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Koukolík, Franti‰ek:
Pfied úsvitem, po ránu. Eseje o dûtech a rodiãích
Praha, Karolinum 2008, broÏ.,
220 str., 1. vydání, 240 Kã
Publikace vycházející z nov˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ vypráví
v sedmi kapitolách o v˘voji dûtského mozku pfied naroze-
ním a bûhem prvního roku Ïivota. Eseje zab˘vající se
citov˘m Ïivotem,poznáváním,pamûtí, jazykem a fieãí a v˘vo-
jem ãíselného smyslu ukazují, Ïe uÏ nejmen‰í dûti poznávají,
pamatují si a proÏívají jevy daleko hloubûji a ‰ífie, neÏ jsme

si dokázali je‰tû pfied nedávnem pfiedstavit. ·estimûsíãní dûti bezpeãnû rozli‰ují
správné v˘sledky jednoduch˘ch aritmetick˘ch operací od nesprávn˘ch, jsou pod-
statnû „chytfiej‰í“ a pfiitom kfiehãí, neÏ tu‰íme. Lze jim snadno nevûdomû nebo
vûdomû ublíÏit a tûÏce je po‰kodit na dlouhou dobu, nûkdy na cel˘ Ïivot.Text nej-
novûj‰í knihy Franti‰ka Koukolíka chce pfiispût k lep‰ímu pochopení Ïivota dûtí.
DoplÀují jej vysvûtlivky nûkter˘ch probíran˘ch jevÛ a pojmÛ a obrazová pfiíloha.
ISBN 978-80-246-1496-0

Dejmek, Jindfiich:
Edvard Bene‰. Politická biografie ãeského 
demokrata. âást druhá – Prezident republiky
a vÛdce národního odboje (1935–1948)
Praha, Karolinum 2008, váz.,
792 str., 1. vydání, 480 Kã
Druhá ãást politické biografie Edvarda Bene‰e se vûnuje
období od roku 1935, kdy je uÏ profesnû i lidsky vyzrál˘
politik s pfiehledem po sloÏité mezinárodní situaci jmeno-
ván prezidentem âSR, aÏ do pováleãn˘ch let

poznamenan˘ch marn˘mi snahami o záchranu demokracie. Kniha pfiiná‰í chrono-
logick˘ obraz „mnichovské krize“, druhého ãeskoslovenského odboje a budování
pováleãné republiky, dosud roztfií‰tûn˘ v rozsáhlé literatufie a faktografii, a sjedno-
cuje ho dramatick˘m politick˘m pfiíbûhem osobnosti, která se stala spolutvÛrcem
i obûtí ãesk˘ch dûjin.
ISBN 978-80-246-1473-1

Tobolka, Zdenûk Václav:
MÛj deník z první svûtové války
Praha, Karolinum 2008, broÏ.,
558 str., 1. vydání, 380 Kã
Deník ZdeÀka Václava Tobolky, prorakousky orientova-
ného mladoãeského poslance, v dobû první republiky
sociálního demokrata, historika a zakladatele moderního
ãeského knihovnictví, dokumentuje váleãn˘ v˘voj ães-
k˘ch elit v letech 1914–1918. Kniha pfiiná‰í pohled
z nezvyklého úhlu – pomíjí zahraniãní odboj a zab˘vá se

pfiedev‰ím v˘vojem ãeské vnitrorakouské politiky.Vûnuje se napfiíklad zinscenova-
nému procesu s Karlem Kramáfiem a Aloisem Ra‰ínem a vzniku ãesk˘ch,
k mocnáfiství loajálních politick˘ch organizací. Deník obsahuje ãetné citace dobo-
v˘ch vefiejn˘ch projevÛ, korespondence a novinov˘ch ãlánkÛ. Knihu doplÀuje studie
editora Martina Kuãery.
ISBN 978-80-246-1283-6

Petrusek, Miloslav:
…aÈ je stÛl k poho‰tûní prostfien .̆ Úvahy a eseje k 660. v˘roãí zaloÏení 
Univerzity Karlovy v Praze
Praha, Karolinum 2008, váz., 240 str., 1. vydání, 250 Kã
K leto‰nímu v˘roãí 660 let od zaloÏení Univerzity Karlovy pfiispívá Nakladatelství Karolinum ojedinûlou publikací. Autorem
zámûrnû netradiãní pocty alma mater ãeské vzdûlanosti je profesor sociologie Miloslav Petrusek.Tato v˘razná osobnost splÀuje
v‰echny pfiedpoklady pro zasvûcen˘ a zároveÀ poutav˘ pohled na minulou i souãasnou podobu univerzity. Na jednu stranu je s ní
autor velmi úzce spjat – vyuãuje zde, v devadesát˘ch letech byl dûkanem Fakulty sociálních vûd a na pfielomu tisíciletí pÛsobil ve
funkci prorektora UK – na druhou stranu vÛãi ní má profesionální odstup a nadhled potfiebn˘ k nezaujaté a originální perspektivû.
Soubor jeho úvah a esejÛ, kter˘ si do názvu vetkl slova ze Zakládací listiny Univerzity Karlovy z roku 1348, nesupluje ani nesleduje
jiÏ existující ãtyfisvazkové Dûjiny (Karolinum 1995–1998), ale jde napfiíã dûjinami a obory, událostmi a pfiíbûhy a hledá jejich skryté
souvislosti. Propojuje tak tradici s aktualitou, historické se svrchovanû souãasn˘m a váÏné s lehce groteskním v perspektivû, která
pfiekraãuje horizont „spoleãnosti vûdûní“ smûrem k „informaãní“ ãi „globální“ spoleãnosti.V jedenácti volnû komponovan˘ch oddí-
lech se Petruskovi dafií pfiipomenout dnes uÏ v‰eobecné, zavazující dûdictví, které nám univerzita zanechává, stejnû jako pfiíbûhy,
osobnosti a texty obohacující celek o subjektivní vizi. Zastavuje se i u kaÏdodenní praxe chodu UK, dÛraz v‰ak vÏdy klade na pfie-
sah za tento rozmûr – smûrem ke „kulturní kaÏdodennosti“, k hlub‰ím otázkám vzdûlávání a vûdûní, zahraniãnímu kontextu ãi úloze
nov˘ch technologií v celé struktufie univerzitních aktivit. Nelze si pfiedstavit, Ïe by Ïivá, promûÀující se a inspirativní tváfi souãasné
Univerzity Karlovy na‰la lep‰í svûdectví, neÏ je pfiítomná slavnostní, a pfiesto naprosto neformální a otevfiená kniha.
ISBN 978-80-246-1448-9

Mal ,̆ Petr:
Optika
Praha, Karolinum 2008, váz.,
353 str., 1. vydání, 330 Kã
Uãebnice vznikla na základû pfiedná‰ek z optiky pro stu-
denty fyziky na Matematicko-fyzikální fakultû UK.Text je
pfiedev‰ím úvodem pro dal‰í studium optiky, ale také
zdrojem informací pro studenty, ktefií se v budoucnu
budou vûnovat jin˘m oborÛm, na nichÏ se jiÏ optika dále
nevyuãuje. Vzhledem k tomu, Ïe optika je tradiãní sou-

ãástí univerzitního základního kurzu fyziky, je uãebnice zamûfiena na klasickou (tedy
ne kvantovou) optiku. NezÛstává jen u obvykl˘ch oblastí (elektromagnetická
povaha svûtla, geometrická a pfiístrojová optika, ohyb a interference svûtla, kohe-
rence svûtla), ale zahrnuje i nûkterá témata z modernûj‰í optiky (Fourierova optika,
vláknová optika, laserová fyzika, nelineární optika).
ISBN 978-80-246-1342-0

Reznikow, Stéphane:
Frankofilství a ãeská identita (1848–1914)
Praha, Karolinum 2008, broÏ.,
562 str., 1. vydání, 450 Kã
V dobách habsburské monarchie se Francie zaãala
âechÛm jevit jako potenciální spojenec, politick˘ model,
kulturní vzor a také prostfiedník integrace do západní
Evropy. Frankofilství se ‰iroce prolnulo s ãesk˘m vlaste-
nectvím, coÏ byl v Evropû druhé poloviny 19. století
mimofiádn˘ jev, kter˘ nebyl pouh˘m projevem spoleãen-

ského snobismu. âe‰i sv˘m frankofilstvím ãelili ponûmãování, vyjadfiovali jím pasivní
rezistenci k Vídni, vyuÏívali ho v politick˘ch zápasech mezi stranami a nastavovali
jím sami sobû zrcadlo.Tím v‰ím frankofilství pfiispívalo k budování národní identity.
Dílo historika Stéphana Reznikowa vûnované úloze frankofilství pfii vytváfiení
moderní evropské kultury je doposud nejpodrobnûj‰ím prÛvodcem dûjinami
vztahu ãeského národa k Francii v uvedeném období.
ISBN 978-80-246-1437-3

Beke‰ová, Martina; Fidlerová,Alena a kol.:
Repertorium rukopisÛ 17. a 18. století z muzejních
sbírek v âechách. Díl II, K–O
Praha, Karolinum 2008, váz.,
894 str., 1. vydání, 480 Kã
Pokraãování rozsáhlého projektu Repertoria rukopisÛ 17.
a 18. století navazuje na 1. díl vydan˘ rovnûÏ ve dvou svaz-
cích v roce 2003. Obsahuje soupis dochovan˘ch
bohemikálních rukopisÛ z muzejních sbírek v místech poãí-
najících písmeny K–L (1. sv.) a M–O (2. sv.). Znaãnou ãást

rukopisÛ opût tvofií modlitební knihy, mravnû nabádavé spisy, lékafiské knihy a jiné
praktické pfiíruãky pro bûÏn˘ Ïivotní provoz ãeského venkova a malého mûsta 17.
a 18. století. Publikace systematizuje a doplÀuje obtíÏnû dostupné a roztrou‰ené
údaje a upozorÀuje na rukopisy s v˘znaãnou v˘tvarnou kvalitou formou bohaté
obrazové pfiílohy.
ISBN 978-80-246-1459-5
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Kolegynû a kolegové,
váÏení zájemci o dûní 
na Univerzitû Karlovû,

vítám vás u dal‰ího ãísla univerzitního
ãasopisu Forum. Jak se stalo zvykem, ãíslo
se pfieváÏnû zab˘vá rÛzn˘mi aspekty jed-
noho hlavního tématu. Na stránkách
pfiedchozích ãísel Fora jsme se uÏ vûno-
vali studentÛm, záleÏitostem dÛleÏit˘m
hlavnû pro akademické pracovníky i aka-
demick˘m funkcionáfiÛm. Dnes je na fiadû
dal‰í velká a dÛleÏitá skupina, dosud snad
trochu opomíjená – totiÏ ti, kdo uÏ na‰i
univerzitu absolvovali (a pfiitom uÏ na ní
nezbytnû dále nestudují nebo nepracují).
Pfii slavnostním, tradiãním promoãním
aktu ve Velké aule Karolina, kter˘ dovr-
‰uje absolutorium studia na Univerzitû
Karlovû (promoce ve Velké aule Karolina
dnes ukonãuje v‰echna studia na UK;
brzy v‰ak budou takto konãit zfiejmû jen
studia magisterská a doktorská, zatímco
absolventi bakaláfiského stupnû by mûli
b˘t promováni v novû zrekonstruované
barokní budovû MFF na Malostranském
námûstí), se dosavadní studenti a nadchá-
zející absolventi vefiejnû zavazují, Ïe svou
alma mater „piam perpetuo memoriam
habituros eiusque res ac rationes, quoad
poteritis, adiuturos“, tedy volnû pfielo-
Ïeno „navÏdy uchovají ve vdûãné pamûti
a budou jí pomáhat“. A dále, Ïe nabyté
vûdomosti budou pouÏívat k v‰eobec-
nému prospûchu. I kdyÏ promotor pfied-
ná‰í slavnostní sponzi podle dávné
tradice v latinû, které dnes vût‰ina absol-
ventÛ moc nerozumí, pfieklad je k dispo-
zici a závaznost tohoto trvalého
pfiihlá‰ení se k univerzitû to jistû
v nejmen‰ím nesniÏuje.
Dûjiny nedávné i dávnûj‰í poskytují ne-
sãetnû dÛkazÛ, Ïe absolventi na‰í univer-
zity berou tento závazek váÏnû. Alumni
patfiili a patfií k v˘kvûtu ãeské a stfiedo-
evropské vzdûlanosti a k tûm, kdo zásad-
ním zpÛsobem ovlivÀovali a ovlivÀují jak
chod vûcí vefiejn˘ch (politika, kultura,
vûda), tak dûní v úspû‰n˘ch a v˘znamn˘ch
institucích komerãního charakteru.
S rozvojem mezinárodních vztahÛ uni-
verzity v posledních dvou dekádách je
ãím dále samozfiejmûj‰í, Ïe skoro kaÏd ,̆
kdo má s univerzitou co do ãinûní, proÏil

stáÏ na zahraniãní univerzitû. Pfiib˘vá
tûch, ktefií mají zku‰enost s faktem, Ïe
zejména v anglosaském svûtû je vztah
univerzit s jejich alumni podstatnû tûs-
nûj‰í, neÏ kdy bylo zvykem u nás.
Sympatické je, Ïe – moÏná i pod vlivem
zmínûn˘ch zahraniãních zku‰eností
a srovnání – v poslední dobû viditelnû
akcelerují snahy nûkter˘ch fakult o aktiv-
nûj‰í kontakt s b˘val˘mi studenty. I na
pÛdû „celouniverzitního“ Spolku absol-
ventÛ a pfiátel UK (o jehoÏ aktivitách
Forum pravidelnû informuje) probíhají
v poslední dobû debaty, jak udûlat spolek
zajímavûj‰ím pro vût‰í poãet b˘val˘ch
studentÛ. Univerzita zahájila systematick˘
proces získávání zpûtné vazby o hodnotû
studia od absolventÛ doktorsk˘ch pro-
gramÛ.A s podporou univerzity vznikající
celouniverzitní studentská unie dává
nadûji, Ïe mnozí, kter˘m se v její ãinnosti
zalíbí, budou chtít v nûãem podobném
pokraãovat i po absolutoriu.
O mnohém z tohoto dûní se podrobnûji
doãtete na následujících stránkách.
V‰echny studenty i profesory ov‰em
v tûchto dnech ãeká jakési „miniabsolu-
torium“, totiÏ dokonãení dal‰ího roãníku.
Pfieji proto studentÛm úspû‰né zkou‰-
kové období a v‰em ãtenáfiÛm vydafiené
léto, v nûmÏ naãerpají nov˘ch sil.

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
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● 4. – 6. dubna 2008
Sportovní hry UK
Ve dnech 4. aÏ 6. dubna se konaly v Hostivafii Sportovní hry
Univerzity Karlovy. Nûkolikanásobn˘ mistr svûta a Evropy
v aerobiku Petr Jánsk˘ vedl páteãní podveãerní soutûÏ ve spor-
tovním aerobiku Master class, na kterou se se‰lo témûfi ãtyfiicet
studentek v‰ech praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol. V sobotu dopoledne
patfiil hostivafisk˘ bazén plavcÛm, ktefií pfiijeli ze v‰ech praÏsk˘ch
‰kol.Více neÏ padesát plavcÛ soutûÏilo v ‰esti individuálních sou-
tûÏích a v pûti ‰tafetách. DruÏstvo Pedagogické fakulty se stalo
mistrem UK pro rok 2008 ve futsalu, kdyÏ se mu podafiilo v závû-
reãném souboji porazit t˘m 1. lékafiské fakulty. Nedûlní ráno pat-
fiilo volejbalistÛm a poslední sportovní soutûÏí her byl turnaj ve
stolním tenisu. Bûhem tfií dnÛ se v hostivafiském areálu zúãast-
nilo sportovních soutûÏí témûfi 350 studentÛ.

● 5. a 6. dubna 2008 
Den otevfien˘ch dvefií 
V rámci oslav 660. v˘roãí zaloÏení Univerzity Karlovy se pro
vefiejnost otevfiely rekonstruované prostory historického kom-
plexu Karolina vãetnû reprezentaãních a zasedacích místností,
jako je napfi. tzv. Mázhaus, Císafisk˘ sál,Vlasteneck˘ sál a samo-
zfiejmû Velká aula. Jedním z lákadel prohlídky bylo také sklepení
z románsko-gotické doby, kde náv‰tûvníci obdivovali napfi. uni-
kátní románskou studnu.

Ve sklepních prostorách byla instalována expozice pfiipomínající
základní mezníky z dûjin UK. PfiiblíÏila prostfiedí praÏského obec-
ného uãení, v˘uku a stavební v˘voj nejstar‰í z dochovan˘ch
budov univerzity – Karolina.
Karolinum si pfii‰lo prohlédnout témûfi 4 000 náv‰tûvníkÛ a nej-
vût‰í zájem byl o vystavené taláry univerzitních hodnostáfiÛ a uni-
verzitní insignie.Vefiejnost mûla moÏnost prohlédnout si unikátní
prostory naposledy v dubnu 2003.

● 7. a 8. dubna 2008 
Zasedání Rady konsorcia EUROPAEUM

Na Zasedání Rady kon-
sorcia Europaeum pfiijelo
deset zástupcÛ nejprestiÏ-
nûj‰ích univerzit v Evropû,
ktefií v Karolinu spoleãnû
projednávali v˘sledky své
práce a dal‰í plány do
budoucna. Europaeum je
sdruÏením evropsk˘ch

univerzit, které funguje jako otevfiená akademická síÈ. Bylo zalo-
Ïeno v roce 1992 a Univerzita Karlova se stala ãlenem tohoto
konsorcia v roce 2000. Cílem Europaea je mimo jiné zlep‰ení
spolupráce mezi jednotliv˘mi univerzitami, hledání pfiíleÏitostí
pro spoleãn˘ rozvoj panevropsk˘ch iniciativ a také podpora tûch,

● 7. 4. 2008 
Slavnostní zasedání vûdecké rady UK
Univerzita Karlova v Praze dne 7. dubna 2008 na slavnostním
zasedání vûdecké rady UK u pfiíleÏitosti 660. v˘roãí zaloÏení uni-
verzity udûlila v Karolinu ãtyfii ãestné doktoráty. Oblasti, v nichÏ
byly tituly udûleny, jsou fiímské právo, farmakologie, filozofie
a materiálová fyzika. Doktoráty pfievzali: prof. Johan Albert
Ankum, z Universitet Amsterdam, Nizozemí, za celoÏivotní
vûdecké dílo v oblasti fiímského práva, organizaãní aktivity v této
oblasti a podporu poskytovanou mlad˘m právním romanistÛm
a za zásluhy o obnovu vûdy o fiímském právu na Univerzitû

Karlovû. Salvador Moncada, MD, Ph.D., z University College
London,Velká Británie – za celoÏivotní prÛkopnické dílo v oblasti
farmakologie a fyziologie cirkulace v krevním fieãi‰ti a formování
vaskulární biologie, za v˘znamn˘ pfiínos k pochopení funkce
endotelu a pfievedení objevÛ nov˘ch agens do léãby cévních
poruch. Ing. Ivan Chvatík, CTS, âR – za mimofiádn˘ pfiínos pro
rozvoj ãeské filozofie a jejího postavení v akademickém svûtû
doma i v zahraniãí. Prof. Teruo Kishi, National Institute for
Materials Science, Japonsko – za mimofiádné celoÏivotní dílo
v oblasti materiálové fyziky a za podporu ãeské vûdy a ‰kolství
v tomto oboru.
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ktefií se zab˘vají v˘zkumem problémÛ a otázek t˘kajících se sou-
ãasné Evropy a její budoucnosti.

● 10. dubna 2008
Historie, souãasn˘ stav a perspektivy univerzit (Úsvit
nebo soumrak akademické samosprávy?)

Dne 10. dubna 2008 probûhla v prostorách Karolina konference
Historie, souãasn˘ stav a perspektivy univerzit (Úsvit nebo sou-
mrak akademické samosprávy?). V dopoledních hodinách se na
spoleãném zasedání ve Vlasteneckém sále za fieãnick˘m pultem
vystfiídali poslední tfii emeritní rektofii univerzity prof. PhDr.
Radim Palou‰, CSc., Dr.h.c., prof. JUDr. Karel Mal ,̆ DrSc., Dr.h.c.,
a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Dr.h.c., a souãasn˘ rektor prof.
RNDr. Václav Hampl, DrSc. V odpoledních hodinách probíhalo
jednání ve tfiech rÛzn˘ch sekcích: humanitní, právní a ekono-
mické. Po krátké diskusi pfiijali pfiítomní komuniké, ve kterém se
mimo jiné praví, Ïe „historické zku‰enosti prokázaly, Ïe pokud
zásahy státní moci, aÈ jiÏ totalitní, ãi jiné, nerespektují práva uni-
verzit na svobodn˘ akademick˘ Ïivot, po‰kodí nejen rozvoj vûdy
a vzdûlávání, ale i cel˘ kulturní a hospodáfisk˘ Ïivot spoleãnosti.
Otevfienost vysok˘ch ‰kol a jejich interakce se spoleãností musí
vycházet ze vzájemné potfieby a ze základního pfiedpokladu, Ïe
autonomie a samospráva univerzit je pfiirozen˘m prostfiedím
jejich existence a kreativity ve vûdû a vzdûlávání. Univerzita musí
b˘t uspofiádána jako autonomní instituce, která se spravuje sama
sv˘mi vlastními orgány v rámci sv˘ch vnitfiních norem. Pfiitom je
prosta jak˘chkoli vlivÛ vnûj‰í politické a ekonomické moci“.
(Cel˘ text komuniké naleznete na: http://iforum.cuni.cz/IFO-
RUM-5318.html)

● 7. dubna 2008
Oslavy 50. v˘roãí ãeského Egyptologického ústavu FFUK
Dne 7. dubna 2008 zahájil prezident republiky Václav Klaus
v Egyptském muzeu v Káhifie v˘stavu Discovering Ancient Egypt:
Fifty Years of the Egyptian-Czech Collaboration in Archeology,
která se koná u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí zaloÏení âeského (dfiíve
âeskoslovenského) egyptologického ústavu Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Jejím prostfiednictvím se mohou
náv‰tûvníci seznámit s vybran˘mi pfiedmûty objeven˘mi ãesk˘mi
egyptology bûhem v˘zkumu ãeské archeologické koncese

v Abúsíru. U pfiíleÏitosti káhirské
v˘stavy byla ve spolupráci Filozofické
fakulty a nakladatelství Togga publiko-
vána kniha autorÛ Miroslava Vernera
a Hany Bene‰ovské Unearthing
Ancient Egypt. Fifty Years of the
Czech Archaelogical Exploration in
Egypt, která dokumentuje historii
padesáti let ãinnosti ãesk˘ch egypto-
logÛ a zároveÀ slouÏí jako katalog zmí-
nûné v˘stavy. V˘stavu doprovodil také
workshop.

● 18. – 27. dubna 2008
V˘stava Odkr˘vání starého Egypta v Lichten‰tejnském
paláci v Praze 
Úfiad vlády âR, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum a âesk˘
egyptologick˘ ústav Filozofické fakulty UK pofiádají pod zá‰titou
pfiedsedy vlády Mirka Topolánka u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí zaloÏení
âeského egyptologického ústavu FF UK v˘stavu nazvanou
Odkr˘vání starého Egypta – V˘stava k 50. v˘roãí zaloÏení âeského
egyptologického ústavu. Jedineãné fotografie a více neÏ stovka
pfiedmûtÛ nabízejí moÏnost setkat se se star˘m Egyptem a sezná-
mit se s v˘zkumy ãesk˘ch egyptologÛ za uplynulé pÛlstoletí.

● 16. – 17. dubna 2008
Konference Vûda v pohybu pohyb ve vûdû

V Malé aule historické budovy Karolina byla slavnostnû zahájena
mezinárodní studentská vûdecká konference Vûda v pohybu
pohyb ve vûdû. Stalo se tak za úãasti rektora prof. RNDr.Václava
Hampla, DrSc., RNDr. Jana Hendla, CSc., pfiedsedy ãeské kinan-
tropologické spoleãnosti, doc. MUDr. Jana Hellera, CSc., prodû-
kana pro vnûj‰í vztahy FTVS UK, a zástupcÛ studentstva z âech
i zahraniãí. Profesor Hampl vyzdvihl dÛleÏitost mezinárodní kon-
ference tohoto typu a popfiál celému podniku mnoho zdaru.
DÛleÏitost tohoto poãinu podtrhl i doktor Hendl, kter˘ to jasnû
demonstroval na zájmu ‰iroké vefiejnosti o sport. Nejde uÏ jen
o zdokonalování sportovních technik pro zv˘‰ení v˘konu, ale
i pro zdraví a radost ze sportu.Tato a jí podobné akce mají velik˘
smysl hlavnû jako pfiíleÏitost pro v˘mûnu poznatkÛ, které pak
vedou k lep‰í spolupráci v této oblasti, jak fiekl prodûkan FTVS
docent Heller.
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● 17. – 18. dubna 2008
Nové jevy v právu na poãátku 21. století 
Pod zá‰titou rektora UK se konala v Karolinu mezinárodní konfe-
rence Nové jevy v právu na poãátku 21. století, pofiádaná
Právnickou fakultou UK v rámci jejího v˘zkumného zámûru
Kvantitativní a kvalitativní promûny právního fiádu na poãátku 
3. tisíciletí. Na konferenci byli pozváni zástupci v‰ech tfií klíãov˘ch
mocí ve státû – v˘konné, zákonodárné a soudní – a dále i pfiedsta-
vitelé sféry bankovní a kontrolní. Smyslem konference bylo, aby se
kaÏd˘ z tûchto pfiedstavitelÛ vyjádfiil ze svého pohledu k souãas-
nému vztahu práva a nov˘m jevÛm, které se v právu rodí. Nosn˘m
motivem fiady vystoupení byl vztah psaného práva a práva soud-
covského.Toto téma zaznûlo jak v projevech pfiedsedy senátu, tak
do jisté míry i v projevu dr. Rychetského, pfiedsedy Vlãka a také
u rektora UK prof. Hampla. Pfiíspûvky se zab˘valy otázkou, do jaké
míry je tfieba mít skuteãnû siln˘ zákon, v nûmÏ jsou popsány
v‰echny detaily, coÏ v‰ak nûkdy vede k znepfiehlednûní legislativy
a k pfietíÏenosti, a do jaké míry by mûl b˘t vût‰í dÛraz kladen na
aplikaãní praxi, úvahu soudÛ a vÛbec orgánÛ, které právo aplikují.
Guvernér Centrální banky se zam˘‰lel nad problémem souãasné
krize finanãních trhÛ, kde se vytváfií velmi silné nástroje regulace,
a pfiitom se zapomíná na klasické, základní principy jejich fungování.
Projev pfiedsedy Dohnala navázal na rektorovu my‰lenku, Ïe jsme
v na‰í spoleãnosti neustále svûdky pohrdání právem na nejrÛznûj-
‰ích úrovních.V˘stupem konference nebude klasick˘ sborník – PF
plánuje vydání ãtyfisvazkové monografie, jeÏ bude shrnovat nejen
my‰lenky, které zaznûly na konferenci, ale která bude zároveÀ
v˘stupem pûtiletého v˘zkumného zámûru Kvantitativní a kvalita-
tivní promûny právního fiádu na poãátku 3. tisíciletí, realizovaného
pod vedením prof. Michala Tomá‰ka z PF UK.

● 20. dubna 2008
Nové médium www.ukacko.cz
Dne 20. dubna byl spu‰tûn celouniverzitní studentsk˘ portál
www.ukacko.cz. Nové médium referující o Ïivotû UK a jejích
profesorÛ a studentÛ patfií do skupiny UK Media stejnû jako
ãasopisy Sociál a FFakt.

● 21. dubna 2008
Vznikla Studentská unie UK
V Praze byla oficiálnû zaregistrována Studentská unie UK, o. s., na
jejímÏ vzniku se podílí sedm studentsk˘ch spolkÛ ze ãtyfi fakult.
Do budoucna se poãítá s roz‰ífiením na celou univerzitu a se
zavedením fyzického ãlenství vedle souãasného spolkového.
Cílem SU UK je napomáhat v˘mûnû zku‰eností mezi ãlensk˘mi
spolky, podporovat a pofiádat akce s celouniverzitním dopadem
a za‰tiÈovat drobná zájmová sdruÏení a studentské krouÏky.
âinnost SU UK se naplno rozbûhne v zimním semestru 2008.

● 23. dubna 2008
Lidská práva a humanitární pomoc: v˘sada pomáhat
druh˘m
V rámci Evropského diskusního fóra probûhla ve Vlasteneckém
sále historické budovy Karolina pfiená‰ka Lidská práva a humani-

tární pomoc: v˘sada pomáhat druh˘m. Na této pfiedná‰ce pfied-
stavila baronka Cox of Queensbury ãinnost organizace HART.
Tato organizace se zamûfiuje na „zapomenuté lidi v zapomenu-
t˘ch zemích“. SnaÏí se pomáhat v oblastech, které zatím unikají
pozornosti velk˘ch organizací, ale kde pfiesto dochází k poru‰o-
vání lidsk˘ch práv a kde lidé trpí mnoha rÛzn˘mi zpÛsoby.
Organizace pÛsobí po celém svûtû, hlavnû v Rusku, Arménii,
Barmû a v nûkolika africk˘ch zemích.

● 23. dubna 2008
Semináfi na téma univerzitní nemocnice
Na semináfii pofiádaném vedením UK byla probírána problema-
tika chystané transformace fakultních nemocnic vãetnû 
aktuálního dûní a moÏného v˘voje. Zájemci naleznou související
dokumenty k tématu UNIVERZITNÍ NEMOCNICE na 
stránkách ãasopisu i-FORUM (http://iforum.cuni.cz/IFORUM-
5149.html).

● 24. dubna 2008
Historicky první udûlení cen za tvÛrãí poãin a za 
prezentaci Univerzity Karlovy 
Dne 24. dubna 2008 pfiedal v praÏském Karolinu rektor UK prof.
Václav Hampl doc. Davidovi Vokrouhlickému z Astronomického
ústavu MFF UK Cenu za tvÛrãí poãin Univerzity Karlovy v Praze.
Docent Vokrouhlick˘ je spoluautorem studie oti‰tûné v prestiÏ-
ním ãasopise Nature, která poskytla nov˘ pohled na teorii hro-
madného vyhynutí druhÛ na rozhraní druhohor a tfietihor vlivem
dopadu kosmického tûlesa. AutorÛm se podafiilo objevit, Ïe

spr‰ka tûles z rodiny
Baptisina tvofií pod-
statnou ãást v‰ech
tûles, se kter˘mi se
Zemû v posledních
100 milionech rokÛ
srazila. S více neÏ
devadesátiprocentní
pravdûpodobností je
rodina Baptisina také
zdrojem tûlesa, které
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vytvofiilo kráter Chicxulub. Docent Vokrouhlick˘ se vûnuje
témûfi patnáct let dynamice mal˘ch tûles sluneãní soustavy,
Jarkovského a YORP jevu.Cena za tvÛrãí poãin se udûluje za
v˘znamn˘ a originální tvÛrãí poãin, napfiíklad odbornou ãasopi-
seckou nebo kniÏní publikaci, umûlecké dílo, pofiádání v˘stavy,
realizovan˘ patent apod.

Rektor dále pfiedal vedoucím
pfiedstavitelÛm âeského egyp-
tologického ústavu FF UK
Cenu za prezentaci Univerzity
Karlovy v Praze. Pfiedání se za
egyptology zúãastnili fieditel
âeského egyptologického
ústavu prof. PhDr. Ladislav
Bare‰, CSc., a fieditel koncese
pro v˘zkum lokality Abúsír
prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.
Cena se udûluje za pozitivní
poãin, kter˘ má v˘znamn˘
dopad na vytváfiení obrazu

vnímání UK v Praze u ‰iroké vefiejnosti. Cena mÛÏe b˘t udûlena
jednotlivci, pfiípadnû skupinû, bez ohledu na pfiíslu‰nost k akade-
mické obci univerzity. Rektor pfiipomenul úspûchy, kter˘ch egyp-
tologové dosáhli: mj. objev unikátní dvojité pyramidy (Lepsius 
ã. 25) v Abúsíru, objevení neporu‰ené pohfiební komory knûze
Nekona v Iufaovû ‰achtové hrobce v Abúsíru, objev hrobky nej-
vy‰‰ího soudce Intiho v Abúsíru a objev vesnic a statkÛ a pod-
zemních zavodÀovacích kanálÛ z pozdní fiímské doby v oáze
el-Hajez.
Obû novû zfiízené ceny, jejichÏ statuty projednal Akademick˘
senát UK je‰tû v závûru roku 2007, byly letos udûleny poprvé –
v rámci oslav 660. v˘roãí alma mater.

● 25. dubna 2008
UK ocenila zlatou pamûtní medailí Jana G.Wienera

V Malé aule historické budovy Karolina probûhlo slavnostní 
pfiedání Zlaté medaile UK profesoru Janu G.Wienerovi. Byl tak
ocenûn za své zásluhy v protifa‰istickém odboji. Prof.Wiener se
také velice zaslouÏil o seznámení americké vefiejnosti s ãesko-
slovensk˘mi dûjinami a kulturou a byl neúnavn˘m propagátorem

„ideálÛ humanitních“, bojovníkem za svobodu, demokracii
a názorovou toleranci. Od roku 1991 aÏ do souãasnosti pÛsobí
jako hostující profesor soudob˘ch dûjin pro zahraniãní studenty
na Filozofické fakultû UK.

● 25. dubna 2008
Udûlení ãestné vûdecké hodnosti doktora honoris
causa
Ve Velké aule historické budovy Karolina probûhlo slavnostní
udûlení ãestné vûdecké hodnosti doktora honoris causa histo-
rick˘ch vûd „za mimofiádné zásluhy o vzájemné poznání na poli
ãesko-francouzsk˘ch kulturních a historick˘ch vazeb 19. a 20.
století a za zásadní pfiínos ke zkoumání stfiedoevropské kultury
v evropském kontextu“. Cenu pfievzal prof. Dr. Antoine Marès,
fieditel Institutu slovansk˘ch studií v PafiíÏi a vedoucí katedry
stfiedoevropsk˘ch dûjin na Université Paris-Sorbonne.

Z AKCÍ P¤IPRAVOVAN¯CH
NA UK

Konference mlad˘ch slavistÛ IV
Slovanské jazyky a literatury: hledání identity
Ve dnech 22. a 23. fiíjna 2008 pofiádají studenti a doktorandi
Ústavu slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch studií FF UK jiÏ ãtvrt˘
roãník Konference mlad˘ch slavistÛ pod názvem Slovanské
jazyky a literatury: hledání identity. Zámûrem tohoto setkání je
seznámit studenty, ktefií se zab˘vají slovanskou filologií a spfiíz-
nûn˘mi obory, s badatelskou ãinností kolegÛ z jin˘ch, i zahraniã-
ních univerzit. Cílem konference bude konfrontovat rÛzné
pohledy na vybraná témata a vytvofiit prostor k odborné diskusi.
Mezinárodní setkání by mûlo smûfiovat k zasazení slavistiky do
evropského kulturního rámce. BadatelÛm, ktefií vystoupí na kon-
ferenci s referátem, bude nabídnuta moÏnost publikovat pfií-
spûvky ve sborníku recenzovaném pfiedními ãesk˘mi specialisty
v oboru.
Konference je urãena studentÛm vy‰‰ích roãníkÛ, absolventÛm
bakaláfiského a magisterského studia, doktorandÛm a mlad˘m
badatelÛm ve vûku do 35 let. Jednacími jazyky konference budou
opût v‰echny jazyky slovanské. Pro leto‰ní roãník bylo stanoveno
‰est tematick˘ch okruhÛ: 1) Jazyk politické propagandy,
2) Postavení dialektÛ a mikrojazykÛ v období globalizace, 3) Cizí
elementy ve slovansk˘ch jazycích – progres, nebo dekadence?,
4) Národní m˘ty a jejich dekonstrukce, 5) Slovanství: iluze a zkla-
mání, 6) Tematika mûsta a provincie v literatufie. Jednotlivé pfií-
spûvky budou rozdûleny do sekcí, které povedou doktorandi
a ãlenové ÚSVS.
Organizátofii prosí zájemce o úãast na konferenci, aby nejpozdûji
do 15. ãervna 2008 poslali na adresu info@slavkonf.com vypl-
nûn˘ formuláfi pfiihlá‰ky vãetnû strukturované anotace v jazyce
pfiíspûvku a v angliãtinû. Podrobné informace a formuláfie pfii-
hlá‰ky ke staÏení jsou umístûny na www.slavkonf.com.

Zdroj: Redakce ve spolupráci s iforum.cuni.cz.
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● Pedagogiãtí psychologové uãí uãitele 
autodiagnostice

„Nejvût‰ím problémem ãesk˘ch uãitelÛ je pocit nejistoty,“ tvrdí
docentka Isabella Pavelková z Katedry psychologie Pedagogické
fakulty UK. Na uãitele je podle ní nahlíÏeno jako na klíãového
aktéra promûny ‰koly: „Obrovské nároky, které jsou na uãitele
v této souvislosti kladeny, velká oãekávání a kritika ‰koly i uãi-
telÛ nebo zpochybÀování toho, co uãitelé umí, vede k jejich zne-
jistûní.“
Ve v˘zkumném projektu financovaném ministerstvem ‰kolství
hledá t˘m pedagogick˘ch psychologÛ úãinnou metodiku, jak
ãesk˘m kantorÛm pomoci. „Na‰e nabídka zní: autodiagnostika
jako pfiedpoklad a úãinn˘ nástroj sebereflexe uãitele,“ fiíká
Pavelková. Znalost pozadí vlastního chování i vlastních siln˘ch
a slab˘ch stránek mÛÏe uãitelÛm hodnû prospût.
Uãitel totiÏ nepÛsobí na Ïáky jenom tím, Ïe zprostfiedkovává
poznatky, ale taky tím, Ïe fiídí jejich uãební socializaci. Jeho sub-

jektivní teorie o tom, jak˘ je uãitel a jaké Ïáky uãí, hrají v˘znam-
nou roli.
V uãitelské profesi jsou dÛleÏité dvû vûci: dobfie uãit a zaÏívat
profesionální uspokojení, tedy radost z práce. „Obû oblasti
spolu souvisejí a pfiedpokládají hlub‰í sebepoznání, nezkresle-
nou zpûtnou vazbu o úãinnosti vlastního pedagogického pÛso-
bení a na jeho základû objektivní profesionální sebereflexi,“ fiíká
docentka Pavelková, která se v˘zkumem ÏákÛ a uãitelÛ zab˘vá jiÏ
od roku 1977.
„Pod pojmem sebereflexe uãitele rozumíme fiízenou, hodnotící
reflexi uãitele v oblasti vlastní komunikace, v˘uky a hodnocení
ÏákÛ na základû interpretace napfiíklad video- nebo audiozá-
znamÛ v˘uky za úãelem zv˘‰ení vlastních profesních kompe-
tencí. Autodiagnostiku tedy mÛÏeme chápat jako jeden
z v˘znamn˘ch zdrojÛ hlub‰ího sebepoznání,“ popisují vûdci
z Pedagogické fakulty.
Jedním z hlavních cílÛ v˘zkumného projektu, na kterém odbor-
níci na pedagogickou psychologii pracují, je vytvofiení reflexního
a sebereflexního inventáfie (formou fiízen˘ch otázek dojdou
napfiíklad k anal˘ze emocionálního v˘razu ãi porozumûní never-
bálních poselství v komunikaci) a návodu, jak autodiagnostické
údaje standardizovanû interpretovat.
„Pro uãitele je nutné vytvofiit jednoduché metody – mají totiÏ
málo ãasu –, které v‰ak umoÏní hlubokou anal˘zu,“ vysvûtluje
Isabella Pavelková.
Autodiagnostika mÛÏe napomoci v obranû proti nejistotám
a pocitÛm ohroÏení, stane-li se uãitel postupnû expertem na
vlastní profesní ãinnost, na své moÏnosti i slabá místa.
V˘sledky v˘zkumné práce t˘mu docentky Pavelkové a docenta
Hrabala, vûdeckého pracovníka lékafiské fakulty univerzity
v nûmeckém Ulmu zab˘vajícího se mimo jiné problematikou
sebereflexní ãinnosti lékafiÛ, budou slouÏit jako materiál jak pro
graduální, tak postgraduální studium, a dále uãitelÛm, ktefií stu-
dují v˘chovné poradenství.

● Na FHS se podnikatelé uãí zodpovûdnému chování 
Jako na jediné vysoké ‰kole v âesku se na Univerzitû Karlovû uÏ
sedm let rozvíjí studia obãanského sektoru. Aby demokratická
spoleãnost dobfie ‰lapala, musí fungovat nejen státní aparát
a soudy, ale taky musí b˘t fit tfietí neboli neziskov˘ sektor. O to,
aby se úspû‰nû rozvíjel i v âesku, se snaÏí odborníci z Fakulty
humanitních studií. Jako na jediné vysoké ‰kole je na UK akredi-
tovan˘ magistersk˘ obor Studia obãanského sektoru, kter˘ pro
neziskovky pfiipravuje budoucí specialisty. „Neziskov˘ sektor se
uãí tomu, Ïe bude slábnout finanãní vazba na stát, uãí se samo-

HUMANITNÍ VùDY 
NEJSOU ZAS TAK MùKKÉ!

Îádn˘ pfiehnan˘ dÛraz na impakt faktor, Ïádné velké poãítání citací a pfiihlá‰en˘ch patentÛ. Pfiesto jsou humanitní
vûdci pracující na UK úspû‰ní v aplikování v˘sledkÛ sv˘ch v˘zkumÛ do praxe. Jen jsou ty v˘sledky hÛfie spoãitatelné –
ale vûfite: existují. Pfiiná‰íme dÛkaz z pedagogické, evangelické teologické a humanitnûvûdní fakulty.

„Sebepoznání je podstatn˘ krok ke zv˘‰ení profesní motivace a zdravé nezávislosti
ãesk˘ch uãitelÛ,“ fiíká Isabella Pavelková z PedF UK.
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financování, ãlenové a zamûstnanci mají zájem si zvy‰ovat kvali-
fikaci. Tím roste profesionalizace v neziskovém sektoru vãetnû
znalostí komunikace, public relations a sociálního marketingu,“
fiíká docentka Marie Dohnalová z Katedry studií obãanské spo-
leãnosti FHS. Právû sociálnímu marketingu se taky díky absol-
ventÛm UK pomalu uãí i ãeské firmy. Jde o to, Ïe ãást zisku vrací
podniky zpátky do komunity, díky které úspû‰nû fungují. âeské
firmy se stávají sociálnû zodpovûdn˘mi. SnaÏí se chovat ekolo-
gicky, zamûstnávají více postiÏen˘ch lidí a lidí z men‰inov˘ch
etnik nebo ãást pracovní doby sv˘ch zamûstnancÛ vûnují dob-
rovolnick˘m aktivitám. „Vedle Hospodáfiské komory intenzivnû
spolupracujeme taky s praÏskou poboãkou Greater London
Enterprise, jejíÏ pracovníci nám pfiedávají zku‰enosti ze sociál-
ního podnikání v zahraniãí,“ popisuje docentka Dohnalová
mezinárodní kontakty své katedry.
Na semináfie sociálního marketingu chodí ãasto i sami podnika-
telé. Nauãit lidi od byznysu sociální zodpovûdnosti je totiÏ pro
budoucí dobré fungování spoleãnosti a neziskového sektoru
nejdÛleÏitûj‰í. „Na neziskovky je kladen poÏadavek na samofi-
nancování, poÏadavek základních znalostí potfiebn˘ch pro v˘dû-
leãné aktivity. Studenti UK budou na tyto trendy pfiicházející
k nám ze zahraniãí dobfie pfiipravení,“ pochvaluje si docentka
Dohnalová sociálnûvûdní teorie aplikované do praxe.
Dal‰í informace mÛÏete najít zde: www.fhs.cuni.cz/kos,
www.gle.co.uk, www.czechkid.cz, www.socialni-ekonomika.cz

● Badatelé z ETF odstraÀují z biblick˘ch textÛ nánosy
dezinterpretací

Podporovat a koordinovat vûdeckou práci ãesk˘ch biblistÛ je
hlavním cílem Centra biblick˘ch studií (CBS), které sídlí na
Evangelické teologické fakultû UK. I kdyÏ tisíce let staré texty
pro mnohé ztrácí dÛleÏitost, vûdecké zkoumání mÛÏe velmi
zásadnû pfiispût k rozvoji nejen ãeské spoleãnosti. „Zkoumáme

dobové pozadí jednotliv˘ch textÛ, rekon-
struujeme v˘chozí hebrejské, aramejské
nebo fiecké texty, pfiekládáme je a vyklá-
dáme s ohledem na jejich místo v litera-
tufie jejich doby aÏ ke zkoumání jejich
skuteãného nebo moÏného dosahu pro
souãasnou spoleãnost,“ popisuje práci
odborníkÛ z CBS profesor Petr
Pokorn˘ z Evangelické teologické
fakulty. V CBS vznikají také v˘kladové
slovníky dÛleÏité pro interpretaci
pÛvodních náboÏensk˘ch textÛ.
Práce vûdcÛ-biblistÛ se od pokusÛ
a pozorování mikroskopem li‰í nejen metodikou. „Na rozdíl od
tvrd˘ch vûd je na‰e práce ménû pfiesná, protoÏe se zakládá víc
na svûdectví, jako tfieba na právu nebo historii, neÏ na mûfiení.
Ale na druhé stranû je i vûdeãtûj‰í, protoÏe si klade otázky, které
exaktní vûdy, z nichÏ kaÏdá má svoji metodiku, pomíjejí,“ fiíká
Pokorn .̆ KaÏdého z projektÛ CBS se úãastní i doktorandi.Témûfi
polovina fie‰itelÛ grantÛ jsou právû postgraduální studenti.
Badatelé z ETF se snaÏí z biblick˘ch textÛ odstranit letité

nánosy dezinterpretací. „JeÏí‰ovo uãení, jakmile je zaãneme kri-
ticky odli‰ovat od pozdûj‰ích interpretací, má siln˘ sociální
náboj. Sociální rozdíly a pfiítomnost chudoby jsou podle nûj
hlavním zdrojem napûtí a projevem lidského odcizení. Souãasnû
je spojeno s vûdomím, Ïe nenávist není fie‰ením a pohltí ty, kdy
takovou (tfiídní) nenávist podnûcují,“ fiíká Pokorn .̆
Podle nûj je tak v biblick˘ch textech dobfie moÏné najít alterna-
tivní pfiístup k dne‰nímu rychlému a konzumnímu zpÛsobu
Ïivota. „Lidsk˘ Ïivot, konkrétní, neopakovateln˘ Ïivot urãitého
ãlovûka nesmí b˘t nikdy prostfiedkem k dosaÏení nûãeho
jiného,“ pokraãuje Petr Pokorn .̆ „V‰echno ostatní, technika,
politika a tak dále, je jen nezbytn˘ servis pro základní poslání
ãlovûka, které se pfiímo obrací k druhému ãlovûku, zejména
k takovému, kter˘ potfiebuje pomoc,“ vysvûtluje profesor
Pokorn ,̆ kter˘ pfied nedávnem oslavil 75. narozeniny.
Podrobnûji také na: www.etf.cuni.cz/cbs

Autor: redakce

Nejlep‰í pracovní v˘sledky mají podle v˘zkumÛ Marie Dohnalové t˘my, jejichÏ 
ãlenové jsou namixovaní z rÛzn˘ch sociálních a etnick˘ch skupin. 
Více na www.diversity-management.cz.

„JeÏí‰ovskou etikou je hluboce ovlivnûna Deklarace lidsk˘ch práv,“ fiíká Petr Pokorn˘
z ETF UK.
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Následující text vychází z tûchto aktivit
SVP a velice struãnû shrnuje nûkteré
z v˘sledkÛ, vÏdy s odkazem na situaci
absolventÛ Univerzity Karlovy (dále jen
UK) a jejích fakult. Zájemce o dal‰í
a podrobnûj‰í poznatky z v˘zkumÛ uplat-
nûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol v âR
i v zahraniãí mÛÏe nav‰tívit webové
stránky SVP ((ssvvpp..ppeeddff..ccuunnii..cczz)) nebo se
pfiímo obrátit na jeho pracovníky. Struãná
informace v pfiedkládaném ãlánku vychází
pfiedev‰ím z anal˘z zamûstnatelnosti
absolventÛ ãesk˘ch V· v letech
2003–2007 a z mezinárodního v˘zkumu
uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol v pat-
nácti evropsk˘ch zemích a v Japonsku
(Projekt REFLEX), kter˘ byl ukonãen
v roce 2007.

V˘voj poãtu absolventÛ vysok˘ch ‰kol
V posledních letech dochází v âR
k mimofiádnému rÛstu poãtu absolventÛ
V·1. Zatímco v roce 2003 vysoko‰kolsk˘
diplom získalo pfies 32 tisíc studentÛ,
v roce 2007 jich bylo jiÏ témûfi 60 tisíc.
Bûhem pouh˘ch ãtyfi let se tak u nás
poãet absolventÛ takfika zdvojnásobil. Do
znaãné míry je to zpÛsobeno rÛstem
poãtu bakaláfisk˘ch diplomÛ. Zatímco
v roce 2003 absolvovalo necel˘ch 8,5
tisíce bakaláfiÛ, v roce 2007 to bylo takfika
31 tisíc. Poãet magistrÛ se pfiitom ve stej-
ném období zv˘‰il jen asi o 4,5 tisíce na
necel˘ch 27 tisíc. Poãet doktorÛ (absol-
ventÛ doktorsk˘ch programÛ, vedoucích
k získání titulu Ph.D.) se zv˘‰il zhruba
o polovinu, na více neÏ 2 tisíce.
NejenÏe poãet bakaláfiÛ v˘raznû roste,
zvy‰uje se také podíl tûch, ktefií dále

pokraãují ve vysoko‰kolském (zpravidla
magisterském) studiu. Zatímco v roce
2003 pfiedstavovali dále studující asi 56 %
bakaláfiÛ, do roku 2007 se jejich podíl zv˘-
‰il na více neÏ 71 %. Z absolventÛ magis-
terského studia pokraãuje ve studiu
stabilnû zhruba kaÏd˘ sedm .̆
Stále vût‰í podíl absolventÛ, ktefií zÛstávají
ve ‰kole, se promítá do poãtu tûch, ktefií
odcházejí ze ‰kolství a nastupují na trh
práce. PfiestoÏe jejich poãet také stále
roste, dynamika rÛstu zdaleka není taková
jako u v‰ech absolventÛ vysok˘ch ‰kol. Je
v‰ak zfiejmé, Ïe prodluÏování studia
vbrzku narazí na pfiirozené meze a pak se
podíl absolventÛ hledajících práci bude
rychle zvy‰ovat.
V posledních letech opou‰tí ‰kolství kaÏ-
d˘m rokem zhruba 95–100 tisíc absol-
ventÛ rÛzn˘ch stupÀÛ ‰kol. Stále vût‰í
podíl pfiitom pfiipadá na absolventy V·.
Zatímco v roce 2003 ãinil o nûco málo
více neÏ 23 % (z toho necelá 3 % byli
absolventi bakaláfiského studia, necel˘ch
19 % absolventi magisterského studia
a necelá 2 % absolventi doktorandského
studia), v roce 2007 se zv˘‰il na témûfi 
30 % (více neÏ 6 % bakaláfiÛ, skoro 22 %
magistrÛ a 2 % doktorÛ). Roste totiÏ
samozfiejmû i podíl stfiedo‰kolákÛ, ktefií
ze ‰kolství neodcházejí, neboÈ pokraãují
ve vysoko‰kolském studiu (v roce 2003
jich byla asi polovina, v roce 2007 jiÏ
skoro dvû tfietiny).
Co se t˘ãe Univerzity Karlovy (UK), její
podíl na v‰ech absolventech v âR se sní-
Ïil. V roce 2003 mûla necel˘ch 5 tisíc
absolventÛ (z toho 17 % bakaláfiÛ, 75 %
magistrÛ a 8 % doktorÛ) a v roce 2007 jiÏ

témûfi 6 700 absolventÛ (z toho 32 %
bakaláfiÛ, 59 % magistrÛ a 9 % doktorÛ).
Na UK pfiitom jen mírnû vzrostl poãet
absolventÛ, ktefií dále pokraãují ve studiu
(z 25 % na 29 %), zejména díky rÛstu
podílu bakaláfiÛ, ktefií dále studují (z 53 %
na 65 %).

Zamûstnatelnost absolventÛ se
zlep‰uje
Pro anal˘zu v˘voje zamûstnatelnosti
absolventÛ V· na trhu práce a pro srov-
návání situace na jednotliv˘ch ‰kolách
a fakultách pouÏívá SVP speciální míru
nezamûstnanosti, kdy je poãet nezamûst-
nan˘ch absolventÛ vztahován ke v‰em
absolventÛm, ktefií jiÏ nepokraãují ve stu-
diu.V úvahu se pfiitom berou pouze absol-
venti, ktefií získali diplom v období pÛl
roku aÏ jeden rok pfied datem zji‰Èování,
a ze dvou údajÛ o nezamûstnanosti (30. 4.
a 30. 9.) se pak zji‰Èuje celoroãní prÛmûr.
Do poãtu nezamûstnan˘ch tedy nejsou
zapoãítáváni ti absolventi, ktefií ukonãili
studium pfied ménû neÏ pÛl rokem, pro-
toÏe jejich postavení na trhu práce se
v tomto období teprve stabilizuje (tím se
vyluãuje vliv tzv. frikãní nezamûstnanosti).
Úspû‰nost absolventÛ V· v âR se
v posledních nûkolika málo letech zlep-
‰uje, a to i navzdory rostoucímu poãtu
mlad˘ch vysoko‰kolákÛ, ktefií ze ‰kol
vycházejí. V roce 2003 se na trhu práce
objevilo necel˘ch 23 tisíc nov˘ch absol-
ventÛ V· a míra jejich nezamûstnanosti
ãinila takfika 8,5 %, v roce 2007 jich bylo
jiÏ více neÏ 34 tisíc, ale míra nezamûstna-
nosti klesla na necelá 3 %. Není to ov‰em
zpÛsobeno jen lep‰í zamûstnatelností

ABSOLVENTI VYSOK¯CH ·KOL 

NA PRACOVNÍM TRHU
Jan Kouck ,̆ Petr Vofií‰ek a Martin Zelenka

Stfiedisko vzdûlávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen SVP) se dlouhodobû zab˘vá
anal˘zami postavení a uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol (dále jen V·) na pracovním trhu. SVP vytvofiilo vefiejnû
pfiístupn˘ informaãní systém o zamûstnatelnosti absolventÛ V· od roku 2002 do souãasnosti, úãastní se velk˘ch
mezinárodních projektÛ na toto téma a od roku 2006 zaãalo zpracovávat pravidelnou v˘roãní zprávu o postavení
a uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol, kterou zvefiejÀuje vÏdy na podzim daného roku.
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absolventÛ V·, velk˘ vliv hraje i v˘raznû se
sniÏující celková míra nezamûstnanosti na
ãeském trhu práce. Podle âSÚ dosaho-
vala míra nezamûstnanosti v roce 2003
7,8 %, zatímco v roce 2007 jiÏ jen 5,3 %.
Míra nezamûstnanosti absolventÛ V· v‰ak
klesala pfiece jen rychleji a jejich posta-
vení vÛãi celé pracovní síle i vÛãi absol-
ventÛm jin˘ch stupÀÛ ‰kol se tedy dále
zlep‰uje.
Jinou otázkou ov‰em je, jak kvalifikaãnû
nároãná pracovní místa absolventi V·
obsazují, zda nejsou nuceni pfiecházet na
místa, která nevyÏadují vysoko‰kolské
vzdûlání. SVP proto také analyzovalo
zmûny v kvalifikaãní nároãnosti pracov-
ních míst vysoko‰kolákÛ.V˘sledky ukazují,
Ïe vzhledem k pfiíznivému ekonomickému
v˘voji v âR, dynamice na trhu práce
a vytváfiení znaãného poãtu nov˘ch pra-
covních míst k tomu zatím nedochází.
Absolventi V· v roce 2007 pracovali

v prÛmûru na pfiibliÏnû stejnû kvalifikaãnû
nároãn˘ch pracovních místech jako absol-
venti v roce 2003.
NesniÏuje se v‰ak pouze míra nezamûst-
nanosti v‰ech absolventÛ V· jako celku,
ale mezi vefiejn˘mi V· neexistuje ani
jedna, u níÏ by bûhem posledních ãtyfi let
neklesla2. K nejvût‰ímu sníÏení míry neza-
mûstnanosti absolventÛ do‰lo u praÏské
V·CHT a brnûnského VUT. Jen opravdu
nepatrn˘ pokles nastal pouze u VFU
v Brnû. UK, jejíÏ absolventi vykazují v sou-
ãasné dobû druhou nejniÏ‰í nezamûstna-
nost (hned za V·CHT), zaznamenala
prÛmûrn˘ pokles míry nezamûstnanosti.
Zajímavé je v‰ak také se podívat, jak se
tyto rozdíly mezi v‰emi ‰kolami a fakul-
tami v ãase promûÀují. âtyfii pûtiny ze
v‰ech ãesk˘ch (vefiejn˘ch i soukrom˘ch)
V· a fakult mají míru nezamûstnanosti
absolventÛ mezi 0,5 % a 6,9 %. Obû hra-
nice uvedeného (decilového) rozpûtí se

v posledních letech sniÏují, v˘raznûji v‰ak
ta dolní, a rozdíly mezi nejlep‰ími a nej-
hor‰ími ‰kolami se proto spí‰e prohlubují.

A co absolventi fakult UK?
V úrovni zamûstnatelnosti sv˘ch absol-
ventÛ se fiada fakult UK umisÈuje na pfied-
ních místech v âR, stejnû jako celá UK. Je
v‰ak tfieba pfiipomenout, Ïe to není dáno
jen kvalitou a relevancí poskytovaného
vzdûlání, ale také tím, Ïe na UK pfiicházejí
nejlep‰í stfiedo‰koláci a navíc její absol-
venti nastupují na podstatnû pfiíznivûj‰í
trh práce neÏ absolventi vysok˘ch ‰kol
z jin˘ch regionÛ.V˘sledky fakult jsou pre-
zentovány podle skupin oborovû pfiíbuz-
n˘ch fakult, do nichÏ patfií.
V rámci UK pÛsobí fiada lékafisk˘ch fakult,
pfiiãemÏ absolventi vût‰iny z nich se uplat-
Àují velice dobfie. Nejlépe na tom jsou 3.
lékafiská fakulta a Lékafiská fakulta HK,
které v poslední dobû také vykázaly nej-
vût‰í zlep‰ení. Jako ponûkud problematiã-
tûj‰í se jeví 2. lékafiská fakulta. Absolventi
Právnické fakulty UK se v poslední dobû
uplatÀují v rámci v‰ech právnick˘ch fakult
v âR vÏdy nejlépe. Obdobnû je tomu
i u Pfiírodovûdecké fakulty a Matema-
ticko-fyzikální fakulty v rámci pfiírodovûd-
n˘ch fakult. Ve skupinû filozofick˘ch,
teologick˘ch a sociálních fakult3 si dlou-
hodobû v˘bornû vede Katolická teolo-
gická fakulta, ale i Fakulta sociálních vûd;
naopak Husitská teologická fakulta patfií
k jedné z mála fakult, u níÏ se nezamûst-
nanost absolventÛ v posledních letech
zvy‰uje. V rámci pedagogick˘ch a tûlov˘-
chovn˘ch fakult mají dobrou zamûstnatel-
nost absolventi Pedagogické fakulty,
o nûco hÛfie na tom jsou absolventi FTVS.

Mezinárodní srovnání uplatnûní
absolventÛ
V letech 2005–2007 se SVP PedF UK
úãastnilo mezinárodního projektu REFLEX
zamûfieného na v˘zkum uplatnûní absol-

1V této ãásti textu jsou analyzovány údaje o poãtech v‰ech absolventÛ, o tûch, ktefií dále pokraãují ve studiu, a o nezamûstnan˘ch absolventech. Nezamûstnaní
absolventi jsou uchazeãi o práci registrovaní na úfiadu práce, od nichÏ SVP získává údaje vÏdy k 30. 4. a k 30. 9. kaÏdého roku. S ohledem na konzistenci
v‰ech ukazatelÛ jsou i údaje o absolventech a o pokraãujících ve studiu získané z celostátní matriky studentÛ vztahovány ke stejn˘m obdobím. Napfiíklad
absolventy za rok 2007 jsou pak pfiesnû fieãeno ti, ktefií úspû‰nû vykonali poslední státní zkou‰ku mezi 1. 10. 2006 a 30. 9. 2007.
2Anal˘za (stejnû jako graf) nezahrnuje ãtyfii vefiejné V· umûleckého zamûfiení, které mají pomûrnû malé poãty absolventÛ.
3U Fakulty humanitních studií UK není údaj o mífie nezamûstnanosti uveden, neboÈ v souãasné dobû není dostupn˘.

Míra nezamûstnanosti absolventÛ vysok˘ch ‰kol v âR 2003
Vefiejné vysoké ‰koly 2003 a 2007 2007
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ventÛ V· na pracovním trhu, kter˘ 
probûhl pod vedením institutu ROA
z Maastrichtské univerzity v 15 zemích.
Zapojilo se do nûj pfies sedm stovek
vysok˘ch ‰kol, jeÏ získaly odpovûdi od
témûfi 50 tisíc sv˘ch absolventÛ z let
2000–2002.V âR ‰etfiení probûhlo v roce
2006 a zapojilo se do nûj 23 V·, 86 fakult
a 7 tisíc absolventÛ z let 2001–2002
(z nich 798 absolvovalo na nûkteré
z deseti zúãastnûn˘ch fakult UK).
V˘sledky projektu REFLEX umoÏÀují
nejen mezinárodní srovnání uplatnûní
absolventÛ, ale umoÏÀují také hlub‰í
pohled na podoby jejich uplatnûní.
Jedním z nástrojÛ projektu REFLEX
byl rozsáhl˘ mezinárodní dotazník
pro absolventy, zamûfien˘ na:
● charakteristiky a hodnocení vysoko‰kol-

ského studia a získaného vzdûlání;
● charakteristiky a hodnocení uplatnûní

absolventa na trhu práce a informace
o jeho zamûstnavateli (firemní kultura,
postavení na trhu apod.);

● srovnání kompetencí absolventÛ získa-
n˘ch studiem a potfiebn˘ch v zamûst-
nání.

Z velkého mnoÏství informací (datov˘
soubor REFLEX obsahuje pfiibliÏnû 500
promûnn˘ch) bylo tfieba vytvofiit synte-
tické ukazatele, které postihují podstatné
rysy uplatnûní absolventÛ na pracovním
trhu. Anal˘zy ukázaly, Ïe lze vyãlenit dva
takové hlavní ukazatele ãi faktory:
SUCCESS a EXCELLENCE.
Ukazatel SUCCESS odráÏí pfiedev‰ím
úroveÀ spoleãenské úspû‰nosti a ohod-
nocení absolventa na trhu práce
a v zamûstnání. Promûnné zahrnuté do
tohoto ukazatele jsou mzda respondenta,
spokojenost s prací, postavení v fiídící hie-
rarchii a prestiÏ povolání. Subtilnûj‰í cha-
rakteristiky práce pfiedstavuje ukazatel
EXCELLENCE, odráÏející pfiedev‰ím,
jak odbornû sloÏitou a tvÛrãí práci absol-
vent vykonává; je do nûj zahrnut stupeÀ
inovativnosti práce, potfiebná délka vzdû-
lání, poÏadovaná a dosaÏená úroveÀ kom-
petencí absolventa a socioekonomick˘
index. Ukazatel EXCELLENCE tedy nevy-
povídá o spoleãensky viditeln˘ch znacích
úspûchu absolventa jako SUCCESS, ale
hodnotí obsahovou a kvalifikaãní nároã-
nost jeho práce. Oba ukazatele jsou nor-

movány, takÏe nulová hodnota odpovídá
prÛmûru celého mezinárodního souboru.

Absolventi ãesk˘ch V· jsou na tom
opravdu dobfie
V uplatnûní absolventÛ panují mezi evrop-
sk˘mi zemûmi znaãné rozdíly. ZpÛsobeny
jsou napfiíklad podílem vysoko‰kolákÛ na
trhu práce ve vztahu k poãtu vysoko‰kol-
sk˘ch pracovních míst, dynamikou ekono-
mického v˘voje, charakteristikami
fungování pracovního trhu a celkovou
úrovní nezamûstnanosti, prostfiedím ori-
entovan˘m na inovace a konkurence-
schopnost, ale i v‰eobecn˘m
spoleãensk˘m klimatem. Absolventi ães-
k˘ch V· mají pfiitom na trhu práce lep‰í
uplatnûní neÏ jejich kolegové z vût‰iny
dal‰ích evropsk˘ch zemí.
V prÛmûru nejvy‰‰í spoleãenské úspû‰-
nosti (SUCCESS) se tû‰í vysoko‰kol‰tí
absolventi v Estonsku a v Norsku, násle-
dováni právû absolventy z âR, Rakouska
a Belgie. Na opaãném konci se nacházejí
absolventi ‰panûl‰tí a ital‰tí, coÏ je do
znaãné míry zpÛsobeno jejich zfietelnû
vy‰‰í mírou nezamûstnanosti (v grafu jsou
zemû sefiazeny sestupnû podle prÛmûru
obou ukazatelÛ).
Nejvy‰‰í úrovnû obsahové a kvalifikaãní
nároãnosti práce (EXCELLENCE) dosa-
hují absolventi V· v Estonsku a v âR, coÏ
do jisté míry souvisí se stále rychle se
mûnící ekonomikou i spoleãností.
Následují absolventi rakousk˘ch univer-
zit, ktefií mají vzhledem ke svému malému
poãtu na trhu práce v˘sadní postavení,
a obsazují proto nejzajímavûj‰í pracovní
místa. Nejhor‰í uplatnûní v tomto ohledu
mají absolventi ‰panûl‰tí a francouz‰tí. Je
to zpÛsobeno také tím, Ïe jich je na trhu
práce pomûrnû velké mnoÏství, ekono-
miky ani trhy práce pfiitom neprocházejí
v˘raznûj‰ími zmûnami, a jsou proto vysta-
veni tvrd‰í konkurenci v soutûÏi o men‰í
poãet nejÏádanûj‰ích pracovních míst.
Mezi úrovní uplatnûní absolventÛ a jeho
rozptylem v jednotliv˘ch zemích existuje
úzk˘ vztah. V zemích s celkovû lep‰ím
uplatnûním jsou mezi absolventy také
nejmen‰í rozdíly (Estonsko, âR, Norsko,
Belgie, Rakousko), a témûfi kaÏd˘ absol-
vent má tedy moÏnost získat na trhu
práce pomûrnû úspû‰né a zajímavé místo.

Zamûstnatelnost absolventÛ UK a jejích fakult

Název instituce Absolventi v roce 2007 Míra neza- Pofiadí
Celkem Studující mûstnanosti

Vefiejné vysoké ‰koly v âR 59889 25545 2,8 % X
UK Praha 6659 1940 1,3 % 2. z 24
Lékafiské fakulty
1. lékafiská fakulta 410 57 1,4 % 6. z 11
3. lékafiská fakulta 161 34 0,0 % 1.-2. z 11
2. lékafiská fakulta 233 50 2,4 % 9. z 11
Lékafiská fakulta PlzeÀ 162 9 1,6 % 7. z 11
Lékafiská fakulta HK 203 10 0,0 % 1.-2. z 11
Farmaceutická fakulta 244 35 0,6 % 3. z 11
Právnické fakulty
Právnická fakulta 548 32 0,5 % 1. ze 4 
Filozofické, teologické a sociální fakulty
Filozofická fakulta 1040 193 1,3 % 4. ze 13
Fakulta sociálních vûd 537 312 0,6 % 3. ze 13
Fakulta humanitních studií 301 128
Katolická teologická fakulta 87 52 0,0 % 1.-2. ze 13
Evangelická teologická fakulta 86 25 3,8 % 8. ze 13
Husitská teologická fakulta 107 41 7,4 % 11. ze 13
Pfiírodovûdné
Pfiírodovûdecká fakulta 1041 613 1,8 % 2. z 8
Matematicko-fyzikální fakulta 525 206 0,7 % 1. z 8
Pedagogické a tûlov˘chovné
Pedagogická fakulta 558 50 1,2 % 3. z 11
Fak. tûlesné v˘ch. a sportu 416 93 2,0 % 7. z 11
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Naopak nejvût‰í rozdíly mezi absolventy
v jejich uplatnûní jsou v zemích s celkovû
nejhor‰ími parametry uplatnûní (·panûl-
sko, Itálie a Francie).

Absolventi UK jsou v ãele
PfiestoÏe se absolventi V· v âR snáze
a lépe uplatÀují neÏ absolventi ve vût‰inû
jin˘ch evropsk˘ch zemí, existují mezi
absolventy jednotliv˘ch ‰kol pomûrnû
znaãné rozdíly (tak je tomu ov‰em
i v ostatních zemích), pfiedev‰ím v ukaza-
teli SUCCESS.V‰echny ãeské V· jsou totiÏ
v ukazateli EXCELLENCE pomûrnû zfie-
telnû nad mezinárodním prÛmûrem, av‰ak
ukazatel SUCCESS je daleko blíÏe stfiední
(nulové) hodnotû.
V˘raznû nejvy‰‰í hodnoty SUCCESS má
praÏské âVUT, za kter˘m aÏ s urãit˘m
odstupem následují praÏská V·E a UK. Na
opaãném konci jsou Ostravská univerzita,
Univerzita Palackého v Olomouci a UJEP
z Ústí nad Labem. I z v˘sledkÛ projektu
REFLEX je zfiejmé, Ïe uplatnûní absol-
ventÛ je v˘raznû ovlivnûno regionem,
v nûmÏ na trh práce vstupují.V obou uka-
zatelích se na pfiedních místech objevují
absolventi praÏsk˘ch a brnûnsk˘ch V·, na
konci naopak absolventi z regionÛ s hor-
‰ími pracovními pfiíleÏitostmi.
Z hlediska EXCELLENCE drÏí vedoucí
postavení UK a âVUT. Bezesporu je to
ovlivnûno i tím, Ïe v Praze sídlí velká ãást
organizací, které nabízejí inovaãní a tvÛrãí
pracovní místa s nejvy‰‰í nároãností, na
nûÏ také hledají ‰piãkové odborníky
(v grafu jsou ‰koly sefiazeny sestupnû
podle prÛmûru obou ukazatelÛ).
Stejnû jako ve srovnání mezi zemûmi, tak
i mezi ãesk˘mi V· platí, Ïe nejlépe hodno-
cené ‰koly mají nejmen‰í rozptyl
v˘sledkÛ, a tedy témûfi v‰ichni jejich
absolventi se dobfie uplatÀují, zatímco
hÛfie hodnocené ‰koly vykazují vût‰í roz-
ptyl. To ov‰em zároveÀ znamená, Ïe ãást
absolventÛ hÛfie postaven˘ch ‰kol se sice
mÛÏe uplatnit pomûrnû dobfie, ale jejich
dal‰í v˘znamná ãást není na trhu práce
pfiíli‰ úspû‰ná.

Hodnocení jednotliv˘ch fakult UK
ÚroveÀ obou ukazatelÛ je v‰ak ovlivnûna
také oborovû. Nejlep‰í pozice obecnû
zaujímají pfiedev‰ím právníci, lékafii a tech-

nici bez ohledu na to, jakou ‰kolu absol-
vovali; absolventi umûleck˘ch, humanit-
ních a pedagogick˘ch oborÛ jsou na tom
naopak hÛfie. Proto je tfieba fakulty

porovnávat v rámci jejich oborové sku-
piny. Projektu REFLEX se z UK zúãastnily
fakulty, které jsou rozfiazeny do tfií skupin:
1) lékafiské; 2) filozofické, teologické

Uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol v evropsk˘ch zemích SUCCESS
Projekt REFLEX 2006 EXCELLENCE

Uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol v âeské republice SUCCESS
Projekt REFLEX 2006 EXCELLENCE
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a sociální; 3) pedagogické a tûlov˘chovné.
K ukazatelÛm SUCCESS a EXCELLENCE
je v tabulce pfiipojen hrub˘ mûsíãní pfií-
jem ze zamûstnání (mzda nebo plat)
a také spokojenost se souãasn˘m zamûst-
náním (na ‰kále 1 – velmi nespokojen aÏ
5 – velmi spokojen). Na první pohled je
pfiitom zajímavé, Ïe rozloÏení spokoje-
ností absolventÛ v jednotliv˘ch skupinách
fakult se nijak v˘znamnû neli‰í.
Koresponduje to s jin˘mi závûry
v˘zkumu, Ïe spokojenost je podstatnû
vázána na oãekávání absolventÛ a není
v pfiíli‰ silném vztahu k platu/mzdû, ale
spí‰e k inovativnosti a tvÛrãí povaze
práce, ke statusu profese apod.
Lékafiské fakulty. Mezi lékafisk˘mi
fakultami si ãtyfii zúãastnûné fakulty UK
vedou velmi dobfie.V ukazateli úspû‰nosti
SUCCESS obsazují dokonce první ãtyfii

místa. Plat je ovlivnûn více regionem neÏ
typem fakulty, kter˘ je naopak nejpodstat-
nûj‰í pro míru EXCELLENCE absolventÛ.
Filozofické, teologické a sociální
fakulty. V této kategorii vynikají absol-
venti FSV UK a FSS MU s nejvy‰‰ími hod-
notami SUCCESS i EXCELLENCE.
Absolventi z brnûnské FSS jsou sice ponû-
kud spokojenûj‰í, ov‰em jejich plat je
v˘znamnû niÏ‰í neÏ u absolventÛ FSV.
Zvlá‰tní skupinou jsou absolventi teolo-
gick˘ch fakult, ktefií mají z pohledu obou
ukazatelÛ hor‰í uplatnûní a také nízké
platy, pfiesto jsou se sv˘m uplatnûním
spokojeni srovnatelnû s absolventy ostat-
ních fakult.
Pedagogické a tûlov˘chovné fakulty.
Kategorie pedagogick˘ch a tûlov˘chov-
n˘ch fakult je velmi vyrovnaná. PraÏské
fakulty mají opût nejvy‰‰í hodnotu

SUCCESS i EXCELLENCE. Platy jsou ve
‰kolství pfiirozenû ponûkud nivelizované,
jen ostrav‰tí a olomouãtí absolventi je
mají o nûco niÏ‰í.

Závûry a shrnutí
Uplatnûní absolventÛ V· a jejich postavení
na trhu práce patfií mezi v˘znamné ukaza-
tele kvality a relevance vysokého ‰kolství
jako celku, pfiípadnû jednotliv˘ch vyso-
k˘ch ‰kol, fakult, stupÀÛ ãi oborÛ studia
apod. Podle doporuãení EU i OECD
(2008) se rozbory uplatnitelnosti mají
stát nedílnou souãástí vysoko‰kolské poli-
tiky a prakticky ve v‰ech rozvinut˘ch
zemích se také v nûjaké podobû realizují.
V âR se v˘zkumem a monitorováním
uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol jiÏ
nûkolik let zab˘vá Stfiedisko vzdûlávací
politiky Pedagogické fakulty UK, které
vytvofiilo vefiejnû pfiístupn˘ informaãní
systém o zamûstnatelnosti absolventÛ,
zúãastnilo se mezinárodního projektu
REFLEX a zpracovává v˘roãní zprávy
o postavení a uplatnûní absolventÛ V·.
NejdÛleÏitûj‰í závûry uveden˘ch aktivit:
● Uplatnûní absolventÛ je úzce spjato

s celkov˘m ekonomick˘m v˘vojem
a situací na trhu práce kaÏdé zemû.
Souãasn˘ ekonomick˘ rÛst a dynamika
vzniku nov˘ch pracovních míst v âR
proto vytváfií podstatn˘ pfiedpoklad
také pro dobré uplatnûní absolventÛ.

● Podstatné je rovnûÏ to, jak˘ podíl tvofií
vysoko‰koláci v pracovní síle a jak silné
roãníky nov˘ch absolventÛ na pracovní
trh pfiicházejí. I v tomto ohledu jsou na
tom souãasní absolventi v âR dobfie,
protoÏe jejich vût‰í poãty do práce
teprve pfiijdou, a na trhu proto dosud
nemají pfiíli‰ velkou konkurenci.

● Absolventi ãesk˘ch V· mají lep‰í posta-
vení i uplatnûní neÏ jejich kolegové ve
vût‰inû ostatních evropsk˘ch zemí.
Vedle uveden˘ch vnûj‰ích pfiíãin
k tomu nepochybnû pfiispívá kvalita
a relevance jejich vysoko‰kolské pfií-
pravy.

● Velké rozdíly v uplatnûní absolventÛ
nepanují pouze mezi rÛzn˘mi zemûmi,
ale rovnûÏ mezi absolventy jednotli-
v˘ch V·. ZpÛsobují je do jisté míry
vnûj‰í vlivy, jako je napfiíklad kvalita pfii-
jat˘ch uchazeãÛ o studium nebo 

Zamûstnatelnost absolventÛ UK a jejích fakult

FAKULTA SUCCESS EXCELLENCE PLAT/MZDA SPOKO-
JENOST

Lékafiské fakulty
UK LF HK 0,7 0,8 28 700 Kã 4,1
UK 1LF 0,7 0,7 30 100 Kã 4,0
UK FarmF 0,4 0,3 28 100 Kã 3,9
UP LF 0,2 0,5 25 200 Kã 3,9
UK LF Pl 0,5 0,5 26 400 Kã 3,9
VFU FarmF 0,3 0,5 25 000 Kã 3,9
MU LF 0,3 0,5 26 800 Kã 3,8
JU FZS 0,0 0,4 23 100 Kã 3,7
OU FZS -0,6 -0,1 18 500 Kã 3,4
Filozofické, teologické a sociální fakulty
MU FSS 0,3 0,6 24 900 Kã 4,1
UK KTF* 0,0 -0,1 19 800 Kã 4,0
UK FSV 0,4 0,5 32 000 Kã 4,0
UK ETF* -0,3 0,4 18 200 Kã 3,9
UP CTF -0,3 0,0 18 300 Kã 3,9
UK FHS 0,0 0,3 23 900 Kã 3,8
OU FF 0,0 0,2 23 200 Kã 3,8
MU FF -0,1 0,1 21 600 Kã 3,8
Upa FF -0,1 0,2 23 300 Kã 3,7
Pedagogické a tûlov˘chovné fakulty
UK PedF 0,2 0,7 24 700 Kã 4,1
MU PedF 0,1 0,5 23 100 Kã 3,9
JU PedF 0,0 0,4 23 100 Kã 3,9
UK FTVS 0,2 0,6 25 400 Kã 3,9
UP PedF -0,1 0,5 20 400 Kã 3,9
UHK PedF -0,1 0,5 22 000 Kã 3,8
ZU PedF -0,1 0,2 22 000 Kã 3,8
UP FTK -0,2 0,3 23 400 Kã 3,7
OU PedF -0,2 0,3 20 900 Kã 3,7
TU PedF -0,1 0,2 25 800 Kã 3,7

* nízk˘ poãet respondentÛ
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situace na regionálním trhu práce, kam
absolventi nastupují. Je v‰ak nepo-
chybné, Ïe rozdíly jsou ovlivnûny také
pÛsobením samotn˘ch ‰kol.

● Ze v‰ech uveden˘ch dÛvodÛ a také
vzhledem k postavení Univerzity
Karlovy v ãeském vysokém ‰kolství je
zcela pfiirozené, Ïe uplatnûní absol-
ventÛ UK je ve srovnání s jin˘mi ‰ko-
lami (i zahraniãními) velmi dobré, coÏ
platí i pro vût‰inu jejích fakult (ale ne
v‰echny!).

● Dne‰ní pfiíznivá situace se v‰ak bûhem
nûkolika let pravdûpodobnû zmûní,
neboÈ dojde ke zpomalení ekonomic-
kého rÛstu a k pfiílivu siln˘ch roãníkÛ
vysoko‰kolákÛ na pracovní trh.
Pravidelné a dÛkladné anal˘zy a hod-
nocení pfiechodu absolventÛ ze ‰kol
do práce mohou pfiedejít vzniku
nerovnováÏn˘ch stavÛ na pracovním
trhu a oslabit problémy spojené
s uplatnûním vysoko‰kolákÛ. A to
nejen na úrovni UK, ale celého vyso-
kého ‰kolství v âR.

Autor ãlánku je fieditelem Stfiediska vzdûlávací
politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.

Jan Kouck˘ 

Autor ãlánku je odborn˘m pracovníkem SVP
PedF UK.

Petr Vofií‰ek

Autor ãlánku je odborn˘m pracovníkem SVP
PedF UK.

Martin Zelenka

Od poãátkÛ evropsk˘ch univerzit tvofiily
základní ãlánky univerzitní struktury dvû
sloÏky – studenti a uãitelé. Univerzitní
absolvent stojí na pomezí obou „táborÛ“:
promocí a titulem pfiestává b˘t absolvent
studentem a do profesora mu chybí
nezbytné kvalifikaãní pfiedpoklady.
Pfiinejmen‰ím taková byla situace na praÏ-
ské univerzitû od 19. století, odkdy profe-
sufie pfiedchází habilitaãní fiízení
a docentská hodnost. Abychom zjistili,
jaká byla skuteãnost od 14. do 19. století,
musíme se vydat pfiímo k historick˘m
pramenÛm, listinám, matrikám a úfiedním
pfiedpisÛm, které nám pomohou osvûtlit
postavení absolventa.
Situace prvních staletí praÏské univerzity,
vãetnû kvalifikaãních pfiedpokladÛ pro
uãitele, se podstatnû odli‰ovala od praxe
moderní doby. A to bez ohledu na obor
nebo fakultu. Princip byl takov ,̆ Ïe akade-
mick˘ titul mistra (magister) byl prvním
krokem k uãitelskému pÛsobení. Nebylo
v‰ak samozfiejmostí, Ïe kaÏd˘ mistr mohl
zaãít s v˘ukou; magistersk˘ titul (magiste-
rium) musel b˘t doprovázen tzv. licencí
(licentia docendi), tj. povolením k v˘uce.
Absolvent s licencí naopak mohl poãítat
s tím, Ïe jeho uãitelská zpÛsobilost byla
uznávána na v‰ech univerzitách tehdej-

‰ího svûta. A tento fakt vypovídá o mno-
hém: absolventské zkou‰ky byly pfiísné,
finanãnû nároãné a podstupovali je jen
vybraní, podle jin˘ch univerzit asi dvacet
procent v‰ech studujících. Na druhou
stranu ale úspû‰nû sloÏené magisterské
zkou‰ky dávaly pomûrnû znaãnou jistotu
sociálního uplatnûní, nejen na univerzitní
pÛdû, ale ve v‰ech sférách církevní
a mûstské správy.
Stfiedovûké univerzity znaly pouze dvû
uãené hodnosti – bakaláfie a mistra, a to
na v‰ech ãtyfiech tehdy znám˘ch fakul-
tách: na artistické (fakultû sedmera svo-

ABSOLVENTI 
PRAÎSKÉ UNIVERZITY 

V MINULOSTI
(1348–1822) 

Michal Svato‰ 

JestliÏe dolní hranice tohoto v˘kladu je obecnû srozumitelná, protoÏe
v roce 1348 lze bezpeãnû poznat datum zaloÏení praÏské univerzity,
„horní mezník“ (1882) vyÏaduje bliÏ‰í objasnûní. Rok 1882 pfiedstavuje
v˘znamn˘ pfiedûl v historii praÏské univerzity, v nûmÏ do‰lo k vytvofiení
dvou univerzit v Praze – univerzity s ãesk˘m vyuãovacím jazykem 
(tzv. ãeské univerzity) a univerzity s nûmeck˘m vyuãovacím jazykem 
(tzv. nûmecké univerzity) – které se staly základním konkurenãním polem
obou nejv˘znamnûj‰ích národností ãesk˘ch zemí. Znamená v‰ak i v˘razn˘
pfiedûl mezi univerzitou dávné minulosti a novovûkou univerzitou.Teprve
od 19. století mÛÏeme mluvit o „univerzitû moderní doby“, kterou lze bez
velk˘ch obtíÏí srovnávat s dne‰ními univerzitami.

Iniciála rukopisu z poãátku 15. století s vyobrazením
pí‰ícícho mistra. 
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bodn˘ch umûní), na právech,
medicínû a teologii. Bakaláfiská
hodnost mûla jak˘si „prÛ-
pravn˘“ charakter a její nosi-
telé pokraãovali v dal‰ím
studiu, protoÏe teprve na
mistra bylo pohlíÏeno jako na
skuteãného absolventa. Oba
tituly se získávaly ústní zkou‰-
kou, která mûla prokázat
dostateãné znalosti v oboru.
ProtoÏe ale stfiedovûk byl pln˘
paradoxÛ, bylo pfiedepsáno, Ïe
bakaláfi se má zároveÀ s pfií-
pravou na mistrovsk˘ titul
podílet na v˘uce. Bylo obvy-
klé, Ïe jiÏ bakaláfii vedli opako-
vání fiádn˘ch lekcí a dohlíÏeli
na pfiípravu ve studentsk˘ch
kolejích. Obdobné povahy
bylo ustanovení o povinné
v˘uce nov˘ch mistrÛ na
„jejich“ fakultû po dobu dvou
let (tzv. biennium) po absolu-
toriu.

Sociální uplatnûní absol-
ventÛ 
Hranice mezi studentem,
absolventem a uãitelem
nebyly tak striktnû dány jako
dnes. Navíc byl znaãn˘ rozdíl
mezi studenty, graduovan˘mi
absolventy a vyuãujícími jed-
notliv˘ch fakult. Z dobového pohledu stál
na nejniÏ‰ím stupni absolvent artistické
fakulty, jemuÏ byli postaveni na roveÀ
(nebo dokonce zaujímali prestiÏnûj‰í
postavení) studenti tzv. vy‰‰ích fakult –
lékafiské, právnické a pfiedev‰ím teolo-
gické fakulty. DÛvodem oné nerovnosti
bylo postavení artistické fakulty v univer-
zitní struktufie, v níÏ se na sedmero svo-
bodn˘ch umûní nahlíÏelo jako na
prÛpravu ke studiu medicíny, práva a teo-
logie. DÛsledkem bylo, Ïe pro vût‰inu stu-
dujících pfiedstavovala artistická fakulta
pomyslnou bránu k univerzitnímu studiu.
Do univerzitních lavic vstupovali mladíci
mnohdy sotva zletilí (ãtrnáctiletí), ktefií
dosahovali bakaláfiské hodnosti svobod-
n˘ch umûní po dvou tfiech letech studia.
Po dal‰ích dvou tfiech letech mohl bakaláfi
„artes“ získat magistersk˘ titul, takÏe

osmnáctilet˘ absolvent artistické fakulty
se mohl stát uãitelem. Naopak posluchaãi
teologie konãili univerzitní studia aÏ
v devûtadvaceti letech. Pfiíãiny tak ohrom-
n˘ch rozdílÛ byly v rozdílném „demogra-
fickém a sociálním rozvrstvení“
stfiedovûké spoleãnosti: je‰tû na poãátku
novovûku bylo dûtství a jino‰ství ohrani-
ãeno ãtrnáct˘m rokem, kde také leÏela
hranice „pohlavní a právní“ zralosti (zleti-
losti). Dal‰ím dÛleÏit˘m faktem bylo, Ïe
neexistovala Ïádná stfiední ‰kola (gymná-
zium), která by pfiipravovala pro univer-
zitní studium.V âechách a na Moravû v‰ak
byla pomûrnû hustá síÈ mûstsk˘ch a cír-
kevních ‰kol, z nichÏ se odcházelo rovnou
na univerzitu.

V˘uka
UÏ na niÏ‰ích ‰kolách se v˘uka opírala

o znalost latiny, onoho v˘sost-
ného „uãeneckého“ jazyka,
kter˘ na praÏské univerzitû
panoval do konce 18. století.
Navíc se obsah v˘uky v mno-
hém shodoval s prvními uni-
verzitními semestry, protoÏe
na tzv. partikulárních ‰kolách,
zpravidla mûstsk˘ch, se po
zvládnutí ãtení, psaní, poãítání
a základÛ latinské gramatiky
vyuãovaly ty samé pfiedmûty
sedmera svobodn˘ch umûní
jako na artistické fakultû.
Proto mÛÏeme bez velkého
pfiehánûní artistickou fakultu
nazvat „propedeutikou“ uni-
verzitního studia, kterou zpra-
vidla procházeli v‰ichni
uchazeãi o akademické tituly.
A dÛvodem není jen to, Ïe
sedmero svobodn˘ch umûní
(aritmetika, astronomie, filo-
zofie, fyzika, gramatika, múzika
a rétorika) pfiedstavovalo
základ ve‰keré stfiedovûké
uãenosti, ale také Ïe v‰echny
univerzitní obory spoãívaly na
scholastické metodû, pomocí
níÏ stfiedovûk zkoumal ve‰-
ker˘ svût.
AÏ do husitství hledali praÏ‰tí
absolventi sociální uplatnûní
pfiedev‰ím v fiadách církve.

Postupnû se v‰ak prosazovali i v mûst-
sk˘ch a panovnick˘ch kanceláfiích a v tzv.
svobodn˘ch povoláních lékafiÛ, notáfiÛ
a „písafiÛ“. Zvlá‰tû právníci na‰li své místo
ve správû (pfii fiízení a administrativû)
vyspûl˘ch mûst v Por˘ní, na území seve-
ronûmecké hanzy nebo v královsk˘ch
mûstech âeského království.

Humanistick˘ vzdûlanec 
Po husitství (od poloviny 15. století) aÏ do
poãátku 17. století se na praÏské univer-
zitû vytvofiila zcela odli‰ná situace.V ãin-
nosti zÛstala jediná, artistická fakulta a za
vy‰‰ím vzdûláním museli domácí uchazeãi
putovat na zahraniãní univerzity. Tento
nedostatek byl vyváÏen skuteãností, Ïe
univerzitní rektor mûl pravomoc nad
mûstsk˘mi latinsk˘mi ‰kolami kali‰nic-
kého vyznání, do nichÏ po poradû s mûst-

Vstupní portál Velké auly Karolina (poãátek 17. stol.), kde se konají absolventské
promoce praÏské univerzity.
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skou radou dosazoval praÏské absolventy,
bakaláfie a mistry artistické fakulty.
Absolventi praÏské univerzity tak nemûli
potíÏe s uplatnûním, protoÏe více neÏ
stovka mûstsk˘ch ‰kol v âechách a ãás-
teãnû i na Moravû pfiedbûlohorského
období dokázala absorbovat v‰echny
vzdûlance pro‰lé praÏskou univerzitou.
Vytvofiil se tak propracovan˘ systém stfií-
dání uãitelsk˘ch míst, která byla záro-
veÀ pfiípravou pro univerzitní studia:
student se v˘ukou pfiipravoval na
bakaláfisk˘ titul a bakaláfi na mist-
rovské zkou‰ky. Uãitelské pÛso-
bení bylo vût‰inou jen poãátkem
Ïivotní dráhy ãesk˘ch vzdûlancÛ
16. a poãátku 17. století. Jejich kari-
éry uÏ nemífiily do fiad církve, ale
zÛstávaly v „horizontu“ mûst. Absolventi
artistické fakulty, jejichÏ nejvût‰í pfiedností
byla „univerzitní gramotnost“, se uplatnili
v‰ude tam, kde bylo zapotfiebí nejen
schopnost ãtení, psaní a poãítání, ale i sty-
lizování úfiedních dokumentÛ a vedení
úfiedních knih. Postavení písafiÛ mûstsk˘ch
kanceláfií ãesk˘ch mûst bylo ov‰em jen
dal‰ím stupínkem Ïivotní kariéry praÏ-
ského absolventa, jeho cílem byla lukrativ-
nûj‰í místa mûstsk˘ch Ïivností a fiemesel.
K nim se dostávali obvykle sÀatkem
s nûkterou z vdov, ãímÏ spojili své vzdû-

lání s hospodáfiskou silou. Z nového
postavení jiÏ byl jen krÛãek k v˘znamn˘m
„mocensk˘m“ pozicím v mûstsk˘ch
radách, které pfiedstavovaly skuteãnou
elitu své doby. A b˘valo pak témûfi pravi-
dlem, Ïe absolvent praÏské akademie
a kantor mûstské ‰koly byl v mûstské
radû povûfien funkcí „inspektora ‰koly“

(dohliÏitele nad mûstskou ‰kolou), kde
zaãínal svou Ïivotní dráhu.
Stovky humanistick˘ch vzdûlancÛ, a za
takového se mohl povaÏovat kaÏd˘ uni-
verzitní student, mohly tûÏit z toho, Ïe
praÏská univerzita pfiedbûlohorského
období pfiipravovala studující k prakticky
orientovan˘m povoláním, mezi nimiÏ zau-
jímají v˘znamné místo profese spojené
s ti‰tûnou knihou. Právû v tomto povolání
se uplatnilo univerzitní vzdûlání a pedago-
gická prÛprava pfii práci s textem a pfiímo
i pfii „v˘robû“ ‰kolsk˘ch uãebnic a pfiíru-
ãek. Jména praÏsk˘ch tiskafiÛ Jifiího
Melantricha z Avent˘na a Daniela Adama
z Veleslavína jsou nejlep‰ím pfiíkladem
úspû‰né kariéry praÏského univerzitního
vzdûlance humanistického období.

PraÏsk˘ absolvent jezuitské doby 
Rokem 1622, resp. 1654 se zásadnû zmû-
nily pomûry na praÏské univerzitû.
A nejen tím, Ïe univerzita obnovila ãin-
nost v‰ech pÛvodních fakult, ale pfiede-
v‰ím dominancí katolického jezuitského
fiádu, pod jehoÏ vlivem byla pfiedev‰ím
teologická a filozofická fakulta. Zachován
zÛstal bakaláfisk˘ titul, ale na tzv. vy‰‰ích
fakultách byla hodnost mistra postupnû
nahrazována doktorátem teologie, medi-
cíny nebo práv. Absolventi filozofické
fakulty nacházeli vût‰inové uplatnûní
v knûÏské a uãitelské sluÏbû a v tzv. svo-
bodn˘ch povoláních. Znaãnû pokroãila

„profesionalizace“ intelektuálních profesí;
stále více smûfiovala k v˘chovû vzdûla-
n˘ch státních „byrokratÛ“ – knûÏí, lékafiÛ,
právníkÛ a uãitelÛ. Stát, mûsta a venkovská
panství dokázala více vyuÏívat univerzitnû
‰koleného personálu, coÏ se projevilo
v kvalitnûj‰í administrativû a zároveÀ ve
vzrÛstajícím tlaku státu na pfiípravu
budoucích lékafiÛ, právníkÛ, uãitelÛ, úfied-

níkÛ a knûÏstva.

Osvícenské reformy 
Zru‰ením jezuitského fiádu
(1773) do‰lo na praÏské univer-
zitû ke tfiem v˘znamn˘m zmûnám
vyvolan˘m státními reformami –

k sekularizaci, etatizaci a unifikaci.
Univerzitní v˘uka (s v˘jimkou teolo-

gie) získávala stále více „svûtsk˘“ charak-
ter, byla sjednocována v celé habsburské
monarchii a byla podfiizována zájmÛm
státu.
V˘znamné místo ve spojení univerzitních
absolventÛ s „jejich“ fakultou mûla tzv.
doktorská kolegia. Doktorská kolegia,
jejichÏ ãleny byli v‰ichni promovaní absol-
venti oboru, mûla vliv na formování „sta-
vovské pfiíslu‰nosti“ a ovlivÀovala
i podobu fakulty. Doktorská kolegia
lékafiÛ a právníkÛ plnila i kontrolní funkci,
kterou pozdûji pfievzaly odborné komory
advokátÛ, soudcÛ a lékafiÛ.

Univerzitní absolventi moderní
doby 
Zlomem v chápání univerzitního vzdûlá-
vání se stal poãátek 19. století, kter˘ pfii-
nesl definitivní promûny univerzity ve
státní ‰kolu. Pfielom 18. a 19. století pfii-
nesl také novou orientaci univerzitní
v˘uky na vûdeckou práci a nov˘ „profil“
univerzitního absolventa, na nûhoÏ je
pohlíÏeno jako na nezávislého badatele.
Stejnû v˘znamn˘m jevem bylo pronikání
národních jazykÛ do v˘uky a do vûdecké
práce.Tyto jazyky vytlaãily panující latinu:
nejdfiíve to byla nûmãina od osmdesát˘ch
let 18. století a pak ãe‰tina od roku 1848.
Emancipace ãeského národa v rakousko-
-uherské monarchii pokroãila ve druhé
polovinû 19. století ve v‰ech oblastech
znaãnû daleko. Univerzitní sféra v‰ak
zÛstávala stranou aÏ do roku 1882.
V Praze pÛsobila jediná Karlo-FerdinandovaPromoce v Karolinu roku 1710.

Medaile doktoranda filozofie (19. stol.).
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univerzita, na níÏ nadále pfievládala v˘uka
v nûmãinû, aãkoliv podíl ãesk˘ch studentÛ
a uãitelÛ neustále stoupal. Na konci
tohoto v˘voje tak logicky stálo rozdûlení
praÏské Karlo-Ferdinandovy univerzity na
dvû samostatné vysoké ‰koly – na ãeskou
a nûmeckou.
Zcela zásadní v˘znam mûly jiÏ v polovinû
19. století ‰kolské reformy, zapoãaté roku
1849 ministrem „kultu a vyuãování“ Lvem
Thunem. Tehdy se vytvofiil systém platn˘
v Praze prakticky aÏ do poloviny minu-
lého století. Univerzitní posluchárny
opou‰tûli absolventi, ktefií studium zakon-
ãili státními závûreãn˘mi zkou‰kami. Jejich
pÛsobení ve v‰ech sférách vefiejného
Ïivota bylo umoÏnûno právû díky jednot-
n˘m státním zkou‰kám, stanoven˘m kvali-
fikaãním pfiedpokladÛm a nakonec
i dohledu státu nad úrovní vzdûlání a pro-
fesní kvalifikací. Budoucí gymnaziální pro-
fesofii, vût‰inou absolventi filozofické
fakulty, museli podstoupit je‰tû dal‰í

zkou‰ku, kterou získávali aprobaci pro
v˘uku pfiedmûtÛ vyuãovan˘ch na stfied-
ních ‰kolách.Ti absolventi, ktefií se nespo-
kojili se závûreãn˘mi zkou‰kami a chtûli
získat akademick˘ titul, museli podstoupit
pfiísné (rigorózní) zkou‰ky, na jejichÏ
základû získávali hodnosti doktora filozo-
fie, medicíny, práva a teologie. Souãástí
rigorózních zkou‰ek se staly také písemné
disertaãní práce, které mûly prokázat
schopnost vûdecké práce uchazeãe.
Pfiedev‰ím gymnázia tak získala vysoce
kvalifikované stfiedo‰kolské uãitele, ktefií
byli badatelsk˘mi osobnostmi mnohdy
nadregionálního charakteru a ktefií pod-
statn˘m zpÛsobem zvy‰ovali úroveÀ stfie-
do‰kolského studentstva a pozitivnû
ovlivÀovali i kvalitu samotné univerzity.
Gymnaziální profesor se stal pfiímo sym-
bolem univerzitnû vzdûlané inteligence
(je‰tû nedávno bylo moÏno sly‰et o troj-
lístku profesí faráfi, lékafi, uãitel, tvofiících
mûstskou elitu) a „snem“ praÏsk˘ch uni-
verzitních absolventÛ. Pfiedpokladem pro-
fesí notáfiÛ, soudcÛ a lékafiÛ stejnû jako
gymnaziálních profesorÛ se stalo dosta-
teãné vzdûlání, které univerzitû pfiisoudilo
stûÏejní postavení pfii v˘chovû inteligence.
PraÏská univerzita se stává bez nadsázky
kolébkou ãeské inteligence a v˘znamnû
ovlivÀuje úroveÀ vzdûlanosti v ãesk˘ch
zemích. Její pozice byla aÏ do 19. století
dána i tím, Ïe byla jedinou vysokou ‰kolou
humanitního zamûfiení v zemi a Ïe vût‰ina
praÏsk˘ch absolventÛ na‰la uplatnûní
v „domácích pomûrech“.
Znaãnû kolísav˘ byl poãet doktorandÛ,
ktefií stále pfiedstavovali jen desítky uni-
verzitních posluchaãÛ. Napfiíklad na lékafi-
ské fakultû se pohybovaly poãty
promovan˘ch mezi 18 a 105 absolventy
roãnû (jen pro ilustraci: studentÛ medi-
cíny bylo obvykle 300–350), takÏe je
patrné, Ïe akademické tituly byly „vyhra-
zeny“ jen nemnoh˘m.
O absolventech právnické fakulty i v 19.
století platilo, Ïe doktorát práv vyÏadovaly
pfiedev‰ím advokátské profese a státní
správa a justice vãetnû soudcovského
stavu si „vystaãily“ s absolutoriem právnic-
k˘ch studií, aniÏ by poÏadovaly doktorsk˘
titul. Na druhé stranû se v‰ak roz‰ifiovaly
poãty univerzitnû vzdûlan˘ch, ktefií ovládli
zemskou i centrální byrokracii.

Cesta k ãeské univerzitû 
Demokratizace vefiejného Ïivota a pfiede-
v‰ím spolkov˘ zákon z roku 1867 byly
poãátkem nov˘ch forem sdruÏování uni-
verzitních studentÛ. PÛvodnû studentské
spolky medikÛ, filologÛ, historikÛ nebo
pfiírodovûdcÛ se otevfiely i absolventÛm
univerzity a profesorÛm, takÏe pfiedstavo-
valy v˘znamn˘ prvek vazby univerzity
k absolventÛm. âinnost oborov˘ch, regio-
nálních nebo fakultních spolkÛ se neome-
zovala na spoleãensk˘ Ïivot, ale proslula
i bohatou kulturní a vûdeckou ãinností.
Vût‰ina dodnes existujících oborov˘ch
spoleãností (napfi. Historick˘ klub, Spolek
ãesk˘ch medikÛ, právnick˘ V‰ehrd nebo
Jednota ãesk˘ch matematikÛ) má svÛj
pÛvod v této dobû rozkvûtu vûdecké
práce, která byla nesena i silnou nacio-
nální ideou zrovnoprávnûní ãeského 
(slovanského) Ïivlu s nûmeck˘m (germán-
sk˘m). Pfies mnohé malicherné spory
nelze pfiehlédnout, Ïe profesní spolky,
které mûly své kofieny na univerzitní
pÛdû, sehrály pozitivní úlohu jak ve vefiej-
ném Ïivotû, tak pfii formování moderního
vûdeckého v˘zkumu.
19. století bylo pfielomov˘m obdobím
v mnoha ohledech. Pfiineslo konstituování
ãeského vûdeckého Ïivota, znamenalo
v˘raznou demokratizaci univerzity a stu-
dentsk˘ch spolkÛ, pfiineslo „profesionali-
zaci“ mnoha povolání a úfiadÛ a mûlo
zásadní v˘znam pro formování na‰í inteli-
gence jako spoleãenského „stavu“.
Pfiinejmen‰ím od 19. století se pretenze
inteligence upínají k vysoko‰kolskému
vzdûlání. Stále ov‰em platí, Ïe aÏ do deva-
desát˘ch let 19. století nenajdeme mezi
praÏsk˘mi univerzitány Ïeny. Ty totiÏ
nemohly splnit základní podmínku univer-
zitního studia – stfiedo‰kolskou maturitu.

Autor ãlánku je vedoucím Ústavu dûjin UK.
Zab˘vá se zejména medievistikou, dûjinami
vzdûlanosti a historií praÏské univerzity.

PhDr. Michal Svato‰,
CSc.

PÛvodní Ïezlo právnické fakulty (17. stol.), dnes ztra-
cené. 

R
EP

RO
:D

ùJ
IN

Y
 U

N
IV

ER
Z

IT
Y

 K
A

R
LO

V
Y

 II
.

UKF22008_vnit_tema  13.5.2008 13:16  Stránka 18



TÉMA –  ABSOLVENTI UK / ALUMNI OF CHARLES UNIVERSITY

19

Literární historik Jaroslav Vlãek (1860–1930). 

Pamûti nejsou atraktivní jen pro ãtenáfie,
ktefií takov˘ text mohou ãíst pro pouãení
i zábavu v tom nejobecnûj‰ím slova
smyslu, ale také pro badatele, spatfiující
v pamûtech pfiedev‰ím historick˘ pramen.
Jejich cenu nesniÏuje ani subjektivita, nao-
pak – jen je tfieba s ní patfiiãnû poãítat,
pak mÛÏe v˘povûdní hodnotu i ãtenáfisk˘
proÏitek zvy‰ovat.

Komplikovaná cesta pamûtí ke 
ãtenáfii
Vzpomínky vefiejnû ãinn˘ch osobností,
mezi nimiÏ v ãeském mûfiítku nalezneme
fiadu absolventÛ praÏské univerzity, ãasto
pfierÛstají v urãit˘ druh vefiejn˘ch obha-
job, obvinûní ãi polemik. Dodejme ale, Ïe
pro dobu studií to obvykle platí mnohem
ménû neÏ pro následující Ïivotní peripe-
tie.Vzpomínky na vysoko‰kolská léta cha-
rakterizuje spí‰e jist˘ druh smífilivosti
a nûkdy i nostalgie.Absolventi na‰í almae
matris, alespoÀ jak se mi zdá, se k ní po
létech v my‰lenkách vraceli docela rádi,
jako se k ãásti vzpomínek z mládí vrací
vût‰ina lidí. Lze tak usoudit na základû
nemalého poãtu pamûtí a pfiíbuzn˘ch
druhÛ autobiografického materiálu se
vztahem k ãeské Univerzitû Karlovû, resp.
Karlo-Ferdinandovû univerzitû v letech
1882–1939, jeÏ se v posledních dvou
desetiletích na pultech knihkupectví obje-
vily. DÛvod je nasnadû: dfiíve by vyjít
nemohly, a kdyÏ, tak ne v úplnosti.

„DÍLNA LIDSKOSTI 
A SVOBODY“
STUDIA NA âESKÉ UNIVERZITù KARLOVù
V LETECH 1882–1939 VE VZPOMÍNKÁCH
V¯ZNAMN¯CH ABSOLVENTÒ

Marek ëurãansk˘

Existuje nûkolik moÏn˘ch druhÛ pouãení o tom, jak se v minulosti vedlo studentÛm i absolventÛm praÏské univer-
zity, jaké místo jim v Ïivotû soudobé spoleãnosti náleÏelo a zejména jak sami na své studium i to, co jim pro
vlastní budoucnost pfiineslo, nahlíÏeli. Jedním z nejzajímavûj‰ích a ãtenáfisky rozhodnû nejvdûãnûj‰ích je retrospek-
tivní pohled jednotlivce v podobû psan˘ch vzpomínek.
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Nûkolika barvit˘m svûdectvím se v‰ak
dostalo zaslouÏené tiskafiské ãerni
i v ménû pfiízniv˘ch ãasech. Budeme-li
konkrétní, pak to byl – nikterak pfiekva-
pivû – pfiedev‰ím pfielom 60. a 70. let, kdy
mohly doma vyjít nejvlivnûj‰í texty
tohoto druhu. Z rukopisu, uÏ po smrti
autorÛ, byly vydány nedokonãené pamûti
literárního historika Miloslava H˘ska
i druhá, objemnûj‰í ãást vzpomínek histo-
rika Josefa ·usty. Na koneãnou redakci
sv˘ch textÛ tehdy naopak mohli je‰tû
dohlíÏet historik umûní Václav Vilém
·tech a psychiatr Vladimír Vondráãek.
V obou pfiípadech byl oãekávan˘ i reáln˘
ãtenáfisk˘ ohlas dost velk˘ na to, aby
umoÏnil desetitisícové náklady u prvního
a je‰tû vût‰í u následujícího dílu vzpomí-
nek obou populárních vûdcÛ. Oproti
tomu svého druhu bibliofilií jsou
Vzpomínky husitského pracovníka, jak
sám sebe oznaãil historik Franti‰ek
Michálek Barto‰, ve srovnání se ·te-

chem ãi Vondráãkem spí‰e outsider.To v‰e
bylo za jist˘ch podmínek a po jistou dobu
moÏné oficiálnû. Mnohem men‰í míru
autocenzury – pakliÏe vÛbec nûjakou – si
ukládal Václav âern˘, jehoÏ pamûti vy‰ly
v exilovém nakladatelství manÏelÛ ·kvo-
reck˘ch Sixty-Eight Publishers.
Opravdov˘ boom vzpomínkov˘ch textÛ
obsahujících i reflexe studia na ãeské uni-
verzitû v Praze pfiinesla devadesátá léta
minulého století, poãínaje právû pamûtmi
Václava âerného, jejichÏ brzké oficiální
domácí vydání pfiineslo dal‰í vlnu pole-
mick˘ch ohlasÛ. Ukázalo se, jak objevná
a zajímavá svûdectví byla po desetiletí ti‰e
uchovávána v archivech a v rodinách, aÈ uÏ
je fieã o filozofu Josefu Ludvíku
Fischerovi, lékafii Josefu Charvátovi,
básníku a historikovi ZdeÀku Kalistovi,
biologu Bohumilu Nûmcovi, spisovateli
A. C. Norovi ãi právníku Franti‰ku
Weyrovi, abych jmenoval alespoÀ autory
tûch objemnûj‰ích svazkÛ, dfiíve vznikl˘ch

a soudû podle odezvy také nejvíce ãte-
n˘ch.Vydává-li právû nyní FF UK druhou
ãást vzpomínek právníka a prvorepubliko-
vého ministra Jana Krãmáfie, mÛÏeme si
b˘t vcelku jisti, Ïe ani tím fiada desiderat
zdaleka nekonãí. Nûkterá nakladatelství
(Atlantis, Galén) i ediãní fiady se na tento
typ textÛ po zásluze zamûfiují.
Souvislé a uzavfiené pamûti doplÀuje fiada
torz, která jejich autofii nemohli z rÛzn˘ch
dÛvodÛ dokonãit, tfieba pro pokroãil˘ vûk
jako historik Josef MacÛrek nebo pro
zatãení a cestu do koncentraãního
tábora, z níÏ nebylo návratu, jako filozof
Josef Tvrd˘. V takov˘ch pfiípadech lze
mluvit o ‰tûstí, Ïe na vylíãení univerzitního
studia do‰lo. ¤ada pfiedváleãn˘ch absol-
ventÛ stihla v 90. letech své v jin˘ch jazy-
cích vydané, v ‰uplíku odpoãívající nebo
jen zam˘‰lené texty nechat pfieloÏit,
dokonãit, zredigovat, napsat – prostû rea-
lizovat jejich vydání nebo s ním alespoÀ
zaãít. Platí to napfiíklad pro germanistu

TÉMA –  ABSOLVENTI UK / ALUMNI OF CHARLES UNIVERSITY
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Pamûti profesora Vladimíra Vondráãka patfií dodnes mezi nejúspû‰nûj‰í tituly ãeské memoárové literatury. 
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Eduarda Goldstückera, astronoma
ZdeÀka Kopala, ekonoma a sociologa
Jaroslava Krejãího, gastroenterologa
ZdeÀka Mafiatku, historika Josefa
Poli‰enského, pediatra Josefa ·vej-
cara, chirurga Václava V. To‰ovského,
mikrobiologa a imunologa Vladimíra
Wagnera, chemika Otto Wichterleho.

Na co vlastnû absolventi vzpomínají?
SnaÏit se vypoãíst v‰echny zajímavé texty
reflektující studia na UK v letech
1882–1939 by bylo asi ménû úãelné neÏ
se pokusit alespoÀ v kostce naznaãit
nûkteré jejich charakteristické rysy.
V prvé fiadû je to ve vût‰inû pfiípadÛ plas-
tické zachycení urãitého dobového milieu
– autor pí‰e s dÛvûrnou znalostí o svûtû
jiÏ zmizelém nebo alespoÀ hodnû promû-
nûném. Nûkteré reálie jsou vysvûtleny,
jiné je moÏné si domyslet, nûkteré si musí
zvídav˘ ãtenáfi, chce-li se dobrat smyslu,
objasnit na základû jin˘ch zdrojÛ. Platí to
také pro dramatis personae – Ïádn˘
úfiední materiál nesk˘tá tak barvité
(a v rÛzn˘ch vzpomínkách nûkdy i vzá-
jemnû si odporující) charakteristiky
a hodnotící soudy. Tady je tfieba moÏné
hledat odpovûì na otázku, která je jin˘m
zpÛsobem tûÏko zodpovûditelná: jak
dobr˘m pfiedná‰ejícím byl ten kter˘ ãlen
profesorského sboru? Pfiíklad z filozofické
fakulty: jen samé superlativy se lze
u vícero autorÛ doãíst co do obsahu
i formy o pfiedná‰kách z ãeské literatury
Jaroslava Vlãka, jenÏ své studenty
okouzloval i elegantním zevnûj‰kem
(„krásn˘ zjev v˘razn˘ch oãí s pfiistfiiÏe-
n˘m plnovousem“). Mnohem ‰ir‰í je
naproti tomu tfieba spektrum názorÛ na
Vlãkova kolegu, historika Josefa Pekafie,
jehoÏ aureola i mimo fakultu byla natolik
silná, Ïe první setkání s ním in natura coby
pfiedná‰ejícím pfiiná‰elo pfii vysokém oãe-
kávání studentÛ obvykle jisté zklamání.
Tvrzení o poutavém pfiednesu tu stojí
v protikladu k ménû lichotiv˘m soudÛm
(napfi. podle J. MacÛrka „pfiedná‰el vÏdy
v hrsti s nûjak˘mi papíry, stále kuckal
a procházel se pfii tom pfied první lavicí“).
Ale to jen pro ilustraci.
Takfika v‰echny vzpomínkové texty ref-
lektují materiální zázemí studujících,
skrovnûj‰ími prostfiedky poãínaje (Ïe

mûla ãeská inteligence té doby své kofieny
spí‰e ve stfiedních a niÏ‰ích vrstvách,
potvrzuje i rozbor sociálního pÛvodu stu-
dentÛ ãeské univerzity) a potíÏemi s byd-
lením konãe. Kolejí bylo málo a zvlá‰tû
poãátkem dvacát˘ch let praskaly ve ‰vech.
Vzpomínky se tak ãastûji dot˘kají rÛzn˘ch
druhÛ bydlení v podnájmu, „na privátû“,
pozdûji ale také snahy pomoci si vlastními
silami. Studentská kolonie na Letné byla
vût‰inou vnímána jako v˘razn˘ projev sta-
vovské solidarity i tûmi, ktefií její budování
sledovali jen zpovzdálí. Nedostatek vhod-
n˘ch prostor nefie‰ili jen studenti, ale celá
univerzita – právû nad vzpomínkov˘mi
texty si lze dobfie uvûdomit, v jak stísnû-
n˘ch pomûrech atomizovaná ãeská uni-
verzita pfied v˘stavbou nov˘ch budov ve
20. a 30. letech fungovala. Dal‰ím frekven-
tovan˘m tématem jsou pochopitelnû stu-
dentské spolky, pfiípadnû i jejich politické
zabarvení, zvlá‰tû se vyhrocující ve 30.
letech.
DÛleÏitou souãástí pamûtí je obvykle také
charakteristika pfiíslu‰ného oboru, jeho
pfiedstavitelÛ a úrovnû v rámci fakulty, pfií-
padnû v kontextu je‰tû ‰ir‰ím. Profesor
Zdenûk Kopal, kter˘ své vzpomínky
psal po mnohaleté pedagogické zku‰e-
nosti ve Velké Británii a USA, dokonce
této pfiíleÏitosti vyuÏil k trefnému srov-
nání UK s anglosask˘mi univerzitními tra-
dicemi i praxí. Ani v Kopalovû pfiípadû
neschází ve vzpomínkách obvyklé vylíãení
prÛbûhu studia a zkou‰ek, aã jinak zastá-
val názor, s nímÏ asi nelze neÏ souhlasit.
TotiÏ Ïe „skuteãnû dostateãnou zkou‰kou
(a dostateãn˘m dÛkazem) schopností ãlo-
vûka je jeho Ïivot a dûjiny nás uãí, Ïe mezi
pravou hodnotou tohoto Ïivota
a v˘sledky, jichÏ dosáhl v mládí u zkou‰ek,
existuje pouze slab˘ vztah, zejména
pokud jde o v˘sledky na nejvy‰‰í úrovni“.
A je‰tû jeden zajímav˘ aspekt mÛÏeme
pro uvedené období konstatovat.
Absolventi praÏské univerzity tvofiili ãást
profesorského sboru jin˘ch vysok˘ch
‰kol, v men‰í mífie tûch jiÏ existujících
(vysoká uãení technická v Praze a v Brnû),
ale zejména tûch po r. 1918 novû zaloÏe-
n˘ch – Masarykovy univerzity v Brnû
a Univerzity Komenského v Bratislavû.
Vzpomínky tak odráÏejí i nejednu stránku
spoleãné historie.

Snad je to paradoxem pouze na první
pohled, Ïe jednu z nejvfielej‰ích poklon
vystfiihl meziváleãné univerzitû muÏ, kter˘
jinak pro ostré slovo a peprnou jízlivost
nikdy nechodil daleko – Václav âern˘:
„Bylo to dÛstojné. Kdo opravdu chápal
a vnitfinû cítil smysl principÛ, na nichÏ
spoãívala univerzita – svoboda ducha,
autonomie a svéprávnost osoby, dÛvûra
vloÏená v mravní individuum –, mohl cítit
svoje akademické obãanství jako hrdé
osobní ‰tûstí. ... A tebe zdravím, nûkdej‰í
Vysoké Karlovo uãení, skuteãná officino
humanitatis et libertatis!“

Autor ãlánku je vedoucím Archivu UK.
Problematice ranû novovûk˘ch a novovûk˘ch
narativních pramenÛ (mû‰Èansk˘ch kronik,
vzpomínek, osobní korespondence, pamûtnic-
k˘ch rozhovorÛ), jejich dochování a zpfiístupÀo-
vání se dosud vûnoval v nûkolika studiích.

PhDr. Marek 
ëurãansk˘, PhD.

Titul vzpomínek profesora ZdeÀka Kopala je zcela
v˘stiÏn˘. 
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Narodil se 8. fiíjna 1838 v Úbislavicích
u Nové Paky v ãeskonûmecké oblasti.
Sám GebauerÛv otec byl pÛvodem
Nûmec a prvorozen˘ Jan vyrostl v dvojja-
zyãné rodinû. Vesnická ‰kola poskytovala
jen nejzákladnûj‰í znalosti, ale i tak si
mimofiádn˘ch Gebauerov˘ch schopností
pov‰iml faráfi Filip Auer, kter˘ pfiimûl chu-
dou chalupnickou rodinu, aby syna dala na
studie na jiãínské gymnázium.
ÚroveÀ ‰koly byla nevalná. Vymykaly se
jen klasická filologie a matematika
a fyzika, které krátce vyuãoval i Gustav
Lindner, pozdûj‰í profesor pedagogiky 
na ãeské univerzitû. Na ponûmãeném
gymnáziu byla v˘uka v ãeském jazyce
velmi omezená. Germanizace vzbudila
GebauerÛv odpor a jako gymnasista si
poãe‰til jméno na Gebavr. Gymnaziální
studia zakonãil v roce 1858, ale rodina ho
nemohla dál vydrÏovat na nákladn˘ch
vysoko‰kolsk˘ch studiích. Jedinou moÏ-
ností bylo zapsat se na teologickou
fakultu, která umoÏÀovala studovat
zadarmo se zaopatfiením v knûÏském
semináfii, a tak se Gebauer v témÏe roce
stává posluchaãem teologie na praÏské
Karlo-Ferdinandovû univerzitû.Ale teolo-
gem se stát nechtûl, touÏil po uãitelské
a vûdecké dráze.

Stfiedo‰kolsk˘m profesorem
Byl to profesor dogmatické teologie
Vincenc Náhlavk ,̆ kter˘ jeho rozhodnutí
schválil a slíbil mu opatfiit kondice a dal‰í

zdroje v˘dûlkÛ. V letním semestru 1860
zaãal Gebauer studovat na filozofické
fakultû. Rozhodl se pro studium slovanské
filologie a pro kariéru uãitele na vy‰‰í
reálce, kterou povaÏoval za jedin˘ typ
stfiední ‰koly schopn˘ pozvednout fieme-
slnick˘ a rolnick˘ stav, z nûhoÏ pocházel.
Gebauer se na studiích tûÏce probíjel –
dával kondice, pracoval jako pomocn˘
pracovník v redakci Riegrova Nauãného
slovníku. Studia dvakrát pfieru‰il; jednou
z existenãních dÛvodÛ, podruhé, aby se
mohl pfiipravovat na zkou‰ku z uãitelské
zpÛsobilosti. Dokonãil je v roce 1864.
Jako student vykazoval mimofiádné
vûdecké filologické schopnosti a publiko-
val populárnû vûdecké práce.
Na konci roku 1864 nastoupil Gebauer

jako suplent na praÏskou vy‰‰í reálku, ale
nikoliv jako filolog. Uãil ãe‰tinu, nûmãinu,
dûjepis a zemûpis. Pfií‰tí rok pro nûj místo
nebylo, nastoupil proto jako suplent na
vy‰‰í reálku v Pardubicích. V roce 1866
sloÏil zkou‰ky uãitelské zpÛsobilosti pro
v˘uku nûmãiny a ãe‰tiny na reáln˘ch ‰ko-
lách u státní komise ve Vídni a o rok
pozdûji se stal stfiedo‰kolsk˘m profeso-
rem. Poprvé v Ïivotû byl finanãnû zaji‰tûn.
V Pardubicích vyuãoval ãe‰tinu a nûm-
ãinu, podle potfieby také matematiku
a srbochorvat‰tinu.
JiÏ tehdy se projevil jako neobyãejn˘
pedagog. ZpÛsob jeho vyuãování, jasn ,̆
pfiesn˘ a hojn˘ na instruktivní pfiíklady,
i spravedlivá pfiísnost mu získaly úctu stu-

dentÛ, jakou necítili k Ïádnému z ostat-
ních profesorÛ. V‰ichni mûli rádi jeho
hodiny. Gebauer své Ïáky uvádûl lehce
a jasnû do nejsloÏitûj‰ích problémÛ gra-
matiky.
V Pardubicích uãil i na vy‰‰í dívãí ‰kole, byl
zvolen do v˘boru Sokola, pÛsobil
v Mû‰Èanské besedû.V roce 1866 se oÏe-
nil s Julií Wernerovou, bez jejíÏ opory by
jen stûÏí dosáhl sv˘ch cílÛ. Zdálo by se, Ïe
splynul s mûstem a nastoupil na definitivní
Ïivotní dráhu.

STO A JEDEN ROK OD ÚMRTÍ 

VELKÉHO
LINGVISTY
Jifií Pfienosil

Jan Gebauer, zakladatel moderní ãeské bohemistiky, vynikající pedagog
a organizátor vûdeckého Ïivota na praÏské univerzitû, vytvofiil filologickou
‰kolu, která zásadnû ovlivnila rozvoj oboru i oborÛ pfiíbuzn˘ch.Autor
základních dûl o ãeském jazyce se stal i vÛdãí osobností v bojích o tzv.
Rukopisy a v˘znamnû ovlivnil nejen v˘voj ãeské vûdy a vzdûlanosti, ale
i kulturní a politick˘ v˘voj ãeské spoleãnosti konce 19. století.

Jan Gebauer, dodnes jeden z nejuznávanûj‰ích 
ãesk˘ch jazykovûdcÛ.
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Julie Wernerová (r. 1866)
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Cesta na univerzitu
Gebauer v‰ak neustával ve své vûdecké
ãinnosti a pokou‰el se dostat na univer-
zitu. Jako první se mu naskytla moÏnost
nastoupit v roce 1866 na univerzitu
v Charkovû, o tfii roky pozdûji pfii‰la
nabídka profesury slovanské archeologie
zVar‰avy. Z první se‰lo a druhou Gebauer
nepfiijal, nechtûl zmûnit obor ani pÛsobit
na univerzitû slouÏící k potlaãování polské
inteligence. Nakonec se rozhodl habilito-
vat na praÏské univerzitû. Základním
pfiedpokladem bylo ov‰em získat místo
v Praze; soukromou docenturou by
nemohl uÏivit sebe a svoji rodinu.
A tak se v roce 1869 Gebauer znovu
stává suplentem na praÏské vy‰‰í reálce.
Cesta k profesufie, byÈ jen stfiedo‰kolské,

se v‰ak zdála b˘t uzavfiena – Gebauer byl
obvinûn z ultranacionalistického sm˘‰lení
a z agitace nepfiátelské vÛãi vládû.
Teprve roku 1871 byl potvrzen jako defi-
nitivní profesor na vy‰‰ích reáln˘ch ‰ko-
lách praÏsk˘ch a jmenován examinátorem
pro nûmeckou fieã v ãeské zku‰ební
komisi pro kandidáty uãitelství na gymná-
ziích a ‰kolách reáln˘ch. Gebauerovy
vûdecké a pedagogické kvality byly
uznány, skonãil zápas o udrÏení holé exi-
stence.

Malichern˘ a je‰itn˘ profesor slovanské
fieãi a literatury Martin Hattala, kter˘
vycítil Gebauerovu vûdeckou pfievahu, ho
v‰ak k habilitaci nevyzval. Proto Gebauer
sloÏil v roce 1872 doktorát z filozofie,
kter˘ mu umoÏnil poÏádat o habilitaci; ze
strany praÏské univerzity byly jeho
vûdecké kvality uznány. V roce 1873 se
habilitoval, ale jen z ãeského jazyka
(Hattala dosáhl omezení habilitaãního
oboru), a od letního semestru zaãal pfied-
ná‰et pfii plném úvazku na reálce.V téÏe
dobû mu bylo nabídnuto místo fiádného
profesora slovanské filologie v Záhfiebu.
Gebauer byl rozhodnut je pfiijmout.
Existenãnû by ho zajistilo a pfiedev‰ím
dovolilo by mu zcela se vûnovat vûdecké
práci. Zasáhli v‰ak jeho pfiátelé, podpofiil
ho i profesor Kvíãala, nejv˘znamnûj‰í filo-
log na praÏské univerzitû, i vídeÀsk˘ sla-
vista Franc Miklo‰iã. Ministr Stremayr
podal návrh vycházející z podpory profe-
sorského kolegia filozofické fakulty, aby
byl Gebauer na praÏské univerzitû jmeno-
ván mimofiádn˘m profesorem slovanské
filologie se zvlá‰tním zfietelem na ãeskou
fieã a literaturu. Poslední slovo v‰ak mûlo
ministerstvo financí, které neuvolnilo
finanãní prostfiedky na plat. Gebauer byl
jmenován mimofiádn˘m bezplatn˘m pro-
fesorem s roãním pfiíplatkem a musel 
do roku 1876 vedle své ãinnosti na uni-
verzitû plnit, i kdyÏ s urãit˘mi úlevami,
povinnosti stfiedo‰kolského profesora.
Gebauer soustfiedûn˘ pouze na svoji
práci se i za sloÏit˘ch podmínek s mimo-
fiádnou intenzitou vûnoval vûdecké ãin-
nosti, spoluredigoval i novû zaloÏené Listy
filologické. Objevil zákon jotace, kter˘
publikoval ve stati O v˘znamu jotace ve
spisech staroãesk˘ch (1878).

Venia legendi
Gebauerovi pfiipadl nelehk˘ úkol vzkfiísit
na univerzitû obor bohemistiky, kter ,̆
pfies nadûjné nábûhy spojené
s Franti‰kem Martinem Pelcem, skomíral.
Jeho v˘znam nebyl jen vûdeck ,̆ ale v pod-
mínkách obecného germanizaãního tlaku
i národní. Své pedagogické pÛsobení bral
Gebauer stejnû odpovûdnû jako vûdecké
poslání. Jeho pfiedná‰ky prosvûtlené
obãasn˘m such˘m humorem studenty
neuchvacovaly formou, ale sv˘m obsa-

hem. Láska k vûdû a k ãeskému jazyku je
strhovala a podmaÀovala si je. Posluchaãi
zaÏívali intelektuální okouzlení a Gebauer,
pfiísn˘ a laskav˘ examinátor souãasnû, si
získal úctu i obdiv sv˘ch studentÛ.
V˘znamn˘m prvkem modernizace
rakousk˘ch univerzit se stalo zakládání
vûdeck˘ch ústavÛ, semináfiÛ, které vedly
ke zkvalitnûní vûdecké pfiípravy studentÛ.
Prvním na praÏské univerzitû byl semináfi
filologick ,̆ zfiízen˘ v roce 1849, kter˘ aÏ
po ãtvrtstoletí následovaly dal‰í.Vytvofiení
semináfie pro slovanskou filologii se
dlouho domáhali ãe‰tí studenti, nûktefií
univerzitní profesofii i politici. Spatfiovali
v nûm krok vedoucí ke zrovnoprávnûní
ãe‰tiny s nûmãinou, od roku 1784 jedi-
n˘m vyuãovacím jazykem na univerzitû,
i základ budoucí ãeské filozofické fakulty.
Semináfi pro slovanskou filologii byl zfiízen
v roce 1880 a jeho fieditelem se stal
Gebauer, o rok dfiíve jmenovan˘ mimo-
fiádn˘m placen˘m profesorem. Jmenování
definitivnû umoÏnilo Gebauerovi plnû se
soustfiedit na vûdeckou a pedagogickou
ãinnost na univerzitû a poskytlo mu
i osobní zadostiuãinûní.
Gebauer vytvofiil v semináfii systém
práce, kter˘ dovolil podchytit a rozvinout
mladé vûdecké talenty. Orientoval ãinnost
semináfie co nej‰ífie, s ohledem na
budoucí uplatnûní absolventÛ. Semináfi
zaji‰Èoval nejen v˘chovu mlad˘ch vûdcÛ,
uãitelÛ na stfiedních ‰kolách, ale i pracov-
níkÛ v kultufie vÛbec. Gebauer jako první
zahájil systematickou pfiípravu ãesk˘ch
filologÛ, zaloÏil vlastní ‰kolu, kterou pro‰ly
dvû vûdecké generace, pfiiãemÏ chápal
vûdeckou ãinnost jako kolektivní úsilí.
Vytvofiil první univerzitní vûdeck˘ ústav
pro slavistiku na svûtû, jedno z pfiedních
evropsk˘ch center tohoto oboru, jehoÏ
model pfiejímala i zahraniãní pracovi‰tû.
Nabídka profesury z berlínské univerzity
urychlila jeho jmenování fiádn˘m profeso-
rem slovanské filologie v roce 1881.
Krátce poté bylo definitivnû rozhodnuto
o rozdûlení Karlo-Ferdinandovy univer-
zity na ãeskou a nûmeckou. Zatímco
nûmecká univerzita mohla kontinuálnû
pokraãovat ve své ãinnosti, ãeskou uni-
verzitu bylo nutno celou od základÛ vybu-
dovat. Nová univerzita stála pfied
zásadním úkolem pozvednout ãeskou
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vûdu na evropskou úroveÀ a vytvofiit
pfiedpoklady pro rozvoj ãeského národa.
Znamenalo to zmûnit ãeskou vûdu, zavést
nové metody vûdeckého bádání a nov˘m
zpÛsobem orientovat celé národní my‰-
lení.Vûdecká i ideová orientace ãeské uni-
verzity se utváfiela na pÛdû oboru ãeské
filologie jako tzv. boj o Rukopisy.

Za vûdeckou pravdu
Rukopisy Královédvorsk˘ a Zelenohorsk˘
„objevené“ na poãátku 19. století se staly
v˘znamn˘m ideologick˘m a politick˘m
fenoménem ovlivÀujícím cel˘ národní
Ïivot. Za‰títily je nejuznávanûj‰í vûdecké
autority doby Franti‰ek Palack ,̆ Josef
Jungmann i Pavel Josef ·afafiík. Byly zdro-
jem národního sebevûdomí, uvolnily kul-
turní a tvÛrãí energii, byly jednou ze sloÏek
ideologie formujícího se novodobého ães-
kého národa. V‰echny námitky proti pra-
vosti byly nekriticky odmítány a zÛstaly
nevysly‰eny. Sám Gebauer zpoãátku v pra-
vost rukopisÛ vûfiil a po pfiíchodu na uni-
verzitu je vûdecky obhajoval. Hlasy proti
pravosti RukopisÛ neustále sílily pfiede-
v‰ím v zahraniãí, ale kaÏd ,̆ kdo se odváÏil
zdvihnout proti nim hlas, byl osoãován
a vyluãován z ãeské spoleãnosti.
V roce 1881 dospûl Gebauer k závûru, Ïe
rukopisy jsou padûlkem. Své pochybnosti
publikoval pak v roce 1885 v pojednání
o Rukopise královédvorském oti‰tûném
v Ersch-Gruberovû encyklopedii.
Profesor Hattala se okamÏitû vefiejnû
postavil na obranu RukopisÛ a Gebauera
oznaãil za vûdeckého ignoranta a národ-
ního nihilistu. Po oti‰tûní Gebauerova
ãlánku o potfiebû dal‰ího zkoumání

RukopisÛ Tomá‰em G. Masarykem
v Atheneu v roce 1866 získal spor i poli-
tickou dimenzi. Mladoãeská strana zahájila
kampaÀ na obranu RukopisÛ, aby doká-
zala, Ïe hájí národní zájmy více neÏ strana
staroãeská, a poÏadovala oãistu univerzity.
Boj o Rukopisy univerzitu i spoleãnost
rozdûlil, na obranu RukopisÛ se postavila
fiada univerzitních profesorÛ pfiedev‰ím
star‰í generace v ãele s profesorem

Václavem Vladivojem Tomkem. Zvlá‰tû
symptomatické bylo jednání profesora
Kvíãaly, kter˘ sám v pravost rukopisÛ
nevûfiil, ale nedokázal se vymanit z dobo-
v˘ch mantinelÛ, které svíraly, deformovaly
a politizovaly ãeskou vûdu. Boj dospûl tak
daleko, Ïe Královská ãeská spoleãnost
nauk Gebauerovi, kter˘ byl jejím fiádn˘m
ãlenem od roku 1883, v roce 1887 ode-
brala podporu na pfiípravu Slovníku staro-
ãeského a odmítala otisknout jeho
odborné studie.
Za Gebauera se v‰ak postavili mlad‰í
docenti a profesofii fakulty, pfiedev‰ím
Tomá‰ G. Masaryk a Jaroslav Goll, ktefií

sami v˘znamnû pfiispûli ke kritice ruko-
pisÛ, a také Gebauerovi Ïáci Jaroslav
Vlãek, Jan Jakubec, Josef Pekafi, Lubor
Niederle a dal‰í ãe‰tí i zahraniãní filolo-
gové a literární historici. Gebauer odolal
soustfiedûnému náporu obhájcÛ RukopisÛ
a podafiilo se mu získat na svou stranu
vût‰inu ãeské obce filologické i upevnit
své postavení na filozofické fakultû.
Vítûzné ukonãení bojÛ o Rukopisy umoÏ-
nilo budoucímu prezidentu Masarykovi
vstup do politického Ïivota, av‰ak
Gebauer ho nenásledoval. Jeho vítûzství
bylo potvrzeno zvolením dûkanem filozo-
fické fakulty na rok 1890–1891.
Rukopisn˘ boj, kter˘ byl i velk˘m gene-
raãním sporem, mûl zásadní v˘znam nejen
pro v˘voj ãeské univerzity, ale i pro v˘voj
ãeské vûdy, kultury i ãeské spoleãnosti.
Vûdecká pravda, která se dostala do roz-
poru s politikou i se symptomy národní
malosti, se stala hodnotou, která profilo-
vala ãeskou filozofickou fakultu a celou
ãeskou univerzitu. Univerzita se stala
základem rozvoje ãeské vûdy.

Na vûdeckém vrcholu
Devadesátá léta byla nejplodnûj‰ím obdo-
bím Gebauerova Ïivota. Dosáhl zásadního
uznání na národním a mezinárodním poli,
publikoval nejv˘znamnûj‰í ãást svého díla –
Historickou mluvnici jazyka ãeského
(1894). Na její vyti‰tûní se v ãeském pro-
stfiedí nenalezly finanãní prostfiedky, a tak ji
vydal nakladatel Tempsk˘ ve Vídni.Gebauer
se musel vzdát honoráfie, zajistit subvenci
a navíc musel napsat Mluvnici ãeskou pro
stfiední ‰koly a ústavy uãitelské I–II (1890),
aby její zisk pokryl náklady spojené s vydá-
ním Historické mluvnice. Tato uãebnice
v‰ak snad nejvíce ovlivnila soudob˘
i budoucí v˘voj ãeského spisovného jazyka.
Historické mluvnici, i kdyÏ nevy‰la v úpl-
nosti (I a III. díl byl oti‰tûn v letech
1894–1898), pfiekonávající dosavadní
bádání koncepcí a rozsahem zpracováva-
ného materiálu, se dostalo svûtového
uznání. Teprve po jejím vydání prezident
âeské akademie vûd a umûní mecená‰
Josef Hlávka, pfiívrÏenec pravosti
RukopisÛ, nalezl spolu s âeskou grafickou
unií prostfiedky na vydání Slovníku staro-
ãeského, aãkoliv byl Gebauer ãlenem aka-
demie od roku 1890.

LingvistÛv rodn˘ dÛm v Úbislavicích.
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GebauerÛv Slovansk˘ semináfi v Klementinu.
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Narodil se v KoÏlanech u Královic 28.
kvûtna roku 1884 jako nejmlad‰í z deseti
dûtí v rodinû rolníka a drobného obchod-
níka. Ve ‰kole vzornû prospíval a to 
rozhodlo o jeho dal‰í Ïivotní dráze.
Vystudoval gymnázium v Praze a v roce
1904 se zapsal na filologii a filozofii na
filozofické fakultû ãeské univerzity. Zájem
o politiku ho v roce 1905 pfiivedl do
Francie, kde studoval sociologii a politické
vûdy na pafiíÏské Sorbonnû a École libre
des sciences politique i práva na univer-
zitû v Dijonu, na které v roce 1908 obhá-

jil disertaci Le Problème Autrichien et 
la question Tchèque (Rakousk˘ problém
a ãeská otázka).
V roce 1909 získal na praÏské filozofické
fakultû titul doktora filozofie na základû
své disertace PÛvod a v˘voj moderního
politického individualismu a stal se profe-
sorem na âeskoslovenské obchodní aka-
demii v Praze, kde vyuãoval francouz‰tinu
a národní hospodáfiství. Tehdy se také se
oÏenil s Annou Vlãkovou, která byla jedi-
n˘m blízk˘m ãlovûkem v jeho Ïivotû.
Intenzivnû se vûnoval soudobé sociologii

V¯ROâÍ 

EDVARDA
BENE·E
Jifií Pfienosil

Málokterá osobnost v moderních ãesk˘ch dûjinách vzbuzuje fiadu deseti-
letí po své smrti tolik rozporn˘ch hodnocení i vá‰niv˘ch odsudkÛ doma
i v zahraniãí. Zpravidla jí b˘vá ta, která v klíãov˘ch etapách dûjin sehrála
v˘znamnou roli, která spoluvytváfiela a personifikovala obsah doby, jejíÏ
dÛsledky ovlivÀují i pfiítomnost.Takovou osobností je Edvard Bene‰, doktor
filozofie praÏské univerzity, druh˘ ãeskoslovensk˘ prezident, od jehoÏ
úmrtí uplyne 3. záfií 60 let.

Druh˘ ãeskoslovensk˘ prezident pfiedná‰el od r. 1912 jako docent filozofie na FF UK.

âeská univerzita se na pfielomu 19. a 20.
století zmûnila v prvofiadou vûdeckou
instituci, v˘znamné centrum evropské
vûdy. Velk˘ podíl na tom mûl i Gebauer,
zvlá‰tû pfii budování filozofické fakulty. Za
nûj se habilitovala a získala profesuru
fiada osobností v˘znamnû ovlivÀujících
dal‰í v˘voj ãeské vûdy. Nejvût‰í pozor-
nost Gebauer samozfiejmû vûnoval roz-
voji slavistiky a bohemistiky a snaÏil se
i organizovat mezinárodní spolupráci na
poli slovanské filologie. Jeho zámûr svolat
do Prahy na poãátek dvacátého století
první mezinárodní sjezd slavistÛ se v‰ak
mohl uskuteãnit aÏ v roce 1929.
GebauerÛv pfiínos pro celou univerzitu
byl ocenûn jeho zvolením rektorem na
‰kolní rok 1899–1900.
Gebauer zaãal také vydávat své jiÏ 
zmínûné druhé velké dílo – Slovník sta-
roãesk˘, první vûdeckou ãeskou lexiko-
grafickou práci, v˘sledek ãtvrtstoletí
trvajícího badatelského úsilí. Tento lexi-
kon zaãal vycházet od roku 1900 a zÛstal
nedokonãen; jeho autor rovnûÏ fiídí práce
na kodifikaãní Pfiíruãní mluvnici (1900)
a Pravidlech ãeského pravopisu (1902).
Gebauerovi ub˘valy síly, ale neodmítl,
kdyÏ byl v roce 1905 povolán do panské
snûmovny fií‰ské rady. Lingvista vzdálen˘
od politického Ïivota podpofiil v‰eobecné
hlasovací právo, v nûmÏ spatfioval ãin kul-
turních rozmûrÛ. Dne 19. kvûtna 1907 byl
stiÏen mozkovou mrtvicí, které podlehl
o ‰est dní pozdûji.
Jan Gebauer nebyl geniálním filologem
jako Josef Dobrovsk ,̆ vynikal v‰ak zcela
mimofiádnou pracovitostí, vûdeckou pre-
cizností, odpovûdností a stateãností.
Právû integrita jeho osobnosti morální
a vûdecká ho spolu s jeho vûdním pfiíno-
sem právem fiadí mezi nejvût‰í ãeské
vûdce.

Autor ãlánku je odborn˘m pracovníkem Ústavu
dûjin UK a Archivu UK. Je editorem publikace
âesk˘ stát a stfiední Evropa. Od Velké Moravy
k NATO (2002).

PhDr. Jifií Pfienosil
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a politick˘m vûdám a roku 1912 se habili-
toval ze sociologie na praÏské filozofické
fakultû objevnou monografií Stranictví,
první ãeskou anal˘zou a teorií tohoto
politického fenoménu. Bene‰ovi v‰ak
vûdecká dráha (v roce 1922 byl jmenován
fiádn˘m profesorem sociologie na
Univerzitû Karlovû) nebyla cílem, ale pro-
stfiedkem, byla systematickou pfiípravou
na kariéru politika. Jeho vstup do
vrcholné politiky urychlil v˘buch první
svûtové války.

Bene‰ politik
Bene‰, pÛvodnû zastávající radikálnû soci-
alistické názory, s úzk˘mi vazbami na soci-
ální demokracii, se zaãal zapojovat do
svûta politiky v rámci âeské strany
pokrokové Tomá‰e G. Masaryka, se kte-
r˘m pÛvodnû v mnoha ohledech nesou-
hlasil. Pragmatick ,̆ racionální, cílevûdom˘
a neobyãejnû pracovit˘ Bene‰ byl do
znaãné míry protikladem koncepãní
Masarykovy osobnosti nadané mimofiád-
n˘m nadhledem a schopností velk˘ch vizí.
Oba se v‰ak v˘jimeãnû doplÀovali a Bene‰
se v následujících letech stal jeho hlavním
spolupracovníkem.
JiÏ v letech 1913–1914 dospûl Bene‰
k závûru o nereformovatelnosti Rakouska
a nutnosti obnovení samostatné ãeské
státnosti. Po vypuknutí 1. svûtové války se

tak zapojil do vznikajícího domácího ães-
kého odboje v realistické odbojové sku-
pinû, vedené po odjezdu Masaryka do
zahraniãí Pfiemyslem ·ámalem, která se
v roce 1915 stala souãástí tzv. âeské
Mafie.V ní Bene‰ organizoval její spojení
se vznikajícím zahraniãním odbojem na
Západû. Po zatãení prvního vedení Mafie
v roce 1915 emigroval. PÛsobil v PafiíÏi,
podílel se na zaloÏení âeského zahraniã-
ního komitétu a o rok pozdûji se stal
sekretáfiem Národní rady zemí ãesk˘ch,
pozdûji Národní rady ãeskoslovenské,
ústfiedního orgánu ãeskoslovenské zahra-
niãní odbojové akce. Propagoval tzv. ães-
kou, respektive ãeskoslovenskou otázku,
chápanou v evropském a svûtovém kon-
textu, podílel se i na budování ãeskoslo-
venského vojska na Západû a zaãal
vyjednávat s francouzsk˘mi, britsk˘mi
a italsk˘mi politiky o moÏnosti vytvofiení
samostatného státu. Po Masarykovû
odjezdu do Ruska v roce 1917 Bene‰ jako
generální sekretáfi Národní rady vedl roz-
hodující jednání o zafiazení vzniku ãesko-
slovenského státu jako souãásti programu
dohodov˘ch mocností. Bylo nepopiratel-
nou historickou Bene‰ovou zásluhou, Ïe
Francie, Británie a dal‰í dohodové moc-
nosti uznaly právo âechÛ a SlovákÛ na
samostatnost je‰tû pfied koncem války.
KdyÏ se v polovinû fiíjna roku 1918 pfie-

tvofiila âeskoslovenská národní rada na
prozatímní ãeskoslovenskou vládu, Bene‰
se stal ministrem zahraniãí.
Jako hlavní tvÛrce ãeskoslovenské zahra-
niãní politiky stál v jejím ãele nepfietrÏitû
do roku 1935.V letech 1919–1920 (spolu
s Karlem Kramáfiem) zastupoval âesko-
slovensko na pafiíÏské mírové konferenci,
na níÏ se mu podafiilo prosadit vût‰inu
ãeskoslovensk˘ch územních poÏadavkÛ,
pfiedev‰ím uznání historick˘ch hranic ães-
k˘ch zemí. Hlavním cílem Bene‰ovy
zahraniãní politiky bylo zaji‰tûní meziná-
rodní bezpeãnosti nového státu, jejíÏ
zárukou mûl b˘t systém celoevropské
bezpeãnosti.
Bene‰ se orientoval na západní demokra-
cie, na Británii a pfiedev‰ím na Francii.
S tou uzavfiel v roce 1924 dvoustrannou
spojeneckou smlouvu, která se v‰ak
nestala skuteãn˘m základem ãeskosloven-
ské zahraniãní politiky. SnaÏil se realizovat
konstruktivní stfiedoevropskou politiku
a dosáhnout korektních vztahÛ se v‰emi
sousedními státy. Usiloval i o realizaci
Masarykovy koncepce a vize Nové
Evropy, Evropy demokratické, svobodné
a spolupracující. Bene‰ova zahraniãní poli-
tika si vytyãila úkol novû organizovat stfie-
doevropsk˘ prostor. Základem proto
mûla b˘t tzv. Malá dohoda, vytvofiená
v letech 1920–1921, spojenectví âesko-

Masaryk a Bene‰ v Lánech, 18. prosince 1935.
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slovenska, Království SrbÛ, ChorvatÛ
a SlovincÛ a Rumunska, vycházející
z Masarykova projektu stfiedoevropské
demokratické unie.
Bene‰ stál i u zrodu Spoleãnosti národÛ
a velmi v˘raznû se podílel na její ãinnosti.
V roce 1920 se stal místopfiedsedou
a v roce 1935 pfiedsedou, v letech
1923–1927 byl ãlenem její Rady. Pokou‰el
se o pfiemûnu Spoleãnosti národÛ
v úãinn˘ celosvûtov˘ nástroj kolektivní
bezpeãnosti a odzbrojování. Stal se tak
i spoluautorem tzv. Îenevského proto-
kolu z roku 1924 zaloÏeného na princi-
pech arbitráÏe, kolektivní bezpeãnosti
a odzbrojení, kter˘ v‰ak nevstoupil v plat-
nost.
Nástup hitlerovského fa‰ismu v Nûmecku
v roce 1933 zásadnû promûnil meziná-
rodní situaci a ambiciózní cíle Bene‰ovy
zahraniãní politiky nemohly b˘t realizo-
vány. Bene‰, kter˘ okamÏitû pochopil
nacistické nebezpeãí pro âeskoslovensko
i Evropu, celou svoji politickou aktivitu
orientoval na obranu evropské demokra-
cie proti fa‰ismu. Vyvinul velké úsilí, aby
dosáhl úpravy politick˘ch pomûrÛ se sou-
sedními státy. Nepodafiilo se mu docílit
zlep‰ení vztahÛ s Polskem, Maìarskem
a samozfiejmû ani s Nûmeckem.
Bezprostfiední hrozbû ze strany Nûmecka
se snaÏil ãelit ãeskoslovensko-sovûtskou
spojeneckou smlouvou, uzavfienou v roce
1935, která byla jen torzem projektu tzv.
v˘chodního paktu, vycházejícího ze zásad
kolektivní bezpeãnosti.
Bene‰ v tomto období v˘znamnû zasaho-
val i do vnitfiní politiky a reprezentoval
politickou skupinu tzv. Hradu. V letech
1923–1935 byl vedoucím ãinitelem âes-
koslovenské strany národnû socialistické
a tvÛrcem jejího programu, 1919–1926
a 1929–1935 byl poslancem Národního
shromáÏdûní, v letech 1921–1922 byl
pfiedsedou vlády.

Bene‰ prezident
V roce 1935 byl zvolen prezidentem
republiky. Jeho politika byl zásadnû 
determinována stále sílícím ohroÏením
nûmeck˘m nacismem, umocnûn˘m
národnostním sloÏením republiky. Bene‰
i jako prezident ovlivÀoval i nadále zahra-
niãní politiku, v níÏ vzhledem k dané mezi-

národní politické konstelaci nemohl b˘t
úspû‰n ,̆ zejména se pokou‰el o dal‰í inte-
graci Malé dohody. Projekt jednotného
malodohodového paktu ztroskotal stejnû
jako projekt jednotné smlouvy Malé
dohody s Francií. Bene‰ usiloval o pro-
hloubení demokratick˘ch mechanismÛ
ãeskoslovenského státu ve vztahu k men-
‰inám, pfiedev‰ím k sudetsk˘m NûmcÛm.
Pokou‰el se o politické stmelení âesko-
slovenska, pro vládní spolupráci se mu ale
nepodafiilo získat rozhodující politickou
slovenskou a sudetonûmeckou reprezen-
taci. Rostoucí tlak Británie a Francie pfii-
nutil Bene‰e pfiedloÏit Henleinovû stranû
fiadu návrhÛ, které posléze akceptovaly
tzv. karlovarské poÏadavky.
Politická krize v roce 1938 vyústila v tzv.
Mnichovskou dohodu. Bene‰ stál pfied
osudovou historickou volbou: uchránit
národ v podmínkách okle‰tûného státu,
nebo volit zniãující válku s Nûmeckem
podporovan˘m Maìarskem a Polskem.
Válku, která nemûla nadûji na úspûch.
âeskoslovenská vláda, které Bene‰ pfied-
sedal, se diktátu podrobila. Pod vlivem
tlaku Nûmecka i ãeské pravice pak Bene‰
odstoupil z funkce prezidenta a jako sou-
kromá osoba ode‰el do exilu. Mnichovsk˘
syndrom, kter˘ si Bene‰ nesl v sobû do
konce svého Ïivota, ovlivÀoval i fiadu jeho
dal‰ích politick˘ch krokÛ.
Vypuknutí druhé svûtové války Bene‰ pfii-
vítal jako jedinou moÏnost obnovy ãesko-
slovenského státu a postavil se do ãela
druhého ãeskoslovenského zahraniãního
odboje. V roce 1940 v Lond˘nû vytvofiil
ãeskoslovenskou exilovou vládu a pfievzal
funkci prezidenta republiky. Jeho hlavním
cílem bylo obnovení âeskoslovenska
v pfiedmnichovsk˘ch hranicích. Pro nûj
i pro poÏadavek transferu sudetsk˘ch
NûmcÛ se mu postupnû podafiilo získat
souhlas v‰ech protihitlerovsk˘ch velmocí,
âeskoslovensko v‰ak v plném územním
rozsahu obnoveno nebylo. V podmínkách
vznikajícího bipolárního svûta byl donucen
k fiadû kompromisÛ, se kter˘mi nemohl
vÏdy vnitfinû souhlasit.V roce 1943 uzavfiel
novou spojeneckou smlouvu se Sovûtsk˘m
svazem a navázal úzké kontakty s komunis-
tick˘m odbojem v Moskvû.
Od roku 1945 byl Bene‰ stále víc jen
symbolem âeskoslovenska neÏ politikem

a státníkem suverénnû prosazujícím své
politické zámûry.V dubnu 1945 jmenoval
v Ko‰icích první vládu Národní fronty. Do
Prahy se vrátil v kvûtnu 1945 jako prezi-
dent republiky, kter˘m byl znovu zvolen
v roce 1946, a pfiijal program socializující
demokracie. Tlaku sovûtsk˘ch zájmÛ
a politiky KSâ, vedoucích k uchopení
moci ve státû a k pohlcení âeskosloven-
ska sovûtsk˘m impériem, nemohl Bene‰,
jehoÏ zdravotní stav se stále zhor‰oval,
úãinnû vzdorovat. V únoru 1948 pfiijal
demisi demokratick˘ch ministrÛ a jmeno-
val novou Gottwaldovu vládu. Novou
ústavu, silnû omezující demokratická
práva, v‰ak odmítl podepsat a abdikoval.
Nedlouho poté, 3. záfií 1948, zemfiel
v Sezimovû Ústí.
S Edvardem Bene‰em ode‰la krátká, ale
v˘znamná éra tzv. první republiky, éra, na
jejíÏ pozitivní hodnoty se dosud nepoda-
fiilo zcela navázat. Edvard Bene‰ patfií
nepochybnû k nejv˘znamnûj‰ím ãesk˘m
politikÛm, zosobÀujícím v˘voj ãeské stát-
nosti v 1. polovinû 20. století.

Autor ãlánku je odborn˘m pracovníkem Ústavu
dûjin UK a Archivu UK. Je editorem publikace
âesk˘ stát a stfiední Evropa. Od Velké Moravy
k NATO (2002).

PhDr. Jifií Pfienosil

Prezident hovofií k národu: 28. fiíjna 1943.
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1) Milan Kundera je nejpfiekládanûj‰í souãasn˘ ãesk˘
spisovatel.Aãkoliv se zapsal na Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy, studium záhy pfieru‰il. Poté studo-
val hudební skladbu a FAMU, kde dvanáct let pfiedná‰el
svûtovou literaturu. Po odchodu do Francie v roce 1975
mu byla nabídnuta pozice hostujícího profesora na
francouzské univerzitû. Kde to bylo?

a) v Reme‰i
b) v PafiíÏi
c) v Lyonu
d) v Toulouse

2) Absolvent Lékafiské fakulty Univerzity Karlovy Jan
Mû‰Èák se specializuje na plastickou chirurgii. Na toto
téma publikoval více neÏ 80 odborn˘ch prací a patento-
val svÛj vynález bobtnav˘ch gelov˘ch tyãinek.V jaké
fakultní nemocnici pracuje?

a) Motol
b) Královské Vinohrady
c) Na Bulovce
d) Thomayerova nemocnice

3) Sociolog Miroslav Petrusek vystudoval filozofii
a dûjepis na Masarykovû univerzitû v Brnû.V letech
1964–1967 se na pÛdû UK podílel na nejvût‰ím sociolo-
gickém v˘zkumu té doby. Po roce 1970 mu byla ome-
zena publikaãní a pedagogická ãinnost a pracoval jako
pomocn˘ knihovník.V roce 1990 se habilitoval na FF
UK. Kde se narodil?

a) v Uherském Hradi‰ti
b) ve Zlínû
c) v Brnû
d) v KromûfiíÏi

4) Scenáristka a reÏisérka Alice Nellis, m. j. autorka
snímkÛ Ene bene, V˘let a Tajnosti, absolvovala
kromû FAMU je‰tû jednu vysokou ‰kolu – Univerzitu
Karlovu. Znalosti nabyté bûhem studia svého oboru
mÛÏe uplatnit mimo jiné v komunikaci se sv˘m 
americk˘m manÏelem.Alice Nellis vlastní diplom
z oboru:

a) Kanoistika a vodní sporty na FTVS UK
b) Kulturologie na FF UK
c) Mezinárodní vztahy na FSV UK
d) Anglistika a amerikanistika na FF UK

5) Narodil se 17. ledna 1944 v Praze.Vystudoval ãe‰-
tinu, historii a filozofii na FF UK, diplomovou práci
napsal o mark˘zi de Sade.V roce 1970 emigroval do
Itálie, kde vyuãoval sociologii na univerzitû v Janovû.

Profesor Petrusek (z otázky ã. 3), autor knihy esejÛ k 660. v˘roãí zaloÏení
Univerzity Karlovy …aÈ je stÛl k poho‰tûní prostfien˘, pfiedná‰í na konferenci
Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? (10. dubna 2008).

Milí ãtenáfii,

tentokrát vám v kvízu pfiedstavíme známé 
osobnosti z fiad novodob˘ch studentÛ, absolventÛ
a pfiedná‰ejících Univerzity Karlovy.Vybrali jsme 
je z rÛzn˘ch oborÛ a fakult a zeptáme se vás na 
zajímavosti z jejich Ïivota. Kdo chce vûdût víc,
nechÈ zkusí odpovûdût na následující otázky.
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Spolupracoval s ãesk˘mi exilov˘mi ãasopisy a disen-
tem, nyní je profesorem sociologie na univerzitû
v Terstu a hostujícím profesorem na FSV UK.
Uhodnûte jméno ãeského filozofa:

a) Jan Sokol
b) Karel Kosík
c) Ladislav Hejdánek
d) Václav Bûlohradsk˘

6) Vystudovala Ïurnalistiku na UK, psala pro Kvûty
a Lidové noviny. Petra Procházková se proslavila sv˘mi
reportáÏemi z rusko-ãeãenského váleãného konfliktu.
ZaloÏila obãanské sdruÏení Berkat, které se vûnuje
humanitární pomoci v âeãensku. Jak lze pfieloÏit slovo
berkat do ãe‰tiny?

a) pomoc
b) nadûje
c) ‰tûstí a milosrdenství
d) láska a soucit

7) Lékafika, pfiekladatelka, diplomatka, politiãka a kan-
didátka na úfiad prezidenta âR. Jaroslava Moserová
byla v‰estranná osobnost.Absolvovala lékafiskou
fakultu UK, specializovala se na popáleniny. Právû proto
o‰etfiovala Jana Palacha. Zájem o konû a dostihy ji pfii-
vedl k pfiekládání dûl anglického spisovatele. Jak se
jmenoval?

a) Dick Francis
b) Monty Roberts
c) Pat Parelli
d) Tom Dorrance

8) âeská sportovní gymnastka Vûra âáslavská, mnoho-
násobná olympijská vítûzka, zaãala po uzavfiení své
sportovní kariéry studovat FTVS. Kromû fantastické
sportovní kariéry (jen na mistrovství Evropy v Sofii 
získává pût zlat˘ch medailí) její Ïivot zdobí i podpis
pod jednou dÛleÏitou listinou. Která z nich to byla?

a) Charta
b) Anticharta
c) Dva tisíce slov
d) Ústava âeské republiky

9) âesk˘ spisovatel Jaroslav Rudi‰ se narodil v Turnovû.
Vystudoval Pedagogickou fakultu na Technické univerzitû
v Liberci, poté krátce nav‰tûvoval katedru Ïurnalistiky
na FSV UK.Ve studiích pokraãoval v Curychu. Jedno
z jeho dûl získalo Cenu Jifiího Ortena, kterou jsou
odmûÀováni mladí ãe‰tí básníci a prozaici.Vyberte 
ocenûné dílo:

a) Potichu
b) Grandhotel
c) Nebe pod Berlínem
d) Alois Nebel

10) Pfied ãtyfimi lety zemfiel v˘znamn˘ psycholog
Zdenûk Matûjãek.Vûnoval se zejména psychologii
dítûte – hlavnû dítûte deprivovaného, trávícího ãást
Ïivota v ústavech sociální péãe (kojeneck˘ch ústavech,
dûtsk˘ch domovech, polep‰ovnách atd.).Vystudoval na
Univerzitû Karlovû obor, kter˘ s jeho pozdûj‰í Ïivotní
dráhou, pro niÏ se v dÛsledku událostí Února 1948 
rozhodl, na první pohled pfiíli‰ nesouvisí. Byla to:

a) matematika na MFF UK
b) ãesk˘ jazyk a filozofie na FF UK
c) pfiírodovûda na PfiF UK
d) v˘tvarná v˘chova a tûlesná v˘chova na PedF UK

Autor: redakce
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V této fakultní nemocnici obãas stojí nad podobn˘mi zkumavkami i plastick˘ chirurg Jan
Mû‰Èák, absolvent LF UK. Název nemocnice uhodnûte v otázce ã. 2.

Správné odpovûdi:1a),2c),3b),4d),5d),6c),7a),8c),9c),10b)
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Jeden z prvních v˘zkumÛ kvality doktor-
ského studia uskuteãnil J. Herget na 
3. lékafiské fakultû kolem roku 2003.
V˘zkumy kvality PhD. studia nejsou obvy-
klé ani v celosvûtovém mûfiítku (pfiipo-
meÀme napfi. práce Hockey, 1995, Pearson,
1996, Anderson a Swazey, 1998, Marsh et
al., 2002). Jeden z prvních rozsáhl˘ch
v˘zkumÛ v âR byl proveden na celé UK
Praha (Mare‰,Andûl, Svobodová, 2005).
Pfiitom je zfiejmé, Ïe pro posouzení
úrovnû vûdecké pfiípravy, jejích siln˘ch
i slab˘ch míst, a pro posouzení dal‰ích
cest jejích absolventÛ jsou tyto v˘zkumy
neobyãejnû dÛleÏité. UmoÏÀují nám pfiijí-
mat rozhodnutí se znalostí aktuálního
stavu. Pro posouzení v˘vojov˘ch trendÛ je
tfieba ‰etfiení pravidelnû opakovat. UK se
rozhodla jít tímto smûrem a pfiipravila
druhé ‰etfiení.

Metodick˘ postup
● Vzorek: V˘bûrov˘ soubor tvofiili
absolventi PhD. studia na patnácti 
fakultách UK Praha (chybûli jen respon-
denti z KFT UK, FHS UK a CERGE1).
PrÛzkum byl proveden na rozhraní let
2006–2007 po‰tou. Celkem jsme rozeslali

846 dotazníkÛ (v pfiedchozím ‰etfiení v r.
2004–2005 to bylo 584 dotazníkÛ).
Z toho 83 osob (v pfiedchozím ‰etfiení 63
osob) nebylo na udané adrese zastiÏeno
a po‰ta dopis vrátila jako nedoruãiteln .̆
Doruãeno bylo 763 dotazníkÛ (v pfied-
chozím ‰etfiení 521 dotazníkÛ).
Ve stanovené lhÛtû zaslalo na RUK vypl-
nûné dotazníky 392 osob (v prvním 
‰etfiení 272 osoby), coÏ ãiní 46,3 %
(v pfiedchozím ‰etfiení 47 %) celého v˘bû-
rového souboru a 51,4 % souboru, jemuÏ
byly dotazníky skuteãnû doruãeny
(v pfiedchozím ‰etfiení 52 %). Návratnost
– na prÛzkumy tohoto typu – je relativnû
vysoká a se získan˘mi daty lze zodpo-
vûdnû pracovat.
● Metody: V prÛzkumu byl pouÏit ano-
nymní dotazník o 35 poloÏkách, kter˘ se
osvûdãil jiÏ v prvním ‰etfiení (Mare‰,
Andûl, Svobodová, 2005). U vût‰iny otá-
zek respondenti odpovídali volbou
z nabídnut˘ch alternativ, u nûkter˘ch 
otázek doplÀovali vlastní alternativu,

pfiípadnû zdÛvodÀovali svÛj názor. Na
konci dotazníku byl ponechán responden-
tÛm prostor pro volné odpovûdi, pro
vyjádfiení vlastních stanovisek. Získané
volné odpovûdi se zpracovávají.

Znûní na‰eho dotazníku vycházelo:
a) z poÏadavkÛ vedení UK na okruh infor-

mací, které je tfieba od absolventÛ získat;
b) ze zku‰eností s obdobn˘mi v˘zkumy

u studentÛ pregraduálního studia;
c) z australského dotazníku PREQ –

Postgraduate Research Experience
Questionnaire (Marsh et al., 2002).
Z australského dotazníku bylo vyuÏito –
po formulaãních úpravách – 15 poloÏek;

d) ze zku‰eností získan˘ch v rámci prv-
ního ‰etfiení u absolventÛ doktor-
ského studia na UK.

âesk˘ dotazník je strukturován do sedmi
blokÛ:
1. identifikaãní údaje o fakultû, formû stu-

dia, stáÏích a souãasném zamûstnání;
2. údaje o sociálním klimatu na ‰kolicím

pracovi‰ti;
3. údaje o pracovních podmínkách na

‰kolicím pracovi‰ti;

DOKTORSKÉ STUDIUM NA UK 

POHLEDEM 
ABSOLVENTÒ

Jifií Mare‰, Stanislav JeÏek

Na Univerzitû Karlovû i na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách v âR se bûÏnû posuzuje kvalita pregraduálního studia
z pohledu samotn˘ch studentÛ (Mare‰, 2006). Mnohem vzácnûj‰í jsou ‰etfiení, která se zajímají o kvalitu 
doktorského studia, o kvalitu pfiípravy badatelÛ.V tomto ãlánku se zamûfiíme právû na reflexi doktorského studia
jeho absolventy.

1Souãet procent mírnû pfiesahuje 100 kvÛli
udávan˘m kombinacím úvazkÛ, zejména na V·.

Univerzita Karlova mûla k 31. fiíjnu 2007 více neÏ 7 500 studentÛ doktorsk˘ch studijních programÛ. Ne v‰ichni se v‰ak probojují k promoci.

UKF22008_vnit_tema2  13.5.2008 13:16  Stránka 30



DOKTORANDI A POSTDOCI UK / DOCTORAL STUDENTS AND POSTDOCS AT CU

31

4. údaje o dovednostech získan˘ch bûhem
vûdecké pfiípravy;

5. údaje o práci ‰kolitele;
6. údaje o zkou‰kách a obhajobû;
7. celkové hodnocení studia a jeho pfií-

nosu z pohledu absolventÛ.
Explorativní faktorová anal˘za u tohoto
souboru absolventÛ potvrdila existenci
ãtyfi faktorÛ (v pfiedchozím ‰etfiení bylo
identifikováno pût faktorÛ).

Zmínûné ãtyfii faktory jsou následující:
1. sociální klima na pracovi‰ti a pracovní

podmínky na pracovi‰ti;
2. získané dovednosti;
3. ‰kolitel a klima jím vytváfiené;
4. zkou‰ení a obhajoba práce.

Uvedené ãtyfii faktory vysvûtlily 57 % cel-
kového rozptylu.

Vybrané v˘sledky
Prezentované v˘sledky rozdûlíme do tfií
skupin. Nejprve naãrtneme celkov˘
obraz o doktorském studiu na UK
z pohledu absolventÛ, potom se budeme
vûnovat spokojenosti doktorandÛ se stu-
diem a nakonec upozorníme na pro-
mûnné, v nichÏ jsou statisticky v˘znamné
rozdíly mezi tfiemi skupinami fakult UK:
lékafisk˘mi, pfiírodovûdn˘mi a humanit-
ními fakultami.

Obecné údaje o PhD. studiu
● Typ pracovi‰tû. Vût‰ina doktorandÛ
se ‰kolila na fakultû UK (81 %), jen ãást
v Akademii vûd (12 %), zbytek v jiné insti-
tuci (7 %). Existují statisticky v˘znamné
rozdíly mezi skupinami oborÛ: u humanit-
ních oborÛ probíhalo studium nejãastûji
jen na fakultû, zatímco u lékafisk˘ch a pfií-
rodovûdn˘ch oborÛ ve srovnání s huma-
nitními obory ãastûji mimo UK.
● Délka studia. Na celé UK se pohybo-
vala mezi tfiemi aÏ osmi roky a mezi sku-
pinami oborÛ nebyly statisticky v˘znamné
rozdíly. Po tfiech letech studium úspû‰nû
absolvovalo 16 % (v pfiedchozím ‰etfiení
22 %) respondentÛ, po ãtyfiech letech 39
% (pfiedtím 47 %), po pûti letech 65 %
(pfiedtím 72 %), po ‰esti letech 77 %
(pfiedtím 81 %), po sedmi letech 89 %
(pfiedtím 92 %) respondentÛ. Nejrychleji
konãili doktorandi na FTVS UK – v prÛ-
mûru za 3,9 roku – a na Právnické fakultû
UK (4,0 roku); nejdéle trvalo studium na
Filozofické fakultû UK (v prÛmûru 6,0)
a Pedagogické fakultû UK (5,5 roku).
● Typy studia a pfiechody mezi nimi.
Na celé UK zaãínalo a konãilo v prezenãní
formû studia 25 % respondentÛ; zaãínalo
a konãilo v kombinované formû studia 
39 % respondentÛ. Pfiechod z prezenãní
do kombinované formy byl velmi ãast˘ 
(35 %), opaãn˘ spí‰e v˘jimeãn˘ (<1 %).
Existují statisticky v˘znamné rozdíly mezi
skupinami oborÛ – v humanitních obo-
rech je relativnû vysok˘ podíl studentÛ
kombinovaného studia, ktefií v nûm setr-
vají po celou dobu studia (61 %); v pfiíro-
dovûdn˘ch i lékafisk˘ch oborech je patrná
tendence zaãínat v prezenãní formû a pak

pfiejít do kombinované formy (konkrétnû:
52 % pfiípadÛ na pfiírodovûdn˘ch, 44 % na
lékafisk˘ch oborech).
● StáÏe na jin˘ch pracovi‰tích v âR.
Z celé UK stáÏovalo na obdobném pra-
covi‰ti v rámci âR jen 11 % (pfiedtím 6 %)
respondentÛ, zb˘vajících 89 % (dfiíve 94
%) nikoli. Existují statisticky v˘znamné
rozdíly mezi skupinami oborÛ – ãastûji
stáÏují po republice doktorandi lékafi-
sk˘ch oborÛ (17 %), mnohem ménû pak
doktorandi humanitních oborÛ (6 %).
● StáÏe na jin˘ch pracovi‰tích
v zahraniãí. Z celé UK stáÏovalo
v zahraniãí 43 % (pfiedtím 38 %) respon-
dentÛ, zb˘vajících 57 % (dfiíve 62 %)
nikoli. Existují statisticky v˘znamné roz-
díly mezi skupinami oborÛ – v zahraniãí
ãastûji stáÏují doktorandi pfiírodovûdn˘ch
a lékafisk˘ch oborÛ (53 %, resp. 50 %),
ménû pak doktorandi humanitních oborÛ
(32 %).
● Práce v oboru po skonãení studia.
Po absolvování se vûnovalo akademické
kariéfie ve vystudovaném oboru 82 %
(dfiíve 63 %) respondentÛ a dal‰ích 11 %
(dfiíve 7 %) v pfiíbuzném oboru. NezÛstalo
v oboru a nevûnuje se akademické kariéfie
zb˘vajících 7 % (dfiíve to bylo varujících
30 %) respondentÛ. Statisticky v˘znamné
rozdíly mezi skupinami oborÛ nebyly zji‰-
tûny.
● Souãasné zamûstnání. Struktura
respondentÛ podle souãasného zamûst-
nání je zajímavá: na vysoké ‰kole pÛsobí
46 % (dfiíve 41 %) v‰ech respondentÛ,
v Akademii vûd 12 % (pfiedtím 13 %), ve
v˘zkumn˘ch ústavech 2 % (dfiíve 3 %), ve
státní správû 6 % (dfiíve 5 %), v prÛmyslo-
vém podniku 5 % (pfiedtím 2 %). Celkem
23 % pracuje jinde, neÏ jsou uvedené
moÏnosti, a zbyl˘ch 5 % je nezamûstna-
n˘ch (obvykle se jedná o matefiskou
dovolenou). Existují statisticky v˘znamné
rozdíly mezi skupinami oborÛ – mnohem
ãastûji odcházejí do Akademie vûd (21 %)
doktorandi pfiírodovûdn˘ch oborÛ.
Absolventi humanitních oborÛ nacházejí
ãastûji uplatnûní ve státní správû (11 %).
● Úvahy o práci v zahraniãí.
Respondenti v naprosté vût‰inû uvaÏují
o tom, Ïe zÛstanou pracovat doma v âR
85 % (pfiedtím 89 %). Jen 7 % (pfiedtím 
5 %) uvaÏuje o práci v nûkteré zemi EU

Na UK probûhl v roce 2007 prÛzkum názorÛ
u absolventÛ PhD. studia z patnácti fakult.
Po‰tou bylo doruãeno 763 dotazníkÛ a odpo-
vûdûlo 392 absolventÛ. Návratnost dotazníkÛ
ãinila 51,4 %. Statisticky v˘znamné rozdíly
mezi tfiemi skupinami oborÛ (pfiírodovûdn˘mi,
humanitními a lékafisk˘mi) byly zji‰tûny
u deseti promûnn˘ch:
● pfiijetí doktoranda do kolektivu na ‰kolicím

pracovi‰ti
● moÏnost spolupráce s dal‰ími doktorandy
● moÏnost zapojit se do kvalitního v˘zkumu
● vlastní pracovní místo
● dostupnost poãítaãe a informaãních zdrojÛ
● vyuÏití pfiístrojového vybavení pracovi‰tû
● zaji‰tûní pomocn˘ch ãi administrativních

prací
● dovednost analyzovat v˘zkumné problémy
● dovednost fie‰it v˘zkumné problémy
● dovednost prom˘‰let a formulovat nápady
● dostupnost ‰kolitele.
V tûchto promûnn˘ch byli nejspokojenûj‰í
absolventi pfiírodovûdn˘ch a nejménû spoko-
jení absolventi humanitních oborÛ (pouze
dostupnost ‰kolitele hodnotili nejhÛfie absol-
venti lékafisk˘ch oborÛ). Stejn˘ rozdíl je patrn˘
i v celkovém hodnocení studia. U zb˘vajících
deseti hodnotících promûnn˘ch nebyly zji‰tûny
statisticky v˘znamné rozdíly mezi pfiírodovûd-
n˘mi, humanitními a lékafisk˘mi obory.
Po absolvování PhD. studia zÛstalo ve vystudo-
vaném oboru 82 % respondentÛ a dal‰ích 
11 % v pfiíbuzném oboru. Jen 7 % nezÛstalo
ve vystudovaném oboru. Kvalita PhD. studia na
UK jako celku vychází z pohledu absolventÛ
pfiíznivû. Celková spokojenost je relativnû
vysoká (82 %), nerozhodn˘ch bylo 10 %,
nespokojen˘ch 8 % absolventÛ.
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a jen 2 % (dfiíve 3 %) pfiem˘‰lí o práci
v zámofií – v USA a Kanadû. Zbytek uva-
Ïuje o jin˘ch moÏnostech. Rozdíly mezi
skupinami oborÛ nebyly prokázány.

Spokojenost s doktorsk˘m studiem
na UK
Respondenti vyjadfiovali relativnû velkou
spokojenost s absolvovan˘m doktorsk˘m
studiem na UK. Kladnû ho hodnotí 55 %
respondentÛ, spí‰e kladnû 31 %.
Nerozhodn˘ch bylo 6 % a zb˘vajících 8 %
ho hodnotí spí‰e zápornû a zápornû.
Rozdíly mezi skupinami oborÛ jsou mini-
mální. Nejlépe hodnotí studium absol-
venti pfiírodovûdn˘ch oborÛ (90 %
pozitivních hodnocení) a hÛfie absolventi
humanitních oborÛ (83 % pozitivních
hodnocení).
Na celkové spokojenosti/nespokojenosti
s doktorsk˘m studiem na UK se nejvíce
podílejí tyto poloÏky (sefiazeno podle
korelace s celkov˘m hodnocením): ‰kolicí
pracovi‰tû mi dalo pfiíleÏitost k tomu,
abych se zapojil do bádání; poznal, jak se
dûlá skuteãn˘ v˘zkum; ‰kolitel se zajímal
o odborné problémy, s nimiÏ jsem se
pot˘kal; mohl jsem si zorganizovat práci
tak, abych mohl vyuÏívat pfiístrojového
vybavení ‰kolicího pracovi‰tû; na ‰kolicím
pracovi‰ti jsem mûl moÏnost odbornû
spolupracovat s dal‰ími doktorandy; ‰ko-
litel mi poskytoval uÏiteãnou zpûtnou
vazbu o tom, jak v fie‰ení v˘zkumného
problému dál postupovat.
Nejpozitivnûji byly hodnoceny poloÏky
t˘kající se zkou‰ení (U souhrnné doktor-
ské zkou‰ky bylo zkou‰ení a hodnocení
korektní. U vût‰iny dílãích zkou‰ek bylo
zkou‰ení a hodnocení korektní. âas
vûnovan˘ obhajobû mé disertaãní práce
byl adekvátní závaÏnosti jednání.
Obhajoba mé doktorské disertace probû-
hla velmi korektnû.).
Naopak nejvíce negativnû byly hodnoceny
poloÏky t˘kající se podmínek na praco-

vi‰ti (Mohl jsem si zorganizovat práci tak,
abych mohl vyuÏívat pfiístrojového vyba-
vení ‰kolicího pracovi‰tû. Na ‰kolicím
pracovi‰ti jsem mohl bez problémÛ pra-
covat na poãítaãi a aktivnû pracovat
s informaãními zdroji. Na ‰kolicím praco-
vi‰ti jsem mûl vlastní pracovní místo.
Pomocné technické ãi administrativní
práce jsem si nemusel dûlat sám, na to
byli urãeni jiní lidé.).

Statisticky v˘znamné rozdíly mezi
skupinami oborÛ
● Pfiijetí doktoranda do t˘mu na
pracovi‰ti. Celkem 67 % respondentÛ
bylo velmi dobfie pfiijato a 20 % dobfie
pfiijato. Smí‰ené pocity mûlo 7 % a jen 6
% respondentÛ uvedlo, Ïe je t˘m na pra-
covi‰ti nepfiijal. V pfiírodovûdn˘ch
a lékafisk˘ch oborech hodnotí dokto-
randi pfiijetí t˘mem lépe neÏ v humanit-
ních oborech, kde se necítilo dobfie
pfiijato na pracovi‰ti 24 % doktorandÛ.
● MoÏnost spolupráce s jin˘mi
doktorandy. Celkem 36 % respondentÛ
uvádí, Ïe mûli dost moÏností na ‰kolicím
pracovi‰ti spolupracovat s jin˘mi dokto-
randy, dal‰ích 25 % fiíká, Ïe mûli tu moÏ-
nost. Nerozhodn˘ch je 12 %. MoÏnost
témûfi nemûlo a nemûlo 28 %. Existují
statisticky v˘znamné rozdíly mezi skupi-
nami oborÛ. V pfiírodovûdn˘ch oborech
mûli tuto moÏnost spolupracovat dokto-
randi ãastûji, naopak v humanitních obo-
rech byla spolupráce ménû ãastá.
● MoÏnost zapojit se do kvalitního
v˘zkumu. Celkem 47 % respondentÛ
uvádí, Ïe mûli dost moÏností zapojit se
do kvalitního v˘zkumu, dal‰ích 21 %
uvádí, Ïe mûli tuto moÏnost. Nerozhodní
tvofií 10 %. MoÏnost zapojit se do kvalit-
ního v˘zkumu nemûlo 22 %. Existují sta-
tisticky v˘znamné rozdíly mezi
skupinami oborÛ.V pfiírodovûdn˘ch obo-
rech mûli tuto moÏnost doktorandi ãas-
tûji; naopak v humanitních oborech

moÏnost zapojit se do kvalitního
v˘zkumu byla ménû ãastá.
● Vlastní pracovní místo. Celkem 59
% respondentÛ uvádí, Ïe mûli na ‰kolicím
pracovi‰ti k dispozici vlastní pracovní
místo; nûkdy ano, nûkdy ne uvedla 3%
respondentÛ. Vlastní pracovní místo
nemûlo 38 % respondentÛ. Existují sta-
tisticky v˘znamné rozdíly mezi skupi-
nami oborÛ. V pfiírodovûdn˘ch
a lékafisk˘ch oborech mají doktorandi
ãastûji své vlastní pracovní místo.
V humanitních oborech nikoli, coÏ
zfiejmû nepfiispívá ke kvalitû jejich práce.
MÛÏe to v‰ak také odráÏet vysoké pro-
cento kombinovan˘ch studentÛ na
humanitních oborech.
● Dostupnost poãítaãe a informaã-
ních zdrojÛ. Celkem 70 % respondentÛ
uvádí, Ïe mûli na ‰kolicím pracovi‰ti
k dispozici poãítaã; nûkdy ano, nûkdy ne
uvedlo 5 % respondentÛ. Dostupnost
poãítaãe postrádalo 24 % respondentÛ.
V pfiírodovûdn˘ch a lékafisk˘ch oborech
mají doktorandi ãastûji pfiístup k poãí-
taãi. V humanitních oborech je více res-
pondentÛ, ktefií mají problém dostat se
k poãítaãi nebo se k nûmu vÛbec nedo-
stanou. To mÛÏe negativnû ovlivnit kva-
litu jejich práce.
● VyuÏití pfiístrojového vybavení
pracovi‰tû. Situace je analogická té,
kterou jsme zmiÀovali u dostupnosti
poãítaãÛ. Celkem 71 % respondentÛ
uvádí, Ïe mûli moÏnost vyuÏívat pfiístro-
jového vybavení pracovi‰tû; nûkdy ano,
nûkdy ne uvedlo 9 % respondentÛ.
Problémy s vyuÏíváním pfiístrojového
vybavení pracovi‰tû zmiÀuje 20 % res-
pondentÛ. V pfiírodovûdn˘ch a lékafi-
sk˘ch oborech mohou doktorandi
snadnûji vyuÏívat pfiístrojového vybavení
pracovi‰tû. V humanitních oborech je
více respondentÛ, ktefií fiíkají, Ïe mají
obtíÏe vyuÏít pfiístrojové vybavení praco-
vi‰tû.
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● Pomoc pfii technick˘ch nebo
administrativních pracích. S v˘zkum-
nou ãinností b˘vají spojeny „pomocné
práce“. Pouze 23 % doktorandÛ uvedlo,
Ïe se touto ãinností nemuselo témûfi
zab˘vat; dal‰í 10 % uvedlo, Ïe nûkdy ano,
nûkdy ne. Celkem 67 % doktorandÛ si
muselo dûlat v‰echny pomocné práce
samo. Existují statisticky v˘znamné roz-
díly mezi skupinami oborÛ. V pfiírodo-
vûdn˘ch oborech jsou ãastûji k dispozici
laboranti. Naopak v humanitních obo-
rech si doktorandi ãasto musejí dûlat
ve‰keré pomocné práce sami.
● Dovednost analyzovat v˘zkumné
problémy. Celkem 55 % respondentÛ
uvádí, Ïe bûhem studia byli zfietelnû
vedeni k tomu, aby se nauãili analyzovat
v˘zkumné problémy; dal‰ích 32 % uvádí,
Ïe k tomu byli vedeni. Nerozhodné
odpovûdi jsme obdrÏeli od 7 % respon-
dentÛ. Jen 5 % respondentÛ uvedlo, Ïe
k tomu nebyli vedeni. V pfiírodovûdn˘ch
oborech je zfietelnûj‰í snaha vést dokto-
randy k anal˘ze v˘zkumn˘ch problémÛ
neÏ v lékafisk˘ch a humanitních.
● Dovednost fie‰it v˘zkumné pro-
blémy. Celkem 53 % respondentÛ uvádí,
Ïe bûhem studia byli zfietelnû vedeni
k tomu, aby se nauãili analyzovat
v˘zkumné problémy; dal‰ích 34 % uvádí,
Ïe k tomu byli vedeni. Nerozhodné
odpovûdi jsme obdrÏeli od 8 % respon-
dentÛ. Jen 6 % respondentÛ uvedlo, Ïe
k uãení se analyzovat v˘zkumné pro-
blémy nebyli vedeni. V pfiírodovûdn˘ch
oborech je zfietelnûj‰í snaha vést dokto-
randy k fie‰ení v˘zkumn˘ch problémÛ
neÏ v lékafisk˘ch a humanitních.
● Prom˘‰lení a formulování
nápadÛ. Celkem 44 % respondentÛ
uvádí, Ïe bûhem studia byli dÛraznûji
vedeni k tomu, aby se nauãili prom˘‰let
a pfiesnûji formulovat své nápady; dal‰ích
38 % fiíká, Ïe k tomu byli vedeni.
Nerozhodné odpovûdi jsme obdrÏeli od
12 % respondentÛ. Jen 6 % respondentÛ
uvedlo, Ïe k prom˘‰lení a vhodnûj‰ímu
formulování nápadÛ nebyli vedeni.V pfií-
rodovûdn˘ch oborech je zfietelnûj‰í
snaha vést doktorandy k samostatnému
prom˘‰lení a formulování nápadÛ,
zatímco v lékafisk˘ch a humanitních obo-
rech je tato snaha patrná v men‰í mífie.

● MoÏnost scházet se se ‰kolite-
lem. Potû‰itelné je, Ïe celkem 65 % res-
pondentÛ uvádí, Ïe nebyl vÛbec problém
se ‰kolitelem sejít; dal‰ích 22 % fiíká,
Ïe ‰kolitel byl vcelku dosaÏiteln .̆
Nerozhodné odpovûdi jsme obdrÏeli od
4 % respondentÛ.Av‰ak 9 % doktorandÛ
mûlo obtíÏe sehnat ‰kolitele.V lékafisk˘ch
oborech byl ‰kolitel pro doktorandy
ménû dostupn˘ neÏ v pfiírodovûdn˘ch
a humanitních oborech.

Závûry
PfiedloÏená studie je jednou z mála v âR,
která se zajímá o kvalitu vûdecké pfií-
pravy doktorandÛ. Studie popsala situaci
na patnácti fakultách Univerzity Karlovy
a porovnala ji se situací na téÏe univer-
zitû pfied dvûma roky.V mnoha sledova-
n˘ch promûnn˘ch do‰lo k mírnému
zlep‰ení.
Vût‰ina doktorandÛ tohoto vzorku se
‰kolila na nûkteré fakultû UK (81 %), jen
ãást v Akademii vûd (12 %), zbytek v jiné
instituci (7 %). Reálná délka doktorského
studia na celé UK se pohybovala mezi
tfiemi aÏ osmi roky; mezi skupinami rÛz-
n˘ch oborÛ nebyly v˘znamné rozdíly.
Oproti pfiedchozímu ‰etfiení se v‰ak zdá,
Ïe se dokonãování studia prodluÏuje.
DÛvody bude tfieba detailnûji zkoumat.
MÛÏe to b˘t zv˘‰ením nárokÛ na dokto-
randy, ãastûj‰ími stáÏemi na jiném praco-
vi‰ti anebo hor‰í prací ‰kolitelÛ.
Pfiíznivé je, Ïe po absolvování naprostá
vût‰ina doktorandÛ zÛstává ve vystudo-
vaném oboru nebo oboru pfiíbuzném.
Zatímco v pfiedchozím ‰etfiení jsme zjis-
tili, Ïe v oboru nezÛstalo 30 % absol-
ventÛ, nyní z oboru odchází jen 7 %.
Místo, kde se doktorandi uplatÀují, se
pfiíli‰ nemûní: pfieváÏnû jde o vysokou
‰kolu a Akademii vûd âR, ménû uÏ o prÛ-
myslov˘ podnik, státní správu, v˘zkumn˘
ústav. Doktorandi jsou s vûdeckou pfií-
pravou na UK celkovû velmi spokojeni.
Detailní anal˘za ukázala v˘znamné roz-
díly mezi skupinami oborÛ. Nejpfiíznivûji
hodnotí svou pfiípravu absolventi pfiíro-
dovûdn˘ch oborÛ. Absolventi lékafisk˘ch
oborÛ konstatují, Ïe by potfiebovali nau-
ãit se více analyzovat v˘zkumné pro-
blémy, samostatnûji fie‰it problémy,
prom˘‰let a formulovat v˘zkumné

nápady. Bylo pro nû také obtíÏné dostih-
nout ‰kolitele a pravidelnû se s ním schá-
zet. Nejvíce pfiipomínek se objevilo z fiad
absolventÛ humanitních oborÛ.
Konstatovali, Ïe mnozí z nich mûli pro-
blémy na ‰kolicím pracovi‰ti (poãínaje
získáním vlastního pracovního místa pfies
dostupnost poãítaãe a pfiístrojového
vybavení; pomocné práce museli vykoná-
vat sami; nesetkávali se vÏdy se vstfiíc-
ností kmenov˘ch pracovníkÛ; nemûli
mnoho moÏností spolupracovat s jin˘mi
doktorandy). UpozorÀovali, Ïe byl pro-
blém zapojit se do bûÏícího kvalitního
v˘zkumu, nebyli dÛslednûji cviãeni
v dovednosti fie‰it v˘zkumné problémy.
S v˘sledky budou seznámeni jak pfiedsta-
vitelé fakult, tak vûdecká rada UK.
V˘zkumné sondy tohoto typu jsou uÏi-
teãné nejen k zachycení aktuálních pro-
blémÛ, ale také k tomu, aby postihly
v˘vojové trendy. Proto UK plánuje pfií‰tí
rok zopakovat takovéto ‰etfiení u dal‰í –
jiÏ tfietí – kohorty absolventÛ doktor-
ského studia.
Studie vznikla s podporou rozvojového
projektu M·MT ã. 152/2008.

Spoluautor studie je pfiednostou Ústavu soci-
álního lékafiství pfii Lékafiské fakultû UK
v Hradci Králové a je ãlenem Vûdecké rady
UK. Kromû sociálního lékafiství se zab˘vá také
pedagogickou psychologií a psychologií zdraví.

Prof. PhDr. Jifií Mare‰,
CSc.

Spoluautor ãlánku pfiedná‰í na Institutu
v˘zkumu dûtí, mládeÏe a rodiny Fakulty sociál-
ních studií MU v Brnû. Pfiedná‰í zejména meto-
dologii v psychologii a statistice, zab˘vá se
rovnûÏ klimatem ‰kolní tfiídy.

Mgr. Stanislav JeÏek,
PhD.
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Pro splnûní tohoto nároku byla na
Univerzitû Karlovû zpracována jiÏ
v letech 2001 a 2002 rámcová kritéria
doktorského studia, která jsou v následu-
jících létech naplÀována, sledována
a v poslední dobû i precizována.

Platná rámcová kritéria z let 2001
a 2002 urãují, Ïe:
11..  V rámci Univerzity Karlovy tam, kde je

to moÏné, budou vytváfieny oborové
rady s celouniverzitním pÛsobením
a celostátním sloÏením.

22..  Souãástí pfiijímacího fiízení do doktor-
ského studia je pfiedloÏení v˘zkumného
projektu vypracovaného uchazeãem,
pfiípadnû spoleãnû se ‰kolitelem.
Souãástí projektu by mûl b˘t i návrh
zpÛsobu financování studia a moÏnosti
zahraniãní stáÏe.

33..  Souãástí doktorského studia je povinné
kaÏdoroãní hodnocení postupu fie‰ení
studijního programu kaÏdého studenta
oborovou radou.Zprávu o prÛbûhu dok-
torského studia pak projedná Vûdecká
rada pfiíslu‰né fakulty a bude pfiedloÏena
Vûdecké radû Univerzity Karlovy.

44..  Podmínkou pro obhajobu disertaãní
práce je publikování dosaÏen˘ch
v˘sledkÛ v odborn˘ch médiích o dosta-
teãné kvalitû (napfi. v mezinárodních
recenzovan˘ch ãasopisech, pfiípadnû
v ãasopisech s citaãním indexem
a vysok˘m impakt faktorem).

55..  Îádoucí souãástí studijního plánu je
pobyt na zahraniãním pracovi‰ti
v daném oboru.

Vytyãená kritéria byla naplÀována pouze
ãásteãnû, a to v odli‰ném rozsahu na rÛz-
n˘ch fakultách, pfiípadnû v jednotliv˘ch
oborech, a stejnû tak oborové rady
s celouniverzitním pÛsobením byly vytvo-
fieny pouze na nûkter˘ch oborech.
Nejv˘znamnûj‰í je z tohoto hlediska vznik
centra Doktorsk˘ch studijních programÛ
v biomedicínû (DSPB; viz následující ãlá-
nek B. O‰Èádala), které zapojuje do ‰ko-
lení doktorandÛ na Univerzitû Karlovû
i v˘zkumné ústavy Akademie vûd âR
a dal‰í specializovaní vûdecká pracovi‰tû.
Po nûkolika letech existence tohoto
centra je synergick˘ efekt zcela zfiejm .̆

V souãasnosti je pfiipravováno podobné
propojení programÛ doktorského studia
v historick˘ch oborech jak na humanit-
ních fakultách UK, tak ve specializovan˘ch
ústavech AV âR.
PoÏadavek pfiipraveného v˘zkumného
programu jako pfiedpokladu doktorského
studia je v naprosté vût‰inû oborÛ napl-
Àován (stoprocentnû v lékafisk˘ch, pfiíro-
dovûdn˘ch a exaktních oborech). BûÏnou
souãástí doktorského studia je i jeho
kaÏdoroãní hodnocení oborov˘mi
a vûdeck˘mi radami. NaplÀování poÏa-
davkÛ publikací v˘sledkÛ v˘zkumu
v rámci doktorského studia a stejnû tak

DOKTORSKÉ STUDIUM NA UK,

JEHO STRUKTURA 
A HODNOCENÍ 
Mojmír Horyna

V rámci struktury vytvofiené boloÀsk˘m procesem pfiedstavuje doktorské studium nejvy‰‰í stupeÀ vysoko‰kol-
ského studia, kter˘ má podstatnû svébytnou povahu. JiÏ ve specializaãních kurzech magistersk˘ch jsou studenti
vedeni k samostatné v˘zkumné a badatelské práci, ta v‰ak je podstatou a jádrem zejména doktorského studia.
Uchazeãi o nû musí vykázat pfiedpoklady k tvÛrãí vûdecké práci a absolventi mají b˘t kvalifikováni k nároãné,
‰piãkové v˘zkumné práci ve zvoleném oboru.

Problematika strukturace studia
Restrukturace vysoko‰kolského studia v duchu principÛ tzv. boloÀského procesu zfietelnû odli‰uje tfii
stupnû vysoko‰kolského studia. První stupeÀ, bakaláfiské studium, je jak˘msi propedeutick˘m stupnûm
k magisterskému u strukturovan˘ch magistersk˘ch studijních oborÛ. Ty by mûly b˘t úpln˘m vysoko-
‰kolsk˘m vzdûláním v tradiãním slova smyslu. Je nesporné, Ïe od poãátku boloÀského procesu uplynulo
nûkolik let a prÛbûh je moÏné vyhodnotit a tfieba i hledat nové moÏnosti a alternativy pro diskusi.
Napfiíklad zda ãlenûní studia na tfiílet˘ bakaláfisk˘ a dvoulet˘ magistersk˘ stupeÀ je povaze obou
stupÀÛ pfiimûfiené, ãi zda nezváÏit ãlenûní na dvoulet˘ bakaláfisk˘ stupeÀ a tfiílet˘ stupeÀ magistersk .̆
V bakaláfiském stupni by pak student absolvoval základní kurzy ve smyslu prerekvizit, tedy znalostí
vyÏadovan˘ch pro vy‰‰í semináfie a pfiedná‰ky, v magisterském stupni by pak bylo studium zamûfieno
do hloubky i s moÏností urãité míry specializace.V souãasné podobû studia se dvoulet˘ magistersk˘
stupeÀ nûkdy pot˘ká s nedostateãnou ãasovou dotací, zvlá‰tû tam, kde studenti mohou absolvovat
zahraniãní stáÏe. Patrnû i proto je na nûkter˘ch oborech pomûrnû velké procento studentÛ, ktefií stu-
dují ‰est a pfiípadnû i sedm let. Naproti tomu obory, které mají pouze bakaláfisk˘ stupeÀ, by ov‰em
nemohly b˘t realizovány jako pouze dvouleté.V souãasnosti nûkteré z tûchto oborÛ tendují k akredi-
taci studia v trvání cel˘ch ãtyfi let. PÛvodní my‰lenka strukturace studia vycházela z pfiedstavy vysoké
prostupnosti studia a pfiípadného mezioborového pfiechodu studentÛ na rozmezí bakaláfiského
a magisterského stupnû.To by ov‰em rozli‰ení bakaláfiského studia na dvoulet˘ propedeutick˘ stupeÀ
strukturovaného magisterského studia a tfií-, pfiípadnû ãtyfileté samostatné bakaláfiské obory mohlo
i podstatnû zkomplikovat. V‰echny pfiípadné promûny struktury studia vyÏadují na‰i pozornost 
a pfiedev‰ím diskusi a projednávání jednotliv˘ch alternativ – vûfiím, Ïe tomu mohou napomoci i ãlánky
ãasopisu, kter˘ právû ãtete.
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v˘jezdy na stáÏe na zahraniãních odbor-
n˘ch pracovi‰tích jsou prozatím v rámci
jednotliv˘ch akademick˘ch pracovi‰È
velmi nejednotné.

Co na to doktorandi?
Pfiimûfienost pfied sedmi lety navrÏen˘ch
kritérií je sledována mimo jiné i prostfied-
nictvím dotazníkÛ, urãen˘ch absolventÛm
doktorského studia. Dotazníkové akce
byly realizovány zatím dvû, v letech 2003
a 2006 (o druhé z nich vizte více infor-
mací ve studii prof. Jifiího Mare‰e a dr.
Stanislava JeÏka Doktorské studium na
UK pohledem absolventÛ). Dotazníky
o ãtyfiech desítkách otázek byly pouÏity
beze zmûn, takÏe v˘sledky jsou dobfie
porovnatelné a jejich v˘povûdní hodnota
je vskutku vysoká.V obou kolech dotazo-
vání byly získány odpovûdi pfiibliÏnû od 45
% absolventÛ doktorského studia, pfii-
ãemÏ dotazníky se podafiilo doruãit pfii-
bliÏnû 90 % absolventÛ. V porovnání
v˘sledkÛ dotazníkÛ bylo moÏno mezi lety
2003 a 2006 vysledovat urãité zfietelné
trendy.
Prvním z nich je zfieteln˘ sklon k pro-
dlouÏení délky doktorského studia, pfii-
ãemÏ ve tfietím roce a dal‰ích letech
ukonãuje nyní studium pfiibliÏnû o 6–8 %
ménû doktorandÛ neÏ pfii pfiedchozím
dotazování a teprve v ‰estém a sedmém
roce studia se pomûr vyrovnává.V huma-
nitních oborech je pravidelnû doba studia
ponûkud del‰í neÏ v oborech ostatních.
Nejdéle trvá na filozofické fakultû, v prÛ-
mûru cel˘ch ‰est let, a na pedagogické
fakultû – pouze o jeden semestr ménû
neÏ na FF.To je ponûkud pfiekvapivé, pro-
toÏe v humanitních oborech v˘zkumn˘
program ve studiu není vázán na nároãné
laboratorní práce. Právû protoÏe nûkteré
experimenty jsou znaãnû ãasovû nároãné,
objevují se oprávnûné návrhy na akredi-
taci del‰í doby doktorského studia, pre-
zenãního v rozsahu ãtyfii a jeden rok.
Pozitivní rozdíl byl konstatován z hlediska
stáÏí uskuteãÀovan˘ch na odborn˘ch pra-
covi‰tích v zahraniãí. Zatímco doktorandi
k roku 2003 uvádûli uskuteãnûnou zahra-
niãní stáÏ v 38 % pfiípadÛ, k roku 2006
vyjelo bádat do ciziny jiÏ 43 % dotáza-
n˘ch. Rozdíly mezi jednotliv˘mi fakultami
jsou zcela zásadní: od témûfi 100 % stáÏu-

jících doktorandÛ na nûkter˘ch oborech
Farmaceutické fakulty, na oboru kinantro-
pologie na FTVS a také na Evangelické
teologické fakultû a Husitské teologické
fakultû aÏ po pouh˘ch 10 % pfiedev‰ím na
vût‰í ãásti humanitních fakult, ale i na
nûkter˘ch oborech na Pfiírodovûdecké
fakultû a na ãásti oborÛ nûkter˘ch lékafi-
sk˘ch fakult. Na fakultách jsou zfietelné
rozdíly i mezi obory. Ze zji‰tûn˘ch dat je
zfiejmé, Ïe zahraniãní stáÏe nejsou zdaleka
bûÏnou souãástí doktorského studia.
Podstatn˘ pozitivní rozdíl byl konstatován
v odborném uplatnûní absolventÛ dok-
torského studia. Zatímco dle dotazníku
z roku 2003 pracovalo pfiímo ve svém
oboru 63 % absolventÛ a v pfiíbuzném
dal‰ích 7 %, tedy celkem 70 %, dle dotaz-
níku z roku 2006 to jiÏ bylo 82 % pracují-
cích pfiímo v oboru a 11 % v oboru
pfiíbuzném, tedy dohromady 93 %.
Pomûrnû zfieteln˘ nárÛst mezi obûma
údaji bylo moÏno konstatovat v zamûst-
nání absolventÛ na vysok˘ch ‰kolách
a v institucích státní správy u absolventÛ
humanitních oborÛ. O necelou tfietinu
(15 % oproti nûkdej‰ím 11 %) vzrostl
poãet absolventÛ, ktefií mûli rozhodn˘
zájem o práci v cizích zemích, pfiedev‰ím
v zemích Evropské unie.
Dal‰í velmi podstatná zji‰tûní pfiinesly
dotazníky i z hlediska kvality samotného
doktorského studia, tedy od práce ‰koli-
telÛ, kolektivÛ ‰kolícího pracovi‰tû, orga-
nizace studia, moÏnosti doktorandÛ
podílet se na v˘zkumu i pfiístupnosti tech-
nického vybavení a jeho dostupnosti pro
doktorandy aÏ po vesmûs vysoce pozi-
tivní hodnocení kvality a korektnosti
zkou‰ek, obhajob a dal‰ích atestÛ.
Pozitivním údajem je to, Ïe cel˘ch 86 %
doktorandÛ bylo podporováno sv˘mi
‰koliteli pfii pfiípravû prezentace v˘sledkÛ
své práce v odborn˘ch periodicích.
V rejstfiíku kvalit a zaji‰tûní doktorského
studia pak byly konstatovány neuspoko-
jivé pomûry z hlediska organizování
doplÀkov˘ch semináfiÛ vãetnû kurzÛ
obecn˘ch dovedností (pouze 26 % pozi-
tivního hodnocení) a jako v˘raznû nedo-
stateãné bylo hodnoceno i prostorové
vybavení pracovi‰È – pouze 59 % interních
doktorandÛ mûlo své vlastní pracovní
místo.V tomto ohledu je zdaleka nejhor‰í

situace na humanitních fakultách.
Zmínûné dotazníky byly v tomto akade-
mickém roce doplnûny novou dotazníko-
vou akcí smûrovanou na jednotlivé
fakulty, která sledovala nûkteré dal‰í nále-
Ïitosti doktorského studia a zkoumala
pfiimûfienost a splnitelnost v˘‰e uvede-
n˘ch kritérií.Tato v souãasnosti uzavfiená
akce podstatnû doplnila pfiehled o prÛ-
bûhu doktorského studia na Univerzitû
Karlovû. V následujících t˘dnech dojde
díky novû získan˘m údajÛm k projednání
moÏné modifikace v˘‰e uveden˘ch krité-
rií pro jednotlivé typy oborÛ.

Autor ãlánku je prorektorem UK pro akade-
mické kvalifikace.

Prof. PhDr. Mojmír
Horyna 
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NeÏ se prÛmûrn˘ student praÏské filozofické fakulty
dopracuje ke svému doktorskému diplomu a získá
titul PhD., uplyne cel˘ch ‰est let. Na pedagogické
fakultû je prÛmûrná doba dosaÏení titulu jen o
semestr krat‰í…
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O v˘znamu lékafiÛ – vûdeck˘ch pracov-
níkÛ pro souãasnou medicínu pfiitom
dnes jiÏ nikdo nepochybuje. ·piãkoví
odborníci, trávící vût‰inu svého ãasu
v základním, aplikovaném ãi klinickém
v˘zkumu, jsou neodmyslitelnou souãástí
lékafiského pokroku: otázky, které si kla-
dou, vycházejí pfiedev‰ím z klinické praxe.
MÛÏeme namítnout, Ïe máme dostatek
odborníkÛ z jin˘ch nelékafisk˘ch, biome-
dicínsky zamûfien˘ch oborÛ, ktefií se
vûnují lékafiskému v˘zkumu. Jsou prak-
ticky celé pregraduální období vychová-

váni k vûdecké práci, mají v˘borné meto-
dické znalosti, lékafisk˘ v˘zkum si bez nich
jiÏ nedovedeme pfiedstavit; vÏdyÈ právû
spolupráce vûdcÛ lékafiÛ a nelékafiÛ je
jeho motorem.Absence lékafiÛ v‰ak mÛÏe
zv˘‰it nerovnováhu mezi analytick˘m
a integrativním pfiístupem a oslabit aÏ
zbourat onen cenn˘ most, vedoucí „od
molekuly aÏ k lÛÏku pacienta“.To by nejen
sníÏilo vûdeckou inspiraci, pfiicházející od
nemocného, ale i v˘znamnû oslabilo pfie-
nos teoretick˘ch v˘sledkÛ do lékafiské
praxe.

Jak zv˘‰it poãet lékafiÛ ve vûdû?
Varující je proto zji‰tûní, Ïe poãet lékafiÛ-
-vûdcÛ, jak vypl˘vá z anal˘zy Národního
ústavu zdraví (NIH) v USA, neustále
klesá.To znamená, Ïe stále ménû mlad˘ch
lékafiÛ se zajímá o vûdeckou v˘chovu jako
nedílnou souãást své odborné kariéry.
Jaké jsou moÏné pfiíãiny tohoto nepfiízni-
vého v˘voje? Je zajímavé, Ïe se v jednotli-
v˘ch zemích pfiíli‰ neli‰í. Je to pfiedev‰ím
nedostateãná motivace studentÛ lékafi-
sk˘ch fakult, ktefií jsou vychováváni pfie-
váÏnû k praktické medicínû. V˘znamnou
roli hraje bezesporu v˘‰ka stipendií post-
graduálních studentÛ, která je obvykle
podstatnû niÏ‰í neÏ plat v fiádném zamûst-
nání, neumoÏÀuje dÛstojn˘ Ïivot mladé
rodiny, a nemá tedy rozhodnû motivaãní
charakter.Velk˘m problémem u lékafiÛ je
kombinace vûdecké a specializaãní post-
graduální v˘chovy, která celkovou délku
vzdûlávání neúmûrnû prodluÏuje. K tomu
pfiistupuje ãasto i neatraktivní vûdeck˘
projekt, nedostateãná spolupráce se ‰ko-
liteli, nepochopení kolegÛ na pracovi‰ti,
pfiíli‰né zatíÏení bûÏnou klinickou praxí ãi
lukrativní nabídky farmaceutick˘ch firem.
Jak tedy tomuto nepfiíznivému stavu ãelit?
Nejjednodu‰‰ím se mÛÏe zdát zlep‰ení
hmotného zabezpeãení postgraduálních
studentÛ.Toho by bylo moÏno dosáhnout
jednak zv˘‰ením stipendií (to v‰ak, bohu-
Ïel, ‰kolitel ovlivnit nemÛÏe), jednak osob-
ním ohodnocením z grantÛ ‰kolitele, pfiíp.
z grantÛ vypisovan˘ch speciálnû pro post-
graduální studenty. Dal‰í podmínkou je
atraktivní v˘zkumné téma, zapálen˘ ‰koli-
tel a moÏnost práce ve zku‰eném t˘mu.
Doktorské studijní programy v biomedi-
cínû, zaloÏené v Praze na základû smlouvy
o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou
a Akademií vûd âR, se snaÏí shora uve-
dené podmínky nabídnout. Vycházejí
z pfiedpokladu, Ïe absolvent postgraduální
vûdecké pfiípravy musí získat experimen-
tální laboratorní zku‰enosti; tomu odpo-
vídá i seznam oborÛ, ve kter˘ch vûdecká
v˘chova probíhá. Postgraduální studenti
jsou ‰koleni v experimentálních disciplí-
nách, jako je napfi. biologie a patologie
buÀky, biochemie a patobiochemie, fyzio-
logie a patofyziologie, imunologie, neuro-
vûdy, farmakologie, experimentální
chirurgie atp. Jsou buì fiádn˘mi dokto-

POSTGRADUÁLNÍ VùDECKÁ 

V¯CHOVA 
LÉKA¤Ò

Bohuslav O‰Èádal

UdrÏet krok s prudk˘m rozvojem medicíny nelze bez stálého pfiílivu 
vzdûlan˘ch a nad‰en˘ch mlad˘ch adeptÛ vûdy. Jak toho dosáhnout? Vûda
nikdy nepfiedstavovala cestu ke zbohatnutí a vyÏadovala obûti a odfiíkání.
Na stimulující úspûch se nûkdy musí ãekat velmi dlouho, a netrpûliví 
se proto vzdávají. Konkurence klinické dráhy, soukromého podnikání 
a nabídek farmaceutick˘ch firem je pfiíli‰ silná, takÏe ve vûdû vydrÏí
jen ti nejodolnûj‰í.

Praxe, nebo vûda? Vût‰inu absolventÛ lékafisk˘ch fakult to táhne spí‰ k operaãním stolÛm. 
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randy, placen˘mi pfiedev‰ím z univerzit-
ních stipendií, nebo externisty (tzv. kom-
binované studium), zamûstnan˘mi na
teoretick˘ch ãi klinick˘ch pracovi‰tích.
V‰ichni jsou studenty Univerzity Karlovy,
av‰ak ‰kolicími pracovi‰ti jsou nejen
fakultní ústavy, ale i v˘zkumné ústavy
Akademie vûd a Ministerstva zdravotnic-
tví âR.
Není potfieba zdÛrazÀovat, Ïe medicína
mÛÏe z takového pfiístupu jen profitovat.
Dobfie teoreticky vzdûlan˘ lékafi by mûl
b˘t posilou klinického t˘mu a osvícen˘

pfiednosta klinického pracovi‰tû si to plnû
uvûdomuje: na jeho klinice stoupne úro-
veÀ v˘zkumu, zv˘‰í se poãet kvalitních
publikací atp. Je pfiitom tfieba zdÛraznit, Ïe
absolventi lékafisk˘ch fakult ãasto hledají
kompromisní fie‰ení: chtûjí získat titul
PhD., tj. absolvovat postgraduální vûdec-
kou pfiípravu, a souãasnû se zapojit i do
postgraduálního studia specializaãního,
zakonãeného atestací. I zde do‰lo
k v˘znamnému posunu: ãást vûdecké pfií-
pravy, tematicky odpovídající klinickému
oboru, se jim do doby profesního ‰kolení

mÛÏe zapoãítat. A je‰tû jedno zlep‰ení:
v blízké budoucnosti se standardní doba
postgraduálního studia v biomedicínsk˘ch
oborech prodlouÏí z nedostateãn˘ch tfií
na ãtyfii roky.

Musíme jen doufat, Ïe úspûchy souãasné
medicíny pfiilákají co nejvíce vytrval˘ch
mlad˘ch nad‰encÛ, ktefií naskoãí do rozje-
tého vlaku vûdeckého pokroku a zv˘‰í
prestiÏ ãeské lékafiské vûdy. Mûli bychom
tomu nejen fandit, ale i co nejvíce pomá-
hat. Je proto tfieba vytvofiit na ‰kolicích
pracovi‰tích klima, které by intelektuálnû
i hmotnû motivovalo absolventy lékafi-
sk˘ch fakult k vûdecké práci. Je pfiitom
nutno zaãít co nejdfiíve, aby dÛsledky
nepfiíznivého v˘voje nebyly ireversibilní.

Poãet studentÛ pfiijat˘ch do Doktorsk˘ch studijních programÛ v biomedicínû (dle oborov˘ch rad a fakult) k 1. 10. 2007 

Fakulty UK 1. LF 2. LF 3. LF PfiF FTVS LF PlzeÀ Celkem
Oborové rady DSPB
OR 1 Molekulární a bunûãná biologie,
genetika a virologie 7 14 5 39 65
OR 2 Biologie a patologie buÀky 6 3 3 12
OR 3 V˘vojová biologie 2 1 14 17
OR 4 Biochemie a patobiochemie 14 2 1 1 18
OR 5 Fyziologie a patofyziologie ãlovûka 50 27 15 92
OR 6 Fyziologie ÏivoãichÛ 6 6
OR 7 Imunologie 3 2 11 16
OR 8 Mikrobiologie 2 2
OR 9 Neurovûdy 16 12 3 31
OR 10 Farmakologie a toxikologie 3 4 7
OR 11 Lékafiská biofyzika 6 7 13
OR 12 Biomechanika 7 7
OR 13 Parazitologie 4 5 9
OR 14 Kinantropologie 24 24
OR 15 Antropologie 5 19 24
OR 16 Gerontologie 2 2
OR 17 Experimentální chirurgie 34 9 10 53
OR 18 Preventivní medicína 7 2 15 24
OR 19 Biomedicínská informatika 4 4
CELKEM 155 84 59 96 31 1 426

Zdroj: DSPB

Autor ãlánku je vedoucím Centra v˘zkumu cho-
rob srdce a cév pfii Fyziologickém ústavu
Akademie vûd âR a pfiedsedou Koordinaãní
rady Doktorsk˘ch studijních programÛ v biome-
dicínû (http://pdsb.avcr.cz/).

Prof. MUDr.
B. O‰Èádal, DrSc.

Vûda v medicínû je zárukou lékafiského pokroku. 
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UÏ podmínky v Nûmecku naprosto pfiedãily má oãekávání. KaÏd˘
doktorand mûl k dispozici vlastní laboratofi, pfiístrojové vybavení
bylo perfektní a cel˘ institut fungoval jako na drátku. Po tfiech
letech tvrdé práce jsem mûl nûkolik publikací v dobr˘ch ãasopi-
sech, prezentoval jsem své v˘sledky na mezinárodních konferen-
cích, ale hlavnû jsem získal titul PhD., nezbytn˘ pro mou dal‰í
vûdeckou ãinnost.

Peníze aÏ na prvním místû – Boj o japonské stipendium 
Bûhem studia v Nûmecku jsem jiÏ také vybíral potenciální praco-
vi‰tû na postdoc. Hodnû velk˘ dÛraz jsem pfii porovnávání krité-
rií kladl na poãet publikací a na moÏnost získání finanãních
prostfiedkÛ pro pobyt. Pfii re‰er‰ování moÏností financování mû
zaujala stipendia od JSPS (Japan Society for the Promotion of
Science), která patfií v Japonsku k nejvy‰‰ím a nejprestiÏnûj‰ím.
O toto stipendium se ãlovûk nemÛÏe ucházet sám, ale musí b˘t
buì nominován patfiiãnou vûdeckou institucí (v pfiípadû âR je to
AV âR), nebo o stipendium pro nûj musí zaÏádat budoucí profe-
sor. V pfiípadû získání stipendia jsou moÏnosti postdoc pozice
velice dobré a prakticky jakékoliv pracovi‰tû je ãlovûku otevfieno.
Je tedy dobré Ïádat o stipendium na vyhlá‰ené pracovi‰tû.
Kontaktoval jsem tudíÏ známého profesora na The University of

CHEMIE 
V ZEMI VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Václav Jurãík

UÏ pfied ukonãením magisterského studijního programu
na Katedfie organické chemie Pfiírodovûdecké fakulty
UK jsem dlouho snil o studiu v zahraniãí. Bûhem 
studia jsem nebyl mezi pár vyvolen˘mi, kter˘m se
podafiilo získat semestrální pobyt na zahraniãní 
univerzitû, rozhodl jsem se tedy hledat své doktorské
pÛsobi‰tû za hranicemi na vlastní pûst. Po velkém úsilí
jsem získal místo doktoranda na Technické Univerzitû
Clausthal v Dolním Sasku, v ãerstvû zaloÏené skupinû
zaãínajícího profesora. I to mi pomohlo dostat se jako
postdok do Japonska.

V Tokiu není volného místa nazbyt. 

·inkanzen
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Tokyo, nejlep‰í univerzitû v Japonsku.Vytvofiil jsem projekt, kter˘
byl po posouzení komisí AV âR pfiedloÏen japonské stranû.Témûfi
vzápûtí jsem získal stipendium pro vûdeck˘ pobyt v Japonsku.

Kulturní ‰ok
V zemi je fiada renomovan˘ch pracovi‰È, na nichÏ se vûdecké
v˘sledky publikují v pfiedních Ïurnálech.Témûfi kaÏd˘ cizinec v‰ak
pocítí po pfiíjezdu do Japonska ‰ok. Je jedno, co kdo v Ïivotû vidûl,
proÏil ãi zakusil. Pokud jste v Zemi vycházejícího slunce, nedove-
dete si to pfiedstavit. Je to jako vstoupit do kuchynû ve vyhlá‰ené
restauraci a vidût pfiepálen˘ olej, v nûmÏ kuchafi pfiipravil vá‰
steak, ãi sly‰et kfiupnutí ‰vába, na kterého jste pfii vstupu omylem
‰lápli. Nic to ale nezmûní na tom, Ïe jídlo chutnalo skvûle...
Pracovní t˘den má v Japonsku ‰est dní a v pfiípadû mého praco-
vi‰tû se pracovalo od devíti hodin od rána do deseti, nûkdy jede-
nácti do veãera.V nedûli vût‰ina studentÛ spala.Ve volném ãase
se nedûlá nic, protoÏe skoro Ïádn˘ není. Spoleãenské akce
v rámci pracovní skupiny jsou obvykle organizované a trvají vût-
‰inou pouze dvû hodiny. Pak se jde domÛ ãi zpût do práce.
Pracovní prostory jsou velmi stísnûné a je jich nedostatek. RÛzné
pracovní skupiny na stejné univerzitû spolu spí‰e soupefií, neÏ
aby spolupracovaly. Dal‰í komplikací je poãáteãní negramotnost
cizincÛ vÛãi vût‰inû popiskÛ v chemické laboratofii. Propukne-li
v laboratofii poÏár a ãlovûk neví, kter˘ hasicí pfiístroj má pouÏít,
ãi pokud se vá‰ kolega otráví chemikálii, u které si neumíte pfie-
ãíst, o jakou látku se jedná, mÛÏe b˘t neznalost jazyka fatální.
Vûda i jakákoliv jiná práce se bere nesmírnû váÏnû a Japonci k ní
mají respekt. Není také zvykem vyjadfiovat vlastní názor. Pokud
ano, tak pouze velmi opatrnû.
Po ãase ãlovûk zjistí, Ïe je uprostfied obrovského soukolí, kde má
kaÏd˘ své místo. Jedinec není dÛleÏit .̆ DÛleÏitá je skupina.V zave-
deném systému není moÏné cokoliv mûnit, protoÏe v‰echno
závisí na nûãem jiném.
Efektivita práce je obecnû pomûrnû nízká a lidé se snaÏí v‰e
kompenzovat mnoÏstvím, nikoliv kvalitou v˘sledkÛ. Vût‰inu
v˘sledkÛ ve své publikaci jsem mûl hotovu zhruba za ãtyfii mûsíce
po svém pfiíjezdu, ãlánek v‰ak byl publikován témûfi rok poté, po
rozsáhlé „optimalizaci“, jejímÏ v˘sledkem bylo pouze mírné zlep-
‰ení. Na druhou stranu se vám nestane, Ïe sháníte kolegu v pátek
odpoledne a on uÏ je dávno na chalupû (jev více neÏ bûÏn˘
v ãeské kotlinû) nebo Ïe na vás nûkdo nemá ãas k diskusi
v˘sledkÛ. Celkov˘ pracovní potenciál je i pfies niÏ‰í efektivitu
vy‰‰í neÏ v âechách.

Nûkolik rad na závûr
AÏ postupem ãasu ãlovûk vidí klady a zápory rÛzn˘ch kultur. Co
je v‰ak dÛleÏité, pokud chcete v Japonsku pfieÏít? Musíte potlaãit

sami sebe a pfiizpÛsobit se. Jen tak vás spoleãnost pfiijme
a postará se o vás.AÏ postupem ãasu se mÛÏete zaãít více pro-
jevovat, vydob˘t si respekt kolegÛ sv˘mi v˘sledky a tvrdou prací.
V oãích Japonce není dÛleÏité, co dûláte, ale jak moc se tomu
vûnujete. Evropan je naproti tomu zamûfien více na v˘sledek. Je
dobré ukázat klady racionálního pfiístupu k vûdû oproti meto-
dám pokus/omyl, které v‰ak nûkdy také poskytují zajímavé
v˘sledky.
Závûrem bych chtûl doporuãit doktorandsk ,̆ popfi. postdoktor-
sk˘ pobyt v Japonsku kaÏdému, kdo se chce pomûfiit s velmi
odli‰nou kulturou, stylem práce i sám se sebou. Japonsko není
zemû pro kaÏdého, ale po ãase se vám dostane pod kÛÏi a vzpo-
mínky na nûj ve vás zÛstanou navÏdy.

Zdroje informací
Institut für Organische Chemie der TU Clausthal – www.ioc.tu-clausthal.de; Japan Society for the Promotion of Science – http://www.jsps.go.jp/english/
e-fellow/postdoctoral.html#long; Laboratory of Synthetic Organic Chemistry, School of Science, The University of Tokyo – http://www.chem.s.
u-tokyo.ac.jp/users/synorg/index_E.html;V. Jurãík, K. Arai, M. M. Salter, S. Kobayashi,Y.Yamashita, Adv. Synth. Catal, 2008, 350, 5, 647; Institute of Chemical
Research of Catalonia www.iciq.es

Najít místo na experiment neb˘vá snadné, pfiístrojové vybavení v laboratofiích v‰ak
b˘vá na velmi vysoké úrovni.

Autor ãlánku absolvoval magisterské studium na Katedfie organické che-
mie PfiF UK v roce 2003. Poté pracoval jako odborn˘ asistent na Institutu
organické chemie Technické univerzity Clausthal, kde získal titul Dr. rer.
nat. (nûmeck˘ ekvivalent PhD.) za svou disertaãní práci v oboru organo-
katal˘zy. V letech 2006–2008 pÛsobil jako JSPS postdoctoral fellow na
Graduate School of Pharmaceutical Science a School of Science, The
University of Tokyo, kde se vûnoval v˘zkumu chirálních lewisovsk˘ch kyse-
lin na bázi niobu. Od kvûtna 2008 pÛsobí jako vûdeck˘ pracovník na
Institute of Chemical Research of Catalonia ve ·panûlsku.

Mgr.Václav Jurãík, Dr. rer. nat.
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O Fulbrightovû komisi jsem mûl povû-
domí od té doby, co moje matka mohla
díky jednomu z jejich stipendií uãit ãe‰-
tinu na University of Washington
v Seattlu. Fulbrightova komise „vznikla
a funguje na základû mezivládní dohody
mezi âeskou republikou a Spojen˘mi
státy za úãelem podpory vzdûlávacích,
vûdeck˘ch a kulturních v˘mûn“; v rámci
toho nabízí mnoÏství programÛ umoÏÀu-
jících studium v USA. Já jsem si z nich
vybral pozici v˘zkumníka, kter˘ má rok na
to, aby na americké univerzitû dle vlast-
ního v˘bûru samostatnû pracoval na svém
projektu.
Uzávûrky pro tento program jsou zaãát-

kem záfií, ale zájemce by se mûl zaãít sta-
rat uÏ teì v kvûtnu: je tfieba naãrtnout
obrysy chystané práce, získat pozvání uni-
verzity, sehnat doporuãující dopisy atd.
V‰echno papírování se nakonec bohatû
vyplatí: pokud uchazeã uspûje ve v˘bûro-
vém fiízení, ãeká ho rok zaopatfiené exi-
stence, kdy se mÛÏe vûnovat jen a pouze
své práci.

Popkultura zrcadlem spoleãnosti
MÛj projekt zkoumá zpÛsob, jak˘m se
nálady v dne‰ní americké spoleãnosti pro-
mítají do souãasného amerického main-
streamového filmu – s pfiihlédnutím
k tomu, jak tomu bylo v 70. letech, pro-

toÏe obû epochy mají mnoho styãn˘ch
bodÛ jak historicky, tak co se t˘ãe kine-
matografie. Takov˘ v˘zkum je z povahy

PROJEKT POD

PALMAMI

OSN v malém: nejlep‰í kamarádky (zleva) Kypfianka
Christina, Holanìanka Mirthe, Turkynû Ceren
a ¤ekynû Vlasia.

UCSB je údajnû jedinou americkou univerzitou s vlastní pláÏí.
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vûci interdisciplinární: spojuje v sobû pfii-
nejmen‰ím filmovou teorii, sociologii
a americká studia. University of
California, Santa Barbara (UCSB), jsem si
vybral mimo jiné právû proto, Ïe interdis-
ciplinární pfiístup podporuje. Dal‰ími fak-
tory byly blízkost k epicentru amerického
filmového prÛmyslu a pfiíjemné klima.
KdyÏ uÏ totiÏ nûkde máte strávit del‰í
dobu, není od vûci vybrat si místo, které
bude vyhovovat va‰emu zaloÏení.

Ráj na zemi
UCSB, kam jsem pfiiletûl v záfií 2007,
pÛsobí na první pohled jako ráj. LeÏí pat-
náct minut cesty od samotné Santa
Barbary, k˘ãovitû hezkého mûsteãka se
stfiedomofiskou atmosférou, a jako údajnû
jediná univerzita v USA má vlastní pláÏ.
Malebn˘ campus stfiední velikosti (cca 
20 000 lidí) se rozkládá mezi oceánem
a horami a neoficiální celoroãní uniformu
jeho obyvatel tvofií kraÈasy, „Ïabky“, sur-
fafiské ko‰ile a vypasovaná tílka. Nedílnou
souãástí koloritu jsou téÏ veãírky v pfii-
lehlé studentské komunitû Isla Vista, jejíÏ
noãní Ïivot je proslul˘ po cel˘ch USA. Za
fasádou pláÏové idyly se v‰ak pracuje
stejnû tvrdû jako na kaÏdé jiné americké
univerzitû, a kdykoliv neúprosn˘ trimest-
rov˘ reÏim dospûje ke zkou‰kovému
období, místní knihovna praská ve ‰vech.
„Rajské“ rozhodnû nejsou ani místní
ceny: v Kalifornii je uÏ tak draho a v Santa
Barbafie je‰tû víc.
Stejnû pfiínosnou souãástí zahraniãního

pobytu jako studium samo je moÏnost
zakusit na vlastní kÛÏi cizí kulturu
a dotknout se prostfiednictvím dal‰ích
v˘mûnn˘ch studentÛ kultur z celého
svûta. PovaÏuju za obrovské ‰tûstí, Ïe jsem
si na UCSB vytvofiil okruh pfiátel z tak
odli‰n˘ch zemí, jako je Japonsko, Island
nebo Brazílie. Kdykoliv o tom mluvím,
nemÛÏu se ubránit patosu: pfiipadám si tu
jako v OSN a pevnû vûfiím, Ïe kdyÏ tak
harmonické souÏití funguje na úrovni jed-
notlivcÛ (mÛj oblíben˘ pfiíklad je neroz-

luãná trojice studentek z ¤ecka, Turecka
a Kypru), mohlo by jednou fungovat i ve
vût‰ím mûfiítku. Zní to beznadûjnû idealis-
ticky, ale skuteãnû si myslím, Ïe studium
v zahraniãí vede k lep‰ímu svûtu.

Fulbrightistou nadosmrti
Studium na UCSB je pro mû zásadní
nejen po akademické stránce, n˘brÏ i pro-
fesnû. Coby filmov˘ novináfi tu mám moÏ-
nost b˘t prostfiednictvím tiskov˘ch

konferencí v tûsnûj‰ím kontaktu s filmo-
v˘m prÛmyslem neÏ v Praze. Po návratu
do âech budu v obou liniích pokraãovat:
v pfií‰tím ‰kolním roce pfiedná‰ím na
katedfie filmov˘ch studií FFUK, kde jsem
doktorandem, o americkém filmu 70. let
a o odbyti‰tû ãlánkÛ také nemám nouzi.
A v neposlední fiadû – „Fulbrightistou“ se
ãlovûk stává na cel˘ Ïivot.Tohle prestiÏní
stipendium na jednu stranu otevírá dvefie,
ale zároveÀ ãlovûka zavazuje k tomu,
vydávat ze sebe jen to nejlep‰í nejen
bûhem samotného pobytu, ale pfiedev‰ím
po nûm.

Vojtûch Rynda

Îe semestr nebo dva v zahraniãí jsou to nejlep‰í, ãím si ãlovûk mÛÏe obo-
hatit studium a roz‰ífiit zásobu Ïivotních zku‰eností, vím dávno: pfied lety
jsem díky programu Erasmus strávil nûkolik mûsícÛ na Université Paris 8.
A kdyÏ se mi v hlavû usídlil v˘zkumn˘ projekt spojující souãasn˘ americk˘
film a nálady v dne‰ní americké spoleãnosti, vûdûl jsem, kam se obrátit.

Autor ãlánku absolvoval bakaláfisk˘ stupeÀ
Fakulty humanitních studií UK a získal titul
magistra na Filozofické fakultû UK, obor fil-
mová studia, kde je nyní doktorandem.
ZároveÀ pracuje jako filmov˘ a hudební novi-
náfi na volné noze.

Mgr.Vojtûch Rynda

Informaãní zdroje
http://www.fulbright.cz/ – Oficiální web Fulbrightovy komise v âR; http://voitech.org/ – autorÛv ne-blog

Pfies den Isla Vista vypadá jako ospalé studentské
mûsteãko, ale po setmûní se promûní v epicentrum
nejlep‰ích veãírkÛ v Americe.

Veãefie v místní rodinû bûhem Fulbright semináfie ve
Filadelfii 
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Nav‰tûvoval jsem nûkteré v˘bûrové pfiedná‰ky poskytované
Ústavem ãásticové a jaderné fyziky, jeÏ nutnû nepotfiebovaly
pokroãilé kurzy fyziky elementárních ãástic. Na jedné z tûchto
v˘bûrov˘ch pfiedná‰ek nám byla nabídnuta moÏnost spolupodílet
se na testování prototypÛ polohovû citliv˘ch detektorÛ, jeÏ jsou
souãástí detektorového systému ATLAS pro projekt LHC budo-
van˘ v evropském centru jaderného v˘zkumu CERN.Této pfiíle-
Ïitosti jsem vyuÏil a v˘voj speciálních testÛ zmínûn˘ch detektorÛ
se tak stal tématem mé diplomové práce.V doktorandském pro-
gramu jsem pak navázal studiem moÏnosti detekce jist˘ch vzác-
n˘ch typÛ rozpadÛ ãástic pomocí aparatury ATLAS.

Úskalí velk˘ch t˘mov˘ch projektÛ
Spolupráce na takov˘chto projektech velkého rozsahu má jistá
specifika.Aby se nakonec „dílo zdafiilo“, je nutné jednotlivé kroky
pfiesnû plánovat, a tudíÏ definovat urãité mantinely, kdy a jak
intenzivnû se danému tématu v diplomové/disertaãní práci vûno-
vat (i kdyÏ to samozfiejmû velmi záleÏí na tom, jak dÛleÏitá je ona
práce pro cel˘ projekt). Dále se zde vyskytuje
vût‰í

mnoÏství rutinních úkolÛ, které musejí b˘t fie‰eny a mohou b˘t
ãasovû pomûrnû nároãné, ale jejichÏ v˘stup nemá pro studen-
tovu práci pfiím˘ v˘znam.V pfiípadû mé diplomové práce se jed-
nalo napfiíklad o rutinní testování kvality nûkolika desítek
detektorov˘ch modulÛ, neÏ mohly b˘t pozdûji instalovány do
aparatury ATLAS.A v souãasnosti se pfiedev‰ím jedná o opako-
vané ovûfiování správné funkce softwaru jak pro simulace expe-
rimentu, tak pro reálné nabírání dat.
Dílãí v˘sledky svého snaÏení student obvykle prezentuje na pra-
videln˘ch interních (neformálních) poradách pracovních podsku-
pin experimentu (podskupiny typicky ãítající nûkolik desítek lidí),
pfiípadnû mÛÏe sepsat interní zprávu/ãlánek.Vefiejné publikace se
v‰ak fiídí pfiísn˘mi pravidly, kdy v rámci experimentu existují
urãitá schvalovací fiízení jak pro rozhodování o ãláncích v odbor-
n˘ch ãasopisech, tak pro prezentace na konferencích. B˘vá také
zvykem, Ïe pod kaÏdou publikací z daného experimentu je 
podepsána celá kolaborace nezávisle na tom, kdo do
ãlánku skuteãnû

LETNÍ ·KOLA V CERN? 

PROâ NE…
Pavel ¤ezníãek

Jsem pát˘m rokem doktorandsk˘m studentem Matematicko-fyzikální fakulty (MFF), na níÏ jsem zaãal studovat
v roce 1998. JiÏ pfii podávání pfiihlá‰ky na vysokou ‰kolu jsem uvaÏoval o pozdûj‰ím zamûfiení na fyziku elementárních
ãástic, i kdyÏ musím pfiipustit, Ïe bûhem kurzÛ obecné fyziky v prvních ãtyfiech semestrech jsem si uvûdomil,
Ïe zab˘vat se i jakoukoli jinou specializací by bylo neménû zajímavé. Nicménû fyzika mikrosvûta mû stále lákala
nejvíce. Právû té jsem se mohl vûnovat ve zfiejmû nejv˘znamnûj‰ím svûtovém pracovi‰ti v tomto oboru – 
‰v˘carsk˘ch laboratofiích CERN.

42
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pfiispûl, coÏ mÛÏe vést k nazírání na takovéto ãlánky jako na ne
zcela plnohodnotné. Prezentace na vût‰ích konferencích b˘vají
ve vût‰inû pfiípadÛ „na pozvání“ a nezfiídka se stává, Ïe je poÏa-
dováno, aby byly prezentovány v˘sledky z více experimentÛ
najednou, coÏ je‰tû o nûco více komplikuje schvalovací proces.

V‰ude dobfie – tak co doma
Bûhem studií se mi podafiilo zúãastnit se nûkolika tzv. letních
‰kol. První je‰tû bûhem magisterského programu, kdy jsem byl
pfiijat na letní ‰kolu pofiádanou CERN, nejvût‰í laboratofií ãásti-
cové fyziky na svûtû, proslavenou nejen v knize populárního
Dana Browna. Trvá obvykle dva aÏ tfii mûsíce (podle moÏností
studenta); student pracuje na nûjakém men‰ím v˘zkumném
úkolu pfiímo v CERN a je jím i placen. Souãástí je také jeden
mûsíc trvající cyklus odborn˘ch pfiedná‰ek z fyziky elementár-
ních ãástic. ProtoÏe se v‰ak této letní ‰koly mohou úãastnit stu-
denti od tfietího roãníku univerzitního studia v˘‰e a také studenti
nejen fyziky, ale i informatiky, odpovídá úroveÀ pfiedná‰ek mírnû
zpopularizovanému uãivu ãtvrtého roãníku univerzitních studií.
Ostatní „letní ‰koly“, jako napfi. Evropská ‰kola fyziky vysok˘ch
energií, byly typicky dva t˘dny dlouhé, naplnûné odborn˘mi pfied-
ná‰kami, cviãeními (i laboratorními) a semináfii, obsahem pfiesa-
hujícím standardní magisterské studium. DÛleÏit˘ je také sociální
aspekt tûchto akcí, kdy se ãlovûk seznámí s lidmi, z nichÏ s mno-
h˘mi bude v budoucnu spolupracovat (pokud zÛstane ve vûdû).
A neposlednû je to také v˘borná pfiíleÏitost zlep‰it své komuni-
kaãní schopnosti v angliãtinû.

V souãasnosti se snaÏím sepsat disertaãní práci, a pokud dokto-
randské studium úspû‰nû zakonãím, rád bych se ucházel o tema-
ticky podobnou postdoc pozici buì pfiímo ve ‰v˘carském
CERN,,nebo na nûjaké zahraniãní univerzitû.Vzdálenûj‰í budouc-
nost si zatím nijak neplánuji, nicménû my‰lenka, Ïe bych se poté
vrátil zpût do âR, nezní nijak ‰patnû. Nakonec, podpora ãásti-
cové fyziky je u nás velmi dobrá.Ve velk˘ch projektech je zapo-
jena nejen MFF UK, ale také FJFI âVUT a FzÚ Akademie vûd âR,
jeÏ velmi úzce spolupracují na spoleãn˘ch pracovních semináfiích
nebo na projektech Centra ãásticové fyziky.

Autor ãlánku je doktorandem na Ústavu ãásticové a jaderné fyziky
Matematicko-fyzikální fakulty UK. Bûhem magisterského studia se vûno-
val v˘voji speciálních testÛ kfiemíkov˘ch polohovû citliv˘ch detektorÛ pro
aparaturu ATLAS v laboratofiích CERN a v souãasnosti se zab˘vá moÏností
mûfiení odchylek od pfiedpovûdí Standardního modelu elementárních ãás-
tic ve vzácn˘ch rozpadech ãástic zvan˘ch B-hadrony pomocí detektoru
ATLAS.

Mgr. Pavel ¤ezníãek

Zdroje informací:
www.cern.cz – European Organization for Nuclear Research; www.mff.cuni.cz – Matematicko-fyzikální fakulta UK; www.fzu.cz/ – Fyzikální ústav AV âR;
http://www-hep2.fzu.cz/~rames/outreach/castice.html – Fyzika ãástic v âeské republice; http://darbujan.fzu.cz/~rames/jaso/preklad.htm – Co je to CERN?

FOTO NA TÉTO DVOUSTRANù:ARCHIV PAVLA ¤EZNÍâKA
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Urãitû jsem mûl tehdy víc moÏností, jak
s posledními velk˘mi prázdninami naloÏit,
ale tenkrát mi uÏ del‰í dobu uzrával
v hlavû plán, jak spojit pfiíjemné s uÏiteã-
n˘m – a sice zkusit nûjakou brigádu za
hranicemi.Vzhledem k mému jazykovému
vybavení byla Velká Británie volbou ãíslo
jedna.Asi za ãtrnáct dní jsem sedûl v leta-
dle do anglického Darlingtonu – byl to
nejlevnûj‰í spoj do Británie, proto právû
tam. V kapse jsem mûl rovn˘ch 75 liber
(v té dobû byla libra je‰tû tvrdá mûna)
a m˘m jedin˘m dal‰ím kapitálem bylo
odhodlání se neztratit. Plán jsem nemûl.
VÏdy jsem ale dával pfiednost severu pfied
jihem, a kdyÏ jsem se pak pfied leti‰tûm
rozhodoval kudy kam, vyhrálo Skotsko.Ve
skotském hlavním mûstû (a nemyslím tím
Edinburgh) Ïil také jedin˘ ãlovûk, kterého
jsem na celém ostrovû znal – sympatick˘
mlad˘ vûdec z University of Glasgow,
kter˘ je‰tû jako „erasmák“ hostoval pfied

nûjak˘m ãasem v na‰í laborce v Praze.
MoÏná jsem tenkrát doufal, Ïe najdu pfií-
leÏitost uplatnit své chemické vzdûlání, ale
jistotou byly jahodové plantáÏe, mÛj
potenciální zdroj v˘dûlku.
Tak jsem se dostal do Glasgow a shodou
náhod a okolností, jak uÏ to v Ïivotû
chodí, jsem potkal profesora Andrewa
Millse, vedoucího katedry fyzikální chemie
na University of Strathclyde, kter˘ mi
nabídl práci. A díkybohu to nebylo
v zemûdûlství.

Letním studentem v Glasgow
Na základû ãerstvého diplomu a doporu-
ãení ‰kolitele z âech jsem získal místo,
které je urãeno pro studenty vy‰‰ích roã-
níkÛ základního studia a naz˘vá se sum-
mer project student. Poznal jsem skvûlou
partu lidí a pod vedením charismatického
‰éfa, jehoÏ krédem je, Ïe vûda nás musí
v první fiadû bavit, av‰ak zároveÀ musí

vést k praktickému vyuÏití, jsem ãtyfii
mûsíce pracoval na zajímav˘ch a slibn˘ch
projektech, coÏ má b˘t pfiesnû náplní
práce „letního studenta“. Vysvûdãením
mé práce byla profesorova nabídka, Ïe
mohu kdykoli pfiijet znovu a dál pracovat
v jeho skupinû.
âeská Akademie vûd je jistû pojem
a upfiímnû jsem se tû‰il na pokraãování
v˘zkumu zapoãatého jiÏ v diplomové
práci, i kdyÏ pod jin˘m vedením a na jiném
místû, nicménû nad‰ení mû po tfiech
mûsících z mnoha dÛvodÛ úplnû opustilo.
Po Vánocích uÏ jsem mûl jasno v tom, Ïe
vûdu dûlat chci, ale nûkde jinde. Nebudu
vyjmenovávat dÛvody, které mû k tomuto
radikálnímu kroku pfiimûly, ale jedno-
znaãnû mohu fiíci, Ïe moje ãerstvû nabytá
zku‰enost s vûdeck˘m v˘zkumem
v Británii k tomu pfiispûla mûrou vût‰í neÏ
malou. Nevûdûl jsem, jak moc byla
nabídka Andrewa Millse k dal‰í spolupráci

MOJE SKOTSKÁ ODYSEA
David Hazafy

Pfied ãtyfimi lety, skoro na den pfiesnû, jsem dokonãil magisterské studium chemie na Pfiírodovûdecké fakultû
Univerzity Karlovy v Praze.V té dobû jsem jiÏ mûl dohodnuté doktorandské studium v jednom z ústavÛ
Akademie vûd âR s nástupem od fiíjna, a protoÏe byl kvûten, mûl jsem pfied sebou pár mûsícÛ nûãeho, co by se
dalo nazvat posledními prázdninami.V té dobû jsem rozhodnû netu‰il, Ïe moje profesní dráha povede pfies mnohé
pfiekáÏky na Britské ostrovy, konkrétnû do chemick˘ch laboratofií University of Strathclyde.

Skotsko bez ovcí je jako âesko bez chmele.
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pouze gestem, pfiesto jsem zkusil své
‰ance a v záfií, pfiesnû po roce, jsem byl
zpátky ve Skotsku, tentokrát jako fiádn˘
doktorand. Nedûlám zde sice organickou
syntézu, na niÏ jsem se zamûfioval pfii stu-
diích v âesku, ale „pouze“ fyzikální che-
mii, na obhajobu sv˘ch kolegÛ v‰ak musím
fiíci, Ïe na‰e skupina patfií v oboru fotoka-
tal˘zy k evropské ‰piãce. Nikdy jsem neli-
toval, Ïe jsem do té neznámé hloubky
skoãil a zkusil své ‰tûstí. Opût se mi
potvrdilo staré známé pravidlo, Ïe
v‰echno je to „o lidech“.

Skotsko vs. âR – v poloãase 1:0
A lidé tu jsou bájeãní. Kdybych se mûl
drÏet popisu pouze akademické pÛdy,
podpora vûdy a v˘zkumu, v âesku zatím
na mnoha místech jen prázdná fráze, tu
jednoznaãnû funguje a projekty jsou kryté
potfiebn˘m mnoÏstvím penûz. A to
v‰echny projekty, i ty nejisté. Dobr˘
nápad totiÏ nûkdy na zaãátku nevypadá
tak slibnû, ale vûdci na mé souãasné
matefiské univerzitû se pfiesto vût‰inou
shodnou, Ïe by mûl dostat ‰anci.
V˘zkumné pracovi‰tû je tfieba hodnotit
komplexnûji a kompetentnûji neÏ jen na
základû impakt faktoru.To by pak v‰ichni
zkoumali jen to, co je zrovna „in“, a to
podle mého názoru urãitû není správná
cesta. Nûkdo by snad mohl namítnout, Ïe
vûda pro vûdu je ‰patná, ale mû napadá,
jak je to s tím slavn˘m ohledáváním sle-
p˘ch uliãek (vypou‰tûním tabákového
d˘mu do vody zlato nevzniká). Ona totiÏ

ne kaÏdá slepá
uliãka je ve skuteã-
nosti slepá, jak by se
mnou, doufám, Jára
Cimrman souhlasil.
Pokud chce âeská
republika patfiit mezi
prvních deset zemí
Evropské unie, musí se
podstatnû zmûnit systém
financování vysokého ‰kol-
ství a vûdy vÛbec, i kdyÏ
mnû osobnû se zdá, Ïe uÏ
vãera bylo pozdû. Nedávno
jsem se bavil se slovensk˘m doktorandem
v oboru informaãních technologií na
Strathclyde University, kter˘ mi fiekl cel-
kem nepfiekvapivou vûc, totiÏ Ïe v jeho
oboru neexistuje na Slovensku mladá
a dokonce ani stfiední generace vûdec-
k˘ch pracovníkÛ. Mám velmi podobnou
zku‰enost z âeska a vím, Ïe získat v pfií-
rodních vûdách pro ãist˘ v˘zkum nûkoho,
kdo má co pfiinést na ãeskou akademic-
kou pÛdu a zároveÀ mu není pfies padesát
let, je velmi, velmi sloÏité. Po tfiíleté zku-
‰enosti z britské univerzity (a povinností
doktoranda je zde i pedagogická ãinnost)
mÛÏu fiíci, Ïe studenti v Británii nejsou ani
hloupûj‰í, ani chytfiej‰í neÏ ti v âesku, ale
bez kvalitních pedagogÛ by se to mohlo
brzy zmûnit a to by byla pro národ uãitele
národÛ Komenského nenapravitelná
‰koda.
Abych nekonãil tak chmurnû, rád bych
podotkl, Ïe po celou dobu, co na glas-

gowské Strathclyde
University jsem, se
snaÏím mít na zfieteli,
co mi fiekl mÛj ‰kolitel
v Praze pfied m˘m
odjezdem: Ïe musím
reprezentovat svou
alma mater a vÛbec ‰ífiit
povûdomí o ãeské
a moravské kotlinû po
‰irém svûtû. Myslím, Ïe se
mi to dafií; sice si ze mû
skot‰tí kolegové stfiílejí, Ïe
snad i jejich národní hudební

nástroj dudy pochází z âeska, na druhé
stranû by si nikdo z nich v hospodû nedal
americk˘ Budweiser v domnûní, Ïe se
jedná o ãeské pivo.

DOKTORANDI A POSTDOCI UK / DOCTORAL STUDENTS AND POSTDOCS AT CU

Autor ãlánku vystudoval Pfiírodovûdeckou
fakultu UK (obor chemie, specializace orga-
nická chemie). Nyní je v posledním roãníku
postgraduálního studia na Strathclyde
University (Glasgow, UK), kde se vûnuje foto-
katal˘ze a optick˘m senzorÛm. Publikoval mj.
v Journal of Fluorine Chemistry, úãastnil se kon-
ferencí Pokroky v organické, bioorganické a far-
maceutické chemii (Nymburk, 2003 a 2004),
Europtrode VIII (Tubingen, 2006) a Second
International Conference on Semiconductor
Photochemistry (Aberdeen, 2007).

Mgr. David Hazafy

Kolegové v t˘mu jsou prima. Letos jsem dva z nich vytáhl lyÏovat na slovensk˘ Chopok.

I pfies atraktivní barviãky se uÏití
tûchto dvou chemick˘ch vzorkÛ

jako parfému rozhodnû 
nedoporuãuje...
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Historie projektu
Tfietí vûk je obecnû chápán jako období
Ïivota, ve kterém jiÏ ãlovûk ukonãil pro-
fesní kariéru, dûti má vychované
a pobírá starobní dÛchod. Univerzitu
tfietího vûku mÛÏeme tedy definovat
jako vzdûlávání osob v dÛchodovém
neboli „tfietím“ vûku.V âeské republice
se v souãasné dobû hranice odchodu do
dÛchodu pohybuje zhruba mezi 57 a 63
roky.
Rozvoj Univerzity tfietího vûku souvisí
se zmûnou ekonomick˘ch, sociálních
a zdravotních podmínek v západní spo-
leãnosti v druhé polovinû 20. století,
v jejichÏ dÛsledku do‰lo k prodlouÏení
délky Ïivota (zlep‰ení lékafiské péãe
i penzijního systému, stanovení vûku pro
odchod do dÛchodu atd). Poãet lidí
v dÛchodovém vûku se neustále zvy‰uje
a Univerzita tfietího vûku je jednou

z mnoha aktivit, které se v prÛbûhu let
vyvinuly pro potfieby a zájmy seniorÛ.
První kurzy Univerzity tfietího vûku
(U3V) se konaly v roce 1973 ve Francii na
Toulouse University of Social Sciences.
V prÛbûhu 70. let se my‰lenka kurzÛ pro
seniory roz‰ífiila i na ostatní univerzity ve
Francii a posléze po celém svûtû. Ve
Francii jsou kurzy pro seniory organi-
zaãnû svázány s univerzitami (tzv. fran-
couzsk˘ model), naproti tomu ve Velké
Británii jsou kurzy a dal‰í aktivity pro
seniory pofiádány rÛzn˘mi obãansk˘mi
sdruÏeními a spojení s univerzitami je buì
minimální, nebo Ïádné (tzv. britsk˘
model). V âeské republice je uplatÀován
spí‰e model francouzsk˘ – vzdûlávací pro-
gramy pro seniory tedy pofiádá univerzita
ãi jiná vysoká ‰kola. Existuje sice je‰tû celá
fiada organizací, které zaji‰Èují nejrÛznûj‰í
poradenské sluÏby pro seniory a organi-

zují zájmové akce vãetnû pfiedná‰ek
a kurzÛ, ty v‰ak v‰eobecnû nejsou spojo-
vány s Univerzitou tfietího vûku.
Poãátky U3V v ãesk˘ch a moravsk˘ch
krajích sahají do roku 1986 do
Olomouce, kde Okresní v˘bor âeskoslo-
venského ãerveného kfiíÏe ve spolupráci
s olomouckou Fakultní nemocnicí,
Univerzitou Palackého a âeskou geronto-
logickou spoleãností uspofiádal první
vzdûlávací cyklus pro seniory. Na
Univerzitû Karlovû probûhly první kurzy
na Fakultû v‰eobecného lékafiství (dne‰ní
1. lékafiská fakulta) o rok pozdûji, v roce
1987.
V kvûtnu 2007 oslavila U3V na Univerzitû
Karlovû 20. v˘roãí zaloÏení, pfii jehoÏ pfií-
leÏitosti probûhlo ve Velké aule Karolina
slavnostní shromáÏdûní, kterého se úãast-
nili i prof. MUDr. Radomír âihák, DrSc.,
a prof. Mudr.Vladimír Pacovsk ,̆ CSc., ktefií
stáli u zrodu U3V na UK.
Stejnû jako v Olomouci byly i první kurzy
na UK orientovány na zdravotnickou pro-
blematiku.V prÛbûhu let se U3V roz‰ífiila
také na dal‰í fakulty univerzity; v souãasné
dobû se kurzy U3V realizují na ãtrnácti ze
sedmnácti fakult UK.
Univerzita tfietího vûku se stala velmi
rychle populární a Ïádanou i na ostatních
ãesk˘ch univerzitách a vysok˘ch ‰kolách.
V roce 1993 vznikla Asociace univerzit

UNIVERZITA 

T¤ETÍHO VùKU 
Marcela Pavelková

Univerzita Karlova zastfie‰uje v rámci celoÏivotního vzdûlávání celou fiadu aktivit; jednou z nich je Univerzita 
tfietího vûku, v posledních letech stále ãastûji skloÀované spojení. Co pfiesnû je Univerzita tfietího vûku? Pro koho
je urãena? Je to vÛbec univerzita? A jak funguje?

Loni v kvûtnu Univerzita Karlova oslavila dvacetileté v˘roãí existence svého projektu Univerzity tfietího
vûku. Jeden ze zakladatelÛ U3V na 1. lékafiské fakultû, prof. MUDr.Vladimír Pacovsk ,̆ DrSc., tehdy
zavzpomínal na dobu jejího zrodu.

„Je to nûkolik momentÛ, které se mi v souvislosti s poãátkem tohoto projektu vybaví. Pfiednû bylo
úÏasné, jak rychle fakulta jako celek pfiijala za svou my‰lenku Univerzity tfietího vûku a ztotoÏnila se
s ní a s jak˘m nad‰ením zaãali její uãitelé pfiipravovat program.Vybavuje se mi ohromné nad‰ení tûch,
ktefií se do univerzity hlásili jako první posluchaãi, aãkoliv nevûdûli dobfie, o co jde a co je tady ãeká.
V Karolinu se tehdy se‰lo obrovské mnoÏství lidí a zapÛsobila na nû ohromnû ta ceremonie a atmo-
sféra.Vzpomínám, s jak˘m nad‰ením zaãali chodit na v‰echny pfiedná‰ky a lekce a jaké navázali mezi
sebou pfiátelské vztahy. Oni prostû od samého zaãátku na‰li v Univerzitû tfietího vûku to, co postrá-
dali, vãetnû osobních vztahÛ; kaÏd˘ zde na‰el to, co mu chybûlo. A to právû byl a je ohromn˘ pfiínos
Univerzity tfietího vûku od zaãátku.

Velmi mile mû pfiekvapilo, jak˘ ohlas Univerzita tfietího vûku na‰la i na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách, které
se velmi rychle pfiipojovaly k programÛm Univerzit tfietího vûku, kaÏdá podle svého zamûfiení.Velk˘
kvalitativní zlom nastal, kdyÏ se pfiipojily i vysoké ‰koly technické a vysoké ‰koly spoleãensk˘ch vûd,
protoÏe ty se orientovaly pfiedev‰ím na nové technologie, které umoÏÀují seniorÛm udrÏovat krok
s moderní a neustále se mûnící spoleãností.“

(zdroj: http://iforum.cuni.cz)

Akadem. Poãet Poãet 
rok kurzÛ promujících1

2004/05 41 705
2005/06 71 1025
2006/07 78 900

1Celkov˘ poãet absolventÛ kurzÛ U3V se zvy‰uje,
poãty absolventÛ za jednotlivé roky jsou ovlivnûny
délkou kurzÛ (dvouleté i tfiíleté kurzy, u kter˘ch pro-
bíhá promoce aÏ po skonãení celého vzdûlávacího
cyklu). 
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tfietího vûku (AU3V), obãanské sdruÏení
institucí, které nabízejí a provozují vzdûlá-
vací aktivity na úrovni vysoko‰kolského
vzdûlávání, urãené obãanÛm âeské repub-
liky v dÛchodovém vûku. Jejím ãlenem je
i Univerzita Karlova. Asociace podporuje
aktivity v oblasti vzdûlávání seniorÛ v âR
a spolupracuje s mezinárodními organiza-
cemi zab˘vajícími se touto problematikou
– International Association of the
Universities of the Third Age a European
Federation of Older Students.

Univerzita tfietího vûku na UK
Koncepce studia seniorÛ na UK je tvo-
fiena jednotliv˘mi kurzy organizovan˘mi
fakultami. Kurzy jsou realizovány formou
pfiedná‰ek, semináfiÛ ãi tematicky zamûfie-
n˘ch exkurzí. Po stránce obsahové zahr-
nují kurzy U3V ‰iroké spektrum oborÛ –
lékafiské a pfiírodní vûdy, spoleãenské
a humanitní vûdy, tûlov˘chovu nebo poãí-
taãové dovednosti (viz v závûru textu
tabulku s pfiehledem kurzÛ).
Jednotlivé fakulty vypisují kurzy na dan˘
akademick˘ rok. Posluchaã si kaÏd˘ rok
mÛÏe zvolit, kolik kurzÛ chce absolvovat;
záleÏí pouze na tom, zda se ãasovû nepfie-
kr˘vají. Délka kurzÛ se pohybuje v roz-
mezí jednoho aÏ ‰esti semestrÛ.
Napfiíklad na Právnické fakultû UK,
Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu UK ãi na
1. lékafiské fakultû UK jsou kurzy konci-
povány jako víceleté. V˘uka probíhá nej-
ãastûji jednou t˘dnû ãi jako bloková v˘uka
o víkendech. Probíraná látka je prezento-
vána tak, aby oslovila lidi s rÛzn˘m zamû-
fiením a vzdûláním, takÏe zájemci se
mohou bez obav pfiihlásit i na ty kurzy,
jejichÏ pfiedná‰en˘ obor není jejich silnou
stránkou.
Na 1. lékafiské fakultû byl v roce 1991
zaloÏen Klub absolventÛ U3V, jehoÏ ãle-
nem se mÛÏou stát ti, ktefií absolvovali
základní dvoulet˘ kurz U3V na fakultû.
Klub kaÏd˘ rok pofiádá soubor pfiedná‰ek
se zdravotnickou tematikou, které organi-
zují sami ãlenové.

Podmínky studia
Stejnû jako studium v fiádném studijním
programu, které probíhá v ãeském jazyce,
je bezplatné a platí se pouze poplatek za
pfiijímací fiízení, je i U3V formou studia,

Fakulta Název kurzu
Katolická teologická Základy katolického náboÏenství 1
fakulta Teologická témata ve filmovém umûní

Konference pro seniory – Îivot z víry II.
Konference pro seniory – Církevní dûjiny II.
U3V v regionech

Husitská teologická Dialog generací – v˘bûr pfiedmûtÛ dle zájmu studenta
fakulta 
Právnická fakulta Právo
1. lékafiská fakulta Biologie ãlovûka I., II. a biologické principy péãe o zdraví I., II.
2. lékafiská fakulta V˘znam prevence v medicínû
3. lékafiská fakulta Zdrav˘ Ïivotní styl ãlovûka

Filozofické základy lékafiské etiky
Lékafiská fakulta UK âlovûk ve zdraví a nemoci
v Plzni
Filozofická fakulta âeská koruna známá a neznámá

Dûjiny a kultura starého Egypta. Staroegyptské písemnictví
âe‰tina vãera, dnes a zítra
Îena a ãeská spoleãnost ve stfiedovûku
Evropské filmové smûry a proudy
Hospodáfiské, sociální a kulturní promûny spoleãnosti
v ãesk˘ch zemích v 19. a 20. století
âeské národní hnutí a jeho místo v Evropû 19. století
Vybrané kapitoly z dûjin hudby
Inovaãní tendence ve v˘chovû a jejich v˘znam pro zefek-
tivnûní mezigeneraãních vztahÛ
Antická kultura
Umûní antického stfiedomofií
Kapitoly z dûjin evropského umûní
Psychologie pro Ïivot aneb jak nám psychologie pomáhá
Divadlo ve svûtû (ménû známé kapitoly z dûjin svûtového
divadla)
Základy evropské zdvofiilosti
Stfiední Evropa od paleolitu po dobu bronzovou
Politické my‰lení v ãesk˘ch zemích 19. a 20. století
Klostermann „jasn˘“ a „problematick˘“
Jak si udrÏet du‰evní svûÏest

Pfiírodovûdecká fakulta Geotechnické pfiíãiny poruch na stavbách
Anatomie a fyziologie rostlin
Geografie a demografie
Chemie – zajímavá a uÏiteãná vûda
Svût hornin
Mineralogie
Mineralogie vybran˘ch rudních loÏisek a v˘skytÛ v âR
Mofiská fauna Stfiedomofií
Mykologie
Ontogeneze a fylogeneze ãlovûka
Paleontologie
Vodní ekosystémy
Láznû, minerální a léãivé vody
Voda – globální problém lidstva

Matematicko-fyzikální Jak vzniká poãasí
fakulta Kouzelná zahrada geometrie

Matematika pro kaÏd˘ den
Vesmír na internetu II.
Fyzika pro nefyziky

Pedagogická fakulta âeská filozofie v evropském kontextu
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kterou nelze naz˘vat placené vzdûlání, byÈ
posluchaãi vût‰inou uhradí tzv. zápisné
nebo vstupní poplatek. Ten se pohybuje
v rozmezí od 100,- Kã do 500,- Kã za
kurz (záleÏí na délce kurzu, nûkteré kurzy
jsou zcela bez vstupních poplatkÛ).
Z vybrané ãástky jsou vût‰inou financo-
vány studijní materiály, exkurze, osvûdãení
o absolvování atd. Nicménû vybíran˘
poplatek není zdaleka dostaãující na
pokrytí nákladÛ spojen˘ch s realizací
kurzÛ. Nabízí se otázka nav˘‰ení
poplatkÛ, coÏ by zajisté bylo proveditelné,
ale ne efektivní vzhledem k cílové sku-
pinû, které jsou kurzy urãeny. Seniofii
v âeské republice zatím je‰tû nedisponují
takovou finanãní hotovostí, aby si mohli
dovolit placené studium. Univerzita
Karlova proto v rámci rozvojov˘ch pro-
gramÛ M·MT realizuje celouniverzitní
rozvojov˘ projekt Univerzita tfietího vûku
na UK. Finance pfiidûlené v rámci tohoto
projektu jsou pouÏity na pfiípravu kurzÛ,
na metodické a didaktické ãinnosti spo-

jené s realizací kurzÛ, na pfiípravu studij-
ních a informaãních materiálÛ a na tech-
nické a materiální zabezpeãení kurzÛ.
Nedílnou souãástí U3V jsou pedagogové,
ktefií zaji‰Èují samotnou v˘uku, vût‰inou
nad rámec sv˘ch pracovních povinností
a za Ïádnou nebo minimální odmûnu.
Av‰ak pfies v‰echny pfiekáÏky zpÛsobené
nedostatkem financí je nejvût‰í odmûnou
neutuchající zájem a nad‰ení studujících
seniorÛ.
Pfiijímací zkou‰ky se na Univerzitu tfietího
vûku nekonají, nicménû urãité, byÈ nepa-
trné vstupní poÏadavky existují. Jak jiÏ
bylo nûkolikrát zmínûno, U3V je urãena
pro seniory, to je podmínka u v‰ech kurzÛ
stejná. V˘jimka je zavedena u posluchaãÛ
v invalidním dÛchodu, ktefií mohou b˘t
niÏ‰ího vûku. U vût‰iny kurzÛ je podmín-
kou dokonãené stfiedo‰kolské vzdûlání
s maturitou, ne vÏdy je v‰ak tato pod-
mínka striktnû dodrÏována.
Jak se tedy stát posluchaãem U3V? Na
kaÏdé fakultû funguje kontaktní osoba pro

kurzy U3V, u které se uchazeã pfiihlásí
buì telefonicky, nebo písemnû, v rámci
univerzity není vytvofiena jednotná forma
pfiihlá‰ky ani stanoven jednotn˘ termín
pro pfiihlá‰ení. Kurzy do nového akade-
mického roku se vyhla‰ují na pfielomu
bfiezna a dubna a jsou zvefiejnûny na
webov˘ch stránkách fakulty. KaÏdoroãnû
je také vydáván katalog kurzÛ Univerzity
tfietího vûku, kter˘ si zájemci mohou
vyzvednout v Informaãnû-poradenském
centru UK a kter˘ obsahuje jak základní
informace t˘kající se organizace kurzÛ
(termín konání, termín podání pfiihlá‰ky,
místo konání, kontaktní informace na
fakultu), tak i struãnou anotaci obsahu
kurzu.
Poãet studentÛ v jednom kurzu není neo-
mezen ,̆ závisí na charakteru kurzu
a kapacitû místností. Nûkteré kurzy jsou
natolik atraktivní, napfi. poãítaãové kurzy,
právo ãi egyptologie, Ïe jejich kapacita je
naplnûna ihned po vyhlá‰ení kurzu.
Na konci kaÏdého kurzu obdrÏí úãastník
osvûdãení o absolvování, které je slav-
nostnû pfiedáváno v aule Karolina. Toto
osvûdãení je ve vût‰inû pfiípadÛ vystaveno
na základû urãitého typu závûreãného
hodnocení, které má formu písemného
testu, ústního pohovoru ãi seminární
práce.V nûkter˘ch pfiípadech je podmín-
kou pro vydání osvûdãení pouze pravi-
delná docházka. Osvûdãení není
dokladem kvalifikace; souãasné vzdûlávání
seniorÛ má zájmov˘ charakter a neoprav-
Àuje tak absolventa U3V k v˘konu povo-
lání a nezvy‰uje ani neroz‰ifiuje jeho
dosaÏené vzdûlání ve smyslu zákona
o vysok˘ch ‰kolách. V zákulisí nicménû

NùKOLIK 
POZNÁMEK 
K U3V

Univerzita tfietího vûku je dÛleÏitou sou-
ãástí programÛ celoÏivotního vzdûlávání
na UK. Domnívám se, Ïe v budoucnu se
nabídka kurzÛ je‰tû více roz‰ífií od vylo-
Ïenû zájmov˘ch, které dnes pfievaÏují,
k více praktick˘m, jejichÏ absolvování

pfiispûje k lep‰ímu uplatnûní seniorÛ
v denním Ïivotû. VÏdyÈ mnoho seniorÛ
dnes pracuje i v dÛchodovém vûku
a zlep‰ováním sv˘ch znalostí ãi doved-
ností napfi. v oblasti informaãních tech-
nologií mohou v˘znamnû zv˘‰it kvalitu
sv˘ch pracovních v˘konÛ. A navíc, coÏ je
moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í, zlep‰í svou moÏ-
nost komunikace s vnuky, pravnuky ãi
pfiáteli. Obrovsk˘ zájem o zatím dva
poãítaãové kurzy, které pofiádá
Matematicko-fyzikální fakulta UK a novû

i Ústfiední knihovna UK (oddûlení
Evropské dokumentaãní a informaãní
stfiedisko), tomu nasvûdãuje.

Fakulta Název kurzu
Fakulta tûlesné v˘chovy Teorie a praxe v tûlov˘chovû seniorÛ
a sportu
Fakulta humanitních Kofieny evropské tradice I., II.
studií Kofieny evropské tradice III., IV.

Moc, peníze, právo 
âlovûk a náboÏenství 
Prolegomena ke studiu antropologie
Prolegomena ke studiu historie
Prolegomena ke studiu sociologie
Prolegomena ke studiu ekonomie
Prolegomena ke studiu psychologie

Ústfiední knihovna, Seniofii a informaãní spoleãnost
Evropské dokumentaãní 
a informaãní stfiedisko

Autorka poznámek je vedoucí Informaãnû-
-poradenského centra UK.

PhDr. Hana Urychová
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Vystudovala jste biologii a na U3V medi-
cínu. Teì jste se ale vrhla na archeologii
– jak to?
Ano, jsem povoláním bioloÏka a cel˘ Ïivot
jsem pracovala na rÛzn˘ch praÏsk˘ch
gymnáziích, pak na pedagogické fakultû
Univerzity Karlovy a i na jin˘ch fakultách.
Doktorsk˘ titul z biologie jsem si na
tatínkovo pfiání udûlala v roce 1936
u pana profesora Komárka. Pak uÏ jsem
se vûnovala v˘dûlku, protoÏe jsem nemo-
hla dost dobfie sedût doma nebo tatín-

kovi v kapse. PÛvodnû jsem jako mladá
chtûla studovat právû medicínu, ale jelikoÏ
jsem se dostala na pfiedváleãnou reálku
a musela bych si kvÛli pfiijímacím zkou‰-
kám dodûlat dvoulet˘ cyklus latiny, a to
jsem z finanãních dÛvodÛ kvÛli bratrovi,
kter˘ chtûl taky studovat, neudûlala, roz-
hodla jsem se pro biologii. Vysnûnou
medicínu jsem zaãala dûlat na Univerzitû
tfietího vûku; pfiitáhl mû tam tehdej‰í
pfiedseda klubu U3V inÏen˘r Dojáãek, po
kterém jsem pfievzala pfiedsednictví

V·ECHNO NOVÉ Mù 

OBROVSKY 
ZAJÍMÁ!
Rozhovor s nûkdej‰í vysoko‰kolskou uãitelkou RNDr. Marií Kubíkovou 
(roã. 1911) plynul jak voda.V jejím stfie‰ovickém bytû jako by se zastavil
ãas – vídeÀsk˘ salon s klavírem a rodinnou kronikou, stûny obloÏené 
knihami, stÛl s rozevfien˘m se‰item a Rodinnou encyklopedií medicíny
a zdraví. „To mi dala jedna posluchaãka, která mû stra‰nû miluje.Teì jsem
se do toho pustila a je to dûsnû zajímav ,̆ v‰elijak˘ ty choroby,“ popisuje
absolventka nûkolika programÛ Univerzity tfietího vûku na Univerzitû
Karlovû, která nedávno spolu s kolegou Karlem VáÀou (roã. 1914) pfievzala
od dûkana Filozofické fakulty Michala Stehlíka pamûtní stfiíbrnou medaili.
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probíhá diskuse o vytvofiení kvalifikova-
ného vzdûlání pro seniory v oblasti soci-
ální péãe. V‰e se v‰ak zatím pohybuje
v oblasti teoretického zvaÏování moÏ-
ností takového typu vzdûlání.
Z právního hlediska má U3V zakotvení
v zákonû o vysok˘ch ‰kolách a v ¤ádu
celoÏivotního vzdûlávání UK.V fieãi práv-
ního jazyka je U3V „program celoÏivot-
ního vzdûlávání orientovan˘ zájmovû
a poskytovan˘ bezplatnû nebo za úplatu“
(Zákon ã. 111/1998Sb., O vysok˘ch ‰ko-
lách, a doplnûní dal‰ích zákonÛ).
„CeloÏivotním vzdûláváním se rozumí
takové druhy vzdûlávání, které doplÀují,
prohlubují, obnovují nebo roz‰ifiují vûdo-
mosti, dovednosti a kvalifikaci jeho úãast-
níkÛ a jsou poskytovány mimo rámec
studijních programÛ. Tento zpÛsob vzdû-
lávání je otevfien˘ zájemcÛm rÛzného
vûku, odborného zamûfiení a pfiedcho-
zího vzdûlání a je ‰iroce dostupn˘.“ (¤ád
celoÏivotního vzdûlávání UK v Praze).
Posluchaãi U3V nejsou studenty ve
smyslu zákona o vysok˘ch ‰kolách, mají
nicménû pfiístup do poãítaãov˘ch uãe-
ben, knihoven a v nûkter˘ch pfiípadech
jim fakulta vydává i v˘kaz o studiu –
index.

Univerzita tfietího vûku poskytuje senio-
rÛm moÏnost prohloubit si vûdomosti
a seznámit se s oblastmi, na které dosud
aÈ uÏ z profesních, ãi rodinn˘ch dÛvodÛ
nebyl ãas ãi pfiíleÏitost. Náv‰tûva kurzÛ
U3V neznamená pro posluchaãe jen
odsedût si pfiedná‰ky a rychle domÛ; je
to dal‰í zpÛsob jak se seznámit s lidmi,
ktefií mají spoleãné zájmy, jak se pfiinutit
vstát a prohnat mozkové závity, jak
zÛstat aktivní. Spoleãenská sloÏka uni-
verzit tfietího vûku je stejnû dÛleÏitá
jako vzdûlávací.

Autorka ãlánku je zamûstnankyní Informaãnû-
poradenského centra UK, v nûmÏ má na sta-
rosti agendu celoÏivotního vzdûlávání.

Mgr. Marcela
Pavelková
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klubu.Teì chodím uÏ druh˘ rok na arche-
ologii na filozofickou fakultu. V‰echno
nové mû totiÏ obrovsky zajímá!

Podle ãeho jste si vlastnû kurzy U3V
vybírala?
Popofiadû. V akademickém roce
1999/2000 jsem na filozofické fakultû
absolvovala dûjiny hudby, to byly krásné
kurzy. Archeologie je poslední, jinak uÏ
jsem na fakultû v rámci U3V obûhala ve‰-
keré pfiedná‰ky. Mám také osvûdãení
z âeské zemûdûlské univerzity z roku
1996, o absolvování ãtyfisemestrálního
studia âlovûk, zemûdûlství a pfiíroda.
Univerzitu tfietího vûku nav‰tûvuju uÏ od
té doby, co vznikla. V˘hodné je, Ïe jsou
kurzy prakticky zadarmo a nemusím se
tedy starat, jak je z dÛchodu zaplatím.
A kdyÏ se mi pfiedná‰ky nelíbí, coÏ se pár-
krát stalo, protoÏe jsem jako b˘valá vyso-
ko‰kolská pedagoÏka nesmírnû nároãná,
prostû na nû pfiestanu chodit – v tom
máme my z U3V oproti bûÏn˘m studen-
tÛm velkou v˘hodu. Pfiedná‰ka musí b˘t
pfiedná‰ka, ne kecání. I spatra musí b˘t
ãlovûk schopen promluvit jasnû, pomalu,
zfietelnû a dobrou ãe‰tinou.Teorii a praxi
spojit do komplexního celku, kter˘ musí

publikum pochopit – ne aby si pfiedná‰e-
jící nûco mumlal do fousÛ a chaoticky
ukazoval obrázky.

Jak vlastnû vzdûlávání v rámci U3V probíhá? 
Pfiedná‰ky, na které teì chodím na FF UK,
b˘vají v pátek, jsou to standardní hodinu
a pÛl dlouhé lekce. Aula pro dvû stû lidí
b˘vá ãasto úplnû plná. Po kaÏdém kurzu si
mÛÏeme písemnû zpracovat pfiedná‰ky, na
nûÏ jsme chodili, a pak jsme na základû
toho „promováni“ – dostaneme osvûd-
ãení o absolvování kurzu v tubû, v jaké se
dávají standardní vysoko‰kolské diplomy.
UÏ jsem to udûlala dvakrát a dál v hro-
madûní tubusÛ pokraãovat nehodlám.
I kdyÏ ty „promoce“ v Karolinu jsou
krásné a stojí za to.

Co je podle vás na vzdûlávání ve vy‰‰ím
vûku nejobtíÏnûj‰í? 
Budete se divit, ale rozhodnû to nebyly
problémy s pamûtí nebo nûco takového.
Mám doma spoustu knih a v‰echno si po
pfiedná‰kách je‰tû dohledávám. Po deva-
desátce mi ale ãím dál víc ãiní obtíÏe udr-
Ïet se odpoledne svûÏí. Jakmile pfiedná‰ky
U3V pfiesunuli na odpoledne, protoÏe
dopoledne zfiejmû nebylo moÏné pfiedná-

‰ející profesory získat kvÛli jejich pfiedná‰-
kám pro denní studenty, musela jsem na
nû pfiestat docházet – chodím jen na filo-
zofickou fakultu na ty ranní. Ve ãtyfii uÏ
bych totiÏ od tramvaje sama domÛ nedo-
‰la, tou dobou uÏ b˘vám stra‰nû unavená.
V poslední dobû dûlám to, Ïe si zaplatím
taxíka a ten mû odveze.Teì za mû tedy na
U3V na medicínû pfiedsedniãí pan Mûstek,
kter˘ je je‰tû mlad .̆To víte, osmdesátník!

Myslíte, Ïe dal‰í vzdûlání na U3V bylo
z hlediska rozvoje va‰í osobnosti pfií-
nosné?
Rozhodnû.VÏdycky jsem studium milovala
a uÏ odmala jsem se mu hodnû vûnovala,
hlavnû jazykÛm. Tûm uÏ se teì tolik
pozornosti zdaleka nevûnuje. Narodila
jsem se ve Vídni a vyrostla jsem v dvojja-
zyãném prostfiedí. A pak jsem se kromû
rodné ãe‰tiny a nûmãiny nauãila anglicky,
francouzsky, italsky, rusky a polsky.
Nevadilo by mi tedy, kdyby byly pfied-
ná‰ky U3V i v jin˘ch jazycích, ale je

otázka, kolik by bylo zájemcÛ, kolik z nás
by odborn˘ v˘klad v cizí fieãi zvládlo.
Ve svém vûku uÏ se bohuÏel chráním vklá-
dat do nûãeho peníze – proto jsem tfieba
nepronikla do svûta poãítaãÛ, Ïádn˘ jsem
si nekoupila a dnes uÏ mû technika vÛbec
neláká. Sleduju ale novinky, které se
v mém oboru objevují ve svûtû. Vûda
v posledních letech dûlá ohromné
pokroky, vût‰í neÏ kdy dfiív, a já chci b˘t
u toho aspoÀ zprostfiedkovanû; i kdyÏ na
odborné ãasopisy uÏ nemám peníze, nic
neodebírám. KdyÏ se ãlovûk zorientuje
v novinkách, kter˘mi tahle doba dispo-
nuje, má vlastnû úplnû nov˘ Ïivot. Já jsem
pro to, aby se lidi vzdûlávali aÏ do krema-
toria!

Autor: redakce
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MOÎNOSTI 

DAL·ÍHO 
VZDùLÁVÁNÍ
Milí ãtenáfii,

moÏná uÏ jste Univerzitû Karlovû dali vale, ale pfiesto tu‰íte, Ïe proces vzdûlávání pro vás neskonãil.Ve spoleãnosti,
kde pracujete, vám sice nabízejí spoustu kurzÛ dal‰ího vzdûlávání, ale vy chcete je‰tû víc. Na nûkolika dal‰ích strán-
kách se doãtete, kde si doplnit znalosti v oblasti webdesignu, jak docílit perfektní angliãtinu, jak zvládnout úãetnictví
a jak se po letech izolace v knihovnách a laboratofiích nauãit, ehm, jednat s lidmi.VzhÛru do ‰koly po ‰kole!

Z údajÛ, které shromáÏdili za rok 2007
správci webové stránky www.jazykove-
zkousky.cz, je patrné, Ïe na vrcholu zájmu

ãesk˘ch studentÛ angliãtiny stojí certifi-
kované zkou‰ky ESOL britské univerzity
v Cambridge. Stabilnû nejvût‰í zájem je
o zkou‰ky FCE (First Certificate in
English) a CAE (Certificate in Advanced
English). To potvrzuje i manaÏerka sítû
praÏsk˘ch jazykov˘ch ‰kol Maya
Kopecká. „Cambridgeské zkou‰ky mají
renomé a dlouhou tradici. Jsou také
uznávané a známé po celé Evropû,
zatímco zkou‰ky TOEFL a TOEIC jsou
zatím stále roz‰ífiené spí‰e v USA,“ fiíká
manaÏerka: „Zkou‰ky Pearsons, nebo
také London Tests of English, je‰tû nejsou
tak známé, svou pozici na trhu si teprve
budují.“

Jednotlivé zkou‰ky dokládají znalosti,
které jsou vymezené Spoleãn˘m evrop-
sk˘m referenãním rámcem pro jazyky.
Kromû nich organizuje Cambridgeská
univerzita i zkou‰ky z niÏ‰ích jazykov˘ch
úrovní (KET, PET), které mají spí‰e moti-
vaãní charakter, a „nejvy‰‰í“ zkou‰ku
CPE.

Cambridgesk˘ certifikát svûdãí o znalosti
obecné angliãtiny a má mezinárodní
a ãasovû neomezenou platnost. Zkou‰ky
organizuje v âeské republice tfiikrát do
roka Britská rada. Vypracované testy
putují k vyhodnocení do univerzitních
mûst Cambridge nebo Oxford. V˘sledky
se tak uchazeã dozví se zhruba dvoumû-
síãní prodlevou, samotn˘ certifikát
dostane je‰tû o nûco pozdûji. Za kaÏd˘
pokus o absolvování zkou‰ky se platí
ãástka 4 550 korun za nejÏádanûj‰í FCE
a 4 750 korun za CAE.

Hodnocení cambridgesk˘ch zkou‰ek je
odstupÀované podle procent získan˘ch
v jednotliv˘ch „disciplínách“: ãtení, psaní,
poslechu, mluvení a znalosti gramatiky.
Celkovou pfiípravu k cambridgesk˘m
zkou‰kám v˘raznû usnadÀuje fiada speci-
álních jazykov˘ch kurzÛ, které vypisuje
vût‰ina vût‰ích praÏsk˘ch jazykov˘ch
‰kol. Cena za dvousemestrální pfiípravn˘
kurz ke zkou‰ce FCE nebo CAE se pohy-
buje okolo osmnácti tisíc korun.

JAK ZHODNOTIT ZNALOST ANGLIâTINY?
NEJLÉPE CERTIFIKÁTEM
Pro vysoko‰kolské studenty a specializované pracovníky uÏ není zbûhlost v angliãtinû jen dobfie cenûn˘m kapitá-
lem. Stává se nezbytností. Pfiedstavy zamûstnavatelÛ a svûtov˘ch univerzit jsou pfiitom jasné: DokáÏe‰-li doloÏit
své jazykové schopnosti, otevfie se ti spousta dvefií a nám to ulehãí administrativu. Cesta k cenûnému osvûdãení
vede pfies jednu z dostupn˘ch jazykov˘ch zkou‰ek.

Stupnice znalostí podle Spoleãného
evropského referenãního rámce pro
jazyky (vybrané úrovnû):

B2 (úroveÀ FCE)
Porozumûní del‰ím rozhovorÛm, které se
t˘kají známé problematiky, bezproblémové
sledování reportáÏí a filmÛ ve spisovném
jazyce. Porozumûní psan˘m zprávám a sou-
ãasné literatufie. Schopnost vést spontánní roz-
hovor s rodil˘m mluvãím, aktivnû se podílet na
diskusi. Schopnost napsat podrobnûj‰í osobní i
formální dopis.

C1 (úroveÀ CAE)
Po v‰ech stránkách vysoká znalost jazyka.
Schopnost v rozsáhlé mífie aktivnû vyuÏívat
jazyk v soukromé i pracovní sféfie.

C2 (úroveÀ CPE)
Nejvy‰‰í stupeÀ zvládnutí daného jazyka, blí-
Ïící se úrovni rodilého mluvãího.
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Ale jak na to? Platit za práci web-
designéra neb˘vá zrovna nejlev-
nûj‰í fie‰ení, znalost tvorby
webov˘ch stránek mÛÏe b˘t
navíc cenn˘m kapitálem do
budoucna. ¤e‰ení nabízí fiada
praÏsk˘ch spoleãností i sou-
kromníkÛ, ktefií organizují indivi-
duální i skupinové kurzy tvorby
webov˘ch stránek pro zaãáteã-
níky. Za svÛj ãas a zku‰enosti
poÏadují od úãastníkÛ od dvou
a pÛl tisíc do ‰esti tisíc korun.

„Skoro v‰echno se dá nauãit z kníÏek
nebo internetu. Doporuãil bych napfiíklad
star‰í volnû dostupn˘ kurz na stránce
www.jakpsatweb.cz.,“ radí student FSV
Pavel Kasík, kter˘ sám v minulosti pofiádal
soukromá ‰kolení v tvorbû webov˘ch
stránek: „Komerãní zaãáteãnické kurzy
jsou moÏná v˘hodné pro zájemce, ktefií
chtûjí získat vhled do toho, jak funguje
jejich redakãní systém, pro ty, ktefií chtûjí
pokroãile spravovat svÛj blog nebo webo-

vou stránku, a zejména pro lidi, ktefií
nemají ãas na shánûní kníÏek nebo

materiálÛ na webu.“
Zmínûné kurzy inzeruje na

ãeském internetu na dva-
cet praÏsk˘ch spoleã-

ností a ÏivnostníkÛ.
Vût‰ina z nich nabízí
ovládnutí základÛ

tvorby webov˘ch strá-
nek bûhem deseti aÏ
osmnácti vyuãovacích
hodin (dvou aÏ tfií dnÛ).

V˘klad obvykle kopíruje jednu ze dvou
nejãastûj‰ích cest; buì je zamûfien na
ovládnutí základních aspektÛ jazyka
HTML a specializovanûj‰ích znalostí kas-
kádov˘ch stylÛ a rámÛ bez vazby na kon-
krétní program (vhod pfiijdou i rady
t˘kající se umístûní hotového webu na
internet), nebo uÏ zpoãátku pfiipravuje
uÏivatele na tvorbu stránek v ãasto pou-
Ïívaném programu FrontPage, kter˘ je
souãástí kanceláfiského balíku MS Office.

V˘uku zakonãují nûkteré spoleãnosti
udûlením vlastního certifikátu.
PoÏadavky kladené na úãastníky kurzÛ
neb˘vají vysoké. Budoucí tvÛrci by mûli
mít alespoÀ základní znalosti prostfiedí
operaãního systému, nemûla by jim dûlat
potíÏe práce s internetem.

Vhod pfiijdou i zku‰enosti s formátová-
ním textu v textovém editoru nebo zna-
lost práce s tabulkov˘m editorem.

JAK ZAâÍT S WEBDESIGNEM? 
T¤EBA V KURZECH
Dne‰ní internet uÏ zdaleka nevytváfií jen men‰ina vyvolen˘ch. SvÛj názor mÛÏe na blogu v rámci 
komunitního serveru prezentovat prakticky kdokoliv. Pro ty, ktefií chtûjí mít absolutní kontrolu nad 
uvefiejnûn˘m obsahem i formou, ale stále neexistuje lep‰í volba neÏ vytvofiit si webovou stránku 
podle svého gusta.

Autor pfiedchozích dvou ãlánkÛ vystudoval
Ïurnalistiku na Fakultû sociálních vûd UK,
v souãasné dobû studuje na stejné fakultû
obor mediální studia. Je redaktorem projektu
Futura, zamûfieného na propagaci celoÏivot-
ního vzdûlávání.

Petr Vnouãek

Absolvent si dnes pfii v˘bûrovém fiízení,
a nedej boÏe v assessment centru,
mÛÏe pfiipadat jako Alenka v fií‰i divÛ.
V ruce sice tfiímá doklady o znalosti
programovacích jazykÛ, ale specialistovi
human resources se nelíbí, Ïe „v rámci
simulace pfieÏití na pou‰ti se dost
razantnû neprosadil proti ostatním“.AÏ
pomine prvotní zklamání, absolvent se
oklepe a uvûdomí si, Ïe právû pohofiel
na testování soft skills.

Termín zatím v ãe‰tinû nemá vhodn˘
ekvivalent, ale nejãastûji se pfiekládá jako
mûkké, a nebo lépe lidské dovednosti.
„Konkrétnû jde o takové vûci jako
základy komunikace, asertivitu, tedy jak
se prosadit a nena‰tvat lidi okolo sebe,
fie‰ení konfliktÛ, prezentaãní dovednosti,
t˘movou spolupráci, vedení lidí, fie‰ení
problémÛ, efektivní správu osobního
ãasu, prevenci stresu a podobnû.V apli-
kaci do manaÏerského a podnikového

vzdûlávání se to pak promítá tfieba do
takov˘ch témat, jako je komunikace
s problémov˘m zákazníkem,“ popisuje
spektrum lidsk˘ch dovedností odborn˘
lektor Robert Nagy.

Lidské dovednosti se zásadnû se odli‰ují
od tzv. hard skills, za nimiÏ se skr˘vají
v‰echny tvrdé znalosti, tedy tfieba práce
na poãítaãi, obsluha kopírky nebo bez-
peãnost práce. Hard skills je snadné

MANTRA JMÉNEM „SOFT SKILLS“
Na vysoké ‰kole zvládneme – v optimálním pfiípadû – vûdomostní základ nutn˘ k vykonávání na‰í profese.
JenÏe znalosti pfiestávají pfii pohovorech staãit. Magickou formulí jsou „lidské dovednosti“.
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Kdo se rozhodne pro tento zpÛsob
obÏivy, musí dennû aktivnû vyvíjet celou
fiadu ãinností, aby udrÏel svÛj podnik na
trhu a obstál vÛãi konkurenci. Je tedy
potfieba zváÏit, jakou cestou se vydat,
aby pravdûpodobnost dosaÏení úspûchu
byla co moÏná nejvût‰í. Je tfieba zaãít
u sestavení vlastního podnikatelského
zámûru a u získání základní orientace
v legislativû ustanovující vznik a fungo-
vání podnikatelského subjektu. V nepo-
slední fiadû se nadûjn˘ podnikatel musí
nauãit spravovat svÛj majetek a mít
dokonal˘ pfiehled o pfiíjmech a v˘dajích
podniku.

Pro ty z vás, ktefií se rozhodli zaãít s pod-
nikáním a nemají zcela jasno v podmín-
kách nutn˘ch k provozování samostatnû
v˘dûleãné ãinnosti, mÛÏou b˘t dobr˘m
vodítkem k úspûchu kurzy základÛ podni-
kání a úãetnictví. V Praze existuje pestrá

nabídka soukrom˘ch ‰kol a vzdûlávacích
agentur, které nabízejí tyto kurzy. Ceny
kurzÛ se pohybují v fiádech nûkolika tisícÛ
korun a jsou odvislé od ãasového rozsahu
a obsahu probírané látky. BûÏn˘ kurz
základÛ podnikání v rozsahu 120 hodin
stojí kolem 12–16 000 korun. V˘stupní
hodnotou po absolvování kurzu a úspû‰-
ném sloÏení závûreãné zkou‰ky b˘vá 
certifikát akreditovan˘ Ministerstvem
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.

Kurzy základÛ podnikání seznamují 
frekventanty se základními pojmy
z oblasti legislativy, ekonomie, manage-
mentu, marketingu, personalistiky, strate-
gie obchodního jednání a uãí je s tûmito
pojmy operovat v praxi. Úãastníci kurzÛ
se dozví, jak zaloÏit podnikatelsk˘ subjekt,
jak realizovat konkrétní podnikatelsk˘
zámûr, seznámí se s podmínkami na trhu
a zpÛsoby komunikace s úfiady.

Na kurzech základÛ úãetnictví se probírá
vedle problematiky podvojného a jedno-
duchého úãetnictví (dne‰ní název – 
úãetnictví a daÀová evidence) také proble-
matika zdravotního poji‰tûní, sociálního
zabezpeãení, mezd a daní. Jedná se o danû
z pfiíjmÛ a daÀ z pfiidané hodnoty vãetnû
vyplÀování daÀov˘ch dokladÛ a daÀového
pfiiznání. K v˘uce vût‰inou také patfií prak-
tické ukázky vyplÀování úãetních dokladÛ,
vedou se úãetní knihy, uzavírají smlouvy
a podobné formální úkony.

nab˘t, zhodnotit i pomûfiovat. Se soft
skills je to obtíÏnûj‰í. Není lehké se je
nauãit a je‰tû hor‰í je dostat je pod kÛÏi.
Pfiesto jsou pro vykonávání nûkter˘ch
profesí klíãové. Konkrétní poÏadavky na
lidské dovednosti se v jednotliv˘ch fir-
mách trochu li‰í. Nûkde jsou základem
prezentaãní dovednosti, jinde fie‰ení kon-
fliktÛ. V âesku je stále podceÀovanou
oblastí i profesionální vystupování vãetnû
image. Poradkynû v oblasti image Hana
Vydrová zdÛrazÀuje, Ïe image ‰kolení se
net˘ká nejnovûj‰ích moderních trendÛ,
ale toho, jak na ostatní pÛsobíme a jak
tím podporujeme svoje profesionální
kompetence. „Dobré sako hloupost
a neschopnost nezakryje, neprofesionální
vzhled v‰ak mÛÏe slibnû se rozvíjející
kariéru citelnû zbrzdit,“ dodává Vydrová.

Pro sociální inteligencí ménû obdafiené
jedince uÏ na‰tûstí existuje záplava
odborn˘ch publikací a otevfien˘ch vzdû-
lávacích kurzÛ.Vybírat lze i na internetu,
napfiíklad na serverech www.educity.cz
nebo www.skoleni.cz. Nauãit se dá pfii
tro‰e snahy v‰echno – i sebefiízení
u zmatkafiÛ nebo vedení lidí u chronic-
k˘ch trémistÛ.

Autorka studuje ve ãtvrtém roãníku mediální
studia na Fakultû sociálních vûd UK a je
redaktorkou projektu Futura.

Stanislava Pecková

KURZY ZÁKLADÒ PODNIKÁNÍ A ÚâETNICTVÍ
Pustit se v dne‰ní dobû do podnikání a dûlat „byznys“ na vlastní pûst s sebou nese vidinu slu‰ného v˘dûlku.
Vydûlávání „na sebe“ se v‰ak neobejde bez patfiiãné orientace v oboru a základního vzdûlání v oblastech práva
a ekonomie.

Autor ãlánku studuje ve tfietím roãníku
Husitské teologické fakulty UK husitskou teo-
logii a filozofii. Je redaktorem projektu Futura.

Daniel Îelko

Soft skills je tréninkem napfi. umûní komunikace
a prevence stresu.

âlánky vznikly v rámci projektu FUTURA, kter˘ je financován Evropsk˘m sociálním fondem, státním rozpoãtem âR a hlavním mûstem Praha. 
Projekt realizuje RESPEKT INSTITUT, o. p. s.
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V prÛbûhu leto‰ního dubna studenti UK
nav‰tûvovali cyklus devíti pfiedná‰ek
vãetnû tfií kurzÛ, které byly pfiipraveny tak,
aby pokryly klíãová témata, která jsou rele-
vantní pro ãerstvé absolventy hledající své
uplatnûní. Leto‰ní cyklus pfiedná‰ek
a semináfiÛ opût reagoval na ohlasy stu-
dentÛ a jejich hodnocení z minul˘ch roã-
níkÛ. Základní formou pro získání zpûtné
vazby od studentÛ, ktefií se projektu
Absolvent zúãastnili, je dotazník, ve kterém
jsou studenti vyz˘váni k hodnocení pfied-
ná‰ek a semináfiÛ a k iniciování pfiípadn˘ch
nov˘ch témat pro dal‰í pfiedná‰ky.
Pfiedná‰ky a semináfie studentÛm
poskytly nové dovednosti, znalosti, infor-
mace a také jim napomohly k získání tzv.
„mûkk˘ch“ dovedností neboli soft-skills
(více informací o kurzech soft-skills vizte
v pfiedchozím ãlánku s názvem MoÏnosti
dal‰ího vzdûlávání, pozn. redakce).

V leto‰ním roce se uskuteãnily tyto
pfiedná‰ky a kurzy:
● Pfiíprava na pfiijímací pohovor (PhDr.

Milo‰ Brunclík)
● Prezentaãní dovednosti (rétorick˘ tré-

nink) (MgA.Alena ·paãková)
● Úvod do projektového fiízení (RNDr.

Jana Vin‰ová)
● Prezentaãní technologie (RNDr. Jana

Vin‰ová)
● Problematika pracovního pomûru

(Doc. JUDr. Margarita Vysokajová)
● Nová právní úprava v oblasti zamûstna-

nosti (JUDr. Pavla ·pinarová)
● MoÏnosti práce v zahraniãí (PaedDr.

Vûra Kolmerová)
● Zamûstnání v neziskovém sektoru

(PhDr. Linda Lopézová, Mgr. Katefiina
Pojerová)

● My‰lenkové mapy a Mind Manager
(RNDr. Jana Vin‰ová)

Nejvût‰í zájem projevili studenti o pfied-
ná‰ku na téma My‰lenkové mapy a Mind
Manager. Dal‰ími ãasto nav‰tûvovan˘mi

ABSOLVENT 
SLAVÍ10

LET

Milo‰ Brunclík

Na Univerzitû Karlovû v Praze se jiÏ podesáté uskuteãnil cyklus 
tematick˘ch semináfiÛ a pfiedná‰ek s názvem Absolvent. Absolvent
pomáhá budoucím absolventÛm UK pfii úspû‰ném nastartování jejich 
profesní kariéry. Pfiedná‰ejícími a lektory tûchto kurzÛ jsou specialisté
z rÛzn˘ch odvûtví praxe i z akademického prostfiedí UK.

Budoucí i stávající absolventi Univerzity Karlovy se pfii kaÏdoroãních pfiedná‰kách projektu Absolvent dozvûdí i to, jak co nejvíce zazáfiit pfied budoucím zamûstnavatelem.  

PaedDr. Vûra Kolmerová z MPSV âR pfiedná‰í
o práci v zahraniãí.
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pfiedná‰kami byly MoÏnosti práce
v zahraniãí, Pfiíprava na pfiijímací pohovor
a Zamûstnání v neziskovém sektoru.

Po stránce obsahové byly pfiedná‰ky ãi
kurzy hodnoceny v˘bornû, vût‰inou spl-
nily oãekávání úãastníkÛ. Nejlépe byl hod-
nocen kurz My‰lenkové mapy a Mind
Manager a také Prezentaãní dovednosti
(rétorick˘ trénink).

Na semináfie se mohli studenti tradiãnû
pfiihla‰ovat prostfiednictvím elektronické
registrace na internetov˘ch stránkách
http://ipc1.cuni.cz/absolvent/.
Organizátofii semináfie i samotní pfiedná-
‰ející tak mají moÏnost pfiedem zjistit,
kolik studentÛ se na pfiíslu‰n˘ semináfi
pfiihlásilo.V fiadû pfiípadÛ se ov‰em pfiihlá-
‰ení studenti na semináfi nedostavili,
aãkoli se mohli analogick˘m zpÛsobem ze

semináfie odhlásit a uvolnit tak místo dal-
‰ím zájemcÛm o semináfie.
Dal‰í informace urãené pro absolventy
podává portál Absolvent, kde mohou
zájemci nalézt v˘‰e uvedené informace
doplnûné o aktuální nabídky práce (viz
http://www.cuni.cz/uk-1095.html).

Uplatnûní a zamûstnanost absolventÛ
V posledních letech v˘znamnû vzrÛstá
poãet absolventÛ UK a v loÀském roce
pfiesáhl tento poãet hranici 7 000. Drtivá
vût‰ina absolventÛ (cca 90 %) najde
zamûstnání je‰tû pfied ukonãením studia
ãi bezprostfiednû po nûm, na úfiadech
práce hledá útoãi‰tû jen zlomek studentÛ
(ménû neÏ 3 %).

Zpûtnou vazbu ãerpali organizátofii
akce Absolvent nejen z dotazníkÛ,
ale také z pfiím˘ch rozhovorÛ
s úãastníky akce. Na otázky organi-
zátorÛ odpovídá Adéla Gottwaldová.

Co vás pfiivedlo na akci Absolvent? 
JiÏ v loÀském roce jsem se va‰ich pfiedná-
‰ek v cyklu Absolvent zúãastnila, kon-
krétnû jsem absolvovala kurz Projekt
management pod vedením RNDr.Vin‰ové.
Její v˘klad byl perfektní a její styl pfiedná-
‰ení a pfiedávání informací mi velice vyho-
voval (moÏná je to tím, Ïe paní Vin‰ová
také absolvovala MFF). Kurz byl velmi
prakticky zamûfien ,̆ ihned po v˘kladu jsme
tvofiili reálné projektové plány. Získané
znalosti jsem jiÏ mnohokrát uplatnila
v praxi, v mé souãasné profesi mi velmi
pomáhají. Kurz Projekt management mû
natolik oslovil, Ïe i letos jsem se pfiihlásila
na dal‰í kurz RNDr. Vin‰ové: My‰lenkové
mapy a Mind Manager.Ten byl pro mû také

velk˘m pfiínosem.VyloÏené postupy se jiÏ
snaÏím pomalu aplikovat v praxi.

Zúãastnila jste se letos i jin˘ch kurzÛ akce
Absolvent? A jak je hodnotíte?
Ano, nav‰tívila jsem kurz Rétorick˘ tré-
nink MgA. ·paãkové. Bylo to úÏasné, byla
jsem ohromena vysokou kvalitou a pfií-
nosností kurzu. Îádná suchopárná pfied-
ná‰ka se nekonala. Základy úspû‰ného
pfiednesu jsme cviãili a odvozovali pfiímo
z na‰ich vlastních vystoupení. Dá se fiíci,
Ïe trénink byl u‰it na míru kaÏdému
posluchaãi. Dále jsem se zúãastnila semi-
náfie Vyzkou‰ejte si assessment centrum
naneãisto, kter˘ se konal na matfyzu.
Tento semináfi bych doporuãila v‰em
absolventÛm, ktefií se uchází o nové
zamûstnání nebo se teprve rozhodují,
jak˘m smûrem nastartují svou profesní
kariéru. Jsem si jista, Ïe praktické pojetí
semináfie si budou pochvalovat nejpozdûji
u prvního pracovního pohovoru.

Vy jiÏ pracujete. Myslíte, Ïe vám absolvo-
vání tûchto kurzÛ pomÛÏe v práci?
Urãitû.V práci jsem absolvovala podobn˘
trénink komunikaãních dovedností, ale
rétorick˘ trénink paní ·paãkové byl
o mnoho kvalitnûj‰í, praktiãtûj‰í a pfiínos-
nûj‰í. Tento kurz a také kurzy RNDr.
Vin‰ové mi stoprocentnû pomÛÏou v mé
kariéfie. Jsem velice spokojená a tû‰ím se
na pfií‰tí roãník Absolventa.

Autor ãlánku pracuje v Informaãnû-poraden-
ském centru. Je také studentem doktorského
studia politologie FSV UK.

PhDr. Milo‰ Brunclík

Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu
UK. V souãasné dobû zamûstnání jiÏ má, ale
jako ãerstvá absolventka chce dál rozvíjet své
dovednosti.

Mgr.Adéla
Gottwaldová

Absolvent – na‰e kurzy pro vás

Cyklus pfiedná‰ek a kurzÛ pro budoucí absolventy pofiádá Informaãnû-poradenské centrum, pracovi‰tû
Rektorátu UK, jiÏ od roku 1998. Za tu dobu byly vyzkou‰eny rÛzné formy akce, od veletrhu firem pfies
pfiedná‰ky a semináfie aÏ po kurzy ‰ité na míru budoucím absolventÛm. Dne‰ní aranÏmá akce
Absolvent je v˘sledkem hledání a hodnocení rÛzn˘ch zpÛsobÛ realizace, které jsme za deset let
vyzkou‰eli.
Veletrhy, respektive prezentace firem jsou dnes doménou jednotliv˘ch fakult (pfiírodovûdecké, mate-
maticko-fyzikální, fakulty sociálních vûd i dal‰ích), zatímco v rámci Absolventa hledáme a studentÛm
nabízíme taková témata, která mohou zajímat a oslovit posluchaãe kteréhokoli oboru, kterékoli fakulty.
Pfiedná‰ky a kurzy vedou zku‰ení lektofii, ktefií studentÛm pomáhají získat patfiiãné sebevûdomí i nad-
hled a schopnost podívat se na vûci z jin˘ch, nûkdy neobvykl˘ch úhlÛ.
Pfieji Absolventovi do dal‰í desítky let hodnû neotfiel˘ch nápadÛ, invence a hlavnû spoustu spokojen˘ch
studentÛ.

PhDr. Hana Urychová,
vedoucí Informaãnû-poradenského centra UK
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Kdo si nenechal ujít zaãátek festivalu,
toho uvítala studentská dechovka ·vito-
fiilka, která spolu s vÛní ãerstvû osmaÏe-
n˘ch klobás vytváfiela atmosféru ranû
májového setkání a dozajista tak povzbu-
dila pracovní úsilí organizátorÛ, ktefií je‰tû

dolaìovali technické zabezpeãení hlav-
ního pódia. Ostrá zmûna v hudebním
stylu pfii‰la s alter-folk-punk skupinou
C‚ ilek Aromali Kremali Bisküvi. Pokud vám
je tento název nûãím povûdom ,̆ vûzte, Ïe
turecké su‰enky této znaãky jste pravdû-
podobnû dostávali ve ‰kolní jídelnû. Stejnû
zábavn˘ styl pfiedstavili Hitfakers, funková
skupina s albánsk˘mi konexemi. „Je to
tady v pohodû, bohuÏel se to ale rozjíÏ-
dûlo docela pomalu,“ postûÏoval si tfieÈák
z Institutu mezinárodních studií (IMS)
Filip na zaãátek pfiehlídky. C‚ ilek následo-
valo nûkolik kapel drsnûj‰ího raÏení,
napfiíklad folk-rocková formace Hromo-
svod, která na Pavlaãi vystupuje skoro
kaÏd˘ rok, nebo ponûkud pozér‰tí rockefii
Clyde.
Komu zrovna nesedla muzika, chtûl si
posedût v teple nebo byl prostû jen nala-
dûn na divadelní záÏitek, uch˘lil se do
uãebny 112 v druhém patfie.Vût‰ina pfied-

stavení byla aÏ pfiekvapivû kvalitní, napfií-
klad Komunikaãní etudy Klubu umûlec-
k˘ch katastrof by mohly s pfiehledem
nahradit velkou ãást pfiedmûtu Úvod do
komunikace, i kdyÏ Ïádn˘ z ãlenÛ souboru
nechodí je‰tû ani na stfiední ‰kolu.
V˘stfielem zahájil svÛj v˘stup soubor
Antonín D. S., jehoÏ Malá intelektuální
veselice vtipnû analyzovala mezilidské
vztahy i kulturní historii tohoto století.
Pfiedev‰ím pfii parodii punkové hymny
Anarchy in the UK se mnozí diváci
doslova váleli smíchy. Nezapadla ani
V˘hodná kráva s pfiedstavením 50-70-90.
Co si pod tím názvem pfiedstavit? „Ta hra
byla o 50., 70. a 90. letech. 90. léta pfied-
stavovaly holãiãky ãtoucí Bravo, 70.
Zagorky a 50. léta takové ty budovatelky.
Bylo to dost dobré, zvlá‰È na mû zapÛso-
bily herecké v˘kony,“ vysvûtluje druhaãka
z IMS Markéta.
Zatímco v druhém patfie byla 50. léta ve

Pfiedpovûì hlásila maxima 11 °C a trávit odpoledne na ‰kolním dvofie by
za normálních okolností nevypadalo jako dobr˘ nápad.Ale tohle úter˘
v Hollaru, sídlu Fakulty sociálních vûd UK, patfiilo dvanáctému roãníku
multiÏánrového festivalu Pavlaã, takÏe zÛstat doma na kamnech pro kul-
turu milující studenty UK nepfiipadlo v úvahu, zvlá‰È kdyÏ nemuseli platit
vstupné. K veãeru se jich skuteãnû se‰lo dost, pfies ãtyfii sta.Tentokrát
organizátofii zajistili takfika nepfietrÏit˘ program na dvou rÛzn˘ch pódiích.
Koncerty se totiÏ odehrávaly v atriovém prostoru, kter˘ dal festivalu
název, zatímco v jedné z uãeben se vystfiídala celkem ãtyfii rÛzná divadelní
tûlesa. Chodby budovy ozdobily nejlep‰í plody leto‰ního fotografického
workshopu.

(Tento ãlánek vznikl v redakci ãasopisu Sociál, kter˘ patfií do portfolia sdruÏení UK Media.)

LETO·NÍ PAVLAâ:
DECHOVKA,
ANARCHIE 
I TURECKÉ 
SU·ENKY

Krist˘na Pa‰ková

Charismatická houslistka z Hromosvodu.

Turecké su‰enky, oblíbené i v âR.
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znamení traktorÛ, ‰átkÛ a pfiísah vûrnosti
Sovûtskému svazu, na nádvofií pfiedvádûl
Caktus západní verzi téhoÏ období. Pln˘
dvÛr i pfiilehlé pavlaãe pfiilákaly melodie
klasického rock’n’rollu. PfiestoÏe tato
kapela hraje na vût‰inû fakultních akcí,
fanou‰kÛm by na Pavlaãi chybûla: „Byli
super, mám je moc rád, bezvadnû jim to
‰lape a je to parádní show,“ fiíká Ondfiej,
tfieÈák na Ïurnalistice. „Tohle je moje
první Pavlaã a musím fiíct, Ïe jsem spoko-
jen. Nejvíc se mi asi líbil koncert Caktusu.
Koncerty ostatních kapel byly pfiíli‰ nahlas
a moje sluchové ústrojí trpûlo,“ shrnuje
svoje dojmy dal‰í caktusáck˘ fanou‰ek,
tfieÈák z IMS Martin.
Mezi koncerty se vmûstnal kandidát na
krále Majálesu Klementin II., v civilu dok-
torand IMS Tomá‰ Nigrin, kter˘ vysvûtlil,
Ïe tentokrát se bude volit pfiímo bûhem
hlavního Majálesového veãera, 30. dubna.
Procedura bude opakem loÀské virtuální

volby; Klementin ji objasnil v˘kfiikem:
„V‰echny kuliãky naházejte do mého pyt-
líku!“ Kandidát za Univerzitu Karlovu se
angaÏuje v kampani za univerzitní kam-
pusy: „Chci pokraãovat v programu krále
Kampusáka, chci, aby Klementinum oÏilo,
aby se odtamtud odstûhovaly knihy do
nûjak˘ch lep‰ích prostor, lhostejno kam,
a aby Klementinum patfiilo studentÛm!“
PfiestoÏe vût‰ina úãastníkÛ vyuÏila poli-
tické pfiestávky k doplnûní pitn˘ch zásob
(piva bylo letos dost a za velmi pfiíznivou
cenu), nûktefií se proti Klementinovi
ohrazovali. „Pfiipadá mi, Ïe si protifieãí.
Kouli do pytle mu tedy rozhodnû
nehodím,“ pochybovala Ïurnalistka
Vera.
To uÏ se v‰ak nemnozí studenti
trousili z najednou pfieplnûného
Hollaru do okolních restauraã-
ních zafiízení. Jen pÛsobivé vokály
a elektrické housle rockové kapely Pankix

pfiimûly nûkteré z nich
poãkat, neÏ s hodinou
povinného noãního klidu
leto‰ní Pavlaã skonãila.
„Ze zaãátku jsme fie‰ili
obdivuhodnou souhru
náhod a prÛ‰vihÛ
a spousta vûcí se dûla
úplnû jinak, neÏ jsme
plánovali, ale odpo-

ledne se to jakÏtakÏ usadilo,“ fiíká jeden
z organizátorÛ Martin Vale‰. „Nejvíc jsme
se báli poãasí a to bylo nakonec docela
v klidu. KaÏdopádnû se omlouváme tûm,
kter˘ch se zmûny nepfiíznivû dotkly,
a dûkujeme v‰em, kdo pfiispûli k organi-
zaci.“ Pokud se pfií‰tí rok zase najde
nûkolik nad‰en˘ch aktivistÛ, mÛÏeme se
tû‰it na pokraãování pfiehlídky, která se
po nûkolikaletém útlumovém reÏimu
opût rozjíÏdí ve velkém stylu.

Autorka ãlánku je editorkou a zástupkyní ‰éf-
redaktora ãasopisu Sociál, studuje tfietím rokem
bakaláfiské programy Mezinárodní teritoriální
studia a Îurnalistika na FSV UK

Krist˘na Pa‰ková

Funk podle Hitfakers. 
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âasopis Sociál zaloÏila skupina studentÛ
v ãele s Martinem Bendou na jafie roku 2004.
Úkolem Sociálu je od sam˘ch poãátkÛ jeho
existence poskytovat kvalitní zpravodajství
o dûní na Fakultû sociálních vûd UK ve sféfie
studentské i institucionální. V souãasné dobû
má Sociál bratfiíãka FFakt z Filozofické fakulty
a nejnovûji i ‰kvrnû Ukáãko.cz, internetov˘
magazín celouniverzitního charakteru.
V‰echna tato média patfií pod stfiechu stu-
dentského sdruÏení UK media, které jim
poskytuje základní servis, jako je tisk
a inzerce.
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Zaãátky pÛsobení studentsk˘ch spolkÛ na
ãeském území mÛÏeme klást do roku
1848.V tomto boufilivém roce jich vznikla
celá fiada. Jen nûkteré spolky byly jazy-
kovû nevyhranûné, vût‰ina byla jiÏ jazy-
kovû vyhranûná – aÈ uÏ ãesky, nebo
nûmecky. Po vyhlá‰ení stavu obleÏení
v roce 1849 byla vût‰ina spolkÛ prohlá-
‰ena za politické a zru‰ena.Z tûch velk˘ch
pfietrval dobu Bachova absolutismu ãesk˘
Akademick˘ ãtenáfisk˘ spolek a nûmecká
Lese- und Redehalle der deutschen
Studenten (téÏ Akademische Lesehalle),
která se k roku svého zaloÏení hrdû hlá-
sila po celou dobu svého trvání (napfi.
letopoãtem „1848“ zlatû vyveden˘m ve
znaku spolku).

Sporadicky od poãátku 60. let a mno-
hem více po vydání nového spolkového
zákona (ã. 134/1867 fi. z.) vznikaly
odbornû zamûfiené studentské spolky:
Spolek pro volné pfiedná‰ky z mate-
matiky a fyziky (1861/2), Jednota 
ãesk˘ch filologÛ (1868), Klub pfiírodo-
vûdeck˘ (1869) ãi Historick˘ klub
(1872). Vût‰ina tûchto spolkÛ se
v následujícím období transformovala
ve vûdecké spoleãnosti, které ztratily
svÛj v˘luãnû studentsk˘ charakter
(napfi. Spolek pro volné pfiedná‰ky
z matematiky a fyziky se roku 1869
pfiemûnil v Jednotu ãesk˘ch mate-
matikÛ, pozdûji Jednotu ãesk˘ch
matematikÛ a fyzikÛ).
Vedle vûdecky zamûfien˘ch spolkÛ
vznikaly také studentské profesní
spolky, které mûly pro studenty
jednotliv˘ch fakult velk˘ v˘znam
aÏ do konce sledovaného období.
Patfiily mezi nû zejména v roce
1868 zaloÏená sdruÏení Spolek
ãesk˘ch medikÛ a právnick˘ spo-
lek V‰ehrd.

Vedle tûchto profesních spolkÛ v‰ak
vznikaly také rÛzné studentské spolky
zábavní, ‰ermífiské ãi krajanské (Radbuza,
Jizeran, Egerländer Landtag), a to jak
ãeské, tak nûmecké. Nûmeckou speciali-
tou byly tzv. burschenschafty; v Praze jich
bylo hned nûkolik, k tûm velk˘m patfiily
napfi. Carolina ãi Teutonia.

Studentské spolky 1880–1918.
Politizace studentského Ïivota
V prÛbûhu 80. let 19. století docházelo
postupnû k politizaci studentského
Ïivota, která mûla vliv i na spolkové akti-
vity, a to pfiesto, Ïe studentské spolky
zÛstávaly formálnû nepolitické.V ãesk˘ch
spolcích získával na síle názorov˘ proud

mladoãechÛ. Studentskému Ïivotu domi-
noval po vzniku ãeské univerzity (1882)
jiÏ zmiÀovan˘ Akademick˘ ãtenáfisk˘
spolek. Podporovala-li tehdy velká ãást
ãeského studentstva mladoãechy, platilo
to po polovinû 80. let i pro pfiedstavitele
Akademického ãtenáfiského spolku.
V roce 1889 do‰lo k nûkolika konfliktÛm
ãesk˘ch studentÛ se státními úfiady, které
vyvrcholily zasláním pozdravné adresy
francouzsk˘m studentÛm k v˘roãí revo-
luce 1789. Úfiady kvalifikovaly tento ãin
jako politick˘ a Akademick˘ ãtenáfisk˘
spolek byl rozpu‰tûn. Jeho zastfie‰ující
funkci pro ãeské studentstvo pfievzal
spolek Slavia, ale jen na nûkolik let.
I tento spolek byl totiÏ zanedlouho roz-
pu‰tûn, a to ve spojitosti s procesem
proti Omladinû; jeho ãinnost byla opût
povolena aÏ roku 1896. Ov‰em obnoven˘
spolek uÏ nemûl pÛvodní zastfie‰ující
poslání.
Snaha vybudovat ústfiedí ãeského (resp.
„ãeskoslovanského“) studentstva vyvr-
cholila v roce 1904, kdy byl ustaven Svaz
ãeskoslovanského studentstva.
Problém s ústfiedím spolkového Ïivota
mûli i nûmeãtí studenti v Praze.
Podobnou funkci jako Akademick˘ ãte-
náfisk˘ spolek zastávala jazykovû nûmecká
Lese- und Redehalle der deutschen
Studenten. V 80. letech se v‰ak dále
vyhrocovaly spory mezi nûmeck˘mi naci-
onály (zastoupen˘mi burschenschafty
a krajansk˘mi spolky) a nûmeck˘mi libe-
rály (ponejvíce praÏsk˘mi), kritizujícími
antisemitismus nacionálÛ. Ke koneãnému
roz‰tûpení Lese- und Redehalle do‰lo
roku 1891, kdy v ní zvítûzil liberální smûr.
Nacionální kfiídlo ze spolku ode‰lo a zalo-
Ïilo si nov˘ spolek Germania, zastfie‰ující
nûmecké nacionály, tedy pfiedev‰ím bur-
schenschafty a krajanské sudetské spolky.
Po vyhlá‰ení v‰eobecného hlasovacího
práva vznikaly studentské odbory politic-
k˘ch stran.

âlen Burschenschaftu Carolina ve spolkovém kroji,
1881–1882.

Pozvánka na karneval Spolku ãeskoslovensk˘ch
medikÛ z roku 1930. →

STUDENTSKÉ SPOLKY V LETECH

1848–1948
Jana Ratajová
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Studentské spolky v letech
1918–1948
Po roce 1918 do‰lo se zakládáním nov˘ch
univerzit ke zmûnám v ústfiední organizaci
ãeského (ãeskoslovenského) studentstva.
Svaz ãeskoslovanského studentstva, exis-
tující od roku 1904, se v roce 1920 zmû-
nil v Ústfiední svaz ãeskoslovenského
studentstva, ke kterému se postupnû pfii-
pojovaly studentské organizace z ostat-
ních univerzitních mûst. Pokraãovala
i politizace studentského Ïivota. Zatímco
po vzniku první republiky pfievládalo mezi
studenty levicové naladûní, od poloviny
20. let nastal pozvoln˘ obrat ke konzerva-
tivní pravici. Velk˘ vliv postupnû získávali
studenti hlásící se ke Kramáfiovi a jeho
národnû demokratické stranû, tedy nacio-
nálnû zamûfiené konzervativní pravici.
Tento proud mûl silnou pozici mezi tech-
niky, roku 1929 získal vût‰inu i ve Svazu
ãesk˘ch medikÛ, v roce 1930 pak ve
V‰ehrdu. Z tohoto názorového proudu
také vze‰el návrh na omezení poãtu stu-
dentÛ-cizincÛ na univerzitû (zejména
lékafiské fakultû) zavedením tzv. numeru
clausu, na jehoÏ podporu dokonce nacio-
nální ãe‰tí medici uspofiádali pochod. Ze
stejného nacionálnû vyhranûného pravi-
cového prostfiedí vycházela i podpora
rektora Karla Domina ve sporu o vlast-
nictví Karolina v roce 1934 a v tzv. insig-
niádû (i kdyÏ k jejímu vyvrcholení do‰lo aÏ
za rektorátu Dominova nástupce, prof.
Josefa Drachovského).V praÏsk˘ch ulicích
tak docházelo nejenom k potyãkám mezi
ãesk˘mi a nûmeck˘mi studenty, ale také
mezi zmínûn˘mi ãesk˘mi pravicov˘mi
nacionály a levicovû naladûn˘mi studenty
(ktefií pfievládali mezi posluchaãi filozo-
fické fakulty).
Velkou ránu Ústfiednímu svazu ãeskoslo-
venského studentstva a studentsk˘m
spolkÛm vÛbec zasadil rok 1939. Studenti
se ve velké mífie podíleli na protinacistic-
k˘ch demonstracích 28. fiíjna 1939, pfii
nichÏ byl smrtelnû zranûn student Jan
Opletal. Demonstrací se stal i jeho
pohfieb 15. listopadu. Po této události
bylo pozat˘káno vedení svazu a devût stu-
dentsk˘ch pfiedstavitelÛ bylo ihned
popraveno, 17. listopadu 1939 a ve dnech
následujících do‰lo k dal‰ímu zat˘kání
a likvidaci svazu. Rok 1939 je tak rokem

zániku nejen pro v‰echny Ïidovské stu-
dentské spolky, ale také pro mnoho ães-
k˘ch, protoÏe fiada spolkÛ, kter˘m byla
bûhem okupace ukonãena ãinnost, se uÏ
po roce 1945 neobnovila.
Na samém konci druhé svûtové války
vznikl ilegální Studentsk˘ národní v˘bor
(téÏ Ústfiední svaz demokratického stu-
dentstva), kter˘ se uplatnil bûhem
povstání a pak pfiedev‰ím po osvobození
na poli organizace studentsk˘ch záleÏi-
tostí na znovuotevfien˘ch vysok˘ch ‰ko-
lách. Na fakultách pak vznikly levicové
akãní v˘bory studentÛ, které se spolupo-
dílely na obnovení v˘uky v letním
semestru 1945. Studentsk˘ národní v˘bor
pfiedal své pravomoci v ãervnu 1945
Svazu vysoko‰kolského studentstva
v Praze (SVS), kter˘ se stal novou zastfie-
‰ující organizací pro obnovené i novû
konstituované studentské spolky. Mezi
novû zaloÏen˘mi spolky najdeme spolky
posluchaãÛ jednotliv˘ch vysok˘ch ‰kol,
popfi. oborÛ (Spolek posluchaãÛ inÏen˘r-
ství chemie, Spolek posluchaãÛ zemûdûl-

ského a lesního inÏen˘rství v Praze
apod.). Rozhodující slovo ve svazu v‰ak
mûly tradiãní spolky, zejména pak V‰ehrd,
Spolek ãesk˘ch medikÛ ãi tradiãnû levi-
cov˘ Spolek posluchaãÛ filosofie.
Problémy ve vedení SVS nastaly na pfie-
lomu let 1947/48.Ve v‰ech tfiech jmeno-
van˘ch spolcích se dostali do ãela

nekomunisté a valná hromada SVS se roz-
hodla zru‰it kolektivní ãlenství ve Svazu
ãeské mládeÏe. Politick˘ charakter stu-
dentsk˘ch spolkÛ se projevil i v únoru
1948, kdy nekomunistiãtí studenti pocho-
dovali na Hrad a demonstrovali proti
postupu komunistÛ. Komunistiãtí studenti
naopak aktivnû podporovali Gottwaldovo
fie‰ení vládní krize.
JiÏ v únoru 1948 byla ãást nekomunistic-
kého vedení SVS pozat˘kána, studenti byli
podrobeni provûrkám a mnoho z nich bylo
vylouãeno ze studia. Samotné spolky sice
zru‰eny nebyly, jejich vedení se v‰ak zcela
vymûnilo. Roku 1952 byly pfieÏiv‰í student-
ské spolky, tedy napfi. V‰ehrd, Spolek ães-
k˘ch medikÛ, Spolek posluchaãÛ filozofie
ãi SVS, vãlenûny do struktur Revoluãního
odborového hnutí (ROH).

Autorka ãlánku je historiãka, pÛsobí v Archivu
UK a Ústavu dûjin UK.

Mgr. Jana Ratajová

Pozvánka na ·aldÛv veãer pofiádan˘ Spolkem poslu-
chaãÛ filosofie v roce 1938. 

Pozvánka na právnick˘ ma‰karní ples ze 30. let. 
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Spolek Matfyzák je tu pro studenty,
doslova. SnaÏíme se jim Ïivot na fakultû
zpfiíjemnit i usnadnit. Prvák se tak setkává
s Matfyzákem jiÏ na úvodním soustfiedûní
na Albefii, aÈ uÏ osobnû, nebo virtuálnû
prostfiednictvím SKAS, rÛzn˘ch upoutá-
vek a zejména Studentsk˘ch kuchafiek.
Studentská kuchafika je pomûrnû rozsá-
hlá publikace, ve které se star‰í studenti
snaÏí o zmapování dÏungle budov, uãe-
ben, sportovi‰È, kolejí a menz, MHD, ale
i jin˘ch uÏiteãn˘ch vûcí, napfiíklad ‰ikov-
n˘ch hospod a ãajoven.
K nejvelkolepûj‰ím akcím Spolku
Matfyzák patfií bezesporu Beánie. Beánie
neboli „pasování prvákÛ do stavu matfy-
záckého“ je multikulturní akce, jejíÏ tra-
dice sahá aÏ do stfiedovûku. Je pofiádaná,
jak uÏ název sám napovídá, primárnû pro
prváky.Ti se stávají oficiálnû ãleny akade-
mické obce pfii imatrikulaci v aule
Karolina. Pfii Beánii jsou v‰ak pokfitûni
prastar˘m Jarníkov˘m rituálem, a tím je
star‰í studenti oficiálnû berou „mezi

sebe“. Legenda praví, Ïe kdo nebyl jarní-
kován, neudûlá matfyz. Po jarníkování se
rozbûhnou paralelní programy Beánie,
bûhem kter˘ch si pfiijdou na své nejen
prváci, ale i star‰í mazáci. Patfií k nim jak
skuteãnû vytfiíbené perly matfyzáckého
folklóru (kultovní film Matfyzák nebo
v˘stava Matfyzák vãera, dnes a zítra), tak
i kaÏd˘ rok se obmûÀující soutûÏe, hry,
exhibice a v neposlední fiadû koncerty
kapel.
PovaÏujeme-li Beáni za „pafibu“, pak kle-
notem kulturního Ïivota matfyzákÛ je
ples. Z pÛvodního Reprezentaãního
plesu MFF UK se stal Studentsk˘ ples
MFF UK. Po fakultû jsme zdûdili tradici
nádherného prostoru praÏského Îofína
a skvûlé vztahy s jeho zamûstnanci. Mezi
matfyzáky je velké mnoÏství nad‰encÛ do
spoleãensk˘ch tancÛ, kter˘m zejména je
ples vûnován. Na programu se organi-
zaãní v˘bor vyfiádí k jeho maximální
pestrosti. Kromû kapel, hrajících zpravi-
dla k tanci a vÏdy k poslechu, a rÛzn˘ch
alternativních akcí shánûjí studenti roz-
liãná pfiedtanãení od akrobatického

SPOLEK 

MATFYZÁK

Psal se rok 2001, studentsk˘ Ïivot Univerzity Karlovy byl v plném proudu.
âlenové Studentské komory Akademického senátu Matematicko-fyzikální
fakulty UK (SKAS) se Ïivû podíleli na fakultním dûní, organizaci plesu MFF
UK, pofiádali Beánie a jiné akce. B˘t souãástí fakulty v‰ak znamená 
podléhat její legislativû se v‰ím v‰udy.Vznikl proto nápad zaloÏit Spolek
Matfyzák jakoÏto fyzickou osobu, resp. studentskou unii s vlastními 
financemi a zdroji, leã zcela loajální k na‰í alma mater.Apolitickou 
a nezávislou organizaci s du‰í matfyzu, jeÏ by byla tím hnacím motorem
a mocí v˘konnou pfii pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí.

Na MFF má volejbal velkou tradici – muÏi hrají I. ligu.

Matfyz není jen lineární algebra. Obãas je tam pûkn˘
blázinec... →
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Valná hromada v listopadu 1998 schválila
finanãní podporu zahraniãních v˘jezdÛ
studentÛ, plán zajistit dostupnost kvalit-
ních informaãních materiálÛ pro studenty
na fakultû, podporovat studentskou ãin-
nost, která pfiispívá k rozvoji fakulty
a ‰ífiení jejího dobrého jména, a rozvoj
kontaktÛ mezi fakultou, farmaceutick˘m
terénem a rodiãi na‰ich studentÛ.
V prÛbûhu své ãinnosti pfiispívá SAPF kaÏ-
doroãnû Informaãnímu pracovi‰ti FaF na
nákup skript a finanãnû nároãn˘ch titulÛ,
pfiedává finanãní odmûny vítûzÛm fakult-
ního kola studentské vûdecké konference
a Spolku ãesk˘ch studentÛ farmacie na
FaF daruje kaÏd˘m rokem pfiíspûvek na
organizaci reprezentaãního plesu FaF.
Studenti, ktefií vyjíÏdûjí na praxi do zahra-
niãí, mohou kaÏdoroãnû poÏádat o pfií-
spûvek na cestu. Do vefiejné studovny FaF
zakoupil SAPF ãtyfii poãítaãe a zaji‰Èuje
jejich upgrade.

Pfiedsedou Spolku je dle stanov vÏdy
dûkan FaF, jímÏ je nyní doc. PharmDr.
Alexandr Hrabálek, CSc. âinnost Spolku
dosud podpofiilo 40 sponzorÛ, získané
penûÏní dary byly uÏity následovnû:
● Studijní pobyty studentÛ v zahraniãí –

160 tis.
● Literatura pro studenty – 115 tis.
● Ceny pro vítûze na studentsk˘ch

vûdeck˘ch konferencích – 30 tis.
● Podpora organizace studentského far-

maceutického plesu – 25 tis.
● Nákup poãítaãÛ a softwaru – 150 tis.

SPOLEK ABSOLVENTÒ
A P¤ÁTEL FARMACEUTICKÉ
FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ 
Spolek absolventÛ a pfiátel FaF (SAPF) byl zaregistrován na Ministerstvu
vnitra âR na podzim roku 1997 s cílem sdruÏit lidi, ktefií mají zájem o roz-
voj farmaceutického vysokého ‰kolství.

rokenrolu pfies exotické tance irské,
africké a indické aÏ po historické a ãeské
národní. LahÛdkou jsou pak mini‰koliãky
tûchto tancÛ, kde si je studenti s nad‰e-
ním zkou‰í na vlastní kÛÏi.
Kromû na‰ich dvou stálic na kulturním
nebi matfyzu pofiádá Spolek fiadu men-
‰ích akcí, napfi. oblíben˘ orientaãní závod
Kolej Cup, Den pro Tibet a podporuje
rozliãná sportovní klání, jako je kaÏdo-
roãní kolejní volejbalov˘ turnaj.
Zprostfiedkovává v˘chovnû vzdûlávací
semináfie a Dny firem, na které se chodí
studenti informovat o pfiípadném
budoucím uplatnûní, o mimo‰kolních
odborn˘ch brigádách i o moÏnostech
vypsání bakaláfisk˘ch ãi diplomov˘ch
prací v rámci spolupráce s externími fir-
mami.
Letos se Spolek Matfyzák zapsal do his-
torie fakultního dûní tím, Ïe se zapojil do
vznikající Studentské unie UK (SU UK)
jako jeden ze zakládajících ãlenÛ spolu
se Studentsk˘m fondem FF UK (SF FF),
Spolkem medikÛ ãesk˘ch, Humanitním
klubem medikÛ pfii 1. LF UK a se spolky
z FSV (SIMS, SISS). Posláním této nadfa-
kultní unie je spojovat obdobné spolky,
zlep‰ovat jejich komunikaci, za‰tiÈovat
mezifakultní aktivity a vytváfiet zázemí
pro studentské zájmové krouÏky a akti-
vity.TaktéÏ by se v budoucnu ráda podí-
lela na chodu reformovan˘ch Kolejí
a menz UK.
Spolek Matfyzák je organizace s bohatou
ãinností. V posledních letech se otevírá
spolupráci s ostatními spolky, zejména
SF FF a SU UK. Má také fiadu je‰tû neu-
skuteãnûn˘ch plánÛ a ambicí, napfiíklad
propojit se s Erasmem a zlep‰it komuni-
kaci s absolventy, neboÈ matfyzákem se
ãlovûk nestává tím, Ïe vstoupí na matfyz,
matfyzákem se ãlovûk rodí, a tuto diag-
nózu uÏ z nûj nikdo neodpáfie.Tû‰íme se
na nové ãleny s ãerstv˘mi nápady a elá-
nem dûlat nûco pro druhé.

Za Spolek Matfyzák 
Mgr. Jana Brotánková, náãelnice

Kontakt
E-mail: spolek@matfyz.cz
Web: http://spolek.matfyz.cz/

Kontakt
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Tel.: +420 495 067 111
Fax: +420 495 518 002
Web: http://www.faf.cuni.cz/fakulta/spolky/
Stranky/default.aspx

Fakultní ples hradecké farmacie kaÏdoroãnû dostává od Spolku absolventÛ a pfiátel Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové finanãní pfiíspûvek na organizaci.
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Spolek ãesk˘ch právníkÛ V‰ehrd je spolkem
studentsk˘m, a proto i vût‰ina akcí pfiipra-
vovan˘ch k v˘roãí bude vyhrazena právû
studentÛm. Kalendáfinû pfiipadá 140. v˘roãí
na kvûten, ale jelikoÏ kvûten je zároveÀ hlav-
ním mûsícem letního zkou‰kového období,
a studenti tak budou mít jiné starosti, plá-
nujeme oslavy rozloÏit do del‰ího ãasového
období, coÏ bude poskytovat pfiípadn˘m
zájemcÛm více moÏností, jak stihnout cel˘
program.Na rÛzné v˘stavy, pfiedná‰ky a jiné
události spojené s v˘roãím spolku tak bude
moÏno narazit jak v kvûtnu a ãervnu, tak
i po prázdninách v fiíjnu ãi listopadu.

Pro spolek je leto‰ní rok dÛleÏit˘ také
proto, Ïe se nám po del‰ím období stag-
nace podafiilo oÏivit zájem o na‰i ãinnost,
byli jsme schopni nav˘‰it objem nabíze-
n˘ch pfiedná‰ek a akcí a také se podstatnû
roz‰ífiila ãlenská základna.Toto v‰e je dÛle-
Ïité nejen proto, Ïe studenti tvofií esenci-
ální sloÏku spolku, ale také proto, Ïe na‰e
akce jsou pofiádány zejména pro studenty
a jejich zájem je pro nás klíãov .̆ Asi nej-
lépe svûdãí o obnoveném zájmu vysoká
náv‰tûvnost nedávno konané konference
o reformû právnického vzdûlávání a globa-
lizaci; akci pofiádala Právnická fakulta UK

a Spolek ãesk˘ch právníkÛ V‰ehrd za pod-
pory mnoha partnerÛ a pfiedná‰ely na ní
v˘znamné osobnosti nejen tuzemské, ale
i zahraniãní. Jmenujme jen nûkteré z pfied-
ná‰ejících – Petr Pithart, první místopfied-
seda Senátu, Ale‰ Gerloch, dûkan
Právnické fakulty UK, Jan Komárek
z Oxford University nebo Gianmaria Ajani
z univerzity v Turínû. Zájem byl hlavnû
o téma reformy právnického vzdûlávání
v âesku a v zahraniãí.Vût‰ina pfiíspûvkÛ se
t˘kala zejména potfieby více provázat stu-
dium s praxí; právû nedostateãné zku‰e-
nosti u ãerstv˘ch absolventÛ hodnotí

SPOLEK âESK¯CH PRÁVNÍKÒ

V·EHRD
V leto‰ním roce dochází k naprosto ojedinûlému soubûhu dvou v˘znamn˘ch událostí.Tou první je jubileum
Univerzity Karlovy, která oslavila 660. v˘roãí svého zaloÏení, a tou druhou, pro nás neménû v˘znamnou,
je 140. v˘roãí vzniku Spolku ãesk˘ch právníkÛ V‰ehrd. Je aÏ s podivem, Ïe ná‰ spolek je spojen s univerzitou 
témûfi po ãtvrtinu její existence.
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SdruÏení je dnes témûfi v˘hradním organi-
zátorem ‰irokého spektra akcí probíhají-
cích na 3. LF. Tyto akce jsou vyhledávány
a ãasto i napjatû oãekávány velkou ãástí
studentÛ. V první fiadû jde o pofiádání
reprezentaãních plesÛ fakulty, na kter˘ch
se setkávají studenti a pedagogové a které
jsou nejprestiÏnûj‰í a nejnav‰tûvovanûj‰í
spoleãenskou událostí sezony. Nedílnou
souãástí plesu je nabit˘ program, ve kte-
rém nechybí studentské pfiedtanãení, stu-
dentská kapela, tombola s hodnotn˘mi
cenami, benefiãní aukce na podporu dût-
ského domova Hillary Clintonové v ¤íãan-
ské ulici na Vinohradech a novinkou je
vyhlá‰ení ankety Syllabova kfiída o nejoblí-

benûj‰í pedagogy. DÛleÏitou souãástí plesÛ
je i uvolnûná atmosféra, která umocÀuje
pfiíjemn˘ záÏitek v‰ech náv‰tûvníkÛ.
Neménû oblíben˘mi akcemi jsou
Velikonoãní a Mikulá‰ská zábava, pravi-
delnû konané párty uskuteãÀované pfii 
pfiíleÏitosti tûchto svátkÛ. Nezapo-
menutelnou a tradiãní souãástí harmono-
gramu zábavních akcí je i Parník, v kvûtnu
konaná ma‰karní party odehrávající se na
palubû parníku plujícího na vlnách Vltavy.
Zamûfiení na spoleãenské akce je v‰ak jen
jednou z priorit sdruÏení, které rovnûÏ
za‰tiÈuje organizaci oblíbené a dÛleÏité
burzy uãebnic, Studentské vûdecké konfe-
rence, na podzim kaÏdoroãnû konaného

„Prasete“, které je pfiíjemnû stráven˘m
víkendov˘m v˘letem spojen˘m s grilová-
ním ãuníka a jehoÏ se pravidelnû úãastní
fiada studentÛ v‰ech roãníkÛ i nûktefií
pedagogové. Z dal‰ích akcí jmenujme
napfiíklad obãasné Stfiedeãní ãaje, coÏ jsou
besedy se zajímav˘mi osobnostmi, jejichÏ
hosty se jiÏ stali napfiíklad Marek Eben,
Luká‰ Pollert, Svatopluk Karásek, Jaromír
Nohavica a mnoho dal‰ích.
Dále se TRIMED aktivnû podílí na organi-
zaci úvodního seznamovacího soustfiedûní
studentÛ prvního roãníku, kde koordiná-
tofii z vy‰‰ích roãníkÛ mimo jiné seznamují
nové spoluÏáky se základy první pomoci,
pofiádají teambuildingovou medickou

SDRUÎENÍ STUDENTÒ 
3. LÉKA¤SKÉ FAKULTY UK TRIMED
TRIMED je studentskou organizací zamûfienou na pofiádání nejrÛznûj‰ích vzdûlávacích, spoleãensk˘ch a kulturních
událostí na 3. LF.Vzniklo v roce 1997 a za jedenáct let existence se cíle, se kter˘mi bylo sdruÏení zaloÏeno, nezmûnily.
Po cel˘ tento ãas se t˘m dobrovolníkÛ z fiad studentÛ snaÏí o vytvofiení sítû komplexních sluÏeb, která v souãasné
dobû umoÏÀuje studentÛm 3. LF realizovat jakoukoli ãinnost, která by mohla obohatit a zpfiíjemnit jejich studium.

Mikulá‰ská nadílka v roce 2007.
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zamûstnavatelé jako velmi závaÏnou pfie-
káÏku pro úspû‰n˘ kariérní start.
Mimo konference podobného rozsahu se
spolek zamûfiuje hlavnû na pofiádání ponû-
kud komornûj‰ích pfiedná‰ek pro stu-
denty, které probíhají pfiímo na pÛdû
Právnické fakulty UK. Z leto‰ních nejús-
pû‰nûj‰ích zmiÀme napfiíklad pfiedná‰ku
fieditele Národní knihovny Vlastimila JeÏka,
jenÏ se vyjádfiil nejen k problematice nové
budovy, takzvaného Oka nad Prahou.
JiÏ tradiãní kulturní událostí je také práv-
nick˘ ples, kter˘ byl letos opût pofiádán
Právnickou fakultou UK a ná‰ spolek
pÛsobil jako spolupofiadatel. Podle slov
mnoh˘ch se jednalo o zatím vÛbec nejpo-
vedenûj‰í ples, a to jak v˘ãtem hostÛ, tak
atmosférou, která na bále vládla.
Vedle tûchto „jednorázov˘ch“ událostí se
samozfiejmû vûnujeme i dlouhodob˘m
projektÛm. Z tûch nejzásadnûj‰ích
uveìme novû zprovoznûn˘ internetov˘
ãasopis V‰ehrd on-line. âasopis je samo-
zfiejmû zamûfien na právo a jde o odborn˘

Ïurnál. To ov‰em neznamená, Ïe by nebyl
pfiístupn˘ studentÛm, naopak. âasopis má
pfiidûlené ISSN ãíslo, coÏ studentÛm zaru-
ãuje, Ïe pfiípadná publikace v nûm bude
kladena na roveÀ publikaci v jakémkoli
jiném odbornû zamûfieném periodiku.
Souãasnû podporujeme projekt komplex-
ního studentského portálu, kter˘ na
Právnické fakultû dosud chybûl. Portál
www.pfuk.cz není jen úloÏi‰tûm dat
a materiálÛ ke studiu, jedná se spí‰
o odnoÏ pomûrnû populárních „sociál-
ních“ webÛ. MÛÏete se zde setkávat,
seznamovat, hodnotit atp.
Nejen tyto akce a projekty, ale i zájem stu-
dentÛ o nû nás sv˘m zpÛsobem zavazují.
Jako zcela zásadní cíl do budoucna si kla-

deme dal‰í nav˘‰ení poãtu pofiádan˘ch
událostí, ale také jejich zkvalitnûní.
Zejména vyuÏití nov˘ch technologií nás
láká, a tak plánujeme novinky napfiíklad
v oblasti elektronick˘ch informaãních bul-
letinÛ. I nadále hodláme prohlubovat
a rozvíjet spolupráci s Právnickou fakultou
UK a tím nabízet studentÛm dal‰í moÏ-
nosti pro seberealizaci.

Za V‰ehrd
Petr Kohout, místostarosta spolku

olympiádu a sdûlují vlastní zku‰enosti se
studiem na fakultû. Díky aktivitû ãlenÛ TRI-
MEDU byl pro „ãerstvé prváky“ na 3. LF
rovnûÏ zaveden Orientaãní den konan˘
poslední nedûli pfied zaãátkem akademic-
kého roku. Zde zástupci pedagogÛ objasní
poÏadavky, které budou na studenty kla-
deny v prvních dvou semestrech,
a zástupci z fiad studentÛ pomÛÏou nováã-
kÛm zorientovat se v budovû fakulty i pfii-
lehlém areálu Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady. Celá akce je zakon-
ãena veãerní párty.
Neopomenutelnou souãástí ãinnosti TRI-
MEDU jsou i preventivní a humanitární
akce. Ve spolupráci s IFMSA CZ (ãeskou
poboãkou International Federation of
Medical Students Associations) je pravi-
delnû pofiádána soutûÏ Daruj Krev na 
podporu Transfuzní stanice Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady.
KaÏdoroãnû 1. prosince se pfii pfiíleÏitosti
Svûtového dne boje proti AIDS TRIMED
zapojuje do finanãní sbírky na podporu
nemocn˘ch AIDS a v adventním období
pofiádá sbírku sladkostí Vánoãní stromeãek
pro dûti z dûtského domova Hillary

Clintonové, kter˘ sdruÏení dlouhodobû
podporuje. Pravidelnû, rovnûÏ ve spolu-
práci s IFMSA, jsou pofiádány ãetné huma-
nitární sbírky. âlenové sdruÏení se rovnûÏ
snaÏí pofiádat ãi za‰tiÈovat semináfie na
zajímavá témata, o nûÏ projevují velk˘
zájem studenti i mnozí pedagogové.
âlenem sdruÏení studentÛ TRIMED se
mÛÏe stát kaÏd˘ student 3. lékafiské fakulty.
TRIMED funguje díky odhodlanosti stu-
dentÛ, ktefií mají zájem dûlat práci navíc,
ktefií se bez nároku na odmûnu snaÏí vytr-
vat a zachovávat váÏnou, ale i zábavnûj‰í
stránku studia. TRIMED jim na oplátku
umoÏÀuje setkat se se zajímav˘mi lidmi,
uÏít si spoustu legrace, najít moÏnost sebe-
realizace a získat mnoho zajímav˘ch
a potfiebn˘ch zku‰eností, které se dají
uplatnit v budoucím nároãném zamûstnání
i v Ïivotû.
TRIMED existuje proto, aby pfiispûl do
spoleãenského Ïivota na fakultû a zpfiíjem-
nil studium v‰em jejím studentÛm, ktefií od
své alma mater oãekávají i nûco jiného neÏ
jen pravideln˘ kolobûh pfiedná‰ek, semi-
náfiÛ a stáÏí. K tomu pomáhá také laskavá
podpora fakulty, která povaÏuje TRIMED

za rovnocenného partnera. Díky tomu se
podafiilo vytvofiit organizaci, jeÏ rozhodnû
není v rámci lékafisk˘ch fakult v âeské
republice obvyklá. V‰em, ktefií organizaci
v ãinnosti pomáhají a zachovávají svou pfií-
zeÀ, patfií veliké díky.

Za TRIMED
Peter Ivák, pfiedseda

Kontakt
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Místnost 226A ve 2. patfie dûkanátu
Tel.: +420 267 102 590
E-mail: trimed@centrum.cz
Web: http://trimed.lf3.cuni.cz

Kontakt
Tel.: +420 724 122 559, +420 222 322 654
E-mail: vsehrd@prf.cuni.cz 
Web: www.vsehrd.cz

Spolek V‰ehrd pofiádá i pfiedná‰ky. JUDr. Renáta Vesecká, nejvy‰‰í státní zástupkynû, hovofiila o svém úfiadu.

Ma‰karní párty na parníku.
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Historicky první spoleãné vefiejné vystou-
pení OSUK se konalo ve Vald‰tejnské
zahradû na zahradní slavnosti pofiádané
Spolkem absolventÛ a pfiátel UK dne 26.
ãervna 2002. Od té doby vystoupil
Orchestr a sbor UK ve slavnostních pro-
storách Karolina, Klementina, âeského
muzea hudby, Betlémské kaple,
Smetanovy sínû Obecního domu
a v mnoh˘ch kostelech v Praze i jinde
v republice.V roce 2006 se OSUK pfied-
stavil v Pantheonu Národního muzea pfii
slavnostním pfiedávání b˘valého
Federálního shromáÏdûní za pfiítomnosti
váÏen˘ch hostÛ vãetnû premiéra Mirka
Topolánka. OSUK kaÏdoroãnû koncertuje
pro Spolek absolventÛ a pfiátel UK a pro
Hlávkovu nadaci, tradiãnû pofiádá také
vánoãní koncerty a pfiíleÏitostnû spojuje
své síly a nad‰ení s dal‰ími domácími
i zahraniãními soubory.
Orchestr Univerzity Karlovy má
v souãasnosti pfies padesát ãlenÛ, nad‰e-
n˘ch amatérsk˘ch muzikantÛ z fiad ães-
k˘ch i zahraniãních studentÛ. Vûnuje se
pfiedev‰ím interpretaci dûl svûtov˘ch
i ãesk˘ch skladatelÛ, a to od období
baroka aÏ po souãasnost. V repertoáru
tak nechybí skladby J. S. Bacha, J. Haydna,
W.A. Mozarta, L. Beethovena,A. Dvofiáka,
B. Smetany, G. Faurého, F. Poulenca, D. D.
·ostakoviãe ãi I. Stravinského, které pravi-
delnû uvádí na koncertech v Praze, ale
i mimo hlavní mûsto. Orchestr UK se
svou hudbou snaÏí potû‰it nejen svou uni-
verzitu, ale také pomoci tam, kde je tfieba.
Proto mezi jeho ãinnosti patfií i nûkolik
benefiãních koncertÛ pro Thomayerovu
nemocnici v Krãi, nadaci Archa ãi vystou-
pení, jehoÏ v˘tûÏek byl vûnován na
záchranu barokního kostela sv. KfiíÏe
v Liberci.Vedle Sboru Univerzity Karlovy

v souãasné dobû orchestr úzce spolupra-
cuje také s Komorním orchestrem Vysoké
‰koly ekonomické a se smí‰en˘m pûvec-
k˘m sborem Slavo‰.
Orchestr se kromû svého hlavního zájmu
– klasické hudby – vûnuje také rÛznoro-
d˘m kulturním a sportovním ãinnostem.
SjíÏdûní Berounky, cyklov˘lety, spoleãné
lyÏafiské pobyty na horách ãi setkání
v hospÛdce po pravideln˘ch stfiedeãních
zkou‰kách dokazují, Ïe klasická hudba
zdaleka není záleÏitostí introvertÛ.
O úspû‰ném v˘voji tûlesa a jeho dal‰ím
rÛstu svûdãí i smûlé plány do budoucna.
Ke svému osmému v˘roãí plánuje vydat
CD, na kterém nebudou chybût ty nej-
lep‰í kousky z repertoáru. Na konci pfií‰-
tího akademického roku se orchestr navíc
chystá na své první zahraniãní turné do
italské Pisy.
Sbor Univerzity Karlovy tvofií v sou-
ãasnosti tfiicet nad‰en˘ch studentÛ a ãer-
stv˘ch absolventÛ Univerzity Karlovy,
ktefií do sv˘ch fiad kaÏdoroãnû pfiijímají
také zahraniãní zpûváãky ze studijního
programu Erasmus. Sbor spolupracuje
rovnûÏ s vynikajícími profesionálními
sólisty.
Repertoár Sboru UK zahrnuje známé
i ménû známé kusy ze svûtové i domácí
klasické tvorby, za v‰echny jmenujme
Händelova Mesiá‰e (v˘bûr) a Zadok the
priest, Dvofiákovu Stabat Mater, Moravské
dvojzpûvy, Largo z Novosvûtské, Beetho-
venovo Halleluja (Kristus na hofie olivet-
ské), Rybovu âeskou m‰i vánoãní,
z modernûj‰í tvorby pak díla Poulenca,
Faurého, Coplanda a dal‰ích; nechybí ani
v˘bûr ãesk˘ch lidov˘ch písní.
Zkou‰ky sboru probíhají kaÏdou stfiedu
ve sbormistrovû „skromném krcálku“, jak
on sám dÛvûrnû naz˘vá svÛj letensk˘ byt,

kter˘ byl pro úãely zkou‰ek odhluãnûn
a jehoÏ dominantou je klavír z dvacát˘ch
let minulého století. Atmosféra zkou‰ek
b˘vá velmi pfiátelská, spoleãná snaha
o hudbu je radostn˘m procesem tvofiení.
SbormistrÛv zápal je nakaÏliv˘ a pfiená‰í
se jeho energick˘mi expresivními gesty
i na zpûváky.
Nad‰ení mlad˘ch muzikantÛ dokládají
i slova Haiga Utidjiana: „Nesmírnû mû
tû‰í, Ïe se v‰ichni snaÏí o svÛj nejlep‰í
v˘kon a velice laskav˘m zpÛsobem umoÏ-
Àují, aby moje vize, moje interpretace byla
co nejpfiesvûdãivûj‰í. A tahle sympatie,
tahle dobrá vÛle jsou cennûj‰í neÏ zlato.
ProtoÏe kdyÏ je máte, lze udûlat
v‰echno.“
V nejbliÏ‰í dobû ãekají Orchestr a sbor
UK dvû slavnostní vystoupení. Opût se
pfiedstaví v Národním muzeu vybran˘m
hostÛm, mezi nimiÏ bude pfiítomen také
ãesk˘ premiér, a následnû ‰ir‰ímu publiku
zahrají a zapûjí spolu s holandsk˘m uni-
verzitním sborem Dvofiákovo oratorium
Stabat Mater v âeském muzeu hudby.
Vûzte, Ïe rádi pfiivítáme do sv˘ch fiad
nové ãleny. Máte-li chuÈ s námi sdílet
radost z hudby, neváhejte a pfiijìte mezi
nás – dvefie jsou otevfieny pro v‰echny!

Za Orchestr a sbor UK 
Katefiina Vanãurová
Martina Piãmanová

ORCHESTR A SBOR
UNIVERZITY KARLOVY
Stejnû jako ostatní evropské univerzity mají svÛj sbor a orchestr, ani na‰e alma mater nezÛstává pozadu. Je nám
ctí pfiedstavit vám Orchestr a sbor Univerzity Karlovy, hudební tûleso, které bylo zaloÏeno z popudu hudbymilov-
n˘ch studentÛ UK v roce 2001 tehdej‰ím rektorem prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc., a které pfii rozliãn˘ch slav-
nostních pfiíleÏitostech nad‰enû reprezentuje Univerzitu Karlovu. Od sv˘ch poãátkÛ je OSUK v pevn˘ch rukách
‰éfdirigenta a sbormistra Haiga Utidjiana, jenÏ má bohaté zku‰enosti s vedením profesionálních i amatérsk˘ch
tûles ve Velké Británii i jinde v Evropû.

Kontakt
E-mail (orchestr): prop@volny.cz 
E-mail (sbor): uksbor@seznam.cz
Zkou‰íme kaÏdou stfiedu (sbor od 17.30 do
19.30 a orchestr od 19.30 do 22 hod.).
Web: http://certik.ruk.cuni.cz/orchestr_UK/
Default.html
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ZaloÏením Spolku absolventÛ a pfiátel
Univerzity Karlovy se univerzita pfiihlásila
s uznáním, respektem a úctou ke v‰em
sv˘m pedagogÛm, absolventÛm a pfiízniv-
cÛm v dobách minul˘ch i budoucích.
Spolek je nezávislou dobrovolnou organi-
zací sdruÏující absolventy Univerzity
Karlovy a její pfiíznivce, peãuje o soudrÏ-
nost ãlenÛ minulé i nynûj‰í akademické
obce a vytváfií neformální spoleãenství

tûch, ktefií si jsou vûdomi slov slavnostní
promoãní pfiísahy, jeÏ zavazuje absolventy
Univerzity Karlovy, aby mûli stále na
pamûti dobré jméno své alma mater.
Orgány Spolku tvofií valné shromáÏdûní,
v˘bor v ãele s pfiedsedou a v˘konn˘m
místopfiedsedou a dozorãí rada. Valné
shromáÏdûní se schází jednou roãnû, pra-
videlnû u pfiíleÏitosti v˘roãí zaloÏení
Univerzity Karlovy dne 7. dubna. Valné

shromáÏdûní schva-
luje a mûní stanovy Spolku,
schvaluje rozpoãet, plán ãinnosti, podává
návrhy a jedná o nich, volí v˘bor a dozorãí
radu. âlenové v˘boru jsou valn˘m shro-
máÏdûním voleni na dobu tfií let.
Pfiedsedou v˘boru je z titulu své funkce
vÏdy stávající rektor Univerzity Karlovy.
V˘bor volí na své první schÛzi v˘konného
místopfiedsedu, kter˘ zastupuje pfiedsedu
pfii plnûní bûÏn˘ch povinností i reprezen-
taci v˘boru navenek. âlenové v˘boru jsou
za svoji ãinnost odpovûdni valnému shro-
máÏdûní. V˘bor zejména fiídí ãinnost
Spolku mezi dvûma valn˘mi shromáÏdû-
ními, rozhoduje o vyuÏití finanãních pro-
stfiedkÛ podle schváleného rozpoãtu,
pfiedkládá valnému shromáÏdûní rozpo-
ãet a zprávu o ãinnosti, schvaluje a usku-
teãÀuje roãní plán ãinnosti Spolku
a navrhuje pfiedsedovi svolání valného
shromáÏdûní. V˘bor Spolku absolventÛ
a pfiátel UK – Carolinum pracuje ve tfiech
sekcích: spoleãenské, vûdecké a zahra-
niãní. Dozorãí radu volí valné shromáÏ-
dûní rovnûÏ na dobu tfií let; ta kontroluje
finanãní hospodafiení, správu majetku
Spolku a ve‰keré úãetní doklady a podává
o tom zprávu valnému shromáÏdûní.
âlenství ve Spolku Carolinum je otevfiené
v‰em fyzick˘m a právnick˘m osobám, pfie-
dev‰ím absolventÛm Univerzity Karlovy,
které si pfiejí podporovat ãinnost Spolku
a Univerzity. âlenství se rozli‰uje na ãlen-
ství fiádné a ãestné. âestné ãlenství udû-

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

Bezprostfiednû po politick˘ch zmûnách  v roce 1989 vznikla idea spoleãenství absolventÛ 
a pfiátel praÏské univerzity po vzoru obdobn˘ch evropsk˘ch a americk˘ch univerzitních spolkÛ,
které by navázalo na více neÏ stopadesátiletou tradici studentsk˘ch akademick˘ch spolkÛ
v Praze. My‰lenka nalezla velmi záhy ‰irokou odezvu nejen mezi domácími absolventy, ale
i mezi b˘val˘mi ãleny univerzitní akademické obce v zahraniãí.Valné shromáÏdûní 
absolventÛ Univerzity Karlovy, jeÏ se se‰lo ve v˘roãní den univerzity 7. dubna 1990,
tak mohlo ustavit Spolek absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy, nesoucí po zakladateli 
na‰í alma mater historick˘ název Carolinum.
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luje v˘bor Spolku v˘znamn˘m osobnos-
tem za mimofiádné zásluhy o rozvoj
Spolku, o ãemÏ podá v˘bor zprávu nej-
bliÏ‰ímu valnému shromáÏdûní. KaÏd˘
ãlen má právo úãastnit se valného shro-
máÏdûní, volit a b˘t volen do v‰ech
orgánÛ Spolku a úãastnit se spolkov˘ch
aktivit. âlenové mají povinnost dodrÏovat
stanovy, plnit usnesení orgánÛ Spolku
a platit ãlenské pfiíspûvky ve v˘‰i urãené
valn˘m shromáÏdûním. Pro ãestné ãleny
je úhrada pfiíspûvku dobrovolná. V˘‰e
ãlenského pfiíspûvku zÛstala mnoho let
beze zmûny a i v leto‰ním roce ãiní 200
Kã roãnû.Valné shromáÏdûní rozhodlo, Ïe
od ledna pfií‰tího roku se roãní pfiíspûvek
zv˘‰í na 300 Kã.

Pravidelná ãinnost spolku
Carolinum
Ná‰ spolek také zprostfiedkovává kon-
takty mezi uãiteli, absolventy a zamûst-
nanci Univerzity Karlovy. Bûhem
osmnáctileté existence spolku vznikly
dnes jiÏ tradiãní akce, které se staly osou
spolkové ãinnosti. Nejv˘znamnûj‰í je
valné shromáÏdûní ãlenÛ, které se
koná v historick˘ch prostorách
Univerzity Karlovy a je spojené s pfied-
ná‰kou a veãerním kulturním programem.
Mimofiádné umûlecké záÏitky pfiedstavil
na‰im ãlenÛm napfiíklad cyklus prezentací

statutárních mûst a krajÛ âR pfii pfiíleÏi-
tosti slavnostního koncertu na závûr jed-
nání valného shromáÏdûní Spolku. Cyklus
byl zahájen v roce 1998 mûstem
Pardubice spolu s Komorní filharmonií
pod vedením Leo‰e Svárovského. V roce
2000 se pfiedstavily Karlovy Vary
s komorními soubory Karlovarského
symfonického orchestru. PlzeÀsk˘ kraj
pfiivezl program posluchaãÛ
Konzervatofie PlzeÀ, Jihoãesk˘ kraj
a mûsto âeské Budûjovice pozvaly do
Karolina Jihoãeskou komorní filharmonii
a pûveck˘ sbor Jihoãeské univerzity.
V roce 2004 si cel˘ kulturní svût pfiipo-
mnûl sté v˘roãí úmrtí Antonína Dvofiáka.
Pfii pfiíleÏitosti valného shromáÏdûní
Spolek uspofiádal slavnostní veãer Pocta
Antonínu Dvofiákovi v podání Wihanova
kvarteta. Cyklus prezentací dále pokraão-
val vystoupením Orchestru
Severoãeského divadla opery a baletu
z Ústí nad Labem a v roce 2006 byl slav-
nostnû uzavfien veãerem hlavního mûsta
Prahy s Talichov˘m komorním orchest-
rem a violoncellistou Jifiím Bártou.
U pfiíleÏitosti ukonãení akademického
roku pravidelnû zveme pfiedstavitele uni-
verzity, ãleny akademick˘ch senátÛ, peda-
gogy, absolventy a studenty na zahradní
slavnost do praÏského Vald‰tejnského
paláce. V prosinci se ãlenové scházejí na
koncertû v Karolinu a tradicí se stala i tzv.
svato‰tûpánská setkání (26. 12.),
bûhem nichÏ nav‰tûvujeme pozoruhodná
kulturní místa Prahy. Spolek se rovnûÏ
vûnuje pofiádání odborn˘ch pfiedná‰ek,
besed a kulturních pofiadÛ, zvlá‰tû kon-
certÛ, a napomáhá popularizaci v˘sledkÛ
vûdecké a pedagogické ãinnosti
Univerzity Karlovy. Na podporu vûdecké
ãinnosti studentÛ magistersk˘ch a dokto-
randsk˘ch studijních programÛ udûluje
kaÏdoroãnû Cenu Spolku Carolinum
vynikajícím studentsk˘m pracím. Je potû-
‰itelné pozorovat dal‰í úspûchy a profesi-
onální v˘voj laureátÛ Ceny Spolku
Carolinum, ktefií od jejího prvého roãníku
uspûli v na‰í soutûÏi, a to v oblasti medi-
cíny, matematiky, demografie, biologie,
psychologie s dÛrazem na sociální práci,
sociologie i translatologie.
Spolek se zapojil do informaãních akcí
o Evropské unii a zval do Karolina velvy-

slance ãlensk˘ch zemí, ktefií v fiadû 
diskusních setkání Rozhovory o EU
hovofiili s posluchaãi nejen o problema-
tice vysokého ‰kolství, vûdy a v˘zkumu
v kontextu evropské integrace. Své spole-
ãenské, odborné a kulturní aktivity zpfií-
stupÀujeme nejen témûfi dvanácti stÛm
ãlenÛ Spolku, ale i uãitelÛm, studentÛm
a zamûstnancÛm Univerzity Karlovy.
Ná‰ spolek nabízí (stejnû jako ostatní
spolky alumni prestiÏních svûtov˘ch uni-
verzit) sv˘m ãlenÛm a ostatním zájemcÛm
upomínkové pfiedmûty. Oblibû se tû‰í
spolkové kravaty a triãka, otisk nejstar‰í
univerzitní peãeti, odznak se znakem
Univerzity Karlovy. K 650. v˘roãí na‰í uni-
verzity pfiipravil Spolek sadu jedenácti
pamûtních medailí v jednotné úpravû: na
lícní stranû jsou vyobrazeny hlavice nynûj-
‰ích Ïezel rektora a jednotliv˘ch fakult
univerzity, na rubové stranû je pro celou
fiadu pouÏit znak a název Spolku
Carolinum. Univerzitní Ïezla jsou nejv˘-
znamnûj‰í souãástí akademick˘ch insignií,
ztûlesÀujících autonomii univerzity
a jejích fakult. Hlavice Ïezel symbolizují
charakter univerzity, fakult a oborÛ pûsto-
van˘ch na fakultách. Základní fiada Ïezel
(rektorské a ãtyfi pÛvodních fakult – filo-
zofické, lékafiské, právnické a teologické)
byla vytvofiena pro ãeskou Karlo-
-Ferdinandovu univerzitu pro léta 1882
a 1883, ostatní fakultní Ïezla vznikala
postupnû, vesmûs po roce 1945.Tfii praÏ-
ské lékafiské fakulty a dvû mimopraÏské
pouÏívají jedno spoleãné lékafiské Ïezlo.
Autorem návrhu je prof. Jaroslav
Hradeck˘ a v˘roby se v Jablonci nad
Nisou ujal Jindfiich Hradeck .̆ Pamûtní
Ïetony z obecného kovu v pozlacené
úpravû jsou k dispozici jednotlivû ãi
v celém kompletu uloÏeném v dárkové
kazetû.

Nestihli jste?
● 18. bfiezna 2008 v 17 hodin pfiijal
na‰e pozvání MUDr. Radkin Honzák, CSc.,
znám˘ praÏsk˘ psychiatr se zájmem
o problémy pacientÛ mnoha klinick˘ch
oborÛ. Doktor Honzák svou pfiedná‰ku
nazval Emoce ve stáfií. Posluchaãi v zapl-
nûné Zelené posluchárnû se sice dozvû-
dûli závaÏné informace o lidské psychice,
zejména psychosomatick˘ch pfiíãinách

Zahradní slavnost je tradiãní kaÏdoroãní akcí Spolku
bez ohledu na poãasí (roku 2006 v den konání
zrovna pr‰elo). 
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váÏn˘ch onemocnûní i dal‰ích úporn˘ch
problémech, ov‰em ve velice milém a pfií-
jemném podání. MUDr. Honzák audito-
rium pfiesvûdãil, Ïe je nejen poutav˘m, ale
pfiedev‰ím velice vtipn˘m vypravûãem.
● 9. dubna 2008 se konalo v Malé aule
Karolina XVIII. valné shromáÏdûní Spolku
absolventÛ a pfiátel UK – Carolinum.
Leto‰ní rok je pro ãleny Spolku absol-
ventÛ a pfiátel UK rokem volebním, proto
se v˘znamnému dubnovému jednání nej-
vy‰‰ího orgánu na‰eho sdruÏení dále více
vûnujeme. Valné shromáÏdûní nejprve
schválilo navrÏen˘ program jednání shro-
máÏdûní a voleb do v˘boru a dozorãí
rady. Poté pfiistoupilo k volbû ãlenÛ návr-
hové, mandátové a volební komise. Se
zprávou o ãinnosti za uplynulé období
ãleny seznámil profesor MUDr. Jifií Tich ,̆
DrSc., v˘konn˘ místopfiedseda, a zprávu
o hospodafiení pfiednesla ing. Iva
Vanãurová, tajemnice Spolku. O kontrole
hospodafiení referoval pfiedseda dozorãí
rady ing. Ivan Novesk .̆ DÛleÏit˘m bodem
jednání se stalo schvalování stûÏejních
dokumentÛ pro na‰e dal‰í aktivity: plánu
ãinnosti a rozpoãtu na rok 2008. Valné
shromáÏdûní dále rozhodlo zv˘‰it poãí-
naje lednem pfií‰tího roku ãlensk˘ pfiíspû-
vek o 100 Kã.
Posluchaãi se zájmem vyslechli informaci
J. M. prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
o dûní na Univerzitû Karlovû v uplynulém
období, pfiedev‰ím o v˘znamu UK jako

instituce, na niÏ pfiipadá 30 % v˘konu 
vûdy a v˘zkumu v âeské republice, kde
studuje 20 % vysoko‰kolsk˘ch studentÛ
celé republiky, doktorandÛ témûfi 30 %.
Pan rektor se dále s na‰imi ãleny podûlil
o novinky z pfiíprav transformace kolejí
a menz i z pfiípravy vhodného prostfiedí
pro vznik a rozvoj studentsk˘ch spolkÛ.
âlenové Spolku Carolinum sdílejí obavy,
které pan rektor vyslovil, z v˘voje návrhu
zákona o transformaci univerzitních
nemocnic, a podporují snahy vedení UK
o zmûnu vûcného návrhu zákona.
Po projevu pana rektora dostal slovo
pfiedseda volební komise, aby seznámil
ãleny s volebním fiádem.V tajné volbû byl
zvolen nov˘ v˘bor Spolku Carolinum
v tomto sloÏení: PhDr. Vlasta Beránková,
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., MUDr.
Martin Kucharík, PaedDr. Vladimíra
Rattayová, ing. Josef Svoboda, PhD., prof.
MUDr. Jifií Tich ,̆ DrSc., doc. JUDr. Olga
Vidláková, CSc., a prof. ing. Ivan Wilhelm,
CSc. V dozorãí radû budou pracovat
RNDr. Tomá‰ Jirsák, CSc., ing. Ivan
Novesk˘ a JUDr. Josef Patejdl.
Odmûnou pfiítomn˘m za nutné procedu-
rální náleÏitosti jednání b˘vají pfiedná‰ky
pfiedních odborníkÛ o zvolené problema-
tice.V leto‰ním programu jsme si vystou-
pením doc. PhDr. Jifiího Pokorného, CSc.,
pfiipomnûli osobnost architekta Josefa
Hlávky. Valné shromáÏdûní bylo po pod-
nûtné diskusi formálnû zakonãeno pfiija-

t˘m usnesením. Slavnostní teãku celému
jednání ov‰em udûlal aÏ veãerní koncert
ve Velké aule Karolina. Na‰e pozvání
pfiijaly dva soubory studentÛ hudebních
tfiíd Gymnázia Jana Nerudy. Collegium
instrumentalis zahrálo Serenádu pro
dechové nástroje A. Dvofiáka, v podání
Komorního orchestru Comenius zaznûla
dvû divertimenta, a to Divertimento F dur
W.A. Mozarta a Divertimento B. Bartóka.
Suita z ãasÛ Holbergov˘ch E. H. Griega
zavr‰ila úspû‰né vystoupení mlad˘ch
muzikantÛ.

Tû‰íme se na vás
● 7. ãervna 2008 uspofiádáme exkurzi
do památníku Antonína Dvofiáka ve
Vysoké u Pfiíbrami. Památník se nachází
v zámeãku, kter˘ nechal postavit hrabû
Václav Kounic jako letní sídlo v pozdnû
empírovém stylu. Skladatel zde velmi
ãasto pob˘val a zkomponoval tu i fiadu
skladeb, tfieba operu Rusalka.
Dal‰í zastávkou sobotního v˘letu bude
Svatá Hora, nejv˘znamnûj‰í mariánské
poutní místo v âechách. Tû‰íme se na
prÛvodní slovo profesora Jana Royta,
fieditele Ústavu pro dûjiny umûní
Filozofické fakulty UK, kter˘ nás seznámí
s památkami poutního areálu, velkoryse
vystavûného podle projektu Carla Luraga.
● 25. ãervna 2008 v 18 hodin vás
srdeãnû zveme do Vald‰tejnské zahrady
na 14. zahradní slavnost.

Kontakt:
Ovocn˘ trh 3, 116 36 Praha 1 (budova Nové
Astorie, pfiízemí, kanceláfi ã. 10)
Tel.: +420 224 491 326
Fax: +420 224 811 878
Bankovní spojení: KB Praha 1
âíslo úãtu 510836300257/0100.
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz,
Web: http://www.sapuk.cuni.cz/

Autorka ãlánku je tajemnicí Spolku absolventÛ
a pfiátel UK – Carolinum.

Ing. Iva Vanãurová

Profesor Jan Royt je zasvûcen˘m prÛvodcem na v‰ech akcích SAP UK; zde na v˘letû v Marienthalu. 
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Hladina pravidelného Ïivota této instituce
akademické samosprávy se zaãíná mírnû
vlnit jako hladina rybníka, kde vítr kvÛli
nasazen˘m topolÛm nefouká, ale po vho-
zení kamene se tvofií kola. Oním ne kame-
nem, ale snad balvanem je privatizace
fakultních nemocnic. Problém, kter˘ se
dot˘ká univerzity velmi bytostnû, protoÏe
pût lékafisk˘ch a jedna farmaceutická
fakulta a nûkteré dal‰í zdravotnické studijní
programy a obory (napfiíklad fyzioterapie
na FTVS) tvofií podstatnou ãást univerzit-
ního organismu, z hlediska vûdeckého
v˘konu univerzity dokonce rozhodující.
Souãasná vláda velmi decentnû nazvala
transformaci nemocnic z fakultních na uni-
verzitní. Vefiejnost si tohoto rozdílu
nev‰imne, na senátu je v‰ak cítit znaãná
nervozita okolo tohoto tématu. Pfii jednání
pléna senátu je cítit jednoznaãná podpora
stanovisku dûkanÛ lékafisk˘ch fakult,
vedení univerzity dává jasnû najevo, Ïe
v této vûci nezahálí. Jednání J. M. pana rek-
tora jsou zajisté delikátní a vypl˘vají
i z materiálÛ uvefiejnûn˘ch na stránkách
univerzity. Pan rektor o situaci senát
podrobnû informuje a svou otevfieností
vÛãi zástupcÛm akademické obce univer-
zity a sv˘m nasazením v jednání s premié-
rem, ministrem zdravotnictví a dal‰ími
politiky si zcela zaslouÏil jak dÛvûru, tak
podporu akademického senátu.
Prostudujeme-li podrobnû dopis ministra
zdravotnictví i nûkteré varující internetové
materiály, pochopíme, Ïe vlastnictví 34 %
akcií v „nev˘dûleãné akciové spoleãnosti“
je velmi tuãná návnada hozená do onoho
fieãeného rozvlnûného rybníka. âlenové
senátu zcela jasnû cítí ohroÏení vzdûláva-
cích i v˘zkumn˘ch aktivit na pracovi‰tích
dosavadních fakultních nemocnic. MoÏná
se jedná o ohroÏení univerzity v celé její

podstatû.V ãesk˘ch zemích oblíbené tune-
láfiské fiemeslo uÏ pomyslnû Èuká i na uni-
verzitní práh. Staãí se podívat, na jak˘ch
pozemcích leÏí napfiíklad v‰eobecná
fakultní nemocnice. Laskaví ãtenáfii snad
dovolí toto mírné zlehãení dusného
tématu; zprávy z dûní v senátu nejsou pfieci
oficiálním zápisem z jednání.

Samozfiejmû Ïe na hladinu pomyslného
rybníka dopadají dal‰í a dal‰í kameny
a voda se vlní a vlní. Dal‰í kámen se jme-
nuje Klementinum. Univerzitní knihovna,
dfiíve majetek univerzity, je dnes majetkem
Národní knihovny. Po vypuknutí poprasku
kolem plánu postavit na Letenské pláni
model jakéhosi Ïivoãicha (páni biologové
prominou) pro dÛstojné uloÏení na‰eho
kniÏního thesauru se zaãalo spekulovat
o dal‰ím vyuÏití Klementina. V‰ímáme si?
Objekt na je‰tû atraktivnûj‰ím místû neÏ
v‰eobecná nemocnice. Senát byl v tomto
ohledu ãásteãnû uklidnûn sdûlením pana
rektora. Je moÏné, Ïe na nûkolik desetiletí
získá univerzita v Klementinu moÏná i celé
jedno patro k svému uÏívání. Sice by to
bylo poschodí v˘‰e poloÏené, ale v dne‰ní
pfietechnizované spoleãnosti je pro nás
kaÏd˘ krok pû‰ky vzácn .̆ A zvlá‰tû krok za
poznáním.Celé toto vlnobití o Klementinu
je ov‰em v poslední dobû znaãnû zpochyb-
nûno prÛtahy se schvalováním nové
budovy Národní knihovny (na rozdíl od
na‰ich novináfiÛ si v návrhu budovy dovo-
luji spatfiovat mûÀavku, nezmara
a podobná stvofiení). Co je ale potû‰ující,
iniciaãní hlas apelující na vedení univerzity
ohlednû formulace názoru o budoucím
vyuÏití Klementina zaznûl z fiad senátorÛ.
âlenové senátu tak neplní pouze funkci
kontrolní a legislativní, jak vypl˘vá ze
Statutu univerzity a Zákona o vysok˘ch

‰kolách, ale jsou nositeli konstruktivních
návrhÛ. Pan rektor a dal‰í ãlenové vedení
univerzity tuto v˘zvu pfiijali.

Dal‰ím v˘znamn˘m vlnotvorn˘m dalo by
se fiíci balvanem jsou peníze plynoucí ze
státního rozpoãtu do oblasti vysokého
‰kolství. Atmosféra v plénu jasnû ukázala
odsuzující postoj senátorÛ ke krátkozraké
politice vlády a parlamentu v pfiístupu ke
vzdûlání mladé generace. Finanãní podhod-
nocení vysok˘ch ‰kol nemÛÏe vést k dlou-
hodobé prosperitû celé spoleãnosti.
Senátofii dÛraznû vyjádfiili své pohor‰ení
nad v˘vojem objemu rozpoãtov˘ch pro-
stfiedkÛ na vysoko‰kolské vzdûlání.V˘razné
sníÏení pfiíslu‰ného pfiíspûvku a dotace,
kter˘ v leto‰ním roce UK obdrÏela, je evi-
dentnû v zásadním rozporu s prioritou
podpory vzdûlávání, kterou se vláda py‰nila
ve svém programovém prohlá‰ení.
Z podstaty akademického senátu jako
instituce vypl˘vá, Ïe v‰echny v˘znamné
zmûny na pÛdû univerzity t˘kající se kon-
cepce vzdûlání, financí, legislativy, vûdy
a v˘zkumu a sociální oblasti musí zde b˘t
projednány a ve svém dÛsledku posléze
schváleny. Problémy a úkoly, plány a zmûny
jsou nalévány do jakéhosi trycht˘fie, proté-
kají sítem senátních komisí, aby v závûru
pro‰ly úzk˘m hrdlem procesu schvalování
v plénu.Tak jsou v procesu jednání v sou-
ãasné dobû napfiíklad následující pfiedpisy
souãástí univerzity: Statut HTF a Pravidla
pro organizaci studia na HTF, zmûna
Statutu PfiF, pravidla pro organizaci studia
na KTF, zmûna pravidel pro organizaci stu-
dia FSV. KaÏdá sebemen‰í úprava pfiedpisÛ
prochází fakultními senáty a po „vyãi‰tûní“
legislativní komisí senátu se dostanou do
schvalovacího procesu pléna. Kromû aktu-
álnû fie‰en˘ch zmûn uveden˘ch pfiedpisÛ,

ZASEDÁNÍ 

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
Bronislav Kraãmar

Milé ãtenáfiky, váÏení ãtenáfii, také máte v poslední dobû pocit, Ïe kolem nás zaãíná malinko pfiituhovat? Doba jako
by opût dospûla k jakémusi svému uzlovému bodu (Ïe by osudová osmiãka – 2008?), kdy se vûci zaãínají h˘bat.
Aãkoliv na akademické pÛdû je pomûrnû pevnû udrÏováno moratorium politick˘ch sporÛ a konfrontací, od politic-
kého dûní organicky b˘t odtrÏeni nemÛÏeme. Jak se to projevuje na pÛdû akademického senátu? 
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které si prÛbûÏnû vyÏaduje akademick˘
Ïivot, probíhá úmorn˘ proces „ãi‰tûní“
pfiedpisÛ stávajících.Ty jsou konfrontovány
s inovacemi pfiedpisÛ vy‰‰ích, odstra-
Àovány jsou pasáÏe nadbyteãné nebo 
formulace opakující znûní vy‰‰ích legisla-
tivních norem.
Aktuálnû projednávanou zmûnou je ¤ád
menzy.V této oblasti se hnuly ledy a uni-
verzitní menzy zaãaly vyuÏívat nov˘ch
informaãních technologií pro zjednodu-
‰ení nákupu a objednávek stravy. Senátofii
tuto skuteãnost pfiivítali a tomuto trendu
vyjadfiují svoji podporu. KoneckoncÛ,
nejen knihami a internetem jest ãlovûk Ïiv.
V˘znamné zmûny se dot˘kají prÛbûhu
budoucích promocí. Vlastní návrh zmûny
¤ádu imatrikulací a promocí reaguje na
zmûnûnou realitu se zavedením tfiístupÀo-
vého vysoko‰kolského studia. Je moÏné, Ïe
z kapacitních dÛvodÛ nelze bakaláfiské
promoce dále uskuteãÀovat ve Velké aule,
ale moÏná se pfiesunou do historick˘ch
univerzitních prostor na Malostranské
námûstí, dnes uÏívan˘ch MFF. Ale to
bychom uÏ pfiedbíhali.V této souvislosti si
vám, milé ãtenáfiky a váÏení ãtenáfii, dovo-
lím poloÏit malou provokativní otázku.
Dovedete si pfiedstavit bakaláfiskou pro-
moci nejen bez univerzitního pedela se
Ïezlem, ale i bez pedela fakultního?
Necháme se pfiekvapit, jak dopadne jed-
nání pléna akademického senátu v této
otázce 23. kvûtna.
Na toto a zfiejmû i dal‰í jednání je pfiipra-
ven dal‰í kámen do hladiny rybníka: Bílá
kniha terciárního vzdûlávání. Ale to uÏ je
námût pro pfií‰tí pokraãování tohoto prÛ-
vodce Ïivotem akademického senátu na‰í
univerzity. Zatím si uÏívejme jara.Tfieba na
hrázi rybníka s vysázen˘mi topoly, na jehoÏ
hladinu vítr nefouká. Klidná hladina se
pfiesto ãas od ãasu zãefií…

Dopisovatel FORA UK ze senátních zasedání je
uãitelem na Oddûlení vodních sportÛ Katedry
sportÛ v pfiírodû Fakulty tûlesné v˘chovy
a sportu UK. Ve sv˘ch publikacích se vûnuje
zejména kineziologii a kanoistice.

doc. PaedDr. Bronislav
Kraãmar, CSc.

Triãka ve ãtyfiech barvách a se znakem UK si mÛÏete zakoupit 
v praÏském Knihkupectví Karolinum v Celetné ul. 18 

(po-pá 9–19 h., so-ne 11–17 h.)
nebo prostfiednictvím jeho internetového obchodu na

http://www.cupress.cuni.cz/ink_stat/ 
a také v Informaãnû-poradenském centru v Celetné ul. 13 

(po-ãt 9–18 h., pá 9–16 h.)

Po pfiedloÏení ISIC karty sleva 20 %!
Více informací na http://iforum.cuni.cz

200,-



Jifií Gru‰a (*1938 v Pardubicích) vystudoval historii na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy.V ‰edesát˘ch letech psal pro literární
ãasopisy Tváfi, Se‰ity pro mladou literaturu a Zítfiek. V dobû normalizace byl zatãen a odsouzen za román Dotazník, ve vûzení
podepsal Chartu 77. âeskoslovenské úfiady ho zbavily obãanství, Ïil tedy v Nûmecku.V roce 1990 se vrátil do âeskoslovenské
republiky a pracoval v diplomatick˘ch sluÏbách.V rámci sv˘ch zahraniãních misí byl velvyslancem v Bonnu a ve Vídni, krátce vedl
i ministerstvo ‰kolství. Od roku 2004 je prezidentem mezinárodního PEN klubu a zároveÀ pÛsobí jako fieditel Diplomatické akade-
mie ve Vídni. SvÛj názor na literární tvorbu a publikování formuloval takto: „Evropská kultura má monoteistické kofieny. A já
monoteismu fiíkám (…). Prostû sedíte v pou‰ti, dostanete palãiv˘ pocit, Ïe máte message – a napí‰ete knihu. My jsme kultura
jediné knihy.“ Chybûjící ãást citátu se skr˘vá v tajence.

Tajenku zasílejte na adresu
forum@cuni.cz do 31. 8. 2008
Jednoho v˘herce odmûníme knihou 
z Nakladatelství Karolinum.

Tajenka z ãísla 1/08, doplnûní v˘roku italské
pedagoÏky Marie Montessoriové, zní: „Pokud
bude proces vzdûlávání nadále naplÀován jen
pomocí zastaral˘ch metod pouhého pfienosu
znalostí, nelze pfiíli‰ doufat v to, Ïe by vzdûlání
zlep‰ilo budoucnost lidstva. NeboÈ k ãemu je
pfienos znalostí, kdyÏ CELKOV¯ V¯VOJ
JEDINCE LEÎÍ LADEM. 

Z úspû‰n˘ch v˘hercÛ byla vylosována a v˘hru
v podobû knihy z Nakladatelství Karolinum
obdrÏí paní Zuzana Komrsková z Volynû.
Gratulujeme!


