰kolního inspektora. Tehdej‰í pedelovo
postavení dokresluje jeho slavnostní uve-
dení do sluÏby, které se dûlo za povinné
pfiítomnosti v‰ech správcÛ praÏsk˘ch ‰kol
a dospûl˘ch ÏákÛ. Pedelova pohfibu se
úãastnila vedle ‰kol celá univerzita v ãele
s rektorem. Pro svou dohlíÏitelskou ãin-
nost ov‰em nebyl právû oblíben a Ïáci
i uãitelé ‰kol mu ne vÏdy prokazovali
povinnou úctu. PedelÛv úfiad byl namáhav˘
a vyÏadoval kvalitní, i kdyÏ nikoliv univer-

zitní vzdûlání. V pobûlohorském období
v nûm nacházíme i vysoko‰kolské vzdû-
lance. Pedel opatroval mobiliáfi, zejména
Ïezla, uÏívan˘ pfii akademick˘ch slavnos-
tech, a zvlá‰tû pÛsobil jako univerzitní
policejní zfiízenec. Doruãoval písemné
obsílky, odvádûl odsouzence do univerzit-
ního vûzení, jehoÏ byl správcem, stfieÏil je,
informoval rektora o studentsk˘ch pfie-
stupcích proti klidu.
Od konce 18. století, kdy univerzita pfie‰la
do správy státu, kter˘ jí také odÀal vlastní
jurisdikci a tím i akademickou imunitu, rek-
torsk˘ pedel, naz˘van˘ univerzitní, vrchní,
se postupnû stává jen podúfiedníkem v uni-
verzitní kanceláfii a zbytky jeho pÛvodních
ãinností posléze v prÛbûhu let mizí. Od
poãátku univerzity mûl v‰ak pedel i dal‰í
funkci, která, i kdyÏ rovnûÏ byla bûhem sta-
letí omezována a vnitfinû promûÀována,
pfietrvala bez pfieru‰ení dodnes – funkci
ceremoniální, symbolickou. Pedel provázel
rektora pfii v‰ech úfiedních aktech, vãetnû
úfiedních pochÛzek i slavností, s odznakem
rektorovy v˘konné moci. Kráãel pfied ním
s rektorsk˘m Ïezlem, symbolizujícím rek-
torovu jurisdikci i policejní moc, jako Ïiv˘
symbol rektorského úfiadu a v˘sadního
postavení univerzity.
I dne‰ní rektorsk˘ pedel, nesoucí pfii uni-
verzitních slavnostech Ïezlo v tradiãním
ãerném odûvu renesanãního italského
mû‰Èana ze 16. století (kontinuálnû uÏíva-
ném na praÏské univerzitû po nûkolik
století), je symbolem. Odkazuje nejen na
tradice Univerzity Karlovy a na stále
platn ,̆ od stfiedovûku trvající obecn˘
v˘znam vzdûlání jako základního faktoru
sociálního a lidského rÛstu, ale i na rovnûÏ
jiÏ ve stfiedovûku existující jednotn˘
„evropsk˘ prostor vysoko‰kolského vzdû-
lání“. Prostor, kter˘ tehdy existoval díky
obecné platnosti udûlovan˘ch hodností
i díky volnému pohybu uãitelÛ a studentÛ
a kter˘ se znovu po staletích vytváfií
v podmínkách sjednocující se Evropy.

REKTORSK¯ PEDEL
Jifií Pfienosil
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: Status rektora v proudu ãasu

Hlavice Ïezla rekora Univerzity Karlovy
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: SAPUK

▼ Egyptské ‰achtové hrobky – pramen
k egyptsk˘m dûjinám a v˘voji hmotné
i duchovní kultury v 1. tis. pfi. Kr.
Pfiedná‰ka doc. PhDr. Ladislava Bare‰e,
CSc., na základû ãesk˘ch archeologick˘ch
v˘zkumÛ, se konala v listopadu 2005.
V loÀském roce jsme si pfiipomnûli osm-
desát let, které uplynuly od ustavení
semináfie egyptologie na Univerzitû
Karlovû, jenÏ byl zaloÏen zásluhou profe-
sora Franti‰ka Lexy – zakladatele ãeské
egyptologie. Mezi jeho Ïáky patfiili mimo
jiné profesor Jaroslav âern ,̆ kter˘ pozdûji
pÛsobil ve Velké Británii, a profesor
Zbynûk Îába, pod jehoÏ vedením zaãal
v roce 1958 pracovat âeskoslovensk˘
egyptologick˘ ústav v Praze a Káhifie. Ke
studentÛm profesora Îáby patfií také
docent Ladislav Bare‰, fieditel âeského
egyptologického ústavu Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tento
v˘znamn˘ ãesk˘ egyptolog se v úvodu své
pfiedná‰ky pfiiznal, Ïe pûtka na konci leto-
poãtu je také dÛleÏitá, neboÈ roku 2005
oslavil jiÏ tfii desítky let profesionální kari-
éry na tomto prestiÏním pracovi‰ti.
Docent Bare‰ se vûnuje pfiedev‰ím pro-
blematice dûjin náboÏenství starého
Egypta a v tomto oboru dosáhl svûtového
uznání. Zaplnûnou Modrou posluchárnu
seznámil s úspûchy ãeské egyptologie ve
v˘zkumu ‰achtov˘ch hrobek v oblasti
Abúsíru. Bohatá obrazová dokumentace
pfiedstavila v‰em zúãastnûn˘m nelehkou,
mravenãí, av‰ak velice zajímavou a nûkdy
i dobrodruÏnou práci celého t˘mu pfii
odkr˘vání nálezÛ. Posluchaãi zhlédli dia-
pozitivy z v˘zkumu ‰achtového
hrobového komplexu kancléfie UndÏa-
horresneta, z v˘zkumu intaktní ‰achtové
hrobky správce královsk˘ch statkÛ
a knûze lufaa s nevykradenou pohfiební
komorou, vyzdobenou jemn˘mi reliéfy
a kompletní pohfiební v˘bavou, a nakonec
i z v˘zkumn˘ch prací na Padihorovû ‰ach-
tové hrobce.

▼ Vánoãní koncert Spirituál kvin-
tetu (prosinec 2005). V pfiedvánoãní
atmosféfie, plné bohaté nabídky mnoha
kulturních i spoleãensk˘ch akcí, si poslu-
chaãi, ãlenové a hosté Spolku absolventÛ
a pfiátel Univerzity Karlovy – Carolinum
a Ligy proti rakovinû vybrali aulu
Karolina, kde vyslechli tradiãní repertoár
spirituálÛ, vánoãních písní i pÛvodní
tvorby populárního souboru Spirituál
kvintet. Liga proti rakovinû kaÏd˘m
rokem pfii pfiíleÏitosti vánoãního kon-
certu oceÀuje v˘znamnou práci mladého
vûdce v oboru onkologie.Tentokrát oce-
nûní pfievzal MUDr. Jan Zuna, Ph.D.,
z kliniky dûtské hematologie a onkologie
2. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Po slavnostním aktu zaznûla
krásná slova Karla âapka o Vánocích
v umûleckém pfiednesu Otakara Brouska
a poté jiÏ cel˘ veãer patfiil jen hudbû.

▼ Svato‰tûpánské setkání 2005.
Nedlouho po vzniku Spolku absolventÛ
a pfiátel UK se konala první svato‰tûpánská
setkání, tato vánoãní akce má tedy více neÏ
desetiletou tradici. âlenové a pfiíznivci
Spolku Carolinum jiÏ nav‰tívili klá‰tery 
na Strahovû a v Bfievnovû, Arcibiskupsk˘
palác na Hradãanech, Klá‰ter men‰ích bra-

tfií kapucínÛ a Loretu, sídlo fiádu
KfiíÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou, Emauzy
apod. Podívali se v tûchto objektech do
míst, která nejsou bûÏnému náv‰tûvníku-
turistovi volnû pfiístupná. To je také vÏdy
podmínkou volby lokality setkání, jehoÏ
cílem je setkat se o vánoãních svátcích
a uvûdomit si kfiesÈanskou tradici 
vánoãního období. Nemal˘ v˘znam kultur-
nûhistorick˘ podtrhuje vÏdy v˘klad
odborníkÛ-historikÛ univerzity, ktefií jsou
zasvûcen˘mi prÛvodci nav‰tíven˘ch pamá-
tek i jejich interiérÛ. Nejinak tomu bylo
i 26. prosince 2005, kdy se bezmála ãtyfii
sta zájemcÛ se‰lo na Karlovû, aby si pro-
hlédli s odborn˘m v˘kladem profesora
Jana Royta z Ústavu pro dûjiny umûní
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dvû
pozoruhodné praÏské karlovské památky
– kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Karla Velikého a kostel sv. Apolináfie.
V obou objektech úvodem pohovofiili také
tamní duchovní správci: páter Jifií Svoboda
o pÛsobnosti kanovníkÛ dnes a páter
Kamil Novák o práci s mládeÏí komunity
Chemin Neuf, která pÛsobí pfii kostele 
sv.Apolináfie.
V programu ãinnosti na rok 2006 jsou
zastoupeny spoleãenské akce, pfiedná‰ky,
v˘lety i akce pfiipomínající v˘znamná v˘roãí

SPOLEK ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
– CAROLINUM

Zvedání víka lufaova sarkofágu
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na‰í historie.Aktuální informace jsou vÏdy
k dispozici na www.sapuk.cuni.cz.

▼ 21. února 2006 v 17:00 v Zelené
posluchárnû prosloví pfiedná‰ku prof.
MUDr. Jifií Tich ,̆ DrSc., na téma Poruchy
vnímání a konání hudby – AMUSIE.
Neobyãejn˘ rozvoj lidského mozku
umoÏnil lidem získat fiadu privilegií
v Ïivoãi‰né fií‰i na‰í planety, a to zejména
pro schopnost abstraktního my‰lení.
Mezi zázraky umoÏÀující mezilidskou
komunikaci patfií rozvoj fieãi a fiady dal-
‰ích symbolick˘ch funkcí, jak˘mi jsou
napfiíklad psaní, ãtení, poãítání.
Zatímco fieã a její sloÏky lze zafiadit mezi
racionální druh mezilidské komunikace,
múzie je fieãí citu. Podrobn˘m studiem
a pozorováním jedincÛ s rozliãn˘mi posti-
Ïeními mozku a jeho jednotliv˘ch oblastí
pfii‰li lékafii a dal‰í badatelé na to, Ïe kaÏdá
z na‰ich mozkov˘ch polokoulí (hemisfér)
má svoje zvlá‰tní úkoly a obû mají svoji

„pamûÈ“. Celá problematika je neoby-
ãejnû sloÏitá a souvisí s tzv. praváctvím
a leváctvím. Lidé v‰ech populací mají aÏ
v 90 % struktury umoÏÀující rozvoj fieãi
v hemisféfie levé, tj. fieãovû dominantní.
Jsou to oblasti mozkové kÛry zadní ãásti
ãelního laloku, velká oblast laloku perie-
tálního, okcipitálního a zejména
temporálního. Právû spánkov˘ lalok, kde
konãí sluchové dráhy, je vstupním kaná-
lem pro akustické informace. V‰echny
korové oblasti jsou navzájem propojeny
a v‰echny mají kortiko-subkortikální
okruhy. Zatímco porucha tûchto oblastí
levé hemisféry vede k poruchám fieãi,
poruchy v hemisféfie pravé se projevují
poruchami múzie, tj. schopností rozli‰o-
vat, chápat a produkovat hudební zvuky
sv˘mi mluvidly (pískání, mumlání – tzv.
orální múzie), eventuálnû hraním na
hudební nástroje. Amúzie není vrozená,
jak ãasto lidé argumentují.Vrozená je jen
amuzikálnost, a to asi jen u 4 % populace.

Amúzie je ztráta chápání hudby a hudeb-
ních dovedností uloÏen˘ch do pamûti.
Podle toho lze rozeznávat expresivní
a senzorickou formu. Zatímco i kultivo-
vaná fieã mÛÏe b˘t ve své racionalitû lÏivá
a rozpoznatelná ãasto aÏ pozdû, fale‰né
tóny a ‰patnou hudbu lze rozeznat ihned.
âasto se múzie oznaãuje jako fieã emocí.
Situace se komplikuje vznikem notopisu,
ãtením not atd., a navíc u hudebníkÛ, napfi.
varhaníkÛ, ktefií uÏívají obû horní konãe-
tiny i konãetiny dolní k ovládání nástroje
a je‰tû sledují zrakem noty a dirigenta.
Proto se v souãasnosti domníváme, Ïe za
múzii jsou odpovûdné obû hemisféry.

▼ V záfií si pfiipomeneme 120. v˘roãí
narození oblíbeného ãeskosloven-
ského politika a diplomata Jana
Masaryka. K této pfiíleÏitosti pofiádá
Spolek Carolinum, MasarykÛv ústav AV
âR a Spoleãnost Jana Masaryka vzpomín-
kové setkání v âernínském paláci. To se
uskuteãní dva dny pfied v˘roãím tragic-
kého skonu této v˘razné osobnosti
na‰ich dûjin, tj. 8. bfiezna 2006.

▼ Spolek Carolinum zval v rámci projektu
Prezentace statutárních mûst a krajÛ
âeské republiky v Karolinu ke spolupráci
pfiedstavitele mûst a krajÛ, aby pfii pfiíleÏi-
tosti valného shromáÏdûní Spolku
absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy
pomohli uspofiádat spoleãenskou akci, spo-
jenou s prezentací svého mûsta nebo kraje.
Cílem bylo prohloubit spolupráci a vzá-
jemné kontakty UK s v˘znamn˘mi mûsty,
jejich institucemi a vysok˘mi ‰kolami.
Slavnostní zakonãení celého projektu se
uskuteãní 11. dubna 2006 v 19:00 veãerem
hlavního mûsta Prahy v Karolinu pfii pfiíleÏi-
tosti XVI. valného shromáÏdûní Spolku 
(11. dubna 2006 v 16:00).

Informace o pfiípravû nového projektu
naleznete v pfií‰tích vydáních ãasopisu
FORUM.
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Kontakt: 
Spolek absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy – Carolinum
116 36 Praha 1, Ovocn˘ trh 3 (budova Nové Astorie, pfiízemí, kanceláfi ã. 10)
tel.: +42 224491326, fax: +42 224811878
Bankovní spojení: KB Praha 1, ãíslo úãtu 510836300257/0100 
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz, www: http://www.sapuk.cuni.cz/

Pohled do nitra nedotãené hrobky knûze lufaa
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: Akademick˘ senát

Klíãov˘m bodem ãinnosti Akademického
senátu UK v roce 2005 byla volba kandi-
dáta na rektora UK, neboÈ profesoru
Ivanu Wilhelmovi konãilo druhé funkãní
období.Vzhledem k faktu, Ïe více období
dle zákona není moÏn˘ch, bylo jasné, Ïe
senát bude vybírat zcela nového rektora.
Cel˘ princip volby je pfiesnû stanoven ve
Volebním a jednacím fiádu AS UK. Zde
jsou urãeny v‰echny termíny, které musí
b˘t dodrÏeny. Souãasnû je definováno, jak
má probíhat samotná volba.

„Kandidáti na kandidáta“
Fungování Akademického senátu UK bylo
ovlivnûno volbou kandidáta na rektora jiÏ
pfied jejím samotn˘m vyhlá‰ením. Na
zasedání pfiedsednictva AS UK 19. kvûtna
2005 rezignoval prof. Václav Hampl 
z 2. lékafiské fakulty na funkci pfiedsedy 
AS UK a oznámil také svÛj úmysl vzdát se
mandátu ãlena AS UK, protoÏe bude kan-
didovat na rektora UK. Na nejbliÏ‰ím
zasedání 3. ãervna 2005 AS UK si senát
zvolil nového pfiedsedu, prof. Jana Hálu
z Matematicko-fyzikální fakulty. Na tomto
zasedání vyhlásil AS UK volbu kandidáta
na funkci rektora. Tato volba musí b˘t
vyhlá‰ena tak, aby se konala nejménû 
90 dní pfied uplynutím funkãního období
stávajícího rektora.
Proã se stále mluví jen o volbû kandidáta?
Vypl˘vá to z legislativy, podle níÏ rektory
vysok˘ch ‰kol jmenuje prezident repub-
liky. Akademick˘ senát UK tedy vybírá
pouze kandidáta na rektora. Návrh na
jeho jmenování pfiedkládá poté prezi-
dentu âR, kter˘ k nûmu zaujme postoj.
Nejsem právní historik, ov‰em nepamatuji
si, Ïe by po roce 1989 do‰lo k situaci, kdy
by prezident republiky odmítl pfii jmeno-
vání rektora vysoké ‰koly akceptovat
návrh akademického senátu dané V·.
AS UK na svém zasedání 3. ãervna 2005
rozhodl, Ïe lhÛta pro podávání návrhÛ 
na kandidáta bude do 26. záfií 2005,

30 dnÛ pfiede dnem volby. Datum volby
bylo tedy stanoveno na 26. fiíjna.
Kdo navrhuje kandidáta na funkci rek-
tora? (Pokud bychom byli pfii v˘kladu
dÛslední, mûli bychom vlastnû mluvit
o podávání návrhÛ kandidátÛ na kandidáta
na rektora UK). Podle statutu UK mohou
tyto návrhy podávat akademické senáty
fakult nebo ãlenové AS UK. Tfietí varian-
tou je návrh, kter˘ sv˘m podpisem
podpofií nejménû 100 ãlenÛ akademické
obce UK. KaÏd˘ návrh musí b˘t doplnûn
souhlasem navrÏeného, jeho Ïivotopisem
s charakteristikou pÛsobení na UK
a struãn˘mi tezemi volebního programu.

Gentlemanská volební kampaÀ
JiÏ v létû senátofii znali jména v‰ech tfií
kandidátÛ. Akademick˘ senát 1. lékafiské
fakulty navrhl prof. ·tûpána Svaãinu, AS 
2. lékafiské fakulty prof. Václava Hampla
a AS 3. lékafiské fakulty prof. Michala
Andûla.V‰ichni tfii pÛsobí na UK jiÏ fiadu
let, a to i ve vedoucích funkcích. Prof.
Svaãina a prof.Andûl mohli nabídnout své
zku‰enosti z funkcí dûkanÛ fakult a pfied-
nostÛ klinik, prof. Hampl nûkolik let vedl
Akademick˘ senát UK.
Hlavní etapa volební kampanû probûhla
v fiíjnu. V termínech dohodnut˘ch
s dûkany nebo pfiedsedy akademick˘ch
senátÛ fakult mohli kandidáti vystoupit na
pfiedvolebních shromáÏdûních na fakul-
tách. Podnikli spoleãné „turné“ po
jednotliv˘ch fakultách, kde diskutovali se
ãleny akademické obce o bodech svého
volebního programu. Prezentovali zde své
názory na fungování univerzity. KaÏd˘
úãastník shromáÏdûní si okamÏitû mohl
porovnat odpovûdi v‰ech tfií kandidátÛ na
poloÏené otázky.
Dal‰í formou pfiedvolební kampanû byly
osobní schÛzky kandidátÛ se ãleny AS UK.
ZáleÏelo na kaÏdém senátorovi, zda
nabídku setkání pfiijme. V‰ichni senátofii
dostali 21 dní pfied dnem volby Ïivotopisy

kandidátÛ a teze jejich volebního pro-
gramu. Kandidáti dostali prostor i na
webov˘ch stránkách UK, bylo v‰ak
patrné, Ïe s formou pfiedvolební kampanû
prostfiednictvím webu nemáme v na‰em
prostfiedí vût‰í zku‰enosti.
Celá pfiedvolební kampaÀ vyvrcholila ve
stfiedu 19. fiíjna 2005 na pfiedvolebním
shromáÏdûní AS UK, jeÏ bylo organizaãnû
znaãnû sloÏité. Nejdfiíve vystoupil kaÏd˘
kandidát s patnáctiminutov˘m projevem.
StûÏejním bodem ov‰em byla diskuse
kandidátÛ se ãleny Akademického senátu
UK, ostatními ãleny Akademické obce UK
a pracovníky UK. âasov˘ limit pro otázky
byl dvû minuty a pro odpovûdi pût minut.
Po zodpovûzení dotazu byl pfiípustn˘
jeden doplÀující dotaz (dvû minuty)
a doplÀující odpovûì, také v délce dvou
minut. Bylo moÏné vzná‰et dotazy na
v‰echny kandidáty souãasnû i jednotlivû.
Pfii spoleãn˘ch otázkách se kandidáti
spravedlivû stfiídali v tom, kdo bude odpo-
vídat jako první. Dostávali otázky, které se
t˘kaly v‰ech aspektÛ fungování UK.
Zasedání trvalo bez pauzy pût hodin.
Nejen na tomto pfiedvolebním shromáÏ-
dûní, ale i v rámci fakultních shromáÏdûní
kandidáti ukázali, jak lze celou pfiedvo-
lební kampaÀ zvládnout s noblesou. Mohli
by b˘t politikÛm vzorem – bylo pfiíjemné
sledovat diskuse, kde se úãastníci vzá-
jemnû neobviÀovali ze lÏí a podvodÛ.
Kandidáti na rektora se vÏdy snaÏili
hlavnû prezentovat svÛj volební program
a své názory. V‰e se neslo v duchu cho-
vání, které si spojujeme se slovem
gentlemansk .̆

Volba mezi bustami
Bûhem následujícího t˘dne mohl kaÏd˘
senátor pfiem˘‰let, komu dá pfii volbû svÛj
hlas.Volební zasedání AS UK bylo svoláno
na 26. fiíjna na 10 hodin do Vlasteneckého
sálu Karolina. V tomto sále senát zasedá
pouze pfii pfiíleÏitosti voleb, ãlenové 

VOLBA REKTORA UK:
OD NÁVRHU KE ZVOLENÍ
Petr Bednafiík
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pfiedsednictva jsou pro tuto pfiíleÏitost
odûni v talárech. Jsou zde obrazy a busty
rektorÛ z rÛzn˘ch období existence UK,
coÏ zdÛrazÀuje dÛstojnou atmosféru
tohoto aktu. Dodnes se mimochodem
pokraãuje v tradici, podle které je na
konci funkãního období namalován obraz
rektora; profesora Wilhelma také v nej-
bliÏ‰ích dnech ãeká pózování pro malífiku.
Na zasedání 26. fiíjna mezi senátory pano-
vala znaãná nervozita. Diskutovali mezi
sebou o moÏném prÛbûhu i v˘sledku
volby. ·ífiila se informace, Ïe nûktefií stu-

dent‰tí senátofii chtûjí volbu zablokovat,
protoÏe do‰li k závûru, Ïe ani jeden kan-
didát není vhodn .̆ Nikdo si tedy nebyl
jist ,̆ zda z Vlasteneckého sálu budeme
odcházet se jménem nového rektora.
Pokud by nebyl zvolen, nová volba
s nov˘mi kandidáty by se uskuteãnila
o mûsíc pozdûji. DÛleÏitost aktu podtrho-
val i fakt, Ïe bylo dosaÏeno nejvy‰‰í úãasti
senátorÛ na zasedání za poslední léta (66
senátorÛ ze 70). To bylo velmi dÛleÏité,
protoÏe nov˘ rektor pro své zvolení
potfieboval získat hlasy nadpoloviãní vût-

‰iny ze v‰ech sedmdesáti ãlenÛ senátu.
Volba probíhala tajnû. Senátofii byli vyvo-
láváni pfiedsedou volební komise.
Odcházeli za plentu, kde za‰krtli jméno
kandidáta, a lístek vhodili do urny. Pfii
volbû byl vyãerpán maximální poãet kol.
Z 1. kola postoupili jako dva kandidáti
s nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ prof. Hampl
a prof. Svaãina. Ve 2. kole zvítûzil 
prof. Hampl, ale chybûl mu jeden hlas
k dosaÏení nadpoloviãní vût‰iny.Konalo se
tedy dal‰í kolo, kde jiÏ figuroval jako
jedin˘ kandidát.V tomto kole získal nad-
poloviãní vût‰inu a stal se kandidátem na
rektora UK. Po gratulacích prof. Hampla
ãekal mediální kolotoã – musel totiÏ
poskytovat rozhovory pro nejrÛznûj‰í
média. Pfiedsednictvo senátu poté dle
Volebního a jednacího fiádu UK pfiedloÏilo
návrh na jmenování zvoleného kandidáta
rektorem Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âR. Dne 23. ledna 2006
byla volba definitivnû dokonãena, kdyÏ 
na PraÏském hradû prezident âeské
republiky Václav Klaus jmenoval ãtrnáct
nov˘ch rektorÛ ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol,
mezi nimi i prof. Václava Hampla jakoÏto
rektora UK. Jeho funkãní období je ãtyfi-
leté a zaãalo 1. února 2006.

(Autor je ãlenem 
Akademického senátu UK)
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Standing ovation pro 
prof.Wilhelma 
Zasedání Akademického senátu UK 20.
ledna 2006 bylo ve znamení louãení. Jako
kaÏd˘ rok dochází v lednu k obmûnû
jedné tfietiny senátu. Tentokrát se senát
louãil i s rektorem a nûkter˘mi prorek-
tory. Prof. Ivan Wilhelm byl rektorem
dvû funkãní období. Ve svém posledním
projevu upozornil na fakt, Ïe rok 2005
byl pro univerzitu rokem volebním – na
ãtrnácti fakultách v posledních mûsících

probûhla volba dûkana. Ivan Wilhelm pfii-
pomnûl, Ïe nejvût‰í rozruch v médiích
vyvolala volba dr. Stehlíka dûkanem
Filozofické fakulty UK. Prof. Wilhelm
senátu sdûlil, Ïe se s dr. Stehlíkem se‰el
a shodl se s ním na názoru, Ïe Filozofická
fakulta UK ve svém fungování potfiebuje
zmûny. Rektor se vûnoval i hodnocení
vûdeck˘ch pracovi‰È ze strany vládní
Rady pro vûdu a v˘voj. Dále ocenil, Ïe
vedení UK a AS UK v dobû jeho úfiado-
vání táhly za jeden provaz. Profesoru

Wilhelmovi jménem senátu za jeho práci
pro Univerzitu Karlovu podûkoval
místopfiedseda AS UK dr. Sta‰a. Senát
pfiijal usnesení, Ïe vyslovuje podûkování
prof. Wilhelmovi za jeho soustavnou,
koncepãní a nezi‰tnou ãinnost pro
Univerzitu Karlovu. Poctu práci prof.
Wilhelma vyjádfiili senátofii i tím, Ïe
povstali a dlouze odcházejícímu rekto-
rovi zatleskali. Se senátem se rozlouãili
i ti z prorektorÛ, ktefií ve sv˘ch funkcích
konãí.

JEDNACÍ MARATON AKADEMICKÉHO
SENÁTU UK
Petr Bednafiík, ãlen AS UK za FSV UK

Volba kandidáta na rektora UK dne 26. fiíjna 2006
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Volební a jednací fiád AS UK
Senátofii se zab˘vali také návrhem zmûny
Volebního a jednacího fiádu AS UK.Novela
upravuje proces podávání návrhÛ kandi-
dátÛ na rektora a zpÛsob vyslovování
podpory tûmto návrhÛm. Stanovuje také
záleÏitosti odvolání dûkana nûkteré fakulty
rektorem z jeho vlastního podnûtu.
Zmûna novû urãuje postupy a lhÛty pro
pfiedkládání návrhÛ vnitfiních pfiedpisÛ UK.
Senátofii se také usnesli, Ïe budou ‰etfiit
na‰e lesy. Senátor mÛÏe odmítnout zasílání
korespondence v ti‰tûné podobû, pokud
mu staãí korespondence prostfiednictvím
e-mailu. Na pfiíkladu projednávání této
zmûny Volebního a jednacího fiádu UK lze
ukázat, Ïe zasedání AS UK není oddycho-
vou záleÏitostí. K návrhu byla pfiedloÏena
fiada pozmûÀovacích návrhÛ a o kaÏdém
se muselo hlasovat zvlá‰È. Senát hlasoval
nejdfiíve o 22 návrzích, aby pak pfii 
23. hlasování návrh zmûny Volebního 
a jednacího fiádu UK schválil jako celek.
Také se opût ukázalo, jak dÛleÏitá je
funkce skrutátora, kter˘ pfii kaÏdém hla-
sování sãítá hlasy. Urãení skrutátora je
vÏdy prvním bodem programu kaÏdého
zasedání AS UK. Skrutátofii jsou vÏdy tfii,
aby si mohli pro sãítání rozdûlit sál. Senát
je instituce demokratická, takÏe nikdo se
nemÛÏe stát skrutátorem pfiíkazem.
Nûkdy ale musí pfiedseda AS UK nûkoli-
krát opakovat v˘zvu, zda by se nûkdo této
nevdûãné funkce neujal. Opravdu
nevdûãné, protoÏe skrutátor vedle pfies-
ného poãítání také musí mít schopnost
neodcházet bûhem zasedání ze sálu. Ve
spojitosti se skrutátory lze zmínit jeden
psychologick˘ aspekt. Zasedací pofiádek
na zasedání AS UK je zcela voln .̆ S v˘jim-
kou stolu pfiedsednictva si senátor mÛÏe
sednout kamkoliv. KdyÏ jste v‰ak pravidel-
n˘m úãastníkem zasedání, vidíte, Ïe
vût‰ina senátorÛ má svá oblíbená místa,
kam si sedají. Jak senátofii pfiicházejí, lze
s velkou procentuální úspû‰ností urãit, do
které ãásti sálu zamífií. I tradiãní skrutá-
tofii na‰tûstí patfií k tûm, ktefií svá místa
nemûní.

Únor – vítání nováãkÛ
Mezi lednov˘m a únorov˘m zasedáním
Akademického senátu UK byla neobvykle
krátká pauza – pouze dva t˘dny, coÏ

ov‰em vypl˘valo z faktu, Ïe do‰lo
k obmûnû jedné tfietiny senátu a sou-
ãasnû i nástupu nového rektora UK do
funkce. Na zasedání 3. února 2006 pfie-
vzalo osvûdãení o svém ãlenství v AS UK
celkem 23 novû zvolen˘ch senátorÛ. Mezi
studentsk˘mi senátory se objevila fiada
nov˘ch tváfií, a to za FTVS, PedF, KTF, 1. LF
a 3. LF. Na základû doplÀovacích voleb pfii-
‰el jeden nov˘ senátor za FSV. Z místa
náhradníkÛ se do úlohy senátorÛ posunuli
jeden senátor za 2. LF a jeden nov˘ ãlen
senátu za FaF. Na v˘raznû men‰inovém
zastoupení Ïen v senátu se ov‰em nic
nemûní. Mezi nováãky je dvacet muÏÛ
a tfii Ïeny.Ve fakultních senátech vût‰inou
takov˘ v˘razn˘ nepomûr mezi poãtem
muÏÛ a Ïen neb˘vá.

Volba pfiedsednictva – za pomoci
‰tûstí
Pfii kaÏdé únorové obmûnû dochází 
k nové volbû pfiedsednictva AS UK. Je to
ãasovû nároãné, neboÈ senátofii volí nej-
dfiíve pfiedsedu, pak po vyhlá‰ení v˘sledku
místopfiedsedu a poté pfiedsednictvo.
Pfiedsedou senátu byl zvolen prof. Jan
Hála z MFF UK (dostal 51 hlasÛ z 58), jenÏ
byl jedin˘m navrÏen˘m kandidátem.
Pfiedsedou se stal jiÏ v ãervnu 2005, kdyÏ
pfievzal tuto funkci po prof. Hamplovi.
Provedl senát sloÏit˘m obdobím volby
rektora, a proto logicky dostal dÛvûru
senátorÛ i na dal‰í období.
Místopfiedsedou zÛstává dr. Josef Sta‰a
z PF (53 hlasÛ z 57), kter˘ je v této funkci
jiÏ nûkolik let. Souãasnû vede i legislativní
komisi AS UK, jeÏ odhalí v‰echny nedoko-
nalosti pfiedloÏen˘ch návrhÛ. Poté
senátofii pfiistoupili k hlasování o dal‰ích
ãlenech pfiedsednictva. Na ãtyfii místa
bylo pût kandidátÛ, hlasovalo 59 senátorÛ.
Po seãtení volební komise vyhlásila 
tyto v˘sledky: Mgr. Lenka Philippová
(HTF) – 45 hlasÛ,Tomá‰ Tvaroh (2. LF) –
44 hlasÛ, prof. Marie Dohalská (FF) – 
43 hlasÛ, RNDr. Daniel Frynta (PrF) – 
39 hlasÛ, prof. Jan Royt (KTF) – 39 hlasÛ.
Dva kandidáti dosáhli stejného poãtu
hlasÛ, a proto musel rozhodnout los.
Senátorka Kucková vytáhla z vázy (impro-
vizovaného losovacího zafiízení) jméno
RNDr. Frynty.
V novém pfiedsednictvu budou zasedat

dvû Ïeny, i pfies v˘raznû men‰inové
zastoupení v senátu. V minul˘ch letech
Ïeny do pfiedsednictva nekandidovaly. Ve
chvíli, kdy se pro tento krok rozhodly, se
do pfiedsednictva dostaly.

Premiérové vystoupení nového 
rektora
Po volbû vystoupil s projevem rektor UK
prof.Václav Hampl, dlouholet˘ ãlen AS UK
a do kvûtna 2005 i jeho pfiedseda.
Seznámil senátory s v˘sledky v˘bûrového
fiízení na v˘zkumná centra. Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR
vybralo v kategorii center základního
v˘zkumu pût projektÛ, u nichÏ je UK hlav-
ním navrhovan˘m fie‰itelem. Dále uspûlo
tfiináct projektÛ, na nichÏ se UK podílí
jako spolufie‰itel. V kategorii center apli-
kovaného v˘zkumu byl schválen jeden
projekt s UK jakoÏto hlavním fie‰itelem
a dva projekty s UK jako spolufie‰itelem.
Profesor Hampl také senátory informo-
val, Ïe v únoru je na univerzitû termín
nového kola odevzdání projektÛ v˘zkum-
n˘ch zámûrÛ, které posoudí Vûdecká rada
UK.
Poté rektor pfiedstavil svoji koncepci roz-
dûlení pravomocí mezi nové prorektory.
Proti dosavadní praxi zavádí funkci pro-
rektora pro akademické kvalifikace, kter˘
bude mít v referátu doktorské studium,
habilitace a profesury. Doktorské studium
mûl doposud na starost prorektor pro
studijní záleÏitosti. Univerzita v‰ak jiÏ
nûkolik let zdÛrazÀuje, Ïe doktorské stu-
dium je její prioritou, a proto dochází
k tomuto rozdûlení. Profesor Hampl nao-
pak ru‰í funkci prorektora pro sociální
záleÏitosti – jeho kompetence pfiejdou na
ostatní prorektory. Nov˘ rektor univer-
zity poté pfiedloÏil svÛj návrh kandidátÛ
na jednotlivé prorektorské posty. Navrhl
jmenovat prof. Jana Bednáfie (MFF) pro-
rektorem pro studijní záleÏitosti, prof.
Bohuslava Ga‰e (PfiF) prorektorem pro
vûdeckou a tvÛrãí ãinnost, prof. Mojmíra
Horynu (FF) prorektorem pro akade-
mické kvalifikace, prof. ·tûpána Svaãinu 
(1. LF) prorektorem pro zahraniãní styky
a mobilitu, doc. Michala ·obra (FSV) 
prorektorem pro vnûj‰í vztahy a doc.
Stanislava ·techa (PedF) prorektorem 
pro rozvoj. Docenti ·obr a ·tech byli 
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prorektory jiÏ v minulém funkãním
období. Podle kuloárov˘ch informací pro-
fesor Hampl oslovil i nûkolik docentek
a profesorek UK s tím, zda by funkci pro-
rektorky pfiijaly, v‰echny v‰ak odmítly.

Hlasování o prorektorech
V‰ichni kandidáti senátu sdûlili hlavní
úkoly, kter˘mi by se jako prorektofii chtûli
zab˘vat. Následovalo nûkolik dotazÛ ze
strany senátu. Poté senát tajnou volbou
hlasoval o jednotliv˘ch kandidátech.
KaÏd˘ senátor dostal lístek se v‰emi
jmény a souhlas s jednotliv˘mi kandidáty
mûl vyznaãit kfiíÏkem.
Hlasovalo celkem 56 senátorÛ a byly
vyhlá‰eny tyto v˘sledky: prof. Bednáfi – 
43 hlasÛ,prof.Ga‰ – 53 hlasÛ,prof.Horyna
– 48 hlasÛ, prof. Svaãina – 27 hlasÛ,
doc. ·obr – 45 hlasÛ,doc. ·tech – 52 hlasÛ.
Prof. Svaãina tedy dostal ménû neÏ polo-
vinu hlasÛ. Volba byla tajná, takÏe nelze
fiíci, kdo pro nûj nehlasoval. Na samotném
zasedání ov‰em nevystoupil jedin˘ sená-
tor, kter˘ by formuloval, jaké má

k tomuto kandidátovi v˘hrady. Je moÏné,
Ïe dÛvodem byly postoje prof. Svaãiny 
po fiíjnové volbû rektora, v níÏ získal
men‰í poãet hlasÛ neÏ prof. Hampl.Tehdy
prof. Svaãina uvedl, Ïe necítil podporu stu-
dentsk˘ch ãlenÛ AS UK za svoji fakultu,
tedy za 1. LF. Nûkolik studentsk˘ch ãlenÛ
AS UK v internetové diskusi oponovalo,
Ïe prof. Svaãina by nemûl automaticky
poãítat s tím, Ïe senátofii z jeho fakulty jej
budou v pfiedvolební kampani i pfii volbû
podporovat. Cel˘ problém souvisí s otáz-
kou vztahu ãlena AS UK k jeho matefiské
fakultû. V˘sledek hlasování pro rektora
není závazn .̆

TûÏk˘ Ïivot senátora
V dal‰ím programu senát schválil pfieve-
dení objektu menzy Vûtrník do správy
Právnické fakulty, která zde vybuduje
depozitáfi své knihovny. Objekt, kter˘ je
ukázkou naddimenzované socialistické
v˘stavby, se tak doãká smysluplného vy-
uÏití. Fakulta pfiedstavila projekt, v nûmÏ
se poãítá se studovnou i bufetem.

Únorové zasedání bylo nesmírnû nároãné
– zaãalo v 10 hodin a trvalo ‰est hodin,
aniÏ by je pfieru‰ila jakákoliv pauza na
obûd. Krátké pfiestávky byly jen ve chvíli,
kdy komise sãítala hlasy po jednotliv˘ch
hlasováních. Ov‰em i v prÛbûhu ‰esté
hodiny byl senát usná‰eníschopn ,̆ ãímÏ
prokázal svoji disciplínu a smysl pro
povinnost i za nepfiízniv˘ch podmínek. Na
zasedání AS UK dostane kaÏd˘ senátor
jako obãerstvení jeden sladk˘ koláã, jeden
slan˘ rohlík, kávu a vodu, ty ov‰em sní
a vypije bûhem dopoledne. Vzhledem
k délce zasedání senátofii v prÛbûhu
odpoledne vypili i v‰echnu vodu, takÏe ke
konci bylo zasedání hladové a Ïíznivé.
Postupnû navíc klesala teplota v zasedací
místnosti.
Tak dlouhé zasedání jsem za dobu svého
mandátu je‰tû nezaÏil. Pokud by mûlo to
pfií‰tí probíhat podobnû, tak uÏ si patrnû
budeme muset pfiibalit i svaãinu, pokud
se chceme drÏet lékafiského doporu-
ãení, Ïe ãlovûk má mít pravidelnou
stravu.

SUDOKU
Jak na sudoku? Cílem hlavolamu, kter˘ pravidelnû otiskuje i britsk˘ deník Times, je doplnit tabulku o zb˘vající 
ãíslice 1 aÏ 9 tak, aby se Ïádná ãíslice v Ïádném sloupci, fiádku a ani jednom z devíti ãtvercÛ o hranû 3x3 ãtvereãky
neopakovala.
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