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Durman, Karel:
Popely je‰tû Ïhavé. II. – Konce dobrodruÏství
Praha, Karolinum 2009, váz.,
560 str., 1. vydání, cena 450 Kã.
Pokraãování monumentální historické syntézy pfiiná‰í
opût fiadu nov˘ch pohledÛ na svûtové dûjiny 20. století.
I druh˘ svazek Ïivotního díla Karla Durmana pojednává
pfiedev‰ím o dûní v globální politice s dÛrazem na sloÏi-
tou síÈ vztahÛ mezi mocnostmi Spojen˘ch státÛ
a Sovûtského svazu, tentokrát od roku 1964 aÏ do

poãátku devadesát˘ch let 20. století. Pozornost je vûnována klíãov˘m událos-
tem druhé poloviny ‰edesát˘ch let v Evropû, americké zahraniãní a váleãné
politice v letech 1964–1975, promûnám studené války ve vztahu k dûní na
Stfiedním V˘chodû, dále vztahÛm USA s Latinskou Amerikou a dal‰ími ãástmi
svûta ãi celkovému v˘voji levicové politiky. Kniha vrcholí procesy demokrati-
zace evropsk˘ch státÛ v osmdesát˘ch letech a rozpadem sovûtského impéria.
Konce dobrodruÏství zavr‰ují v ãeském prostfiedí ojedinûlé dílo psané strhu-
jícím stylem a provokující ãetn˘mi reinterpretacemi tradiãních názorÛ na
osobnosti a události velké politiky 20. století.

Funda, Otakar A.:
KdyÏ se rákos chvûje nad hladinou
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
242 str., 1. vydání, cena 260 Kã.
Jak je jiÏ z názvu patrné, tato kniha, tfiebaÏe pfiiná‰í
filozofické fragmenty a texty, je spí‰e sbírkou osob-
ních autorov˘ch v˘povûdí a otevfieného pfiemítání
neÏ uzavfienou odbornou studií. Filozof a teolog
Otakar A. Funda se v ní ohlíÏí za dosavadní cestou
svého my‰lenkového smûfiování. Kniha zachycuje

jeho klíãová Ïivotní témata, dává nahlédnout do jeho my‰lenkového v˘voje
i do souãasné názorové pozice.V tomto smyslu mÛÏe ãtenáfiÛm slouÏit také
jako klíã k lep‰ímu porozumûní Fundov˘m pfiedchozím textÛm. Publikace pfii-
ná‰í rovnûÏ kompletní autorovu bibliografii z let 1965–2008.

Vavák, Jan Franti‰ek:
Pamûti Franti‰ka Jana Vaváka, souseda
a rychtáfie Milãického z let 1770–1816.
Kniha VI–VII (1810–1816)
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
486 str., 1. vydání, cena 450 Kã.
Franti‰ek Jan Vavák (1741–1816) byl nejvût‰í z ãesk˘ch
selsk˘ch písmákÛ. Bez ‰kolního vzdûlání samostudiem
dosáhl znaãného kulturního rozhledu.V první buditel-
ské generaci se uplatnil jako autodidaktick˘ kronikáfi,

ver‰ovec, hudebník, zemûmûfiiã a kartograf, úspû‰nû hospodafiil na svém
statku v Milãicích u Podûbrad, vûnoval se rostlinné i Ïivoãi‰né v˘robû a ovoc-
náfiství, vyrábûl si vlastní nástroje. Od roku 1774 byl obecním rychtáfiem,
zaslouÏil se o uplatÀování zákonnosti i náboÏenské tolerance.Vrcholem jeho
díla jsou sedmisvazkové pamûti, deníkové záznamy, v nichÏ doznívá lidová
barokní zboÏnost a oz˘vá se vysok˘ stupeÀ národní i stavovské uvûdomûlosti.
Prvních pût svazkÛ Pamûtí vydal v letech 1907–1938 církevní historik 
P. Jindfiich Skopec (1873–1940), zb˘vající dva svazky z období 1810–1816 za
protektorátu ediãnû pfiipravovala Pekafiova Ïaãka Stanislava Joná‰ová-Hájková
(1903–1985). Z její pozÛstalosti byla revidována a dokonãena jejich edice
spolu s úvodní studií.

Moldan, Bedfiich: Podmanûná planeta
Praha, Karolinum 2009, váz.,
510 str., 1. vydání, cena 350 Kã.
Zásadní práce v˘znamného ãeského vûdce, profesora Univerzity Karlovy v oboru ochrany Ïivotního prostfiedí, a politika, kter˘
se aktivnû vûnuje této problematice v ‰iroce chápaném kontextu udrÏitelného rozvoje. Kniha Podmanûná planeta je v ãeském
prostfiedí v˘jimeãná tím, Ïe spojuje v˘chozí pfiístup pfiírodovûdce s pohledy spoleãensk˘ch a technick˘ch vûd. Je urãena pfiede-
v‰ím vysoko‰kolsk˘m studentÛm pfiírodovûdn˘ch i humanitních oborÛ souvisejících s ochranou Ïivotního prostfiedí, ale i ‰iroké
vefiejnosti se zájmem o tyto otázky. Ukazuje, jak v˘voj v posledním dûjinném období pfiinesl nevídan˘ rÛst lidské prosperity,
av‰ak za cenu po‰kozování pfiírodních systémÛ a zdrojÛ, na nichÏ je závisl ,̆ a podává podrobnou zprávu o pfiírodních procesech
v globálních souvislostech. Obsáhl˘ text doplÀuje pfies 250 obrázkÛ, grafÛ a tabulek. Kniha pfiedkládá také konkrétní fie‰ení, jak
pfiírodních zdrojÛ úãinnû, a pfiitom ‰etrnû vyuÏívat, jak k tomu mÛÏe pfiispût vûda, technika ãi spoleãenské instituce.V závûru
knihy se autor pokou‰í o optimistick˘ v˘hled do budoucna.

Durman, Karel:
Popely je‰tû Ïhavé. I. – Válka a nukleární mír
Praha, Karolinum 2004, váz.,
607 str., 1. vydání, cena 480 Kã.
Publikace je vynikající historickou syntézou svûtov˘ch dûjin
od rozkladu evropsk˘ch demokracií a nástupu totalitních
reÏimÛ koncem 30. let 20. století, do karibské krize
a Chru‰ãovova pádu v roce 1964.Karel Durman mimo jiné
pojednává o svûtû ve stínu nacistického Nûmecka, o druhé
svûtové válce, o rozdûlení Evropy, studené válce a dekolo-

nizaci a následné destabilizaci tfietího svûta. Zejména polemizuje s relativizujícím
pohledem na dûjiny 20. století jako dûjiny,v nichÏ nakonec nevyhrál nikdo.Pro ães-
kého ãtenáfie kniha pfiiná‰í i fiadu neznám˘ch ãi pfiekvapiv˘ch zji‰tûní. Mimo jiné
o rusko-finské válce, politickém pÛsobení prezidentÛ USA F. D. Roosevelta,
H.Trumana a D.Eisenhowera nebo o opakovaném selhávání demokratick˘ch poli-
tikÛ po druhé svûtové válce ve stfietu se Stalinem a komunisty.Navazující druh˘ díl
bude obsahovat svûtové dûjiny od roku 1964 do devadesát˘ch let 20. století.

Jindra, Zdenûk:
KdyÏ Krupp byl „dûlov˘m králem“…
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
740 str., 1. vydání, cena 390 Kã.
Kniha líãí dûjiny nejvût‰ího nûmeckého podniku 19.století,
kter˘ dlouhá léta udával krok nejen v˘voji celého Ïele-
záfiství a Ïelezniãní techniky, tj. vÛdãím sektorÛm
nûmecké industrializace, n˘brÏ sehrál v˘znaãnou úlohu
téÏ v soudobém pfievratu ve vojenství jako v˘robce
a konstruktér tûÏk˘ch paln˘ch zbraní. Autorovi v‰ak

nejde o pouh˘ popis v˘voje Kruppovy firmy. Daleko zajímavûj‰í a pouãnûj‰í je
sledovat na jeho pfiíkladu váÏné badatelské otázky, jako jsou napfi. pÛvod, typo-
logie a mûnící se funkce podnikatele, v˘vojové fáze nûmecké industrializace,
start a prÛbûh prÛmyslové revoluce, utváfiení velkopodniku a koncernu, jeho
vztah k bankám a kartelÛm, pfievzetí obchodní funkce a zvlá‰tnosti obchodu se
zbranûmi doma i v zahraniãí, postoje „pána ve vlastním domû“ k jeho dûlnictvu
a v neposlední fiadû organizaãní v˘voj podniku a poãátky tzv. manaÏerské 
revoluce. Prostfiednictvím dûjin jednoho závodu tak mÛÏeme souãasnû nahléd-
nout do jednoho z nejdramatiãtûj‰ích údobí nûmecké historie.

Vágnerová, Marie – Strnadová, Iva –
Krejãová, Lenka:
Nároãné matefiství. B˘t matkou 
postiÏeného dítûte
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
360 str., 1. vydání, cena 250 Kã.
Ojedinûlá publikace, jejíÏ pfiínos spoãívá nejen v tématu,
které u nás není ãasto zkoumáno, ale pfiedev‰ím ve 
zpÛsobu, jak˘m je v textu propojen pohled teoretick˘
se subjektivními názory, zku‰enostmi a proÏitky matek

postiÏen˘ch dûtí. Práce mapuje celou ‰ífii aspektÛ, které ovlivÀují Ïivot matek
s postiÏen˘m dítûtem, od procesu adaptace a vyrovnávání se s nastalou situací
pfies obtíÏe, jimÏ matky musí ãelit v rodinû i na vefiejnosti, aÏ k pfiínosÛm ãi 
ztrátám, které v sobû Ïivot s postiÏen˘m dítûtem zahrnuje. Z autentick˘ch
v˘povûdí tûch, jichÏ se problematika bezprostfiednû t˘ká, je moÏno vyvodit
nejen rady pro jiné, mlad‰í matky, které se s traumatem narození postiÏeného
potomka teprve vyrovnávají, ale i to, v ãem by mûla spoãívat odborná pomoc
matkám postiÏen˘ch dûtí i jejich rodinám ze strany odborn˘ch institucí.
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VáÏené ãtenáfiky, váÏení ãtenáfii,

ústfiedním tématem pfiedminulého ãísla
na‰eho ãasopisu byla v˘uka lékafisk˘ch
oborÛ na Univerzitû Karlovû. A tak není
pfiekvapivé, Ïe tentokrát je pozornost
vûnována dal‰í velké skupinû oborÛ,
z nichÏ fiada patfií mezi ty, které stály
u zrodu na‰í univerzity, spolu s ní se pro-
mûÀovaly a spolu s ní zrcadlily dobu, jeÏ
je vybízela k pokládání otázek a nalézání
odpovûdí. Právû toto je symptomatické
pro humanitní a spoleãenskovûdní obory
(fieãeno souãasnou terminologií), které
do akademického prostfiedí i diskursu
vná‰ejí étos a rozmûr individuálnû proÏí-
vaného i spoleãnû Ïitého. Jejich intelek-
tuální potenciál je umocÀován i tím, Ïe
v univerzitním akademickém spoleãen-
ství Ïijí v inspirativní koexistenci
s vûdami lékafisk˘mi i pfiírodními, ve spo-
leãenství spfiíznûn˘ch volbou, jehoÏ cha-
rakteristick˘m rysem je naprostá
otevfienost, jeÏ vede i ke vzájemnému
obohacování. Právû díky této dûlné sym-
bióze mÛÏe univerzita naplÀovat jedno
ze sv˘ch elementárních poslání – totiÏ
kvalifikovanû reflektovat, kultivovat
a zpûtnû tak ovlivÀovat spoleãnost.
V souãasné dobû se musí akademické
instituce vyrovnávat se stále narÛstajícím
ekonomick˘m tlakem a oãekáváním, Ïe
budou v masovém mûfiítku generovat
inovace a produkovat co nejvíce
patentÛ, v duchu pfiímoãarého ekono-
mického imperativu „vyprodukovat co
nejvíce, za co nejménû prostfiedkÛ a v co
nejkrat‰í dobû“. Na mnohdy takto úãe-
lovû zjednodu‰en˘ „pfiíkaz doby“ nemo-
hou obory s tak diferencovan˘mi
v˘stupy, jaké univerzita nabízí, reagovat
identicky. DÛleÏité je, aby reagovaly
a nerezignovaly – aby kaÏd˘ obor za
sebe a po svém dokázal mobilizovat svÛj
kreativní potenciál a rozvíjel ho, sice
s pfiihlédnutím ke spoleãenské poptávce,
ale primárnû ve prospûch svého vlast-
ního rozvoje. I toto je spoleãné zadání
pro v‰echny obory pûstované na
Univerzitû Karlovû – vytvofiit prostor,
kde by si kaÏd˘ mûl umût nalézt své
místo i své partnery.
V fiadû pfiípadÛ pak mÛÏe právû univer-
zitní prostfiedí generovat unikátní spo-

leãná témata, vyuÏívající synergick˘ch
efektÛ a pfiibliÏující k sobû svûty vûd
lékafisk˘ch, pfiírodních i humanitních.
Právû sféfie spoleãensk˘ch vûd pak byla
na univerzitû vûnována v˘znamná pozor-
nost, která vedla k implementaci oboro-
v˘ch specifik do kritérií pro habilitaãní
a profesorská fiízení, a v tuto chvíli je jiÏ
zfietelnû nakroãeno k zásadnû nutnému
uplatnûní oborov˘ch specifik i pro oblast
hodnocení jejich vûdeck˘ch v˘stupÛ.
Je to krok dÛleÏit˘ pro nû – i pro
v‰echny! Tyto obory totiÏ pfiiná‰ejí my‰-
lenky, slova a pfiíbûhy, které pomáhají
hledat smysl a naplnûní na‰eho Ïivota
i fiád svûta, ve kterém Ïijeme. Jejich para-
digmata funkãnû doplÀují krajinu para-
digmat vûd exaktních, neboÈ se dot˘kají
vûcí tak elementárních a souãasnû 
netriviálních, jako jsou na‰e pocity, zku-
‰enosti, hodnoty, morálka, vztahy, komu-
nikace ãi kofieny, z nichÏ jsme vyrostli.
Bez nich bychom byli ménû v˘mluvní,
ménû pravdiví – ménû existující.

Pfieji krásné proÏití letních dnÛ!

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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● 28. prosince 2008
Personální zmûny ve vedení UK a ve vedení fakult
Rektor UK prof.Václav Hampl v prosinci pfiijal rezignaci dûkana
Pfiírodovûdecké fakulty prof. RNDr. Pavla Kováfie, CSc., a to 
k 28. únoru 2009.
Prorektor pro vûdeckou a tvÛrãí ãinnost prof. RNDr. Bohuslav
Ga‰, CSc., poÏádal dne 28. prosince 2008 rektora UK o uvolnûní
z funkce prorektora v souvislosti s tím, Ïe hodlá kandidovat na
funkci dûkana Pfiírodovûdecké fakulty. Rektor UK této Ïádosti
vyhovûl a pÛsobení prof. Ga‰e ve funkci prorektora k 5. lednu
2009 skonãilo.
Prof. Hampl dále v prosinci pfiijal rezignaci dûkana Pedagogické
fakulty UK prof. RNDr. Pavla Bene‰e, CSc., a to k 31. prosinci
2008, a na PedF UK povûfiil v˘konem práv a povinností dûkanky
doc. PaedDr. Radku Wildovou, CSc., dosavadní prodûkanku pro
studijní záleÏitosti.
K 1. lednu 2009 rektor UK jmenoval nového fieditele CERGE –
doc. Ing. ·tûpána Jurajdu, Ph.D., kter˘ ve funkci nahradil 
doc. Ing. Lubomíra Lízala, Ph.D.

● 12. ledna 2009
Zaãal t˘den vzpomínek na Jana Palacha
Vy‰el rozsáhl˘ sborník k v˘roãí úmrtí Jana Palacha, kter˘ pfiipra-
vila Studentská rada Filozofické fakulty UK. Publikace má 640
stran a obsahuje fiadu fotografií a pfieti‰tûn˘ch dokumentÛ. Její
souãástí je také DVD s ‰esti filmy.

● 14. ledna 2009
Vzpomínka na Jana Palacha

Evangelická teologická fakulta UK uspo-
fiádala v prostorách velké posluchárny
vzpomínkov˘ veãer k v˘roãí smrti Jana
Palacha nazvan˘ Ticho spûchá dál...
Leitmotivem byly dÛleÏité a problema-
tické souvislosti dnes uÏ legendární
schÛzky v ulici V Jircháfiích, kterou uspo-
fiádali tehdej‰í studenti Husova boho-
sloveckého semináfie v lednu 1972 na
památku sebeupálení Jana Palacha.

● 26. bfiezna 2009

Mimofiádná tisková
konference

Tisková konference seznámila vefiejnost s finanãní situací UK
a stanovisky univerzity k reformû terciárního vzdûlávání
a reformû vûdy a v˘zkumu. Konference se zúãastnil i rektor
Václav Hampl.
UK konstatovala, Ïe jiÏ od procesu pfiípravy Bílé knihy terciár-
ního vzdûlávání se univerzita obracela na její autory se sv˘mi
názory, pfiipomínkami a komentáfii, které v‰ak byly jen spora-
dicky pfiijímány. Souãasn˘ proces tvorby vûcného zámûru
zákona o terciárním vzdûlávání provázejí nejasná koncepce,
vnitfiní rozpornost, absence jak˘chkoliv nosn˘ch my‰lenek
a anal˘z dÛsledkÛ pfiedpokládan˘ch zmûn. Rektor UK prof.
Václav Hampl proto dne 23. bfiezna 2009 písemnû vyzval 
ministra ‰kolství, aby stáhl právû diskutovan˘ návrh vûcného
zámûru zákona o terciárním vzdûlávání a ukonãil proces jeho
projednávání v nynûj‰í podobû. Univerzita Karlova byla 
souãasnû pfiipravena nabídnout své alternativní námûty pro
reformu.
Univerzita dále uvítala pfiipravenou reformu financování vûdy
a v˘zkumu, která by finanãní prostfiedky nasmûrovala tam, kde
existují prokazatelné v˘sledky, kategoricky v‰ak odmítla 
poslaneckou snûmovnou schválené pfiílepky, jeÏ mûní zákon
o vysok˘ch ‰kolách a které nebyly nikdy konzultovány s repre-
zentací vysok˘ch ‰kol (napfi. zru‰ení moÏnosti zamûstnávat
akademické pracovníky V· na dobu urãitou ãi vypisování mezi-
národnû uznávan˘ch kurzÛ bez akreditace).
V posledním bodu univerzita informovala, Ïe jiÏ v fiíjnu 2008
pfiedala M·MT dlouhodob˘ Investiãní program, kter˘ doposud
nebyl ministerstvem ani projednán, natoÏ schválen. Bez pfii-
spûní státu, kter˘ by mûl pomoci praÏsk˘m vysok˘m ‰kolám
vyváÏit finanãní podporu plynoucí do regionálních vysok˘ch
‰kol z evropsk˘ch fondÛ, není moÏn˘ potfiebn˘ rozvoj jejich
infrastruktury.FO
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● 15. ledna 2009
V˘stava Jan Palach ‘69
Národní muzeum je spoluorganizátorem v˘stavy Jan Palach ‘69,
která byla slavnostnû zahájena v 18 hodin v Karolinu. ZároveÀ se
ve dnech 15.a 16. ledna v budovách Národního muzea a Filozofické
fakulty konal palachovsk˘ semináfi. Vzpomínkové diskuse se
zúãastnili Tomá‰ Halík, Jaroslav Suk, Jifiina ·iklová, Jaroslav ·er˘ch
a Olbram Zoubek.

● 16. ledna 2009 
Pietní prÛvod k pamûtní desce Jana Palacha

V kostele Nejsvûtûj‰ího Salvátora se uskuteãnila vzpomínková
bohosluÏba za Jana Palacha. Na bohosluÏbu navázal pietní prÛvod
k pamûtní desce Jana Palacha na budovû Filozofické fakulty UK.

VernisáÏ v˘stavy Jan Palach ‘69

Pfies 200 náv‰tûvníkÛ zavítalo na vernisáÏ v˘stavy Jan Palach ‘69.
V˘stava pfiipravená Filozofickou fakultou UK ve spolupráci
s Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních reÏimÛ
a Archivem bezpeãnostních sloÏek se konala v KfiíÏové
chodbû Karolina. VernisáÏ zahájil prorektor UK prof. Mojmír
Horyna.

● 22. ledna 2009
Mezinárodní konference Dekret
kutnohorsk˘ 
Rektor UK prof.Václav Hampl zahájil
tfiídenní mezinárodní konferenci
Univerzity, zemûpáni a zemské
církve: Dekret kutnohorsk˘ (1409)
v kontextu doby od zaloÏení
Univerzity Karlovy do aug‰purského
náboÏenského míru, zab˘vající se
v˘znamem a dÛsledky vydání
Dekretu kutnohorského. Akci spolu-
pofiádaly Ústav dûjin UK a Archiv UK, Institut mezi-
národních studií FSV UK a Ústav ãesk˘ch dûjin FF
UK. Souãástí konference byly také dvû v˘stavy: Jan Palach ‘69
v Karolinu a PraÏsk˘ student v Clam-Gallasovû paláci.

● 27. ledna 2009
Uplatnûní absolventÛ vysok˘ch ‰kol na pracovním
trhu 
Stfiedisko vzdûlávací politiky PedF UK publikovalo novou
v˘roãní zprávu o postavení vysoko‰kolákÛ a uplatnûní
absolventÛ vysok˘ch ‰kol na pracovním trhu v roce 2008.
Pojednává o v˘voji v mezinárodním kontextu zemí OECD
a EU, v rámci âeské republiky i z hlediska jednotliv˘ch ‰kol
a fakult. Zab˘vá se zamûstnatelností absolventÛ, kvalifikaãní
nároãností jejich práce a mzdovou úrovní vysoko‰kolákÛ.

● 28. ledna 2009
Iberoamerická cena 2008
Slavnostního pfiedání diplomÛ devatenácti finalistÛm 
soutûÏe a vyhlá‰ení tfií vítûzn˘ch prací a dvou ãestn˘ch
uznání se zúãastnili diplomatiãtí zástupci velvyslanectví ibe-
roamerick˘ch zemí Argentiny, Brazílie, Kostariky, Kuby,
Chile, ·panûlska, Mexika, Peru, Portugalska, Uruguaye
a Venezuely. Ceny vítûzÛm pfiedal Jeho Excelence Bernd
Niehaus Quesada, velvyslanec Kostariky, která pfiedsedala
leto‰nímu roãníku. Zá‰titu nad soutûÏí za ãeskou stranu uÏ
ponûkolikáté pfievzala první dáma âeské republiky Livie
Klausová. Tfii studenti z pûti ocenûn˘ch jsou posluchaãi
Univerzity Karlovy.
Vítûzové 14. roãníku soutûÏe Premio Iberoamericano jsou:
1. Zuzana Erdösová z Palackého univerzity v Olomouci,
2. Michal Zourek z Univerzity Karlovy, 3. Irena Melounová
z Univerzity Karlovy. âestné uznání získali Dalibor Horváth
z Palackého univerzity v Olomouci a Jitka Anna Faltysová
z Univerzity Karlovy.
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● 2.–6. února 2009
Informaãní t˘den UK
V t˘dnu od 2. do 6. února probûhl na webov˘ch stránkách UK
tradiãní Informaãní t˘den Univerzity Karlovy, bûhem nûhoÏ se
zájemci o studium mohli dozvûdût v‰echny potfiebné informace
o této vysoké ‰kole formou virtuální debaty. Na zaslané dotazy
odpovídali odborní pracovníci Informaãnû-poradenského centra
UK a prorektor UK prof. Jan Bednáfi. Informaãní t˘den navázal na
pfiedchozí akce pofiádané UK – Informaãní den, Den otevfien˘ch
dvefií ãi veletrh Gaudeamus.

● 10. února 2009
Radka Wildová navrÏena na jmenování dûkankou PedF
Akademick˘ senát Pedagogické fakulty UK se 10. února usnesl na
návrhu na jmenování dûkana fakulty.V tajném hlasování byla zvo-
lena doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

● 13. února 2009
Personální zmûny ve vedení UK
Na mimofiádném zasedání Akademického senátu UK vyjádfiili
jeho ãlenové souhlas se jmenováním kandidáta na funkci prorek-
tora pro vûdeckou a tvÛrãí ãinnost pana prof. Petra Volfa
(poãtem 43 platn˘ch hlasÛ z celkem 44 vydan˘ch hlasovacích
lístkÛ). Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., je biolog, pÛsobí na PfiF UK
a zab˘vá se mimo jiné oblastí ãlenovcÛ sajících krev. Byl ãlenem
pfiedsednictva Grantové agentury âR a vede i jeden z v˘zkum-
n˘ch zámûrÛ UK. Prof.Volf se stal prorektorem s úãinností od
23. 2. 2009.

● 18. února 2009
Nov˘ kandidát na dûkana Pfiírodovûdecké fakulty UK
Akademick˘ senát PfiF Univerzity Karlovy zvolil kandidáta na
dûkana Pfiírodovûdecké fakulty UK, prof. RNDr. Bohuslava Ga‰e,
CSc.

âestn˘ doktorát pro prof. Marii-Elizabeth Ducreux

Za rozvíjení a prohlubování ãesko-francouzsk˘ch vztahÛ v oblasti
kultury, vûdy a vzdûlávání obdrÏela ãestn˘ titul honoris causa his-
torick˘ch vûd prof. Marie-Elizabeth Ducreux z Centre de
Recherches Historiques. Mezi vûdecké zájmy prof. Marie-
-Elizabeth Ducreux patfií problematika identity, národního povû-
domí a historiografie Rakouska, ãesk˘ch zemí a b˘valého âesko-
slovenska.

● 23. února – 7. bfiezna 2009
Festival proti totalitû Mene Tekel
âestná stráÏ a standarty âeské obce sokolské a Junáka zahájily
3. roãník mezinárodního festivalu proti totalitû, zlu a násilí, pro
pamûÈ národa Mene Tekel. Festival, kter˘ trval aÏ do 1. bfiezna,
spolupofiádaly obãanské sdruÏení Umûní bez bariér, Hlavní
mûsto Praha, Konfederace politick˘ch vûzÀÛ âR a Ústav pro stu-
dium totalitních reÏimÛ. Úvodní ãást festivalu Mene Tekel, roz-
sáhl˘ v˘stavní projekt nazvan˘ Arogance moci, pfiivítal na pÛdû
Karolina rektor UK prof.Václav Hampl slovy: „Lidé bohuÏel vût-
‰inou nevidí ani nesly‰í to, co sly‰et a vidût nechtûjí. Mohou b˘t
obklopeni moudr˘mi knihami a krásn˘mi pomníky s hlubokou
symbolikou, ale pokud kolem nich projdou se zavfien˘ma oãima,
jejich sm˘‰lení to pochopitelnû nemÛÏe ovlivnit a jejich srdce to
nezasáhne.Tím, co je v‰ak zasáhnout mÛÏe a co je nasmûruje na
jin˘ úhel pohledu, je osobní zku‰enost s ãlovûkem, kter˘ je osloví
a pfiedá jim nûco, co po urãitou dobu hledali, aniÏ by to kolikrát
hledali vûdomû.“

● 23. února 2009
Jeden den s fyzikou

Asi ãtyfii stovky lidí zavítaly na leto‰ní
Jeden den s fyzikou na Matematicko-
-fyzikální fakultû UK. Tradiãní akce
umoÏÀuje zájemcÛm nahlédnout do
specializovan˘ch pracovi‰È, b˘t pfii zají-
mav˘ch experimentech a setkat se
s vûdeck˘mi kapacitami oboru.

● 26. února 2009
Kulaãka – je‰tû k festivalu Mene Tekel
Jednou ze stûÏejních akcí 3. roãníku mezinárodního festivalu
Mene Tekel bylo i symbolické obnovení kauzy paní Marie ·vej-
dové, která byla v roce 1955 nespravedlivû odsouzena ke tfiem
letÛm odnûtí svobody, propadnutí majetku, ztrátû ãestn˘ch
obãansk˘ch práv na dobu pûti let a k zákazu pobytu v kraji.
Rekonstrukci této kauzy v Porotní síÀi Vrchního soudu na
Pankráci scenáristicky a reÏijnû pfiipravil fieditel festivalu Mgr. Jan
¤efiicha v úzké spolupráci s Právnickou fakultou UK.V odborné
gesci prodûkana prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., kauzu obnovili
a interpretovali posluchaãi PF UK. V roli odsouzené vystoupila
hereãka Lucie Jufiiãková, ãlenka Divadla na Vinohradech.
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● 26. února 2009
Rektor UK pfiedal Bolzanovu cenu
Bolzanova cena je prestiÏní ocenûní UK, urãené studentÛm za
mimofiádnû objevné práce s vynikajícím tvÛrãím obsahem
a s interdisciplinárním pfiesahem zpracované v prÛbûhu studia.
Laureáty 15. roãníku Bolzanovy ceny se staly Mgr. Eva Janebová,
Ph.D., v kategorii spoleãensk˘ch vûd, Mgr. Barbora Bene‰ová
a Mgr.Václav Tyrpekl v kategorii pfiírodních vûd a Mgr.Alena âíÏ-
ková a RNDr. Petr Heneberg, Ph.D., v kategorii lékafisk˘ch vûd.
Letos poprvé bylo ocenûní udûleno podle nov˘ch pravidel, která
Bolzanovu cenu otevfiela v‰em studentÛm v‰ech studijních pro-
gramÛ a oborÛ UK. Doposud byla udûlována pouze v oborech,
které souvisely s osobou Bernarda Bolzana a jeho pÛsobením
v oblasti teologie, humanitních oborÛ a matematiky.

● 2. bfiezna 2009
Prezident republiky jmenoval nové profesory
Na návrh vûdeck˘ch a umûleck˘ch rad vysok˘ch ‰kol jmenoval
prezident republiky Václav Klaus 68 nov˘ch profesorÛ, z toho 25
z Univerzity Karlovy. Jmenovací dekrety jim pfiedal v praÏském
Karolinu.

● 3. bfiezna 2009
Otevfieny novû zrekonstruované operaãní sály a JIP na
I. chirurgické klinice VFN a 1. lékafiské fakultû UK
Pfiestavba a roz‰ífiení oddûlení intenzivní medicíny umoÏní plné
vyuÏití v‰ech monitorovacích a diagnostick˘ch systémÛ, kter˘mi
klinika jiÏ disponuje, a zlep‰í péãi o pacienty s poruchami Ïivot-
ních funkcí. RovnûÏ zajistí dal‰í roz‰ífiení operativy vysoce riziko-
v˘ch stavÛ ãi realizaci operací u pacientÛ se závaÏn˘mi
komplikujícími se chorobami, a to v celém spektru chirurgick˘ch
odborností, jeÏ klinika mÛÏe pacientÛm nabídnout.

● 12. bfiezna 2009
âeská bible v Karolinu
Po dobu jednoho mûsíce byly prostory praÏského Karolina
vyhrazeny bibli. V˘stava se monotematicky zamûfiila na domácí

vydání této unikátní knihy, na âeskou bibli v prÛbûhu staletí.
Projekt pfiedstavil dûjiny bible a variabilitu její kniÏní a v˘tvarné
formy na na‰em území od nejstar‰ích dochovan˘ch zlomkÛ
z poloviny 11. století do souãasnosti. Organizátorem putovní
v˘stavy byly Spoleãnost pfiátel âeská Bible, o. s., spolu
s Biskupstvím královéhradeck˘m.

● 12. bfiezna 2009
Jednání o spolupráci s Národní knihovnou
Uskuteãnila se schÛzka mezi rektorem Univerzity Karlovy prof.
RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., a nov˘m fieditelem Národní
knihovny Mgr. Pavlem Hazukou. Pfii jednání byla potvrzena
z obou stran trvající platnost smlouvy o spolupráci mezi UK
a Národní knihovnou z 15. kvûtna 2008. Vzhledem ke zmûnû 
zpÛsobu fie‰ení problémÛ Národní knihovny poté, co patrnû
nebude postavena knihovní budova na Letné a naopak bude 
roz‰ífien depozitáfi v Hostivafii, dojde ov‰em k urãit˘m zmûnám
harmonogramu realizace Muzea ãeské vzdûlanosti a uvolnûní
ãásti prostor v Klementinu pro potfiebu UK. Dal‰í kroky budou
domluveny v následujících mûsících.

● 19.–21. bfiezna 2009
5. konvent Evropské asociace univerzit
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V Praze se uskuteãnilo zasedání 5. konventu Evropské asociace
univerzit (EUA).Hlavním tématem konventu s podtitulem Evropské
strategie pro evropské univerzity bylo, jak obstát v globálním
mûfiítku. Akce, kterou hostila Univerzita Karlova, se zúãastnilo
500 zástupcÛ univerzit. Delegáti vyzvali vlády, aby v dobû ekono-
mické a finanãní krize investovaly do vysokého ‰kolství, a zdÛ-
raznili, Ïe univerzity hrají klíãovou roli v procesu ekonomického
zotavení. Delegáty sestavená PraÏská deklarace politikÛm navr-
huje konkrétní zpÛsoby, jak podporovat aktivity univerzit, které
mohou Evropû pomoci pfiekonat ekonomickou recesi.
V˘chozím bodem deklarace je potfieba posílit autonomii univer-
zit jakoÏto základního pfiedpokladu pro to, aby mohly reagovat
na rozrÛznûné a narÛstající potfieby spoleãnosti.

● 25. bfiezna 2009
Prof. Jan Sokol obdrÏel ¤ád ãestné legie
Prof. Jan Sokol z Fakulty humanitních studií UK byl pov˘‰en na
DÛstojníka âestné legie. Vyznamenáním byla ocenûna aktivní
role prof. Sokola jako filozofa i politika v rozvoji ãesko-francouz-
sk˘ch vztahÛ, pfiedev‰ím v oblasti humanitních a sociálních vûd.
V období normalizace se jako signatáfi Charty 77 podílel na ile-
gálních bytov˘ch semináfiích za podpory a úãasti v˘znamn˘ch
francouzsk˘ch filozofÛ, jako byli J. Derrida, J. P.Vernant a fiada dal-
‰ích. Ocenûní mu pfiedal ambasador Francouzské republiky Jeho
Excelence Charles Fries.

● 31. bfiezna 2009
Podepsána darovací smlouva na vûdeck˘ grant
V Císafiském sále Karolina byla slavnostnû podepsána darovací
smlouva mezi MFF UK, zastoupenou rektorem UK Václavem
Hamplem, a spoleãností RSJ Invest, zastoupenou Karlem
Janeãkem, ãlenem pfiedstavenstva RSJ Invest. Pfiedmûtem daro-
vací smlouvy se stal Vûdeck˘ grant RSJ Invest – Matematika a její
aplikace ve v˘‰i 1 000 000 Kã. Cílem grantu je podpora základ-
ního a aplikovaného v˘zkumu v matematice s dÛrazem na kvalitu
v˘uky. Spoleãnost RSJ Invest dlouhodobû podporuje univerzitní

projekty. V lednu 2009 slavnostnû pfiedala symbolick˘ ‰ek na 
148 000 Kã vzdûlávacímu institutu CERGE-EI na podporu post-
graduálního vzdûlání v roce 2009 a vedle vlastního grantového
projektu na Matematicko-fyzikální fakultû UK plánuje podpofiit
univerzitní vzdûlání dal‰í ãástkou pfiesahující 700 000 Kã.

● 2.–3. dubna 2009
Mezinárodní konference o perspektivách Evropské unie
Ve Vlasteneckém sále Karolina probûhla dvoudenní konference
Prospects of Widening and Deepening of the EU under the
Czech Presidency and Further, kterou pfiipravily Katedra zápa-
doevropsk˘ch studií a Institut mezinárodních studií FSV UK
v rámci projektu Jean Monnet Centre of Excellence in European
Studies ve spolupráci se Senátem Parlamentu âR a spoleãností
EU-CONSENT Network of Excellence. Dvoudenní konference,
jejímÏ ústfiedním tématem bylo prohlubování a roz‰ifiování
Evropské unie, byla velk˘m pfiínosem nejen pro úãastníky ze sfér
politologick˘ch a sociologick˘ch, ale díky velmi zajímavû obsaze-
nému ekonomickému panelu také pro posluchaãe ze sfér eko-
nomick˘ch a dále samozfiejmû také pro studenty dal‰ích oborÛ
a ‰ir‰í vefiejnost.

● 7. dubna 2009
Univerzita Karlova udûlila v˘znamná ocenûní

Na slavnostním zasedání Vûdecké rady Univerzity Karlovy u pfií-
leÏitosti 661. v˘roãí zaloÏení univerzity pfiedal rektor UK prof.
RNDr.Václav Hampl, DrSc., tfii v˘znamná ocenûní.
Cenu za prezentaci obdrÏeli PhDr. Petr BlaÏek, Ph.D., Patrik
Eichler, Mgr. Jakub Jare‰, Mgr. Michala Bene‰ová, Veronika
Jáchimová a Viktor Portel, ktefií se v˘znamn˘m zpÛsobem podí-
leli na pfiípravû akcí vûnovan˘ch pfiipomenutí ãinu Jana Palacha.
Cenou za tvÛrãí poãin byl vyznamenán pracovní t˘m ve sloÏení
Mgr.Robert âern ,̆ Ph.D.,Mgr.Vladimír Soukup a prof. RNDr. Ivan
Horáãek, CSc., z Katedry zoologie Pfiírodovûdecké fakulty UK,
kter˘ publikoval objev v prestiÏním pfiírodovûdeckém ãasopisu
Nature. Zlaté pamûtní medaile Univerzity Karlovy za stateãnost
a vûrnost spravedlnosti a demokracii byly udûleny in memoriam
Karlu Bacílkovi ml., Borisu Kovafiíãkovi a Veleslavu Wahlovi.Tito
studenti Právnické fakulty UK, aktivní v protifa‰istickém odboji za
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2. svûtové války, byli v 50. letech odsouzeni k trestu smrti a stali
se první obûtí komunistick˘ch monstrprocesÛ z fiad studentÛ.

● 9. dubna 2009
Souãasnost a budoucnost humanitních oborÛ
Rektor UK prof. Václav Hampl pfiednesl projev na konferenci
t˘kající se humanitních oborÛ, kterou na Masarykovû univerzitû
v Brnû pofiádalo M·MT âR.

● 14. dubna 2009
Nová publikace Centra pro otázky Ïivotního prostfiedí UK
Centrum pro otázky Ïivotního prostfiedí Univerzity Karlovy
v Praze vydalo ve spolupráci s Nadací Heinrich-Böll-Stiftung
publikaci o zmûnách klimatu Klimatické zmûny: Fakta bez m˘tÛ.

● 16. dubna 2009
âasopis Îiva pfiedal ceny za nejlep‰í ãlánky roku 2008 
Ceny ãasopisu Îiva se udûlují od roku 1997. Jejich cílem je 
upozornit na mimofiádnû zajímavé pfiíspûvky, ukázat, jak by mûl
vypadat populárnû-nauãn˘ ãlánek, a také podnítit zájem 
vûdcÛ o popularizaãní ãinnost. âtyfii z cen získali autofii
z Pfiírodovûdecké fakulty UK: Mgr. Petr Kune‰, Ph.D., Mgr. Petr
Vít, Mgr. Ondfiej Balvín, RNDr. Jaroslav BrÛÏek, Ph.D., HDR., CSc.

● 23. dubna 2009
Motolská míle uÏ potfietí
Pfiíjemnou tradicí se stává bûh motolsk˘m areálem, do nûhoÏ se
mohou zapojit v‰ichni úãastníci Vûdecké konference 2. LF UK, ale
i dal‰í zájemci. Leto‰ní trasa mûfiila 1 500 metrÛ, vedla kolem
patologie a jako vÏdy se na start smûlo jen v bílém plá‰ti.
Motolskou míli organizuje Ústav tûlesné v˘chovy pfii 2. LF UK.

„Akce je zajímavá tím, Ïe je to je‰tû sport, ale je to i recese.
Navíc se jí úãastní nejen studenti, ale i pedagogové a zamûstnanci
dûkanátu,“ fiíká vedoucí Ústavu tûlesné v˘chovy PaedDr.Bohumil
Hnûvkovsk .̆

● 24. dubna 2009
Otevfien nov˘ kontaktní a informaãní prostor – UK Point 
Nov˘ kontaktní a informaãní prostor UK Point byl slavnostnû
otevfien v Celetné 14 v Praze. SlouÏit má nejen studentÛm, ale
i PraÏanÛm a náv‰tûvníkÛm hlavního mûsta z âeska i zahraniãí.
V pilotním provozu funguje UK Point jiÏ od zaãátku dubna. Je
souãástí snahy pfiedstavovat univerzitu vefiejnosti, a to i meziná-
rodní. Nabídka UK Pointu se od zaãátku dubna postupnû roz‰i-
fiuje. Náv‰tûvníci si zde mohou vybrat z triãek a dal‰ího obleãení,
které jim bude Prahu a Univerzitu Karlovu pfiipomínat i po
návratu domÛ. K dispozici jsou rovnûÏ informaãní a propagaãní
materiály o UK ãi pozvánky na akce pofiádané univerzitou pro
vefiejnost.

Autor: redakce ve spolupráci s iforum.cuni.cz
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● Translatolog Josek pfiekládá pro vlastní nakladatelství

JI¤Í JOSEK je oblíben˘m pfiedná‰ejícím v Ústavu translato-
logie Filozofické fakulty UK, docenturu v‰ak získal pfied
dvûma lety na DAMU. Podafiilo se mu skloubit jeho dva
v˘sostné zájmy – divadlo a anglickojazyãnou literaturu;
kromû toho, Ïe pfieloÏil více neÏ ãtyfiicet divadelních her
a nûkolik muzikálÛ, reÏíruje Shakespearova dramata pro
divadlo. Na nedávno probûhnuv‰ím veletrhu Svût knihy
se také prezentoval se sv˘m nakladatelstvím Romeo.To
bûhem jedenácti let své existence vydalo vãetnû reedic
tfiicet titulÛ, z nichÏ osmnáct tvofií Shakespearovy hry
a Sonety v Joskovû pfiekladu.

„âlovûk jistû nemusí b˘t teoretikem pfiekladu, aby mohl pfieklá-
dat beletrii – sám jsem zaãal pfiekládat dfiív, neÏ jsem o existenci
nûjaké teorie pfiekladu vÛbec vûdûl,“ fiíká Jifií Josek, drÏitel
mnoha v˘znamn˘ch pfiekladatelsk˘ch ocenûní. „Pfiekladu se asi
nelze nauãit, pfiesto teoretické znalosti mohou v˘raznû pomoct
– ukáÏí pfiekladateli moÏné postupy a metody a on pak nemusí
vym˘‰let objevené a mÛÏe se vyhnout slep˘m uliãkám,“ je si jist
pfiekladatel Kerouaca, Doctorowa, Ginsberga, Ferlinghettiho,
Saroyana ãi Wildea.
Nakladatelství Romeo pfies úspû‰nost nûkter˘ch sv˘ch titulÛ
(Romeo a Julie vy‰li jiÏ tfiikrát, v celkovém nákladu témûfi pûti

tisíc v˘tiskÛ) musí Ïádat o granty, které získává zejména od
Ministerstva kultury. „Grant mi pomohl i pfii dvojjazyãném
vydání Pu‰kinova EvÏena Onûgina ve vynikajícím pfiekladu Milana
Dvofiáka nebo kdyÏ jsem mohl jako nakladatel splatit kulturní
dluh a vydat jeden z nejvût‰ích anglick˘ch klasick˘ch románÛ,
Middlemarch od George Eliot (pseudonym spisovatelky Mary
Anne Evans) v pfiekladu své b˘valé studentky Zuzany ·Èastné,“
vzpomíná jedin˘ zamûstnavatel vlastního nakladatelství. A pro-
toÏe se v‰echny doposud vydané hry dostávají i na jevi‰tû diva-
del po celé republice, vyrovnává docent Josek ztráty kniÏní
produkce tantiémami z divadelních pfiedstavení.
Jifií Josek, kter˘ pfied zahájením akademické dráhy pracoval tfieba
jako redaktor nakladatelství Odeon, pfiiznává, Ïe mít nakladatel-
ství bylo jeho snem.A Ïe bude vydávat hlavnû Shakespeara, to mu
bylo od poãátku jasné: „Fascinuje mû, Ïe ãlovûk, kter˘ zemfiel
pfied bezmála ãtyfimi sty lety, vidí svût takov ,̆ jak˘ je dnes,
a dokáÏe mi o nûm fiíct víc, neÏ co jsem vûdûl. Pfiitáhl mû k diva-
dlu a moÏnosti úãastnit se pfiípravy divadelní inscenace, coÏ je
ãinnost velice dobrodruÏná, pro mnohé moÏná podruÏná, ale
aspoÀ pro mû nadmíru zábavná.“

● CERGE-EI zji‰Èuje vliv státu na podniky

Profesor EVÎEN KOâENDA pfied nûkolika mûsíci zavr‰il
svÛj v˘zkum v rámci grantu V˘konnost, efektivnost
a chování ãesk˘ch podnikÛ od transformace k evropské
integraci: teoretické základy a empirické hodnocení.
Se sv˘m v˘zkumn˘m t˘mem sestavil rozsáhl˘ vzorek
firem, jenÏ je dále doplÀován a vyuÏíván k v˘zkumu,
a ekonometricky analyzoval chování podnikÛ a jejich
v˘konnost v závislosti na vlastnick˘ch strukturách.

„Pfiekvapil nás dlouhotrvající vliv státu v jiÏ zprivatizovan˘ch
podnicích a moÏnosti zásadní kontroly aÏ nûkdy do roku 2002,
coÏ je ãasování, které rozhodnû není v souladu s oficiální rétori-
kou,“ komentuje hloubkovou anal˘zu dat hlavní fie‰itel grantu
EvÏen Koãenda, kter˘ spolu se sv˘m dlouholet˘m spolupracov-
níkem profesorem Janem Hanouskem a ostatními ãleny t˘mu
prezentoval v˘sledky rozsáhlého zkoumání jiÏ v jedenácti ãlán-
cích v akademick˘ch ãasopisech a také v kniÏní kapitole.V˘sledky
v˘zkumu lze navíc pouÏít pfii v˘uce doktorandÛ a pfii dal‰ích,
navazujících v˘zkumech.TûÏit z nich mohou manaÏefii – a moÏná
by ze strany CERGE nebyl ‰patn˘ tah prodat je v rámci spin-off
nûkter˘m z firem, které byly analyzovány.

HUMANITNÍ A SPOLEâENSKOVùDNÍ OBORY 

V PRAXI
Toto monotematické ãíslo Fora je vûnováno vûdám sociálním a humanitním – tedy tûm, které mnozí 
konzervativní pfiírodní vûdci za vûdy ani nepovaÏují. O tom, Ïe v˘zkum pomáhá praxi i v „mûkãích vûdách“ 
humanities a social science, nikoli jen v science, vás pfiesvûdãí následující tfii pfiíklady.

Pfiekladatel, nakladatel a divadelní reÏisér Jifií Josek 

FO
TO

:
V

LA
D

IM
ÍR

 ·
IG

U
T

UKF22009_vnit_redakce  8.6.2009 23:11  Stránka 10



11

Ekonomové z CERGE zji‰Èovali, jak byly firmy v˘konné v závislosti
na tom, kdo je vlastnil. ·etfiení mimo jiné ukázalo, Ïe koncentro-
vané vlastnictví v ãesk˘ch spoleãnostech z velké privatizace
kladnû ovlivÀuje jejich v˘konnost. Profesor Koãenda doplÀuje:
„Kladn˘ efekt zahraniãních vlastníkÛ je pfiítomen pfiedev‰ím v pfií-
padû majoritního podílu a prÛmyslového podniku jako typu vlast-
níka. Stát jakoÏto drÏitel zlaté akcie vykazuje kladn˘ efekt na
zamûstnanost a ãásteãnû i na v˘robu a ziskovost firem.“
Zkoumání dále prokázalo, Ïe privatizace bankovního sektoru spo-
luurãila radikální zmûnu v penûÏních tocích mezi bankami a ostat-
ními sektory ekonomiky.V˘sledky doloÏily také to, co donedávna
bylo jen pfiedmûtem spekulací a tu‰en˘m problémem; totiÏ Ïe
rozsah kontrolního potenciálu státu nad aktivy zprivatizovan˘ch
podnikÛ byl bûhem let 1994–2005 více neÏ znaãn .̆ Souãástí sku-
teãnû soukromého sektoru se tyto podniky podle Koãendy
a kolektivu stávají aÏ po prodeji zbytkov˘ch státních podílÛ a zru-
‰ení zlat˘ch akcií.
Profesor Koãenda se spolupracovníky získal za svÛj poslední
grant jednu ze tfií Cen pfiedsedy GA âR, která byla historicky
poprvé udûlena v oboru ekonomie. Cena je jedno sto tisíc korun,
které se rozdûlují mezi fie‰itele grantového projektu. PrestiÏ ceny
v‰ak nespoãívá ve finanãním ocenûní, ale v mnoÏství úãastníkÛ
soutûÏe – GA âR dostává kaÏdoroãnû pfiihlá‰ky na více neÏ dva
tisíce grantÛ, z nich vybírá a financuje nûkolik set grantÛ za témûfi
dvû miliardy Kã.A právû z tûchto grantÛ jsou vybírány tfii vítûzné.

● Na FHS se zkoumá odraz vlastností v obliãeji

STANISLAV KOMÁREK sedí v mnoha smyslech na dvou 
Ïidlích. Je profesorem filozofie a dûjin pfiírodních vûd;
pfiedná‰í na Fakultû humanitních studií a Filozofické
fakultû, ale i na fakultû Pfiírodovûdecké; pí‰e odborné
studie, ale cenûny jsou i jeho eseje a romány. Nyní se
vrhl na fenomén, kter˘ provází Ïivot kaÏdého z nás, aÈ
chceme, nebo ne. Jeho zatím poslední grant nese název
Adekvátnost pfiisuzování osobnostních charakteristik
na základû hodnocení 2D a 3D zobrazení obliãeje 
hodnoceného jedince.

„S mou kolegyní a doktorandkou Mgr.Vûrou PivoÀkovou testujeme
v rámci na‰eho v˘zkumu pfiedbûÏnou hypotézu, Ïe hodnotitelé,
ktefií se dívají na skeny a fotografie hlav ‰edesáti Ïen a ‰edesáti muÏÛ
– vysoko‰kolsk˘ch studentÛ – v prezentaãním programu a hodnotí

vlastnosti sledovan˘ch jedincÛ pomocí desetistupÀové ‰kály, budou
tyto vlastnosti lépe odhadovat na 3D modelech neÏ na 2D mode-
lech. U 3D modelÛ, tedy tváfiov˘ch skenÛ, totiÏ pfiedpokládáme, Ïe
mají vût‰í validitu a lépe modelují pfiirozenou situaci neÏ digitální
fotografie,“ vysvûtluje Stanislav Komárek a dodává, Ïe hodnocené
vlastnosti poté srovnává s v˘sledkem psychometrického dotazníku
zkoumané osoby.
Podle vzhledu pfiisuzujeme psychické vlastnosti ãi schopnosti snad
v‰ichni. Psychologové tomuto fenoménu fiíkají haló efekt a usuzují,
Ïe mnohdy mezi pouh˘m odhadem a objektivnûj‰ím sledováním
pomocí osobnostních testÛ existuje v˘znamná korelace. Komárek
a PivoÀková pouÏívají pro mûfiení vlastností sv˘ch 120 zkouman˘ch
jedincÛ standardní psychometrick˘ test, ‰estnáctifaktorov˘
CattellÛv osobnostní dotazník.Ten sleduje faktory definované jako
vfielost, inteligence,emoãní stabilita, dominance,entuziasmus, svûdo-
mitost, sociální smûlost, citlivost, podezíravost, bohémskost, sofisti-
kovanost, bázlivost, radikalismus, sobûstaãnost, dobfie zformovaná
osobnost,vysoká ergická tenze a dva sekundární faktory zvané ekvia
(podobná extroverzi) a anxieta (úzkostnost).Ve v˘zkumu profesora
Komárka se nepoãítá jen s pÛsobením biologick˘ch faktorÛ, které
ovlivÀují vznik morfologick˘ch i osobnostních charakteristik, jak
tomu bylo v kdysi populární frenologii neboli lebosloví ãi
v Kretschmerovû psychosomatické typologii. Nov˘ v˘zkum se
vûnuje i roli sociálních stereotypÛ pfii vnímání lidské tváfie.

V˘stupem tohoto zajímavého grantu budou odborné publikace
a popularizace v rozliãn˘ch médiích.Takto najdou inspiraci per-
sonalisté, psychologové a psychiatfii, ale i my ostatní, ktefií máme
tendenci ãíst v lidsk˘ch tváfiích. Jak ostatnû tvrdí profesor
Komárek, kter˘ s vlastnostmi a schopnostmi vysledovan˘mi
z obliãejÛ postav ãasto operuje ve sv˘ch románech: „MÛj univer-
zitní ksicht správnû dekóduje i âíÀan.“

Autor: redakce

Ekonom EvÏen Koãenda nad Vatikánem 

Profesor Stanislav Komárek a magistra Vûra PivoÀková zkoumají percepci vlast-
ností dle skenÛ obliãeje. 
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Zatímco vût‰ina exaktních, lékafisk˘ch
i pfiírodovûdn˘ch oborÛ má jistou formu
kvantifikace sv˘ch v˘konÛ zaji‰tûnu tím,
Ïe v˘znamn˘m komunikaãním prostfied-
kem tûchto oborÛ jsou periodika
s impakt faktorem zafiazená do databáze
Web of Science (WoS), v humanitních
vûdách jsou taková média spí‰e v˘jimkou.
RVV si toho je vûdoma a jiÏ tím, Ïe 
vytvofiila seznam ãesk˘ch recenzovan˘ch
neimpaktovan˘ch ãasopisÛ, v nichÏ publi-
kované studie budou hodnoceny jako
relevantní vûdecké v˘kony, a tím, Ïe
navrhla bodové hodnocení monografií,
komentovan˘ch pfiekladÛ ãi edic star˘ch
textÛ, se pokusila vyjít vstfiíc specifick˘m
podmínkám práce a komunikace v huma-
nitních vûdách.
V této situaci je v‰ak zfiejmé, Ïe kritéria
RVV nejsou dosud dost propracovaná.
Jednak chybí uznání urãit˘ch v˘konÛ,
které jsou pro provoz humanitních vûd
v˘znamné, kupfiíkladu publikace v tradiã-
ních a respektovan˘ch v˘znamn˘ch zahra-
niãních ãasopisech, které nemají impakt
faktor, dále publikace v oborovû v˘znam-
n˘ch periodick˘ch i neperiodick˘ch sbor-
nících a nûkteré dal‰í. Na druhé stranû
pak je stávající schéma hodnocení (bodo-
vání) pfiíli‰ hrubé a neposkytuje moÏnost
rozli‰it v˘kony dle skuteãné vûdecké kva-
lity – kupfiíkladu vynikající monografie od
pouze prÛmûrn˘ch nebo i hor‰ích.
Tyto nedofie‰ené problémy vedly k vytvo-
fiení pracovní komise tvofiené zástupci
humanitních fakult a oborÛ na Univerzitû
Karlovû, která v prÛbûhu dubna pfiipravila
soubor námûtÛ na hodnocení vûdeck˘ch
v˘konÛ v oblasti humanitních vûd.
Zpracována byla problematika hodnocení
tfií skupin v˘stupÛ. Je nepochybné, Ïe
vûdecká monografie pfiedstavuje v oblasti

humanitních a sociálních vûd v˘kon zcela
zásadního v˘znamu. Proto byl pfiipraven
postup moÏného hodnocení monografií
dle jejich kvality a závaÏnosti v pfiíslu‰ném
vûdeckém oboru. Vynikající práce za
kaÏd˘ rok by byly nominovány jednotli-
v˘mi institucemi (vysoké ‰koly, vûdecké
ústavy AV âR, nakladatelství) a poté by
procházely dvoukolov˘m hodnocením dle
pfiipravené metodiky. Práce, které by
v tomto hodnocení obstály, by mohly
dostat aÏ nûkolikanásobek bodového
ohodnocení oproti pracím pouze prÛ-
mûrn˘m. Dále byla vypracována metodika
rozli‰ení kvality konferencí a jejich
v˘stupÛ – sborníkÛ. Námûty poãítají
s hodnocením pouze mezinárodních kon-
ferencí s jasnû stanoven˘mi kritérii úãasti.
Za oborovû v˘znamnou se povaÏuje kon-
ference zamûfiená na projednání jasnû
vymezené problematiky a v pfiípadû ‰ir-
‰ího zámûru i logicky ãlenûná do sekcí.
Hodnocena by v‰ak nebyla pouhá úãast
na konferenci, ale aÏ publikace pfiíspûvku
(nikoli abstraktu) v konferenãním sbor-
níku, kter˘ by mûl mít v‰echny ediãní
náleÏitosti vûdecké publikace. Hodnoceny
a tedy i bodovány by mûly b˘t sborníky
periodick˘ch i neperiodick˘ch konferencí.
Posléze tfietí okruh námûtÛ pfiedstavuje
hodnocení publikací v zahraniãních
odborn˘ch ãasopisech, které nejsou sle-
dovány v Ïádné z databází. Takov˘ch
v˘znamn˘ch periodik je v humanitních
a spoleãensk˘ch oborech celá fiada a jsou
v˘znamn˘mi médii komunikace jednotli-
v˘ch vûdních disciplín.Ve vût‰inû pfiípadÛ
je i pfiijetí ãlánku nebo studie do tûchto
periodik stejnû obtíÏné jako u periodik
s impakt faktorem v pfiírodních vûdách
a medicínû. V souãasnosti se zpracovává
seznam tûchto oborovû v˘znamn˘ch

zahraniãních ãasopisÛ, kter˘ obsahuje jiÏ
více neÏ 300 periodik. Pfiedpokládáme, Ïe
práce publikovaná v tûchto médiích by
mûla b˘t hodnocena nejménû shodnû
jako práce publikovaná v ãesk˘ch ãasopi-
sech, zahrnut˘ch do seznamu recen-
zovan˘ch neimpaktovan˘ch periodik
vydávan˘ch v âR. Komisí pfiipraven˘
materiál bude v dohledné dobû posouzen
kolegiem rektora UK a dále projednán
a zaslán Komisi vlády pro hodnocení vûdy
a v˘zkumu. Jeden z ãlenÛ této komise,
PhDr. Pavel Baran, CSc., fieditel Filo-
sofického ústavu AV âR, spolupracoval na
pfiípravû právû dokonãen˘ch materiálÛ.

PROBLEMATIKA HODNOCENÍ
VùDECK¯CH V¯KONÒ 
V HUMANITNÍCH VùDÁCH
Mojmír Horyna

Jistû oprávnûná koncepce financování vûdeck˘ch pracovi‰È podle jejich v˘konnosti vyvolává fiadu otázek, t˘kajících
se hodnocení vûdeck˘ch v˘konÛ v jednotliv˘ch oborech a jejich následného bodování dle metodiky Rady pro
v˘zkum a v˘voj (RVV).

Autor ãlánku je prorektorem UK pro akade-
mické kvalifikace.Vystudoval dûjiny umûní na
FF UK, studoval ve Vídni a ·t˘rském Hradci.
Zab˘vá se pfiedev‰ím umûním baroka 
a 19. století, architektonick˘m v˘vojem Prahy
a ochranou kulturních památek.

Prof. PhDr. Mojmír
Horyna

Impact Factor (IF) jako základní bibliome-
trick˘ ãasopiseck˘ indikátor se stal urãit˘m
mûfiítkem kvality vûdeck˘ch ãasopisÛ.
V poslední dobû se IF dostal do stfiedu pozor-
nosti zvlá‰tû v odborn˘ch ãasopisech, s ohle-
dem na jeho pouÏívání pfii rÛzn˘ch postupech
hodnotících vûdecké v˘kony jednotlivcÛ i insti-
tucí. IF kaÏd˘ rok znovu vyhodnocuje americk˘
Institut pro vûdecké informace (ISI). IF je defi-
nován jako pomûr poãtu citací, které byly
zaznamenány v hodnoceném roce na v‰echny
ãlánky publikované v daném ãasopise za
pfiedchozí dva roky, k celkovému poãtu v‰ech
tûchto ãlánkÛ.

UKF22009_vnit_tema1  8.6.2009 20:07  Stránka 12



HUMANITNÍ A SPOLEâENSKOVùDNÍ OBORY NA UK / HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT CU

13

Od roku 2007, kdy byly zvefiejnûny tzv.
Vybrané teze Bílé knihy terciárního vzdû-
lávání, usilovala Univerzita Karlova
o takovou diskusi, jeÏ by vedla k Ïádoucí
podobû reformy. Od samého poãátku
v‰ak byla nepfiehlédnutelnû patrná neo-
chota autorÛ Bílé knihy naslouchat kritic-
k˘m pfiipomínkám ãi alternativním
námûtÛm, natoÏ je pak akceptovat
a zapracovat do jejího znûní.Tento neko-

munikativní pfiístup, kter˘ programovû
neakceptoval varování pfied redukcí 
vzdûlání na ekonomickou hodnotu, pfied
omezováním akademické autonomie
a samosprávy vysok˘ch ‰kol a masivní
redukcí role studentÛ a kter˘ pfiezíravû
ignoroval dal‰í stanoviska, pod nimiÏ bylo
jednotnû podepsáno vedení univerzity, její
akademick˘ senát a vûdecká rada, ale
i dal‰í univerzity, vyvrcholil povrchním

a úãelov˘m vypofiádáním pfiipomínek 
univerzity.
Proto na sklonku roku 2008 rektor
Univerzity Karlovy poÏádal ministra ‰kol-
ství, aby v této nehotové a nepfiijatelné
podobû Bílou knihu vládû nepfiedkládal.
PfiestoÏe ji nakonec vláda (na svém zase-
dání dne 26. ledna 2009) vzala na vûdomí
a na jejích vratk˘ch základech zaãal b˘t
(podobnû netransparentním zpÛsobem)
pfiipravován velmi nesourod˘ vûcn˘
zámûr zákona, ministr nakonec práce na
tomto zámûru zastavil. PrÛbûÏné signály
varující, Ïe Bílá kniha nemá parametry
dokumentu, kter˘ by mohl b˘t relevant-
ním v˘chodiskem pro novelizaci zákona
o vysok˘ch ‰kolách nebo dokonce pod-
kladem pro pfiípravu zákona nového, se
tak potvrdily a z v˘chozí ‰ance se stala
promarnûná pfiíleÏitost.

Nicménû Univerzita Karlova, vûdoma si
potfiebnosti funkãních reformních krokÛ

âESKÉ VYSOKÉ ·KOLSTVÍ 
NA K¤IÎOVATCE – 
ANEB VÍME, KUDY 

(NE)CHCEME!
Stanislav ·tech,Tomá‰ Jelínek

Bílá kniha, nov˘ zákon o terciárním vzdûlávání, reforma – to v‰e jsou slova,
která zejména v posledním roce sl˘cháme velmi ãasto. Bez ohledu na
vládní ãi opoziãní programové harmonogramy, ideové proklamace nebo
osobní ambice kohokoli zÛstává rozumn˘m a úãeln˘m obsahem naplnûná
reforma nadále spoleãn˘m cílem v‰ech, kter˘m budoucnost a osud na‰eho
vysokého ‰kolství leÏí na srdci. Ostatnû není to nic nového pod „reformním
sluncem“, které navzdory dosavadním soumrakÛm a zbyteãn˘m zatmûním
nikdy nezapadlo.A tak dnes, ve chvíli zdánlivého odmlãení, pociÈuje
Univerzita Karlova akutní potfiebu obnovit debatu, které by právem 
patfiily pfiívlastky vûcná, kvalifikovaná, otevfiená a demokratická.
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i rizika zbyteãn˘ch ãasov˘ch prodlev, dále
pokraãovala ve vnitrouniverzitní diskusi.
Zásadní inspirací bylo mnoÏství evrop-
sk˘ch materiálÛ a diskusí na toto téma
(napfi. anal˘zy vydávané v rámci
OECD/IMHE – Institutional Management
in Higher Education nebo poziãní doku-
menty vydané LERU – League of
European Research Universities – v roce
2008).Ambicí a v˘stupem této debaty na
v‰ech úrovních akademické obce nebylo
vytvofiení jakési alternativní Bílé knihy, ale
nastolení vûcné a reálné diskuse.
V˘sledn˘ materiál – Perspektivy dal-
‰ího v˘voje ãeského vysokého ‰kol-
ství – obecná v˘chodiska a námûty –
tak univerzita pfiedkládá k vyjádfiení a pfii-
pomínkám partnersk˘m vysok˘m ‰kolám
a vefiejnosti a posléze do nûj hodlá zapra-
covat podnûty, jeÏ z dané komunikace
vyplynou. V˘sledek této „t˘mové“ pole-
miky pak univerzita nabídne ministerstvu
‰kolství jako podklad k dal‰í práci na

reformû a na pfiípravû novelizace zákona
o vysok˘ch ‰kolách. Zámûr a cíl je zfiejm˘
a logick˘ – neztrácet ãas a hledat spo-
leãná v˘chodiska!

Shrnutí obecn˘ch v˘chodisek
Základním v˘chodiskem anal˘z systému
vysoko‰kolského vzdûlávání, zejména uni-
verzitního, je skuteãnost, Ïe ho nelze
redukovat na jeho ekonomickou funkci
a studenty na klienty, budoucí pracovní
sílu a spotfiebitele.Vysoko‰kolské vzdûlání
není pouze souhrnem znalostí jedince, ale
má v˘razné spoleãenské a kulturní
funkce.
Mezinárodní rozmûr zmûn ve vysoko‰kol-
ském vzdûlávání je zcela zásadní.
Globalizace vede k bezprecedentnímu
otevfiení vysok˘ch ‰kol, ke srovnávání
kvality, ke sdílení dobr˘ch zku‰eností, ale
vystavuje univerzity také nov˘m rizikÛm.
Mezi aktuální úkoly patfií nutnost vyhod-
notit dopady strukturace studijních pro-

gramÛ, po zavedení kreditního systému
provést obsahovou anal˘zu a inovace stu-
dijních plánÛ, zejména pak v souvislosti
s tzv. Rámcem (profesních) kvalifikací, pfii
oãekávaném v˘razném demografickém
poklesu pfiipravit kvalitní programy celo-
Ïivotního vzdûlávání – a zejména oriento-
vat cel˘ systém na kvalitu.
Vzhledem k obrovskému kvantitativnímu
nárÛstu poprvé zapsan˘ch studentÛ, kter˘
univerzity s vypûtím sil i v situaci podfi-
nancování sv˘ch ãinností zvládly, stojí
pfied námi pfiedev‰ím úkol diverzifikovat
cel˘ sektor terciárního vzdûlávání.
Funkãní diferenciace pak pfiedpokládá
vhodná kritéria a indikátory kvality jed-
notliv˘ch ãinností vysok˘ch ‰kol – a to ne
podle hlediska rentability a v˘nosnosti, ale
podle hlediska plnûní jejich spoleãen-
ského úkolu, ke kterému se zaváÏí. Na
tomto základû je pak nutné vymezit pro-
fil vzdûlávací instituce, kter˘ bude moÏné
transparentním zpÛsobem vyjednat se

Perspektivy versus Bílá kniha 

Na poãátku dal‰ího kola úvah o reformû ãeského vysokého ‰kolství je dÛle-
Ïité upozornit na principiální rozdíly mezi ideov˘m konceptem, kter˘ nabízí
Univerzita Karlova, a dikcí Bílé knihy terciárního vzdûlávání (BKTV).

1. PoÏadavek kritické anal˘zy stavu vs. nabízení „receptu“
● Perspektivy poÏadují dÛslednû vyhodnotit dopady otevfiení se vysok˘ch

‰kol svûtu, obrovské kvantitativní expanze systému a oãekávaného
v˘razného demografického poklesu na vysoko‰kolské, zejména univer-
zitní vzdûlávání, a identifikují kritické skuteãnosti.

■ BKTV jiÏ pfiedkládá relativnû jednoznaãnou interpretaci stavu (dosa-
vadní v˘voj je nefunkãní) a perspektivu, co dál s terciárním vzdûláváním
(manaÏersko-podnikatelsk˘ model). Dal‰í hlub‰í anal˘zy nepotfiebuje.

2. ZdÛraznûní spoleãenské, kultivaãní a humanistické funkce
vysoko‰kolského vzdûlání vs. zv˘raznûní jeho ekonomické
funkce 

● Perspektivy pracují s pfiedpokladem, Ïe efektivnost vysoko‰kolského
vzdûlávání je nutné pojímat spí‰e ve v˘znamu „naplÀování úãelu ãi spo-
leãenského poslání“ (efficacity) neÏ ve v˘znamu v˘nosÛ, rozdílÛ mezi
okamÏit˘mi náklady a zisky (efficiency).

■ BKTV zmiÀuje ‰ir‰í spoleãenskou funkci vysoko‰kolského vzdûlávání
spí‰e okrajovû ãi z povinnosti, dále s tûmito zmínkami nepracuje a logika
dokumentu jasnû ukazuje, Ïe reformou má dojít k obratu hlavnû smû-
rem k efektivní pfiípravû pracovní síly.

3. ·irok˘ koncept spoleãenského pfiínosu vysoko‰kolského 
vzdûlání vs. jeho redukce na inovaãní transfer 
a komercializaci 

● Perspektivy ukazují, Ïe nejv˘znamnûj‰ím pfiínosem univerzity pro spo-
leãnost jsou její absolventi jako nositelé svobodného, kritického my‰lení

a dále kultivace státní správy, samosprávy a obãanské spoleãnosti.
Základem vztahu s komerãní sférou ve vybran˘ch oborech pak musí b˘t
systematická dlouhodobá spolupráce s podniky, promítající se do zv˘‰ení
kvality dal‰ího v˘zkumu a vzdûlávání.

■ V BKTV je klíãov˘ vztah se spoleãností definován jako podnikatelské cho-
vání ‰kol a komercializace v˘sledkÛ jejich v˘zkumu.

4. Zamûfiení na kvalitu jako klíãov˘ problém vs. ignorování
tématu kvality

● Perspektivy povaÏují v souãasné situaci za nezbytné intenzivnû se vûno-
vat stanovení indikátorÛ kvality v jednotliv˘ch ãinnostech vysok˘ch ‰kol,
vyvíjení validních nástrojÛ hodnocení kvality a také garanci profesionality
tohoto procesu na národní úrovni a kompatibility s úrovní mezinárodní.

■ BKTV zmiÀuje problém kvality pouze okrajovû a deklarativnû, nepova-
Ïuje ji za tak v˘znamn˘ nástroj diferenciace a zvy‰ování efektivnosti
vysokého ‰kolství, aby tuto otázku samostatnû rozpracovala.

5. Diverzifikace systému podle vícedimenzionálního modelu 
vs. tfii typy ‰kol

● Perspektivy nabízejí na základû vyvíjen˘ch evropsk˘ch zku‰eností
a metodik mnohorozmûrnou typologii vysok˘ch ‰kol, vyuÏívající diferen-
covan˘ch indikátorÛ ãinností ‰kol – nejen rankingÛ. Doporuãují vázat
diferencovan˘ zpÛsob jejich financování na v˘sledky hodnocení toho, jak
‰koly plní deklarovan˘ úãel (poslání) v systému.

■ BKTV pfiedem hovofií o tfiech typech institucí a spoléhá na kvantitativní
ukazatele.

6. Skuteãná vs. „vnucená“ autonomie 
● Perspektivy pro zaji‰tûní autonomie ve vzdûlávací a vûdecké ãinnosti

navrhují i dÛslednou autonomii institucionální. Zachovat a mírnû roz‰ífiit
pravomoci akademického senátu, vûdecké rady a správní rady tak, aby
vysoké ‰koly nesly vût‰í odpovûdnost v oblasti akreditace studijních pro-
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státem.Velk˘m nedostatkem je v‰ak zatím
systém posuzování kvality, a to jak pfied-
pokladÛ vysoké ‰koly provozovat vzdûlá-
vání urãitého zamûfiení, typu a úrovnû
(akreditace), tak prÛbûhu vzdûlávacích
a dal‰ích ãinností i jejich v˘sledkÛ.
I kdyÏ je zjevné, Ïe se stát nesmí vzdát své
role garanta dostupnosti, prostupnosti,
kvality a funkãnosti systému terciárního
vzdûlávání, nesmí b˘t tato role chápána
jako dirigistické pfiikazování ãi byrokra-
tická kontrola. Garanci státu musí
nezbytnû vyvaÏovat daleko v˘raznûj‰í
institucionální autonomie vysok˘ch ‰kol.
Toho lze docílit prostfiednictvím transpa-
rentnû dojednaného smluvního vztahu
mezi státem a vysokou ‰kolou.
Uskuteãnûní potfiebn˘ch zmûn je ov‰em
podmínûno zásadní promûnou v pfiístupu
státu k financování vysok˘ch ‰kol. Zastavit
a obrátit se musí trend poklesu vefiejn˘ch
v˘dajÛ na studenta (jak v pomûru k HDP,
tak v tzv. pfiepoãtené paritû kupní síly),

kter˘ fiadí âR na jedno z posledních míst
mezi zemûmi OECD. Pfiitom v podílu
v˘dajÛ z vlastních pfiíjmÛ a soukrom˘ch
zdrojÛ do vysokého ‰kolství jsme jiÏ
nûkolik let stabilnû na úrovni ostatních
vyspûl˘ch zemí. âeské vysoké ‰koly
v oblasti financování potfiebují pfiedev‰ím
stabilitu a pfiedvídatelnost: kontraktové
financování vzdûlávací ãinnosti, auto-
nomní investiãní financování a vût‰í pro-
stor pro fondové hospodafiení mohou b˘t
prvními nástroji jejich odpovûdné auto-
nomie. Nikoli orientace na jednorázovou
komercializaci jejich v˘sledkÛ, na silnû
promûnliv˘ trh práce a jeho krátkodobé
poÏadavky, na zvy‰ování „produktivity“
jejich poznávací, umûlecké, kulturní
a duchovní aktivity na základû manaÏer-
sk˘ch kritérií z podnikatelské sféry.
Otázku pfiímého podílu studentÛ na
financování vysok˘ch ‰kol UK v souãas-
nosti nepovaÏuje za aktuální. ProtoÏe se
v‰ak stala politick˘m a mediálním téma-

tem, provedla UK ve svém materiálu roz-
bor moÏn˘ch variant, na jehoÏ základû
nedoporuãuje platby za opravné termíny
zkou‰ek, ve stfiednûdobém horizontu
nedoporuãuje zavádût ‰kolné, doporuãuje
zru‰it poplatek za dal‰í studium a jako
nejménû problematickou variantu dopo-
ruãuje zváÏit zavedení tzv. zápisného.

Shrnutí námûtÛ
Pfiedkládané námûty na novelizaci zákona
o vysok˘ch ‰kolách, formulované ve více
neÏ ‰edesáti zásadách, lze rozdûlit do tfií
okruhÛ – námûty související se studiem,
námûty t˘kající se vztahu stát (spoleã-
nost) – vysoká ‰kola a námûty t˘kající se
vnitfiních záleÏitostí vysok˘ch ‰kol.
Za klíãov˘ lze povaÏovat návrh, aby místo
kaÏdoroãního vyjednávání o v˘‰i pro-
stfiedkÛ na vzdûlávání v pfií‰tím roce bylo
financování v˘uky a rozvoje fie‰eno kon-
traktovû, smluvním vztahem platn˘m na
del‰í období. Zavedení takovéto rámcové

gramÛ a oborÛ, v habilitaãních a jmenovacích fiízeních, v kontraktovém
a investiãním financování a fondovém hospodafiení atd. Souãasnû dopo-
ruãují zachovat nebo posílit garanci postavení fakult, role studentÛ
a v˘znamu a kompetencí reprezentace vysok˘ch ‰kol.

■ BKTV neustále deklaruje, Ïe chce v˘raznû zv˘‰it autonomii ‰kol, ale její
návrhy na kompetence, odpovûdnosti i okruh moÏn˘ch ãlenÛ Rady ter-
ciárního vzdûlávání a správních rad ‰kol svûdãí o naprostém opaku.
Svoboda a nezávislost v tomto pojetí smûfiuje k iluzi svobodného pohybu
v prostoru „vykolíkovaném“ zvnûj‰ku.Text BKTV navíc vyústil v návrhy
na v˘razné omezení role akademick˘ch senátÛ, likvidaci zaruãeného
zastoupení studentÛ v senátech, likvidaci zákonného postavení fakult
a oslabení reprezentace vysok˘ch ‰kol.

7. Vztah se státem: smluvní princip vs. regulace zvnûj‰ku
● Perspektivy navrhují, aby potfiebné garance ze strany státu umoÏÀující

i plnou institucionální autonomii byly vyváÏeny odpovûdnostmi jednotli-
v˘ch vysok˘ch ‰kol – a to na smluvním principu. Navrhují transparentní,
vefiejnû kontrolovateln˘ proces vyjednávání o rámcové smlouvû mezi stá-
tem a ‰kolou na dobu pûti let i parametry této smlouvy.

■ BKTV navrhuje, aby znaãnû roz‰ífien˘ vliv státu zaji‰Èovaly orgány, jejichÏ
sloÏení bude zcela v rukou momentální politické reprezentace.

8. Financování: vyrovnání dluhu státu vÛãi vysok˘m ‰kolám 
vs. pfiesun nákladÛ na studenty

● Perspektivy dokládají chronické, a je‰tû navíc prohlubující se podfinan-
cování vysok˘ch ‰kol z vefiejn˘ch zdrojÛ i nadstandardnû (ve srovnání
s vyspûl˘mi zemûmi) vysok˘ podíl vlastních a soukrom˘ch zdrojÛ.
Navrhují pfiidat z vefiejn˘ch zdrojÛ procento HDP bûhem deseti let.

■ BKTV naproti tomu rezignuje na konkrétní pfiedstavu o zvy‰ování finan-
cování vysok˘ch ‰kol z vefiejn˘ch zdrojÛ a jako klíãov˘ zdroj rozpraco-
vává my‰lenku odloÏeného ‰kolného. Vztah student – ‰kola – stát je
v jejím pojetí ryze individuální záleÏitostí studenta.

9. DÛraz na zlep‰ování souãasného stavu vs. radikální pfiemûna
systému

● Perspektivy konstatují relativnû uspokojivé plnûní role univerzit, doporu-
ãují odli‰it jejich funkci v systému od ostatních ‰kol terciárního vzdûlá-
vání a vybízejí k nastavení podmínek, které by reagovaly na v˘razné
probûhlé a oãekávané zmûny. Souãasnû ukazují, Ïe tyto zmûny lze fie‰it
novelou stávajícího, v mnohém stále vyhovujícího a moderního zákona
o vysok˘ch ‰kolách.

■ BKTV naproti tomu pfiedkládá jako samozfiejmost shodu (nikdy nedolo-
Ïenou) na potfiebnosti radikální reformy terciárního vzdûlávání, která je
zjevnû vedena logikou rychlé, úãelové adaptace systému celého terciár-
ního vzdûlávání na systém fiízení odpovídající spravování státem kontro-
lovan˘ch obchodních spoleãností.

10. Diskuse o principu a pfiípadn˘ch variantách spoluúãasti 
studentÛ vs. odloÏené ‰kolné jako jediné správnû fie‰ení

● Perspektivy konstatují, Ïe otázka pfiímého podílu studentÛ na financo-
vání vysok˘ch ‰kol není v souãasnosti aktuální. ProtoÏe se v‰ak stala poli-
tick˘m a mediálním tématem, rozebírají jednotlivé varianty a doporuãují
nezavádût platby za opravné termíny zkou‰ek, ve stfiednûdobém hori-
zontu nezavádût ‰kolné, zru‰it poplatek za dal‰í studium a jako
nejménû problematickou variantu zváÏit zavedení tzv. zápisného, jehoÏ
v˘‰e by byla nastavena tak, aby nepfiedstavovala sociální bariéru bez
ohledu na dostupnost sociálních kompenzací.

■ BKTV naproti tomu pfiedkládá jako jedinû správn˘ model variantu odlo-
Ïeného ‰kolného pfiiná‰ejícího kromû prvofiad˘ch problémÛ nutnost
nákladného a sloÏitého zfiizování nové státní instituce. BKTV se neza-
b˘vá vazbou odloÏeného ‰kolného na rovné ‰ance ani vyhodnocením
reáln˘ch obav potenciálních studentÛ z povinnosti splácet odloÏené
‰kolné a pÛjãku i v pfiípadû neúspû‰ného studia.
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smlouvy zakotvující hlavní cíle vefiejné
vysoké ‰koly pro dal‰í pûtileté období,
povinnosti vysoké ‰koly a státu, vãetnû
minimálního poãtu pfiijíman˘ch studentÛ
a minimální hranice finanãních prostfiedkÛ
na vzdûlávací ãinnost a na rozvoj, by
zásadním zpÛsobem pfiispûlo k moÏnosti
efektivnû plánovat hlavní ãinnosti a rozvoj
vefiejné vysoké ‰koly pro nejbliÏ‰í období.
Stávající systém, kdy kaÏdoroãnû probíhají
mezi státem a vysok˘mi ‰kolami dohado-
vací fiízení o financovateln˘ch poãtech
studentÛ pro pouze jeden nadcházející
rok, je neefektivní a znemoÏÀuje strate-
gické plánování rozvoje vzdûlávací ãin-
nosti.
DÛleÏité je i to, Ïe stávající systém, kdy
jsou vysok˘m ‰kolám pfiidûlovány limity
finanãních prostfiedkÛ na investice v tzv.
programovém financování a v rámci
tohoto limitu kaÏdou investici ve zdlouha-
v˘ch fiízeních jednotlivû schvaluje minis-
terstvo ‰kolství, by mûl b˘t zmûnûn tak,

aby o konkrétních prostfiedcích mohla
rozhodovat sama vysoká ‰kola.
Zásadní v˘znam má návrh na zpruÏnûní
akreditaãního systému a omezení feno-
ménu tzv. „létajících profesorÛ“. Kromû
stávající akreditace jednotliv˘ch studijních
programÛ by systém mûl b˘t roz‰ífien
o moÏnost akreditace vût‰ích oblastí
vzdûlávání na úrovni vysoké ‰koly s tím, Ïe
rozhodnutí o uskuteãÀování studijních
programÛ v tûchto akreditovan˘ch oblas-
tech by jiÏ bylo v kompetenci vûdecké
rady vysoké ‰koly.Akreditace by mûla b˘t
vÏdy vázána na konkrétní akademické
pracovníky splÀující stanovená kritéria
(garanty), pfiiãemÏ jeden akademick˘ pra-
covník by nesmûl takto za‰tiÈovat více
neÏ jednu akreditaci.
Pfiedkládané námûty obsahují téÏ úpravy
stávajícího systému habilitaãních a jmeno-
vacích fiízení. Návrh téÏ zahrnuje zpfies-
nûní kompetencí správních rad a nové
vymezení podmínek pro ãlenství v tûchto

orgánech; mûly by do nich b˘t nomino-
vány takové osobnosti, které budou pro
univerzitu skuteãn˘m pfiínosem a jejichÏ
dosavadní pÛsobení by mûlo b˘t zárukou,
Ïe nejsou navázány na politické ani lob-
bisticko-ekonomické kruhy. Opomenuta
nezÛstala ani problematika postavení
fakult v rámci vysoké ‰koly a kompetencí
senátÛ (kde se návrh zásadnû odli‰uje od
Bílé knihy), jakoÏ i otázky související se
státními zkou‰kami, zvefiejÀováním závû-
reãn˘ch prací, uznáváním vysoko‰kol-
ského vzdûlávání apod.
Formulace námûtÛ ukazují, Ïe vhodn˘ch
a pfiínosn˘ch zmûn lze docílit, aniÏ by 
stávající vysoko‰kolsk˘ zákon musel b˘t
ru‰en.

„Bílá kniha není bible – je to brána k diskusi o budoucí právní úpravû zákona o terciárním vzdûlávání,“ fiekl tehdej‰í ministr ‰kolství pfii debatû v ãervnu loÀského roku.
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Redakãní shrnutí materiálÛ a vystoupení pro-
rektora UK Stanislava ·techa a kancléfie UK
Tomá‰e Jelínka k materiálu Perspektivy.
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O HUMANITNÍCH 
A SPOLEâENSKOVùDNÍCH 
OBORECH A JEJICH
FINANCOVÁNÍ

Václav Hampl

Problémy financování 
humanitních a spoleãensk˘ch vûd

jsou patrné.V˘sledky jejich bádání
a v˘zkumu se nedají mûfiit stejn˘m 

mûfiítkem jako pfiírodní vûdy. Jejich údajná
finanãní nenároãnost, kvÛli níÏ dostávají od státu

v˘raznû ménû prostfiedkÛ na v˘uku, je s rozvojem
technologií stále ãastûji spí‰e m˘tem neÏ realitou.

Humanitní obory a politické klima
Humanitní a spoleãenskovûdní obory na
univerzitu hodnou toho jména neod-
myslitelnû patfií. V˘raznû pfiispívají
k naplÀování jejího raison d’être. Jejich
smûfiování k humanitní vûdou podlo-
Ïené sociální kompetenci je ãiní pro uni-
verzitu nenahraditeln˘mi, zejména pro
to, aby mohla naplÀovat jedno ze sv˘ch
elementárních poslání – reflektovat
a zpûtnû ovlivÀovat spoleãnost. NeboÈ
plnohodnotná univerzita pfiece není
pouze (byÈ to rozhodnû není málo) pfií-
pravou na vysoce specializované pro-
fese, ale také institucí, jeÏ kultivuje
a rozvíjí formování a kvalitu neodmysli-
teln˘ch spoleãensk˘ch parametrÛ.
Neb˘valé tlaky, kter˘m vystavuje národní

ekonomiky prohlubující se globalizace,
vedly zejména v poslední dekádû 
k dramatickému nárÛstu oãekávání, Ïe
univerzity kromû sv˘ch standardních,
tradiãních a osvûdãen˘ch rolí budou
hrát podstatnû zásadnûj‰í úlohu 
v bezprostfiedním ekonomickém rozvoji.
Nejv˘raznûji se to projevuje v tlaku na
to, aby univerzity produkovaly inovace,
patenty, uÏitné vzory atd. Souãasn˘ eko-
nomick˘ útlum tyto poÏadavky akcele-
ruje. Tato politická rétorika zdÛrazÀuje,
Ïe vefiejné prostfiedky vloÏené do vyso-
k˘ch ‰kol by se mûly mûfiitelnû zhodno-
tit násobnû vy‰‰ím ekonomick˘m
v˘konem, a to pokud moÏno v hori-
zontu mûsícÛ, nejv˘‰e nûkolika málo let.
Celá tato agenda má jasná pozitiva, ale

také obãas pfiehlíÏená nebo zanedbávaná
nemalá rizika. ZmiÀuji to proto, Ïe
v obecném povûdomí a politickém uva-
Ïování a rozhodování se tato inovaãní
a transferová problematika koncentruje
na technické, pfiírodovûdné a lékafiské
obory. Hodnota humanitních a spole-
ãensk˘ch vûd je tak – minimálnû impli-
citnû – podceÀována.

V˘znam humanitních 
a spoleãensk˘ch vûd
Humanitní obory se zab˘vají tím, co 
znamená b˘t ãlovûkem. ¤e‰í my‰lenky,
slova a pfiíbûhy, které nám pomáhají hle-
dat smysl na‰eho Ïivota a svûta, ve kte-
rém Ïijeme. Zab˘vají se tak zásadními
vûcmi pro kaÏdého z nás, jako jsou
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pocity, zku‰enosti, hodnoty, morálka,
vztahy, komunikace.Vzhledem k faktu, Ïe
tyto vûdy existují uÏ od poãátkÛ civili-
zací, je tûÏké pfiedstavit si, jaké by bylo
na‰e pot˘kání se s tûmito základními
atributy lidství, neb˘t tûchto vûd. Nechci
fiíct, Ïe by jiné neÏ vûdecké pfiístupy –
napfi. umûní – nemûly svou hodnotu, ale
nepochybnû nestaãí. V poslední dobû
pfiib˘vá rÛzn˘ch ‰arlatánsk˘ch postupÛ
nabízejících pomoc s uchopením na‰í
reality a mnû pfiipadá naprosto dûsivá
pfiedstava, Ïe by na‰e sebereflexe byla
odkázána na tyto „metody“.
Spoleãenskovûdní disciplíny jsou pod-
statné nejen pro identifikaci a kultivaci
na‰ich spoleãn˘ch hodnot, ale i pro
jejich mezigeneraãní pfienos v procesu
v˘uky a v˘chovy mlad‰ích generací.
V tom opût mají nezastupitelnou roli
pro kohezi a dlouhodobou stabilitu spo-
leãnosti.
¤e‰ení nejpalãivûj‰ích problémÛ souãas-
nosti a blízké budoucnosti nebude
moÏné bez v˘razn˘ch pokrokÛ v celé
fiadû humanitních a spoleãenskovûdních
disciplín, vãetnû jejich aplikace. Pro ilus-
traci pouÏiji svoji vlastní v˘zkumnou
problematiku. Zab˘vám se skupinou
onemocnûní, kter˘m se souhrnnû fiíká
plicní hypertenze. Na této práci mû tû‰í

i její jasn˘ potenciál jednou v˘znamnû
pomoci velmi tûÏce nemocn˘m pacien-
tÛm. Nejlep‰ím a definitivním fie‰ením
velké ãásti tûchto nemocí by ov‰em bylo
zabránit pandemii upadání do kufiáckého
návyku bûhem puberty.A právû porozu-
mûní sociálním a psychologick˘m
mechanismÛm, které u obrovské ãásti
mládeÏe k tomuto problému vedou, je
jasnou doménou humanitních a sociál-
ních vûd.
To je ov‰em je‰tû relativnû partikulární
problém. KaÏdého se ov‰em váÏnû t˘kají
otázky bezpeãnosti ohroÏované napfi.
náboÏensk˘m fundamentalismem, soci-
ální nerovností, historicky vznikl˘mi
nedokonalostmi mezinárodního práva,
ale tfieba i sociálními systémy umoÏÀují-
cími patologick˘m osobnostem uzurpo-
vat moc. V budoucnu jistû pfiibudou
tenze v souvislosti s tenãícími se pfiírod-
ními zdroji. V globalizované spoleãnosti
nebude nouze o napûtí – a nepochopení
a neznalost jsou nejjistûj‰í cestou
k nenávisti, panice a devastaci.
S potenciálnû nebezpeãn˘mi zmûnami
klimatu také mohou pfiírodovûdci
pomoci „pouze“ detekcí a monitorová-
ním, popfi. popsáním nûkter˘ch mecha-
nismÛ, ale efektivní intervence zase
budou záviset na na‰í schopnosti rozu-

mût sami sobû, sv˘m spoleãnostem,
sv˘m zájmÛm a rozhodovacím mecha-
nismÛm. Není divu, Ïe European Energy
Research Alliance, nedávno ustavená ve
snaze sdruÏit evropské vûdecké síly na
v˘zkum jednoho z klíãov˘ch témat, spe-
cificky vyz˘vá k úãasti kromû technic-
k˘ch a pfiírodovûdn˘ch expertÛ také
t˘my z oblasti humanitních a spoleãen-
sk˘ch vûd.
Kromû tûchto zásadních témat je
nasnadû, Ïe humanitní a spoleãensko-
vûdní disciplíny jsou v fiadû pfiípadÛ
dÛleÏité i pro bezprostfiední ekono-
mick˘ pokrok, a to ãasto v kombinaci
a tvÛrãí interakci s obory pfiírodovûd-
n˘mi a technick˘mi. A souãasná ekono-
mická krize ilustruje, Ïe potfieba
rozumût ekonomickému chování rÛz-
n˘ch hráãÛ na svûtovém trhu zdaleka
není saturována.

Souãasná situace humanitních
a sociálních oborÛ v âR
Jako pfiírodovûdec mám sklon se pro
první orientaci podívat do mezinárodní
databáze vûdeck˘ch ãlánkÛ Web of
Science. I kdyÏ její primární zamûfiení je
spí‰e pfiírodovûdné, stejnû nabízí uÏi-
teãn˘ pohled i na stav humanitních
oborÛ. Do konce kvûtna leto‰ního roku

Za nedostateãné financování humanitních oborÛ paradoxnû mÛÏe velk˘ zájem studentÛ o jejich studium
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zaznamenala celkem 5 674 vûdeck˘ch
publikací z celé âR, z toho 739 v kate-
gorii humanitních a spoleãensk˘ch vûd.
Tyto obory tedy v databázi pfiedstavují
13 % v‰ech záznamÛ z âR. Jak to vypadá
ve srovnání s jin˘mi zemûmi?
Pomineme-li Anglii, kde je jasné v˘razné
jazykové zkreslení (WoS vysoce prefe-
ruje v˘stupy v angliãtinû), zji‰Èujeme, Ïe
âR nijak zvlá‰È nevyboãuje.V Nûmecku
a Rakousku je sice podíl humanitních
v˘stupÛ ponûkud vy‰‰í, konkrétnû 
14,6 % a 13,8 %, ale ve Francii a Itálii je
naopak niÏ‰í neÏ u nás – 9,2 %, resp.
8,7 %. UÏ jen z tohoto velmi hrubého
pohledu lze soudit, Ïe nejen v pfiírodo-
vûdn˘ch, ale i v humanitních a spoleãen-
skovûdních oborech na‰e vûda úspû‰nû
pfiekonává rány, které jí zasadil komunis-
tick˘ reÏim.
Ve stejném smyslu vyznívá i dal‰í moÏn˘
úhel pohledu – prÛbûÏné externí hod-
nocení v˘zkumn˘ch zámûrÛ v roce
2007. Na tom, Ïe dvû tfietiny z 29
v˘zkumn˘ch zámûrÛ UK byly hodno-
ceny nejlep‰ím stupnûm A, se zcela rov-
n˘m dílem podílí spoleãenskovûdní
a pfiírodovûdné obory.

Pfiíãiny problémÛ s financováním
humanitních oborÛ
VáÏné podfinancování celé ãeské vûdy
a vysokého ‰kolství dopadá na huma-
nitní a spoleãenské vûdy v˘raznû tvrdûji
neÏ na ostatní vûdní oblasti. Tento stav
má dva hlavní kofieny. Pfiedev‰ím tyto
obory paradoxnû doplácejí na obrovsk˘
zájem mladé generace o jejich studium,
a to v souvislosti s tím, Ïe platby, kte-
r˘mi stát pfiispívá na vzdûlávání v tûchto
oborech, jsou malé. Relativní v˘uková
zátûÏ je proto vysoká, coÏ omezuje
kapacitu na vûdeckou práci a dal‰í akti-
vity. Bezprostfiednû to souvisí s problé-
mem, na kter˘ reprezentace vysok˘ch
‰kol dÛraznû upozorÀují vefiejnost
a politiky uÏ dlouhou dobu, totiÏ Ïe je
normativní financování v˘uky na vyso-
k˘ch ‰kolách dlouhodobû nedostateãné.
Navíc pfietrvává ãasto neoprávnûn˘
pfiedsudek, Ïe jak pro v˘uku, tak pro
bádání v tûchto oborech staãí pfiíslo-

veãná, a levná, tuÏka a papír. I prostfiedky
na vûdecké granty jsou v této oblasti
podstatnû niÏ‰í. V této souvislosti lze
jako pozitivní zku‰enost uvést drama-
tick˘ nárÛst vûdecké aktivity, kter˘ jsme
zaznamenali v humanitních oborech,
kdyÏ jsme v na‰í vnitfiní univerzitní gran-
tové agentufie zru‰ili ustanovení, Ïe v˘‰e
osobních nákladÛ se odvíjí od celkov˘ch
nákladÛ projektu. Jin˘mi slovy, práce
podobnû kvalifikovaného vûdce je stejnû
drahá bez ohledu na to, jak drahé
vûdecké metody pouÏívá.

Vliv reformy financování v˘zkumu,
v˘voje a inovací
Pfied nûkolika t˘dny prezident âR pode-
psal rozsáhlou novelu zákona 130/2002
Sb., o vefiejné podpofie v˘zkumu
a v˘voje. K prvním verzím materiálÛ
o této reformû mûla UK celou fiadu
v˘hrad, zejména proto, Ïe excesivní
dÛraz na inovaãní aktivity potlaãoval roli
vefiejného financování základního
v˘zkumu.V na‰em tehdej‰ím stanovisku,
které pfievzala celá âeská konference
rektorÛ, se jednoznaãnû tvrdí, Ïe je
nepfiijatelné, aby se reforma vefiejného
financování vûdy a v˘zkumu v˘slovnû
nehlásila k principu, Ïe vefiejné financo-
vání musí smûfiovat prioritnû k základ-
nímu v˘zkumu, protoÏe ten svou
podstatou nemÛÏe b˘t v drtivé vût-
‰inû financován ze soukrom˘ch
zdrojÛ, a pfiitom vytváfií celospole-
ãenskou základnu, bez níÏ 
mezinárodnû konkurenceschopn˘
aplikovan˘ v˘zkum, v˘voj a inovace
nejsou moÏné. Navíc související
metodika hodnocení vûdeck˘ch
v˘konÛ byla nepfiijatelnû poplatná
pouze zvyklostem v pfiírodovûdn˘ch
oborech a také politickému zadání
na preferenãní stimulaci inovaã-
ních aktivit. VáÏnû proto podce-
Àovala v˘kony v humanitních
a spoleãensk˘ch vûdách.
Posléze se v sérii debat 
a pfiipomínkování podafiilo
pfiivést novelu zákona
130/2002 Sb. do
takové podoby, jeÏ

slibuje pfiiblíÏit se cíli, kter˘ jsme ve zmi-
Àovaném stanovisku uvítali. Tedy omezit
aÏ zru‰it poskytování vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ urãen˘ch na v˘zkum tûm insti-
tucím, které konzistentnû nejsou
schopny doloÏit v˘sledky kvalifikova-
telné jako v˘sledky vûdy a v˘zkumu, a to
ve prospûch tûch institucí, které vykazují
konzistentnû kvalitní vûdecké v˘sledky.
UK proto pfiijetí této novely podpofiila
a v principu jí vítá.
To ov‰em nic nemûní na klíãovém
dodatku, v nûmÏ UK dÛraznû upozor-
Àuje, Ïe nezbytná a z hlediska dosaÏení
cíle kritická kvantifikace mnoÏství
a v˘znamu v˘sledkÛ je vzhledem
k enormní rÛznorodosti typÛ v˘stupÛ
mezi vûdními obory mimofiádnû
obtíÏná. Jsem si zcela jist, Ïe tato
reforma nebude úspû‰ná, pokud se
nepodafií dopracovat stávající metodiku
hodnocení v˘sledkÛ tak, aby byla objek-
tivní i pro humanitní a spoleãensko-
vûdní obory. Zásadní problém je v tom,
Ïe ve vût‰inû pfiírodovûdn˘ch oborÛ je
relevantním vûdeck˘m v˘stupem publi-
kace v impaktovaném ãasopise. Poãet
publikací váÏen˘ch impakt faktorem
jako rozumná míra kvality umoÏÀuje
pomûrnû pfiesnou „kvantifikaci kvality“.

„...Navíc pfietrvává ãasto neoprávnûn˘ pfiedsudek, Ïe jak pro v˘uku, tak
pro bádání v tûchto oborech staãí pfiísloveãná, a levná, tuÏka a papír.“

UKF22009_vnit_tema1  8.6.2009 23:21  Stránka 19



HUMANITNÍ A SPOLEâENSKOVùDNÍ OBORY NA UK / HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT CU

20

V humanitních a spoleãenskovûdních
oborech toto není vût‰inou moÏné.
DÛsledkem je, Ïe v nich zatím váÏení
poãtu v˘sledkÛ jejich kvalitou není
uplatÀováno. V˘sledky stejného druhu
jsou ohodnoceny identicky bez ohledu
na jejich kvalitu.

Pfiedstava o fie‰ení
Jsem pfiesvûdãen, Ïe úlohy adekvátnû
definovat kritéria kvality v humanitních
a spoleãensk˘ch vûdách se musí chopit
sami vûdci tûchto disciplín. Proto jsme
v bfieznu uspofiádali na UK semináfi
o hodnocení vûdeck˘ch v˘konÛ v huma-
nitních a spoleãensk˘ch vûdách
a následnû ustavili vlastní pracovní sku-
pinu, aby právû tento problém fie‰ila. UÏ
její první jednání, která se zatím zab˘-
vala zejména monografiemi, mezinárod-

ními periodiky a sborníky, ukazují, Ïe
problém je fie‰iteln ,̆ resp. Ïe lze nalézt
cesty kdyÏ ne k optimálnímu, tak ales-
poÀ k vyhovujícímu fie‰ení. V pfiípadû
monografií je tfieba expertním posouze-
ním odli‰it klíãová, excelentní, obor
zásadnû rozvíjející a mezinárodní díla
a tûm razantnû zv˘‰it bodové ohodno-
cení. V pfiípadû sborníkÛ je rozhodnû
tfieba hledût na jejich mezinárodní cha-
rakter, recenzní fiízení a oborov˘ dopad.
Podobnû bude potfieba dopracovat
standardy i pro dal‰í typy v˘stupÛ, které
jsou v humanitních a spoleãensk˘ch
vûdách relevantní – jako napfi. zásadní
mezinárodní v˘stavy apod.
Trochu potfiebného optimismu pro
toto nároãné snaÏení mÛÏe dodat zku-
‰enost na‰í univerzity s oborovou spe-
cifikací habilitaãních a profesorsk˘ch
fiízení, kde jsme stáli pfied podobn˘m
problémem. Na jedné stranû musí uni-
verzita usilovat o to, aby její docentsk ,̆
resp. profesorsk˘ titul pfiedstavoval pfii-
bliÏnû stejnou úroveÀ odbornosti
napfiíã v‰emi na ní pûstovan˘mi obory.
Pfiitom ale pau‰ální poÏadavky na poãty
vûdeck˘ch publikací a jejich citovanost
jasnû odporují velmi rozdíln˘m charak-
terÛm jednotliv˘ch disciplín. Bûhem asi
rok trvající intenzivní komunikace mezi
pfiedstaviteli jednotliv˘ch oborÛ jsme
se konsensuálnû shodli na stávajícím
systému. Po roce fungování se potvr-
zuje, Ïe navzdory obrovské heteroge-
nitû vûdních oborÛ lze v tûchto
zásadních otázkách nalézt spoleãnou
fieã a svojí rÛzností se vzájemnû inte-
lektuálnû obohacovat.
KaÏdopádnû dosavadní zku‰enosti
s reformou financování vûdy a v˘zkumu
jasnû ukazují, Ïe je nutné, aby Rada pro
vûdu a v˘zkum (RVV) a dal‰í státní
orgány více neÏ dosud dbaly na ade-
kvátní zastoupení expertÛ humanitních
a spoleãenskovûdních disciplín v hod-
notících a rozhodovacích tûlesech
a také pozornû naslouchaly jejich hlasu.
V patnáctiãlenné RVV je dnes kromû
státních úfiedníkÛ pouze jedin˘ repre-
zentant spoleãensk˘ch vûd. Podobnû
v pracovní skupinû pro hodnocení
v˘sledkÛ vûdy a v˘zkumu je poãet
pfiedstavitelÛ humanitních a spoleãen-

sk˘ch vûd minimální. Kromû otázek
financování vûdy je tfieba zlep‰it i finan-
cování v˘uky. Zde nezb˘vá neÏ znovu
zdÛraznit, Ïe principiálním a stabilním
fie‰ením je v˘razné nav˘‰ení normativ-
ního financování tak, aby se koneãnû
pfiiblíÏilo úrovni zemí, které to se zna-
lostní spoleãností myslí doopravdy,
a aby se vefiejné v˘daje na terciární
vzdûlávání a vûdu pfiiblíÏily lisabonsk˘m
cílÛm EU. Rozhodnû stojí za to kriticky
se podívat i na souãasné parametry
financování vysok˘ch ‰kol. Pfiíklad
moÏné modifikace ve prospûch spra-
vedlivûj‰ího financování humanitních
oborÛ vidím v tom, aby – podle mû
správná – bonifikace ‰kol za dovedení
studenta k absolutoriu nebyla násobena
tímÏ koeficientem nároãnosti oboru
jako u pfiíspûvku na studenty a u‰et-
fiené prostfiedky byly vynaloÏeny na
plo‰né zv˘‰ení této bonifikace (o tom,
Ïe by celkové prostfiedky na tyto boni-
fikace mûly b˘t zásadnû nav˘‰eny, není
pochyb). Vãasné dokonãování studia je
obdobnû Ïádoucí u v‰ech oborÛ
a finanãní nároãnost uskuteãÀování
v˘uky s tím nemá primárnû nic spoleã-
ného. Tento princip jsme letos zaãali
zavádût na UK pfii vnitfiním rozdûlování
prostfiedkÛ a finanãní pfiínos pro huma-
nitní a spoleãenskovûdní fakulty (s vel-
k˘mi poãty absolventÛ) není sice
prÛlomov ,̆ ale také rozhodnû není
zanedbateln .̆

Redakãnû upravené a krácené vystoupení 
rektora Václava Hampla na konferenci
Souãasnost a budoucnost humanitních oborÛ,
kterou na Masarykovû univerzitû v Brnû pofiá-
dalo M·MT âR dne 9. dubna 2009.

Autor ãlánku je od února roku 2006 rektorem
Univerzity Karlovy. Vûdeck˘m zamûfiením je fyzi-
olog, specialista na regulaci plicní a placentární 
cirkulace, zejména pÛsobení hypoxie. Vede stu-
denty doktorského studia a uãí fyziologii.

prof. RNDr.Václav
Hampl, DrSc.

„Spoleãenskovûdní disciplíny jsou podstatné nejen
pro identifikaci a kultivaci na‰ich spoleãn˘ch hodnot,
ale i pro jejich mezigeneraãní pfienos v procesu v˘uky
a v˘chovy mlad‰ích generací.“
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O problematice financování humanitních
a spoleãenskovûdních oborÛ se mluví
v souvislosti s pfiipravovanou Bílou kni-
hou terciárního vzdûlávání. Jak˘ je vá‰
názor na tento problém?
JP: S hrÛzou hledím vstfiíc ohlá‰ené
katastrofû, která je o to zbyteãnûj‰í, oã –
vezmu-li v úvahu kritické vyjádfiení UK
k onomu bílému dokumentu – fundamen-
tálnûj‰í. Spoleãnost, která takto devastuje
svoji vzdûlanost a kulturu, si sama uzavírá
‰ance na dal‰í existenci.
JH:Z hlediska financování vûdy vidím jako
jeden z váÏn˘ch pro-
blémÛ pfiedev‰ím sta-
novení proporcí mezi
rÛzn˘mi obory.
KaÏd˘ podobor má
své zvyklosti a zpÛ-
soby publikování,
a tedy rÛznû hodnotné v˘stupy. Pfii
respektování tûchto zvyklostí je jistû
moÏno v˘sledky i kvantifikovat a spolu
s dal‰ími kritérii (peer review pracovi‰È
a jednotlivcÛ) je pak pouÏít i na rozdûlo-
vání financí v rámci daného oboru.
Souãasn˘ systém bodování moÏná mÛÏe
dobfie slouÏit pro rozdûlování penûz mezi
jednotlivé instituce v zaveden˘ch obo-
rech, jako jsou pfiírodovûda, biologie,
fyzika, medicína, ale systematicky diskri-
minuje obory nové, dynamické a progre-
sivní, zejména ty interdisciplinární, které
nelze dobfie za‰katulkovat ani do jednoho
z pÛvodních oborÛ. Dal‰ím problémem je
pak pomûr mezi vefiejn˘m financováním
aplikovaného a základního v˘zkumu.
Pokud mi dovolíte zjednodu‰ení, vefiejné
peníze na cílen˘ aplikovan˘ v˘zkum
a zejména v˘voj jsou zcela vypl˘tvané
peníze; o dobr˘ nápad se prÛmysl pfiece
bude prát a investuje do nûj sám, protoÏe

na nûm pozdûji vydûlá. Státní financování
má smysl pro kvalitní, leã riskantní
základní v˘zkum, pro infrastrukturu, pro
prekompetitivní aplikovan˘ v˘zkum, pfií-
stupn˘ pak v‰em bez jak˘chkoli bariér,
a v potfiebném rozsahu i v˘zkum huma-
nitní ãi národnû nebo lokálnû specifick .̆

Jak byste fie‰ili problematiku financování
humanitních a spoleãensk˘ch vûd, jejichÏ
v˘stupy nejsou tak snadno mûfiitelné jako
v˘stupy pfiírodních vûd?
JP: Soudím, Ïe je moÏno najít jasná a sro-

zumitelná kritéria
hodnocení vûdec-
k˘ch produktÛ
v oblasti humanit-
ních a spoleãen-
sk˘ch vûd: komise
prorektora UK

prof. Horyny taková kritéria navrhla. Jsou
holt jiná neÏ u pfiírodních, lékafisk˘ch
a technick˘ch vûd, ale nejsou o nic hor‰í.
A tfieba matematikové se s námi shodnou
mnohdy lépe neÏ s nûkter˘mi pfiírodo-
vûdn˘mi obory. Svûtová unie matematikÛ
ostatnû to citaãnû-impaktové ‰ílenství
ostfie kritizovala jiÏ
v loÀském roce jako
nevûdecké.
JH: Pfiedpokládám,
Ïe k problematice
financování „ãist˘ch“
humanitních vûd se
vyjádfií spí‰e kolega prof. Pe‰ek.V kaÏdém
pfiípadû jako podstatnou sloÏku vidím
i zde proces peer review.

Jak˘ pfiínos mÛÏe mít vzájemná spolu-
práce pfiírodovûdn˘ch a humanitních
oborÛ, jako tomu je napfiíklad v projektu
Malach?

JP: KdyÏ se to vezme kolem a kolem, tak
– z hlediska historika vûdy – vlastnû
neexistují Ïádné ryze nehumanitní
obory. I ve fyzice, astronomii ãi chemii
nejde jen o onu nám „cizí“ pfiírodu, ale
pfiedev‰ím o konstrukty vytvofiené v lid-
ské mysli nebo dokonce dojednané mezi
skupinami vûdcÛ, které umoÏÀují paní
pfiírodu racionalizovat. Jde o badatelské
pfiekraãování mezí dosud myslitelného
modu „setkání“ s onou pfiírodou,
o vym˘‰lení postupÛ, jak zvládnout to,
co nám dosud objektivnû prozkoumat,
zkonstruovat, vymodelovat ne‰lo.
Pfiírodní vûdy jsou tedy do velké míry
vûdami o pfiírodovûdcích. B˘vá to cesta
úspûchÛ a triumfÛ ducha i cesta omylÛ,
chyb, podrazÛ a taktik, jak vyzrát na kon-
kurenci.V tomto kontextu je tedy úplnû
jedno, zda se nofiíte do tajÛ matematické
fonetiky, do chemie alkaloidÛ nebo do
star‰ích církevních dûjin. Je to dobro-
druÏství poznání, kde – stále s jist˘m
pocitem nedostateãné vybavenosti – je
vdûãnû pfiijímána pomocná ruka kaÏ-
dého oboru, kter˘ je schopen a ochoten
pomoci.

JH: Poãítaãová
lingvistika se sama
dûlí na asi tfiicet
specializovan˘ch
podoblastí. V pro-
jektu Malach se
musely propojit

ãtyfii: akustická anal˘za mluveného slova,
jazykové modelování, strojov˘ pfieklad
a metody vyhledávání ve vícejazyãném
textu. Na základû tohoto propojení bylo
dosaÏeno toho, Ïe lze relativnû úspû‰nû
prohledávat obrovsk˘ rozsah audiona-
hrávek na základû psan˘ch dotazÛ kfií-
Ïem v ‰esti jazycích.

O DOBRODRUÎSTVÍ 
POZNÁNÍ S PROFESORY 
PE·KEM A HAJIâEM
Svût humanitních a spoleãensk˘ch vûd se od tûch exaktních v mnohém li‰í. Pfiesto existují oblasti, ve kter˘ch 
se vûdci z obou pólÛ mohou navzájem obohatit a ve kter˘ch si rozumûjí. O odli‰nostech a prolínání svûtÛ 
humanitního a pfiírodovûdeckého, problémech s financováním a dal‰ích tématech jsme hovofiili s profesorem 
Jifiím Pe‰kem a profesorem Janem Hajiãem.

„KDYÎ SE TO VEZME KOLEM
A KOLEM,TAK – Z HLEDISKA
HISTORIKA VùDY – VLASTNù

NEEXISTUJÍ ÎÁDNÉ RYZE
NEHUMANITNÍ OBORY.“

„...VE¤EJNÉ PENÍZE 
NA CÍLEN¯ APLIKOVAN¯

V¯ZKUM A ZEJMÉNA V¯VOJ
JSOU ZCELA VYPL̄ TVANÉ

PENÍZE...“
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Existují nûjaké v˘znamné rysy, které
odli‰ují humanitního vûdce od pfiírodo-
vûdce?
JP: Vyjdûme z konkrétního pfiíkladu:
kolega chemik, s nímÏ po léta spolupra-
cuji na v˘zkumu dûjin chemie, je o dva
centimetry vy‰‰í, o 20 kg lehãí, má vût‰í
ple‰, krat‰í sestfiih vousu a podstatnû
lep‰í vztah k operní hudbû neÏ já. Co to
vypovídá o na‰ich oborech, v nichÏ jsme
oba stejnû úspû‰ní? 
JH: Ten protiklad bych spí‰ vidûl mezi
vûdami experimentálními, jako je napfií-
klad fyzika, a tûmi, kde se v˘sledky mûfiit
nedají – kam jistû patfií vûdy humanitní.
V experimentálních vûdách je moÏné
objektivnû a kvantitativnû posoudit
pomocí konkrétních metrik, jak dobfie
se dosaÏené v˘sledky shodují s namûfie-
n˘mi daty z reálného svûta a zda jsou
lep‰í neÏ v˘sledky publikované v minu-
losti.To samo o sobû má zásadní vliv na
metodologii a vûdecké postupy vÛbec.
V humanitních vûdách takové postupy
pouÏít nelze – fiíká se, Ïe historii nelze
vrátit. Podle mne tedy nezb˘vá neÏ 

pouÏívat klasické konsensuální metody
na zhodnocení pfiínosu publikovan˘ch
v˘sledkÛ.

Do jaké míry je oprávnûn˘ pfiedsudek,
Ïe absolventi pfiírodovûdn˘ch a technic-
k˘ch oborÛ mají vyhlídku lep‰ího uplat-
nûní neÏ absolventi humanitních
a spoleãenskovûdních oborÛ, které
mnozí povaÏují za nepraktické?
JP: Co to je „lep‰í uplatnûní“? Lep‰í
plat? Men‰í nezamûstnanost? Lep‰í
‰ance v pfiípadû emigrace? Barack
Obama je vzdûláním právník, Václav
Havel teatrolog, Angela Merkelová fyzi-
kální chemiãka. V‰ichni jsou ve sv˘ch
pÛvodních oborech v˘borní. Jako mana-
Ïefii a reprezentanti sv˘ch státÛ a spole-
ãenství úspû‰ní.Ale nevím, co si dal pan
Havel naposled patentovat. Sakra, za co
to vÛbec dostal ty své ãestné dokto-
ráty?
JH: To není pfiedsudek, ale realita!
Studenti to v‰ak bohuÏel za pfiedsudek
povaÏují. Dokonce bych fiekl, Ïe inflace
nûkter˘ch humanitních oborÛ na na‰ich
vysok˘ch ‰kolách je uÏ mimo proporce,
i kdyÏ humanitní vûdy vÛbec nepovaÏuji
za zbyteãné. Pfiíãiny bych hledal nejen
v zájmu ‰kol na co nejvût‰ím poãtu stu-
dentÛ – pfiímo zloãinem je v tomto
smûru zru‰ení povinn˘ch maturit
z matematiky. DÛsledky tohoto kroku
budou opravdu tragické. PfiizpÛsobují se
tomu totiÏ osnovy a studijní plány na
stfiedních ‰kolách, tím ubude potfieba
kvalifikovan˘ch uãitelÛ, to sníÏí zájem
o studium tûchto oborÛ na vysok˘ch
‰kolách. Je to zaãarovan˘ kruh. Nechci
tvrdit, Ïe za jednu ãi dvû generace si lidé
nebudou umût spoãítat v obchodû
útratu, ale spolehlivû ubude zájemcÛ
o exaktní obory. UÏ dnes je napfiíklad na
na‰í ‰kole (MFF UK) znateln˘ trend
postupného úbytku zájemcÛ o studium
a zároveÀ se zatím mírnû sniÏuje i úro-
veÀ znalostí ãerstvû pfiijat˘ch studentÛ.

Dfiíve bylo moÏné syntetizovat vûdo-
mosti z rÛzn˘ch oborÛ – matematiky,
pfiírodních vûd, filozofie – jelikoÏ znalosti
v tûchto oborech nebyly tolik obsáhlé.
Dnes uÏ kvÛli mnoÏství informací taková
syntéza není moÏná. Naopak pokud

chce b˘t vûdec ve svém oboru úspû‰n˘,
musí se úzce specializovat. Co si myslíte
o souãasném trendu úzké specializace?
JP: Vyjdu-li z va‰í otázky, nutnû dojdu
k závûru, Ïe jsem jako vûdec katastro-
fálnû neúspû‰n ,̆ neboÈ nedostateãnû
úzce specializovan .̆A co hÛfie, snaÏím se
vyÏadovat znaãn˘ rozhled, nadhled a ori-
entaci v ‰ir‰ích kontextech zkouman˘ch
problémov˘ch okruhÛ i od sv˘ch kolegÛ
a ÏákÛ. MoÏná jim tím kazím budouc-
nost. Pfiedstava akademického odbor-
níka, soustfiedûného v˘hradnû na
nemoci pravého ucha, na historii 21.
srpna 1968 nebo na vy‰‰í floru v Botiãi
mne v‰ak dûsí.
JH: Specializace je nutná, podstatn˘
pokrok v‰ak ãasto nastává vhodn˘m
spojením netradiãních metod a postupÛ,
ãasto pfiejat˘ch ze zcela jin˘ch oblastí
vûdy; v podobném duchu mluvil nedávno
i prof. Solomon H. Snyder ve svém pro-
jevu pfii pfiebírání ãestného doktorátu
UK. V poãítaãové lingvistice, která spo-
juje informatiku a lingvistiku, se zaãaly
v 90. letech minulého století pouÏívat
metody statistického modelování, ãímÏ

prof. RNDr. Jan Hajiã, Dr.

Je fieditelem Ústavu formální a aplikované
lingvistiky MFF UK. Specializuje se na poãíta-
ãové zpracování pfiirozen˘ch jazykÛ, napfi.
strojov˘ pfieklad, anal˘za mluveného jazyka.
Podílel se na mezinárodním projektu Malach,
vyuãoval na americké Univerzitû Johnse
Hopkinse v Baltimoru, ve státû Maryland.
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se v˘raznû zv˘‰ila pfiesnost automatické
anal˘zy psaného i mluveného jazyka –
cel˘ obor se pfieorientoval na experi-
mentální styl práce.Taková zmûna nena-
stává kaÏd˘ rok, ale ilustruji tím potfiebu
obãas ty specializaãní klapky na oãích
odloÏit.

Myslíte si, Ïe schopnosti ãlovûka v rÛz-
n˘ch oblastech budou v budoucnu
nahraditelné umûlou inteligencí?
JP: Samozfiejmû! Jen jde o rozli‰ení tûch
rÛzn˘ch oblastí. V nûkter˘ch to jde
a bude to velk˘ pfiínos. Ale kupfiíkladu
Bílou knihu terciárního vzdûlávání by
snad pfiece jen nebylo tak úplnû moudré
nechat psát roboty.
JH: ZáleÏí na pokroku technologií
a zejména zájmu komerãní sféry, ale
v nûkter˘ch oblastech Ïivota urãitû. Ta
„inteligence“ bude ãasto velmi jednodu-
chá, ale uÏiteãná. UÏ dnes umí sériové
automobily reagovat na pfiekáÏky pfied
sebou vcelku inteligentnû upozornûním,
zmûnou smûru nebo dokonce zabrzdû-
ním, také lze nûkteré funkce pfiístrojÛ
ovládat hlasem. Na skuteãnou inteli-

genci, napfiíklad na ony k˘Ïené domácí
pomocníky, ktefií zvládnou v‰e od úklidu
pfies nákupy po objednání opraváfie na
praãku, ale musíme je‰tû poãkat.

Otázka pro prof. Pe‰ka
S vûdeck˘m a technick˘m pokrokem se
mûní i podoba spoleãnosti. Jak˘ je vá‰
názor na postavení vûdy a techniky
v Ïivotû dne‰ního ãlovûka? Myslíte, Ïe
mu Ïivot usnadÀuje, nebo ho spí‰e kom-
plikuje?
Zkusili jste nûkdy postupn˘m od‰tûpo-
váním vyrobit z pazourkového valounku
listovou ãepel? Pfiesahuje to va‰i tech-
nickou kompetenci ãlovûka 21. století?
A vidíte, lovci mamutÛ jich zjevnû pro-
dukovali tisíce. Bez návodu, ti‰tûného
v angliãtinû. Technick˘ pokrok pfied nás
v kaÏdé generaci staví úplnû nové pro-
blémy a socializace (ochoãení) vûdec-
k˘ch a technick˘ch inovací je jeden
z nejv˘znamnûj‰ích, mnohdy z nejnároã-
nûj‰ích, trvale probíhajících humanitních
a snad i humanizujících procesÛ v lid-
sk˘ch dûjinách. Spoleãnosti, které to
nezvládají, zanikají.

Otázka pro prof. Hajiãe 
Myslíte si, Ïe je v brzké dobû ‰ance na
vymy‰lení univerzálního strojového
jazykového pfiekladaãe?
Univerzálního nikoli. Je v‰ak tfieba rozli-
‰ovat úãel pfiekladu: buì jde o získávaní
informací z cizojazyãn˘ch dokumentÛ,
nebo o takzvan˘ pfieklad na export. Pro
bûÏné získávání informací z internetu je
uÏ témûfi postaãující kvalita pfiekladu
napfiíklad z pfiekladaãe Google, a to
i kdyÏ to není Ïádn˘ zázrak (zejména pak
pro ãe‰tinu). Pro pfieklad v˘robní doku-
mentace, návodÛ, zákonÛ ãi mezinárod-
ních smluv je stále nutn˘ redaktor, kter˘
automatick˘ pfieklad opraví. Je ov‰em
známo, Ïe pfiekladatelé v˘stup souãas-
n˘ch automatick˘ch pfiekladaãÛ ani redi-
govat nechtûjí, neboÈ jim to dá víc práce
neÏ text pfieloÏit znovu. Bude je‰tû chvíli
trvat, neÏ se kvalita pfiekladu – zejména
pro takzvané malé jazyky, jako je i ãe‰tina
– vylep‰í natolik, Ïe pfiekladatelÛm-
redaktorÛm práci opravdu ulehãí.

Autor: redakce

prof. PhDr. Jifií Pe‰ek, CSc.

Je vedoucím Katedry nûmeck˘ch a rakousk˘ch
studií FSV UK. Zamûfiuje se na dûjiny stfiední
Evropy od stfiedovûku po moderní dobu.
Zab˘vá se také dûjinami vzdûlání a vûdy, jako
hostující profesor pÛsobil na nûkolika nûmec-
k˘ch univerzitách. Byl pfiedsedou SdruÏení his-
torikÛ âR a fieditelem Institutu mezinárodních
studií FSV UK.
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Na úvod je tfieba si uvûdomit, Ïe teologie
není totéÏ co religionistika, která nezain-
teresovanû podává vnûj‰í popis náboÏen-
sk˘ch fenoménÛ, vzájemnû je porovnává.
Naproti tomu neoddûlitelnou souãástí
teologie je kromû naukového obsahu téÏ
subjektivní, av‰ak objektivnû zdÛvodnûn˘
vyznavaãsk˘ prvek. Dospíváme tak k dosti
provokativní otázce, zda je teologie sku-
teãnou vûdou a zda tedy vÛbec patfií na
univerzitu, kde je vûdecká úroveÀ v˘uky
jedním z hlavních kritérií.
PoÏadavku vûdeckosti si byli vûdomi
vedoucí pfiedstavitelé katolické církve,

a proto jiÏ od 12. století pfii zakládání uni-
verzitních institucí vÏdy spojovali v˘uku
teologie s v˘ukou filozofie. Zejména ta
prostfiednictvím ontologick˘ch a for-
málnû logick˘ch disciplín propÛjãuje
nauce Bohem zjevené víry systémovou
strukturu a racionální zdÛvodnitelnost.
Díky filozofickému pfiínosu se i na kato-
lickou teologii vztahuje klasická definice
vûdy, podle níÏ je kaÏdá vûda v pfiesném
slova smyslu uspofiádan˘m souhrnem
poznatkÛ, t˘kajících se jednoho urãitého
pfiedmûtu a legitimnû vyvozen˘ch ze zcela
jist˘ch pfiedpokladÛ.

Od katedrální ‰koly k praÏské 
univerzitû
PÛvodním a v˘luãn˘m úãelem univerzit-
ního studia teologie byla aÏ donedávna
intelektuální pfiíprava budoucího katolic-
kého kléru. Bûhem prvního kfiesÈanského
tisíciletí si své nástupce pfiipravovali
schopnûj‰í duchovní sami, jak je to napfií-
klad známo o biskupu Augustinovi
z Hippa. Obsahem soukromé v˘uky byla
praktická pfiíprava na v˘kon duchoven-
ského poslání; tedy umût ãíst a psát
v jazyce rodném a latinském, b˘t schopen
vykládat Písmo svaté a udûlovat svátosti,
znát církevní liturgii a zpûv. Církevní
snûmy v‰ak jiÏ tehdy doporuãovaly bisku-
pÛm a opatÛm, aby pfii sv˘ch katedrálách
a klá‰tefiích zakládali ‰koly pro v˘uku
knûÏského dorostu. Tak vznikla i v Praze
hned po zfiízení biskupství roku 973
katedrální ‰kola, jejímÏ fieditelem b˘val
pozdûji kanovník praÏské kapituly naz˘-
van˘ canonicus scholasticus.
PraÏská katedrální ‰kola mûla na tehdej‰í
dobu vysokou odbornou úroveÀ. PÛsobili
zde v˘znamní uãenci jako mistr Hubald
z Lutychu, probo‰t Marek nebo kapitulní
dûkan Vít. Kromû teologick˘ch disciplín
byly podrobnûji pfiedná‰eny i obory filo-
zofické a juristické, studentÛm byl posky-
tován téÏ v˘klad Aristotelov˘ch spisÛ.
Na katedrální ‰kolu pozdûji navázalo stu-
dium teologie, kdyÏ král Karel IV. obdrÏel
od papeÏe Klimenta VI. svolení k zaloÏení
praÏské univerzity i s teologickou fakul-
tou. První profesory teologie poskytli
nové univerzitû fieholníci z fiádÛ domini-
kánÛ, minoritÛ a augustiniánÛ.

Z HISTORIE 
V¯UKY TEOLOGIE 
Václav Wolf

Vzhledem k tomu, Ïe majoritní postavení zaujímají v ãeském prostfiedí náboÏenská spoleãenství orientovaná 
kfiesÈansky, jsme zvyklí chápat pod názvem teologie pojmové zpracování nauk a zásad pfiedev‰ím kfiesÈansk˘ch.
Víme ov‰em, Ïe v globálním aspektu existují i jiné teologie, jako napfi. islámská, buddhistická, hinduistická nebo
judaistická. ProtoÏe v‰ak tyto teologie nebyly jako takové pfiedmûtem praÏské univerzitní v˘uky, právû tak jako
donedávna nebyly tímto pfiedmûtem ani teologie nekatolick˘ch kfiesÈansk˘ch komunit, omezíme svou pozornost
na v˘uku teologie katolické.

Z dûjin vyuãování teologie na UK
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Uãebnice pro celou Evropu
V˘uka teologie oscilovala kolem
dvou hlavních pólÛ, kter˘mi
bylo Písmo svaté a tehdej‰í
jediná celoevropská uãebnice
teologie, jíÏ byly sentence pafiíÏ-
ského arcibiskupa Petra
Lombardského. Biblické stu-
dium spoãívalo ve v˘kladu jed-
notliv˘ch knih Starého
a Nového zákona. Podobnû
i studium systematické teologie
probíhalo formou v˘kladu ãtyfi
knih Lombardov˘ch sentencí,
které podávaly ucelenou sou-
stavu nauky víry a zásady
morální praxe.
Jak jiÏ naznaãuje sám název
oboru „teologie“ (odvozen˘
z fieck˘ch v˘razÛ theos a logos),
obíraly se úvodní teologické
partie v systému sentencí
základním pfiedpokladem
vûdeckosti celého oboru, jímÏ
je objektivita existence, pod-
staty, vlastností a ãinnosti cent-
rálního oborového pfiedmûtu,
kter˘m je jsoucno naz˘vané Bohem.
ProtoÏe toto absolutní Bytí se v rámci
vlastního sebeodhalení (revelace) manife-
stuje po personální stránce jako trojo-
sobní, byly dal‰í náplní teologické
systematiky argumentace trinitární, sna-
Ïící se zharmonizovat navzájem proti-
chÛdné poÏadavky jedinosti a mnohosti
uvnitfi BoÏí podstaty.
Dal‰í obsah teologického studia spoãíval
podle soustavy sentencí ve vztahu abso-
lutního Bytí k rÛzn˘m formám bytí rela-
tivního. Souhrn v‰ech relativních jsoucen
(neboli svût) je v teologickém systému
chápán jako zcela závisl˘ na absolutním
Bohu co do svého bytí i své ãinnosti.Tuto
závislost, oznaãovanou jako stvofienost,
pak teologie aplikuje na stvofiená jsoucna
ãifie duchová (andûlé, démoni), jsoucna
duchovû hmotná (lidé) a jsoucna ãifie
hmotná.
Do partií o ãlovûku byla v rámci
Lombardova studijního systému zafiazena
nejen pojednání o ontologicky dvousloÏ-
kové lidské konstituci (du‰e – tûlo), ale
i celá fiada dal‰ích otázek, jakou je napfi.
otázka po smyslu Ïivota, jenÏ má za svÛj

vûãn˘ cíl samého Boha. ProtoÏe k tomuto
cíli smûfiuje lidské jednání zachováváním
etick˘ch a mravních norem, byly v rámci
antropologick˘ch pojednání probírány téÏ
základní problémy morálky a práva.
Vzhledem k tomu, Ïe lidé smûfiují ke
svému vûãnému naplnûní nejen jako jed-
notlivci, ale téÏ jako souãást historického,
Kristem zaloÏeného spoleãenství, byly
v tomto kontextu fie‰eny i problémy t˘ka-
jící se církve.
LombardÛv teologick˘ systém se dále
obíral faktem inkarnace, kdy se vûãn˘ BÛh
stává ãlovûkem v osobû JeÏí‰e
Nazaretského, v nûmÏ se naplnilo oãeká-
vání pfiíchodu Bohem Pomazaného
(Mesiá‰e, Krista). Kristovo poslání pokra-
ãuje v církvi i po jeho smrti a vzkfií‰ení
prostfiednictvím omilostÀujícího pÛsobení
sedmi svátostí (kfitu, bifimování, eucharis-
tie, pokání, pomazání nemocn˘ch, knûÏ-
ství, manÏelství). V˘uka teologie podle
Lombardovy struktury vrcholí v eschato-
logick˘ch tématech, která poskytují fie‰ení
problémÛ t˘kajících se individuálního
i kolektivního osudu lidstva.
Na zvládnutí tûchto úkolÛ mûl posluchaã

teologie po absolvování filozo-
fického studia na artistické
fakultû k dispozici celkem 
12 let. Pokud jde o vûk, nemohl
tehdej‰í student teologie
dosáhnout akademického
gradu bakaláfie dfiíve neÏ ve
sv˘ch 25 letech, licenciátu pfied
sv˘m 30. rokem a doktorátu
pfied 32. rokem, aã vût‰inou byli
nositelé tûchto titulÛ je‰tû
mnohem star‰í.Vlastní studium
spoãívalo v poslouchání biblic-
k˘ch a sentenãních pfiedná‰ek,
ve skládání pfiíslu‰n˘ch zkou‰ek
a po dosaÏení bakaláfiské hod-
nosti téÏ v konání vlastních
pfiedná‰ek spolu s aktivní úãastí
na vefiejn˘ch teologick˘ch dis-
putacích.

Pfieru‰ení v˘uky a pfiíchod
jezuitÛ
Poãátkem 15. století v‰ak bohu-
Ïel pro administrativnû i obsa-
hovû dobfie zabezpeãené
studium teologie vyvstala na

praÏské univerzitû hrozba v podobû
sporÛ o nauku anglického myslitele Jana
Viklefa. KdyÏ spory pfierostly do ostr˘ch
sráÏek, pokusil se král Václav IV. vyfie‰it
situaci tím, Ïe roku 1413 vypovûdûl ãtyfii
pfiední mistry teologické fakulty z králov-
ství. Tfii roky poté kostnick˘ snûm poza-
stavil ãinnost praÏské teologické fakulty
i celé univerzity vÛbec.
Teologická fakulta nebyla v Praze obno-
vena ani po skonãení husitské revoluce.
Zájemci o teologické vzdûlání naplÀovali
své zámûry buì studiem v zahraniãí
anebo v Praze na obnovené svatovítské
katedrální ‰kole.
MoÏnost hlub‰ího teologického studia se
opût otevfiela po roce 1556, kdy pfii‰li do
Prahy jezuité a zfiídili v b˘valém domini-
kánském klá‰tefie sv. Klimenta filozoficko-
-teologickou akademii s promoãním
právem. Studium teologie zde bylo ãtyfi-
leté.Av‰ak hranice mezi filozofií a teologií
nebyla pfiíli‰ ostfie vymezena. Studium
dogmatické teologie vycházelo ze Sumy
theologické sv. Tomá‰e Akvinského
a Lombardov˘ch sentencí. Biblická studia
spoãívala ve v˘kladu biblick˘ch knih pro-
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stfiednictvím latinského pfiekladu, Vulgáty.
VyÏadovala se v‰ak i znalost biblické fieã-
tiny a hebrej‰tiny. Jako teologick˘ pfiedmût
se na jezuitské akademii objevuje tzv. kon-
troversní teologie (polemická), která se
zab˘vala obhajobou katolické nauky vÛãi
jinovûrcÛm. Od roku 1572 je jako samo-
statn˘ pfiedmût uvádûna i teologie morální
(kasuistika), pojednávající o mravní hod-
notû lidsk˘ch ãinÛ a správném udílení svá-
tostí, která tím pfiipravovala posluchaãe
k jejich budoucí liturgické, a zejména zpo-
vûdnické praxi. Nevyuãovalo se zde v‰ak
církevní právo, které zÛstávalo v doménû
svûtské právnické fakulty.
V roce 1622 pfievzali jezuité správu celé
praÏské univerzity. Struktura teologic-
kého studia tím sice nedoznala Ïádn˘ch
podstatn˘ch zmûn, av‰ak po personální
stránce získali jezuité pro teologickou
fakultu fiadu kvalitních uãitelÛ. Mezi nimi
vynikal zejména svûtovû proslul˘ teolog
‰panûlského pÛvodu Roderigo Arriaga.

Proticírkevní duch
Tereziánské reformy v 18. století spolu
s pfiechodn˘m zru‰ením jezuitského fiádu
roku 1773 mûly svÛj dopad i na praÏskou
univerzitní teologii, která do velké míry
pozbyla církevního ducha a stala se závis-
lou na státní osvícenské ideologii. Po zru-
‰ení praÏského arcibiskupského semináfie
i v‰ech fiádov˘ch uãili‰È byla v˘chova

knûÏského dorostu pfiesunuta do státní
instituce tzv. generálního semináfie. Ve
vûcech univerzitního teologického studia
se stala rozhodující státní studijní komise.
Vídni oddan˘ broumovsk˘ opat Franti‰ek
·tûpán Rautenstrauch vytvofiil pro teolo-
gickou fakultu nov˘ studijní fiád, kter˘
v˘raznû omezil spekulativní teologii.
Pozitivní pfiínos této strukturální pfie-
stavby naopak spoãíval ve zfiízení nov˘ch
teologick˘ch pfiedmûtÛ, jak˘mi bylo kano-
nické právo, církevní dûjiny, kazatelství
a pastorální teologie. Ke zmírnûní celkovû
proticírkevního ducha vanoucího tehdy
ve vysoko‰kolské teologii do‰lo aÏ po
uzavfiení konkordátu roku 1855.

V˘uka teologie dnes
Hlavní rysy schématu teologického uni-
verzitního studia, naãrtnuté jiÏ v dobû
vzniku univerzit, pfieãkaly i dal‰í historické
zlomy v dûjinách praÏské teologie, jak˘mi
bylo rozdûlení na teologickou fakultu ães-
kou a nûmeckou v roce 1891, zru‰ení
ãeské teologické fakulty nûmeck˘mi oku-
panty v roce 1939, vylouãení katolické
teologické fakulty ze svazku Karlovy
Univerzity roku 1950 a opûtná reinkor-
porace teologického studia do univerzit-
ního svazku roku 1990. Církevnûprávní
podklad pro náplÀ univerzitního teologic-
kého studia poskytovala v novûj‰í dobû
apo‰tolská konstituce Deus scientiarum

Dominus Pia XI. (24. 5. 1931). Po II. vati-
kánském koncilu byly normy vysoko‰kol-
ského studia teologie novû upraveny
apo‰tolskou konstitucí Sapientia christi-
ana Jana Pavla II. (15. 4. 1979). Podle smûr-
nic této konstituce je základní
filozoficko-teologick˘ bûh studia ‰estilet .̆
V rámci základního cyklu studia má poslu-
chaã získat znalosti tûchto filozofick˘ch
pfiedmûtÛ: systematická filozofie, dûjiny
filozofie a sociologie; dále znalosti násle-
dujících teologick˘ch pfiedmûtÛ: Písmo
svaté Starého a Nového zákona, funda-
mentální teologie (s ohledem na otázky
ekumenismu, mimokfiesÈansk˘ch nábo-
Ïenství a ateismu), dogmatická teologie,
morální a spirituální teologie, pastorální
teologie, liturgie, církevní dûjiny, patrolo-
gie, archeologie, kanonické právo.
K pomocn˘m pfiedmûtÛm patfií zejména
jazyk latinsk˘ a jazyky biblické. Na
základní cyklus teologického studia pak
navazuje dvoulet˘ cyklus specializova-
ného licenciátu a cyklus doktorsk .̆

Autor ãlánku je pracovníkem Ústavu dûjin
a Archivu UK.

Prof.ThDr.Václav Wolf

Historick˘ pohled na budovu Katolické teologické fakulty
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Studenti práv nacházející posléze uplat-
nûní ve vysoké církevní hierarchii byli
oproti posluchaãÛm dal‰ích fakult obvykle
o nûco star‰í, movitûj‰í a v˘‰e postavení.
Tato skuteãnost vedla k fiadû sporÛ, jeÏ na
poãátku 70. let 14. století vyústily v odtr-
Ïení právnické fakulty a konstituování
samostatné právnické univerzity.
Ortodoxie v pojetí kanonického práva
a spojení s oficiálními ‰piãkami církevní
správy byly ov‰em v dobû rozbíhajícího se
husitského hnutí tûmi nejnepfiíhodnûj‰ími
atributy a vedly po necelém pÛlstoletí
k jejímu zániku.
KdyÏ byla právnická fakulta v pobûlohor-
sk˘ch letech obnovována, byly uÏ poÏa-
davky na bûÏného posluchaãe a jeho dal‰í
uplatnûní zcela jiné. Nikoli vysok˘ církevní
hodnostáfi, ale odbornû vy‰kolen˘ jurista
zejména pro potfieby státní a mûstské
správy. Po ukonãení sporu mezi arcibisku-
pem Arno‰tem Vojtûchem kardinálem
Harrachem a jezuity, ústícím ve vytvofiení
tzv. univerzitní unie v roce 1654, pfiedsta-
vovaly právnická a lékafiská fakulta 
svûtskou ãást reorganizované Karlo-
-Ferdinandovy univerzity. Na klasické
pojetí právní vûdy orientovaná fakulta pfii-
tom zaji‰Èovala i v˘uku kanonického
práva, coÏ nebylo v evropském kontextu
zcela bûÏné.
Charakter studia se zaãal v˘raznû mûnit
s prosazováním osvícensk˘ch my‰lenek
a s pfiím˘mi zásahy státu. Tereziánské
a josefínské reformy se nevyhnuly ani
praÏské právnické fakultû; nûkolikrát se
od 40. let do konce 18. století zmûnila
také doba studia, pohybující se od tfií do
pûti let.V barokním období na univerzitû

pÛsobilo nûkolik opravdu v˘znamn˘ch
osobností soudobé právní vûdy, zejména
systematik Jan Kry‰tof Schambogen
(1636–1696) a jeho Ïák, Václav Xaver
Neumann z Puchholtze (1670–1743).

Cesta ke státnímu úfiadu
Zásahy státu do organizace univerzity se
s nástupem absolutismu první poloviny
19. století spí‰e stupÀovaly.V posluchaãích
byli spatfiováni pfiedev‰ím budoucí státní
úfiedníci. Úfiední systemizace se nevyhnula
ani profesorskému sboru, byÈ si jeho ãle-
nové zachovali i jinou praktickou právní
ãinnost zejména v advokacii.
Porevoluãní reformy ministra kultu a vyu-
ãování Lva Thuna pfiinesly odvrat od pfii-
rozenoprávních v˘chodisek ve prospûch
pfiíklonu k nûmecké historické ‰kole
mûnící se zvolna v právní pozitivismus.
Tyto reformy provádûné v dobû bachov-
ského absolutismu mûly pro posluchaãe
i fiadu pfiízniv˘ch dÛsledkÛ, zejména
odstranûní dosavadního drilu a smûfiování
k zavedení tfií státních zkou‰ek – z histo-
rick˘ch oborÛ, platného práva a judiciál-
ních a státovûdeck˘ch nauk.
Postavení negraduovan˘ch právníkÛ v‰ak
bylo ve státní sluÏbû pevnû zakotveno a aÏ
do poloviny 20. století platila zásada, Ïe
pfied rigorózními zkou‰kami musel
budoucí doktorand absolvovat tfii státní
zkou‰ky pfied státní zku‰ební komisí. Tak
byla nejen zabezpeãena, ale i zdÛraznûna
potfieba ‰kolen˘ch právníkÛ pro státní
úfiední sluÏbu. Ta byla dána jednak dobu-
dováním státní správy a justice v druhé
polovinû 19. století, ale také rÛstem
obecní a mûstské samosprávy, ãeského

penûÏnictví a pfiesunem ãinnosti právnic-
kého povolání z velk˘ch mûst na venkov.

Národní spory a ‰tûbetavé ptactvo
Aãkoliv od poloviny 19. století probíhaly
nûkteré pfiedná‰ky na právnické fakultû
v ãeském jazyce, problém vzdûlávání ães-
k˘ch právníkÛ v národním jazyce byl pfied-
mûtem ãesko-nûmeck˘ch nacionálních
sporÛ aÏ do poãátku 80. let 19. století.
Vyvrcholením ãesk˘ch snah o uplatnûní
národního ãeského jazyka ve vûdû
i v oblasti vysokého ‰kolství bylo pfiijetí
zákona ã. 24 fií‰ského zákoníku z 28.
února 1882. Stalo se tak po dramatickém
jednání poslanecké i panské snûmovny ve
Vídni. C.k. Karlo-Ferdinandova univerzita
v Praze byla rozdûlena na ãeskou a na
nûmeckou. Na vlastním rozhodnutí profe-
sorÛ záleÏelo, na které z univerzit budou
pÛsobit. Vût‰ina z nich zvolila nûmeckou
univerzitu, a tak pfii dûlení klinik a semi-
náfiÛ pfii‰la ãeská univerzita zkrátka. Platila
totiÏ zásada, Ïe ústav následuje svého
pfiednostu.

Z HISTORIE 
STUDIA PRÁV 
Petr Cajthaml, Marek ëurãansk ,̆ Zdenûk Pousta

Dûjiny praÏské právnické fakulty jsou nerozluãnou souãástí historie celé
univerzity. Právnické fakulty byly jednou ze ãtyfi sloÏek, z nichÏ se bûÏnû
konstituovala stfiedovûká vysoká uãení – studia generale, a tak mûlo b˘t
dle zakládací listiny studováno kanonické, a v praxi jistû i fiímské, právo
také v Praze.

Profesor právnické fakulty Jan Kry‰tof Schambogen
(1636–1696)
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Obû právnické fakulty sídlily v Karolinu.
âeská byla situována v jiÏní ãásti prvního
patra Karolina a mûla také na této stranû,
proti Stavovskému divadlu, samostatné
schodi‰tû. StudentÛm tato lokace jistû
nebyla proti mysli, vchod totiÏ vedl pfiímo
do nálevny a vinárny, kolem kter˘ch se po
schodi‰ti dostali ke tfiem pfiedná‰kov˘m
místnostem v prvním patfie. Profesofii si
v‰ak velice stûÏovali. Jednak ve v˘ãepu
nabízeli studentÛm tabák a kofialku, dále
se jim nelíbilo, Ïe dcery hostinského
a v hospodû zamûstnaná dûvãata vû‰í
vyprané prádlo na pavlaãe, a pfii této práci
se hlasitû smûjí a zpívají rozverné písnû.
V tepl˘ch dnech nemohli otevfiít ani okno
pro hluk, jak˘ dûlali na dvofie pracovníci
Ïelezáfiství, koÏe‰nictví, sklenáfiství a ‰tû-
betavé ptactvo vyhlá‰eného praÏského
ptáãníka, jenÏ mûl rovnûÏ v pfií-
zemí Karolina svÛj krámek.

NejváÏenûj‰í 
ve spoleãnosti
Fakulta právních a státních vûd
ãeské univerzity zahájila v zim-
ním semestru 1. fiíjna 1882/83
velice slibnou a reprezentativní
dráhu nové vysoké ‰koly
rakousko-uherské monarchie.
Mûla k tomu velice dobré pfiedpoklady;
byl to nejen trval˘ vzestup poãtu poslu-
chaãÛ, ale pfiedev‰ím vysoce odborn˘
profesorsk˘ sbor. Univerzitní profesofii
byli v 19. století pokládáni za nejváÏenûj‰í
ãleny obãanské spoleãnosti, o právnících
to snad platilo dvojnásob. Mezi dvanácti

âechy, ktefií zasedali v rakousk˘ch vlá-
dách, byli v˘znaãní pfiedstavitelé právní
vûdy – profesofii Albín Bráf, Franti‰ek
Fiedler, Josef Kaizl a Antonín Randa.
A nejen to. Antonín Randa (1834–1914)
jurista tûlem i du‰í, se nejen nesmazatelnû
zaslouÏil i o vynikající úroveÀ rakouské
civilistiky, ale pfiedná‰el ãesky i v dobû,
kdy byl profesorem je‰tû nerozdûlené
fakulty, a k habilitaci pfiivedl fiadu mlad˘ch
nadûjn˘ch adeptÛ právní vûdy.
Organizace studia od Thunov˘ch reforem
nedoznala témûfi Ïádn˘ch zmûn ani po
rozdûlení univerzity a právnick˘ch fakult.
Nejvût‰í zmûna spoãívala v hlavním vyu-
ãovacím jazyku, i kdyÏ znalost nûmãiny
byla naprostou samozfiejmostí a bylo ji
také tfieba prokázat sloÏením jedné ze tfií
státních zkou‰ek.

Ze ‰kolních lavic do zákopu
Poklidnou hladinu poãátku druhého dese-
tiletí 20. století zãefiila náhle první svûtová
válka. Studenti byli nuceni vymûnit pfied-
ná‰kové sínû za nebezpeãn˘ terén vojen-
sk˘ch operací v severní Itálii, na Balkánû ãi
v Haliãi. Îel, mnozí se do ‰kolních lavic
nevrátili. Rukovali i univerzitní profesofii,
nejvíce jich bylo povoláno z lékafiské
fakulty. Z právnické fakulty bylo naproti
tomu nejvíce studentÛ, které oblékl erár
do stejnokroje rakouské armády. Pro
srovnání: v roce 1913/14 bylo zapsáno 
2 154 posluchaãÛ práv, o ãtyfii roky pozdûji
se jich mohlo dostavit k zápisu jenom 691.
Z uãitelÛ právnické fakulty byl ke spokoje-

nosti profesorského sboru povolán do
armády pouze jedin ,̆ kter˘ navíc slouÏil
pfiímo v Praze, a tfii soukromí docenti.Ale
v‰echno má svÛj konec, blíÏil se závûr utr-
pení vojákÛ v zákopech, ranûn˘ch v pol-
ních lazaretech i hladovûní civilního
obyvatelstva daleko za váleãnou frontou.

KdyÏ svolával na 28. fiíjna 1918 dûkan
právnické fakulty Vilém Funk profesorsk˘
sbor k pravidelné schÛzi do rigorosní
místnosti Karolina, netu‰il ani on, ani
nikdo z profesorÛ, jaké v˘znamné datum
pro jejich jednání náhodnû zvolil. V‰ichni
v‰ak vûdûli, Ïe je potfieba uãinit rázn˘
a potfiebn˘ krok. A tak byl na rozdíl od
bûÏn˘ch profesorsk˘ch sezení tentokráte
jednomyslnû pfiijat návrh prof. Josefa
Grubra, aby se ãeská univerzita okamÏitû
vefiejnû pfiihlásila k novému ãeskosloven-
skému státu. Sbor nabídl rovnûÏ spolu-
práci pfii jeho budování a vyslovil
poÏadavek brzkého zfiízení univerzit na
Moravû a na Slovensku. âlen profesor-
ského sboru fakulty Karel Hermann-
-Otavsk ,̆ zvolen˘ rektor pro ‰kolní rok
1918/19, se tak stal prvním rektorem
v novém, samostatném âeskoslovensku 
a  posléze i prvním rektorem Univerzity
Karlovy v Praze, jak znûl nov˘ 
název b˘valé ãeské univerzity Karlo-
-Ferdinandovy.

V novém státû i budovû
Profesofii právnické fakulty se ujali práce
na ústavû nového samostatného ãesko-
slovenského státu a stali se i tvÛrci fiady
nov˘ch zákonÛ. Jinak se pomûry na
fakultû po roce 1918 zmûnily pouze
nepatrnû. Stejnû jako novû vznikl˘ státní
celek pfievzal prozíravû právní fiád
rakousko-uherské monarchie, tak bylo
i logické, Ïe právnická fakulta plynule
navázala na zpÛsoby své vûdecké a peda-

gogické ãinnosti pfied vznikem
âeskoslovenska. První ãást
právnického studia patfiila tedy
i nadále historick˘m oborÛm.
A to byl také jeden z impulzÛ,
proã v meziváleãném období
rezonoval pomûrnû ãasto
pojem reforma právnického
studia.
Letitá snaha o novou univer-
zitní budovu na Starém Mûstû

do‰la svého naplnûní v roce 1929, kdy
byla dostavûna budova na pravém nábfieÏí
Vltavy. Kromû v˘uky práva plnila i úlohu
centrální budovy Univerzity Karlovy.
Mûla k tomu i náleÏité prostory –
Collegium maximum a prostornou dvo-
ranu fakulty. Poslední prostory právnické

Instalace rektora Viléma Funka ve dvoranû právnické
fakulty 14. ledna 1939

Studenti právnické fakulty Karel Bacílek, Boris Kováfiíãek a Veleslav Wahl, popra-
vení na pfielomu 40. a 50. letech 20. století
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fakulty opustili rektorátní úfiedníci aÏ
v roce 1968, kdy se vrátili do novû rekon-
struovaného Karolina.
Ve tfiicát˘ch letech byla fakulta na
vrcholu co do poãtu posluchaãÛ (dosa-
hoval pfies ãtyfii tisíce, ve ‰kolním roce
1932/33 dokonce 5 088) i ve vefiejném
pÛsobení profesorÛ (stáli v ãele minis-
terstev nûkolika ãeskoslovensk˘ch vlád).
Vûdecké profesorské disputace spojené
i s rozliãn˘mi spory, nezapomenutelnou
atmosféru pfiedná‰ek a státních ãi rigo-
rózních zkou‰ek ukonãili nûmeãtí oku-
panti drastick˘m zpÛsobem 17. listopadu
1939 uzavfiením ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol
a deportací vysoko‰kolákÛ do koncen-
traãních táborÛ. Tam je následovali 
i nûktefií jejich profesofii.
Budova fakulty byla zabrána nûmeck˘mi
úfiady a stala se sídlem hlavního velitelství
zbraní SS dislokovan˘ch v Protektorátu.

Pod diktátem totality
Konec druhé svûtové války umoÏnil
i ãeské právnické fakultû obnovu v˘uky.
V krátké dobû po osvobození se opût
rozvinula diskuse t˘kající se nutné
reformy právnického studia, které dosud
probíhalo podle jen ãásteãnû novelizova-
n˘ch rakousk˘ch norem z poãátku 70. let
19. století. Diskuse ohlednû reformy stu-
dia byla jednou z událostí, do nichÏ se
vedle uãitelÛ a právních odborníkÛ zapo-
jili i posluchaãi fakulty.
Zájem o studium práv byl po roce 1945
velk˘; v akademickém roce 1945/46 se
zapsalo takfika 6 000 posluchaãÛ, v násle-
dujících letech se poãet sniÏoval. Studenti
právnické fakulty byli v˘raznou ãástí praÏ-
ské studentské obce, ve své vût‰inû to byli
stoupenci demokratického (nekomunis-
tického) politického bloku. Starosta práv-
nického studentského spolku V‰ehrd, Emil
Ransdorf, kter˘ vedl s komunistick˘mi
studenty fiadu ostr˘ch sporÛ, byl pro rok
1948 zvolen i pfiedsedou Ústfiedního
svazu ãeskoslovenského studentstva.
Únor roku 1948 pfiinesl zvrat do dosa-
vadního Ïivota právnické fakulty. Její fiízení
prakticky pfievzal samozvan˘ akãní v˘bor
veden˘ prof. Josefem Tureãkem a nûkte-
r˘mi radikálními komunistick˘mi stu-
denty. Práva v˘uky byli ihned zpro‰tûni
ãtyfii profesofii v ãele s rektorem UK

Karlem Engli‰em, ze studií byli vylouãeni
demokratiãtí student‰tí funkcionáfii.
Po tzv. studijních provûrkách na zaãátku
roku 1949 klesl poãet studentÛ; více neÏ
42,4 % jich bylo provûrkov˘mi komisemi
vylouãeno ãi se k provûrkám vÛbec 
nedostavilo. ¤ada studentÛ se stala v 50.
letech obûtí tfiídní represe. Tfii z poslu-
chaãÛ právnické fakulty – Karel Bacílek,
Boris Kováfiíãek a Veleslav Wahl – byli
v politick˘ch procesech odsouzeni k tre-
stu smrti a popraveni.
V˘uka na fakultû se velmi rychle promû-
nila. DÛleÏitou souãástí se staly politické
pfiedmûty; nûkteré tradiãní obory jako
fiímské a církevní právo pfiestaly patfiit
mezi klíãové souãásti odborné pfiípravy
budoucích právníkÛ. Jejich místo do
znaãné míry nahradily pfiedná‰ky o právu
a ekonomice Sovûtského svazu, zavedené
jiÏ v prvních pováleãn˘ch letech. Byl usta-
noven systém roãníkového studia, úãast
na pfiedná‰kách a semináfiích zaãala b˘t
kontrolována, velice vzrostl poãet dílãích
zkou‰ek. Novou formou vzdûlávání
budoucích právníkÛ se stalo studium pfii
zamûstnání, studovalo v nûm zpravidla
více neÏ polovina v‰ech posluchaãÛ
fakulty.
Velkou promûnou pro‰el i uãitelsk˘ sbor.
Reforma studia po roce 1948 pfiinesla
poÏadavky na velk˘ poãet nov˘ch uãitelÛ.
Poãet profesorÛ ponûkud poklesl,
poãetnû nejsilnûj‰í sloÏkou uãitelského
sboru se stali odborní asistenti a asistenti.
AÏ devadesátiprocentní podíl komunistÛ
mezi uãiteli pfiekonal v‰echny ostatní
fakulty Univerzity Karlovy. JiÏ od poloviny
50. let se v‰ak zaãaly mezi komunisty na
fakultû objevovat kritické hlasy a v roce
1968 se fiada jejích uãitelÛ aktivnû zapojila
do pfiípravy reforem. V normalizaãních
ãistkách bylo více neÏ polovinû straníkÛ
z fiad pedagogÛ pozastaveno ãi zru‰eno
ãlenství v KSâ. Mnozí vyuãující museli
fakultu opustit.
Po listopadu 1989 se na fakultu vrátila
fiada uãitelÛ, kter˘m bylo v letech norma-
lizace znemoÏnûno vyuãovat. Vût‰ina stu-
dentÛ vylouãen˘ch po Únoru 1948 byla
rehabilitována a byl jim udûlen ãestn˘ dok-
torsk˘ titul. Podoba studia na právnické
fakultû byla v 90. letech reformována
a opro‰tûna od politick˘ch deformací.

Autor ãlánku pracuje v Archivu UK.

Petr Cajthaml

Autor ãlánku je vûdeck˘m pracovníkem Archivu
Univerzity Karlovy. Je spoluautorem a editorem
fiady knih, napfi. ãtyfidíln˘ch Dûjin Univerzity
Karlovy nebo aktuální publikace Rozchod 1948:
rozhovory s ãesk˘mi poúnorov˘mi exulanty.

PhDr. Zdenûk Pousta 

Autor ãlánku je vedoucím Archivu UK. Zab˘vá se
kulturními dûjinami raného novovûku a proble-
matikou ãesko-polsk˘ch vûdeck˘ch kontaktÛ.

Mgr. Marek 
ëurãansk˘, PhD.

Socha Oddanost od Josefa Václava Myslbeka ve
vstupní ãásti budovy právnické fakulty
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Sedmero svobodn˘ch umûní patfiilo
k základÛm stfiedovûké vzdûlanosti nejen
sv˘m obsahem, ale i metodou zkoumání,
která dostala název scholastika, protoÏe
byla spojena se ‰kolní v˘ukou. Oproti
dne‰nímu vûdeckému pfiístupu byla zalo-
Ïena na kladení otázek, na nûÏ byla
v zásadû moÏná dvojí odpovûì: ano a ne

(Sic et Non), coÏ byl i název slavného spisu
francouzského uãence Abélarda, kter˘ stál
u zrodu stfiedovûké uãenosti. Nejvût‰í
autoritou svobodn˘ch umûní byl
Aristotelés, jehoÏ dílo stfiedovûké univer-
zity uÏívaly v latinsk˘ch pfiekladech.
Nejvût‰í pfiedností aristotelsk˘ch spisÛ byl
jejich pfiíruãkov˘ charakter, kter˘ vyhovo-
val stfiedovûkému zpÛsobu odborného
uvaÏování. Aristotelés byl nejdÛleÏitûj‰ím
autorem i na praÏské univerzitû, vesmûs
v‰ak v komentáfiích stfiedovûk˘ch uãencÛ.
Základ sedmera svobodn˘ch umûní tvofiila
latina jako jazyk tehdej‰ích uãencÛ
a „úvod“ do filozofického my‰lení, mate-
matiky a pfiírodovûdn˘ch oborÛ. Artes se
dûlily na dvû ãásti: trivium a kvadrivium,
které tvofiila gramatika, rétorika, logika
(dialektika), aritmetika, geometrie, astro-
nomie a músika. Tyto dodnes uÏívané
názvy v‰ak ve stfiedovûku skr˘valy jin˘
v˘znam: gramatika byla naukou o (latin-
ském) jazyce, rétorika naukou o stylistice
a skladbû literárních dûl, logika byla úvo-
dem do filozofie, aritmetika naukou
o poãetních úkonech, geometrie o pro-
storov˘ch objektech, astronomie oborem
o nebesk˘ch tûlesech, músika pak disciplí-
nou o hudební skladbû. Pfiedmûty
sedmera svobodn˘ch umûní nebyly vûd-
ními obory v dne‰ním chápání, nebyly
zaloÏeny na vûdeckém experimentu
a mûly jen znaãnû omezen˘ v˘znam pro
praktické vyuÏití. ·lo o ryze spekulativní
nauky, zaloÏené na my‰lenkov˘ch úvahách,

jejichÏ v˘znam byl dÛleÏit˘ pro fakultu
samu, protoÏe byly obsahem v˘uky a zku-
‰ebních pfiedmûtÛ.
Podle dobové teorie byla logika nadfiazena
gramatice a rétorice, takÏe jí byla ve v˘uce
vûnována znaãná pozornost.Ve skuteãnosti
uÏ gramatika obsahovala v˘klad filozofic-
kého my‰lení a literární stylistiky. V˘uka
v Praze byla zamûfiena pfiedev‰ím na kvad-
rivium, z nûhoÏ byla probírána matematika
a astronomie, která se uplatnila pfiedev‰ím
pfii sestavování církevního kalendáfie (pfii
v˘poãtu pohybliv˘ch svátkÛ) a pfii léãbû
nemocí; geometrii a músice byla vûnována
jen okrajová pozornost nûkolika t˘dnÛ ve
‰kolním roce. Pfies spekulativní charakter
oborÛ sedmera svobodn˘ch umûní mûlo
kvadrivium nejblíÏe k praxi orientovan˘m
disciplínám. Jeho obliba stoupala s proniká-
ním humanismu, kter˘ se díky knihtisku
‰ífiil z Itálie a PafiíÏe do stfiední Evropy.

Pronikání humanismu
Nové humanistické disciplíny silnû pozna-
menaly podobu pÛvodního aristotelského
kurzu na artistické fakultû. Nebyl to jen
návrat k pÛvodní podobû antick˘ch textÛ,
ale do v˘uky se dostávají i zcela nové
obory, napfi. historie. Nejv˘znamnûj‰ími
promûnami v‰ak pro‰ly filologické obory.
Jazykovûdná v˘uka se roz‰ífiila z latiny na
v‰echny biblické jazyky (latinu, fieãtinu
a hebrej‰tinu).Velké oblibû se tû‰ilo i bás-
nictví, nejen jako studium latinsk˘ch a fiec-
k˘ch básníkÛ, ale také vlastní básnická

Z HISTORIE 
V¯UKY NA FILOZOFICKÉ
FAKULTù
Josef PetráÀ, Michal Svato‰

Filozofická fakulta patfiila ke ãtyfiem pÛvodním fakultám praÏské univerzity 14. století. Naz˘vala se tehdy fakultou
svobodn˘ch umûní nebo artistickou podle oborÛ, které se na ní vyuãovaly. Fakulta sedmi svobodn˘ch umûní – facultas
septem artes liberales – mûla aÏ do novovûku jak˘si prÛpravn˘ charakter, takÏe po cel̆  stfiedovûk platilo nepsané pravidlo,
Ïe na „vy‰‰í“ fakulty (medicína, právo, teologie) se vstupovalo po pfiedchozím studiu artes. DÛvod malé prestiÏe
artistické fakulty byl bezpochyby v tom, Ïe disciplíny sedmera se vyuãovaly uÏ na niÏ‰ích ‰kolách a na univerzitách
jim byl pfiikládán propedeutick˘ charakter. Pfiesto to byla fakulta, která tvofiila základ stfiedovûk˘ch univerzit.

Îezlo filozofické fakulty UK
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tvorba, takÏe není náhodou, Ïe mnohé
odborné práce 16. století jsou v rytmizo-
vané podobû.Av‰ak moderní vûdecké uva-
Ïování, zaloÏené na zji‰Èování pravdivosti
experimentem, bylo nadále v poãátcích,
patrn˘ch pfiedev‰ím v astronomii pfii pozo-
rování hvûzd a v medicínû pfii diagnóze
nemocí a urãení zpÛsobu léãby.
Z tohoto období mÛÏeme uvést jména
profesorÛ praÏské univerzity, ktefií se (mj.
díky knihtisku) stali znám˘mi i mimo
posluchárny Karolina. Na prvním místû
bychom mûli jmenovat Mistra Matou‰e
Kollina z Chotûfiiny, kter˘ stál u poãátkÛ
v˘uky fieãtiny v Praze, dlouholetého rek-
tora praÏské univerzity a hvûzdáfie M.
Martina Bacháãka, spolupracovníka astro-
noma rudolfinského dvora Jana Keplera,
nebo vydavatele nejznámûj‰ího herbáfie
16. století M.Tadeá‰e Hájka ãi znalce histo-
rie a neúnavného skladatele latinsk˘ch
ver‰Û M. Jana Kampana VodÀanského.
Druhá polovina 16. století byla v Praze ve
znamení soupefiení mezi pÛvodním karlov-
sk˘m uãením v Karolinu a jezuitskou aka-
demií v Klementinu. Jezuitská ‰kola se
fiídila podrobn˘mi a pedagogicky propra-
covan˘mi studijními pfiedpisy (tzv. Ratio
studiorum), které filozofické fakultû nadále
pfiisuzovalo postavení odborné prÛpravy
ke studiu teologie.

Studium v poãátcích fakulty
Artistická fakulta udûlovala aÏ do 17. sto-
letí dva tituly: bakalaureát a magisterium.
Zkou‰ky mûly ústní podobu a uchazeã pfii
nich musel prokázat znalost v‰ech oborÛ
vyuãovan˘ch na fakultû. Stfiedovûké stu-
dium kladlo znaãné nároky pfiedev‰ím na
pamûÈ, protoÏe studující se museli uãit
nazpamûÈ celé knihy, jejichÏ znalost proka-
zovali pfii uãen˘ch disputacích a zkou‰kách.
Z tohoto dÛvodu mûl stfiedovûk ve velké
oblibû kompendia (encyklopedické pfií-
ruãky) poskytující souhrn v‰ech znalostí
o oboru (summa). Odborná práce mistra
artistické fakulty tak spoãívala pfiedev‰ím
v pfiedãítání autorizovan˘ch textÛ, které
mûly podobu ‰kolsk˘ch traktátÛ, komen-
táfiÛ nebo glos. Znalosti získané na pfied-
ná‰kách si student prohluboval pfii
cviãeních a v disputacích.
Velkou organizaãní zmûnou pro‰la fakulta
v pobûlohorské dobû, kdyÏ se roku 1622

ujali Karlova uãení jezuité, ktefií mu od
poãátku vtiskli vlastní podobu. Nic na tom
nezmûnil ani unijní dekret z roku 1654,
kter˘ slouãil obû praÏské vysoké 
‰koly v ãtyfifakultní Univerzitû Karlo-
-Ferdinandovû, podfiízené státnímu dohledu.
Filozofická fakulta zÛstala do poloviny 
18. století doménou jezuitÛ a fiídila se
jejich studijním fiádem. V tradici jezuitské
akademie mûla b˘t tfiíletá propedeutická
fakulta pfiedev‰ím prÛpravou ke studie
teologie.

Ve znamení reforem
Velká reforma univerzitních studií
v rakouské monarchii, zaãínající v roce
1752, upravila studium philosophicum na
úroveÀ vyspûlej‰ích evropsk˘ch vysok˘ch
‰kol. Pfiedev‰ím podfiídila program v˘uky
i její organizaci poÏadavkÛm a potfiebám
státu. Stanoveno bylo dvouleté studium
filozofie s pfiesn˘m denním rozvrhem
a povinn˘m pofiadím zkou‰ek. Kladl se
dÛraz na odborné disciplíny pfiírodovûdné
a rovnûÏ na v˘uku etiky a matematiky.
Pfiestavba studia pokraãovala i po zru‰ení
jezuitského fiádu v roce 1773.
Postátnûním se otevfiel na fakultu pfiístup
svûtsk˘m profesorÛm. Zfietel k potfiebám
vzdûlání v praxi vedl k poru‰ení dosavad-
ního monopolu latiny v univerzální komu-
nikaci; do v˘uky postupnû pronikala
nûmãina, jazyk státních úfiadÛ. Radikální
reformy pokraãovaly za vlády Josefa II.
v duchu státního osvíceného josefinismu.
Protireformaãní omezení odstranil tole-
ranãní patent z roku 1781 a dovr‰il sekula-

rizaci v˘uky. Od ‰kolního roku 1784/85 se
stala vyuãovacím jazykem na filozofické
fakultû v˘hradnû nûmãina, pfiístup ke stu-
diu se otevfiel evangelíkÛm i ÎidÛm.
V osvíceném období nelze pfiehlédnout
ustavení profesury ãeského jazyka a litera-
tury v roce 1792. Franti‰ek Martin Pelcl
obsadil katedru o rok pozdûji a nepovinné
pfiedná‰ky zahájil 13. bfiezna 1793 nûmec-
k˘m v˘kladem o uÏiteãnosti a dÛleÏitosti
ãeského jazyka pro ‰ir‰í vefiejnost s budi-
telsk˘m programem.
S ohledem na v˘voj v cizinû a na rozvoj
vûdeckého poznání, kter˘ si vynucoval spe-
cializaci oborÛ a vytváfiení nov˘ch disciplín,
se stále dÛraznûji oz˘valy poÏadavky, aby se
propedeutická fakulta promûnila v praco-
vi‰tû pro teoretickou a v˘zkumnou práci
v oborech humanitních, pfiírodovûdn˘ch
a technick˘ch a aby se postavila na roveÀ
dosavadních „vy‰‰ích“ fakult. ZároveÀ si
mûla podrÏet úlohu instituce pro vzdûlá-
vání stfiedo‰kolsk˘ch (gymnaziálních) pro-
fesorÛ. PrÛpravu k vysoko‰kolskému
studiu mûla zvládnout novû organizovaná
gymnázia, do jejichÏ v˘uky stát pfiesouval
nûkdej‰í pfiedmûty sedmera svobodn˘ch
umûní v novodobé podobû. Takové poÏa-
davky podporovala i rostoucí potfieba pro-
fesionalizace intelektuálních povolání.

Nové pojetí studia
Revoluãní zmûnu v koncepci fakultní v˘uky
pfiinesla reforma v roce 1849/50. Povinné
pfiedná‰ky v základu obou roãníkÛ filozo-
fického studia, jeÏ tvofiily dosud v cel˘ch
dûjinách univerzity prÛpravu pro studium
„vy‰‰ích“ fakult, byly pfiefiazeny do sedmé
a osmé tfiídy gymnázií,o nûÏ se prodlouÏilo
stfiedo‰kolské studium.Fakulta tím ztrácela
pÛvodní propedeutick˘ charakter
a postupnû získávala postavení rovnocenné
s ostatními univerzitními fakultami. Zmûny
souvisely s nov˘m pojetím vysoko‰kol-
ského studia, jeÏ se podstatnû li‰í od stfie-
dovûké ideje univerzity, jeÏ spoãívala
v tradici studia generale – univerzitní
encyklopedické vzdûlanosti intelektuála.
Idea univerzity vzdûlávající polyhistory
nezbytnû konãila roz‰ífiením spektra
a obsahu vûdních disciplín. Univerzita pfie-
cházela ke vzdûlávání jednostrannû kvalifi-
kovan˘ch odborníkÛ pro v˘kon jejich
profesionalizovan˘ch ãinností.

Pamûtní deska profesora hebrej‰tiny Matou‰e Kollina
z Chotûfiiny
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K tomu smûfioval uÏ studijní fiád z roku
1850, kter˘ zkou‰el nov˘ zpÛsob absolvo-
vání fakulty. Stanovil pfiísné státní zkou‰ky
z jednotliv˘ch oborÛ vyuãovan˘ch na
stfiedních ‰kolách, které postaãily k apro-
baci gymnaziálních profesorÛ. Nejkrat‰í
doba, ve které mohl student získat
potfiebná kolokvia a sloÏit státní zkou‰ku,
b˘vala zpravidla ãtyfii, v˘jimeãnû tfii roky.
Pfiíprava k doktorátu filozofie, jak ji vyme-
zila reforma z roku 1849,b˘vala nároãnûj‰í.
Doktorand musel sloÏit tfii pfiedepsané
rigorózní zkou‰ky po absolvování stanove-
ného poãtu kolokvií (dílãích zkou‰ek).
V poÏadavcích k rigorózÛm v‰ak pozoru-
jeme je‰tû rysy scholastického pojetí dok-
torátu, jakéhosi kompendia ve‰kerého
filozofického vzdûlání. To zmûnil aÏ defini-
tivní rigorózní fiád z roku 1872, díky kte-
rému se doktorát filozofie stal skuteãnou
vûdeckou hodností. Namísto dfiívûj‰ích tfií
rigoróz skládal doktorand jen dvû: jedno
z filozofie, druhé z oboru, na kter˘ se spe-
cializoval, spolu s pfiíbuzn˘m oborem, jehoÏ
pfiedná‰ky absolvoval a z nûhoÏ kolokvo-
val. Teprve tady se mohly projevit pfied-
nosti novû vznikajících vûdeck˘ch ‰kol
jednotliv˘ch profesorÛ pÛsobících na
fakultû. UmoÏnil to vznik nov˘ch studijních
forem – semináfiÛ, v nichÏ vznikaly písemné
rozpravy doktorandÛ – dizertace, jeÏ byly
podmínkou doktorátÛ a prokazovaly
metodickou zpÛsobilost ve zvoleném vûd-
ním oboru.V semináfiích spoãívala moder-
nizace v˘uky, jeÏ dávala impulzy
k samostatné tvÛrãí práci pod vedením
profesorÛ.
AÏ do rozdûlení univerzity na ãeskou
a nûmeckou v roce 1882 byly semináfie

a vûdecké ústavy pfieváÏnû v rukou nûmec-
k˘ch profesorÛ a jazyková emancipace pfii
liberalizaãních zmûnách v roce 1849 sama
o sobû nestaãila k okamÏitému prosazení
pfiedná‰ek v ãeském jazyce. Po roce 1882
ãeská fakulta vstupovala v Ïivot v dobû,kdy
se na evropsk˘ch univerzitách ujímal pozi-
tivismus jako teoretick˘ a metodologick˘
základ speciálních vûd. Specializace discip-
lín, charakteristická pro pozitivistické
období, mûla vliv na pfiib˘vání stolic i vyu-
ãujících. Uplatnili se zejména mladí uãitelé,
nûkdy habilitovaní na jin˘ch univerzitách,
pfiedev‰ím vídeÀské. Ti v soutûÏení
s vûdeck˘mi ‰kolami na praÏské nûmecké
fakultû pozvedli v devadesát˘ch letech
fiadu oborÛ na úroveÀ porovnatelnou
evropsk˘mi mûfiítky. PfiipomeÀme v˘raz-
nou osobnost historika Jaroslava Golla,
filozofa Tomá‰e G. Masaryka, zoologa
Antonína Friãe a fiadu dal‰ích, ktefií zaloÏili
vlastní vûdecké ‰koly a jejichÏ Ïáci udrÏo-
vali vûdeck˘ standard fakulty v období
první republiky.

První republika
Po vzniku âeskoslovenské republiky
v roce 1918 se stala aktuální reorganizace
vysokého ‰kolství. Nûktefií uãitelé fakulty
vstoupili do politick˘ch funkcí a diploma-
cie: T. G. Masaryk se stal prezidentem
republiky, historik J. ·usta v roce 1920
ministrem ‰kolství, jiní ode‰li do diploma-
tick˘ch sluÏeb.V roce 1920 se od fakulty
oddûlily pfiírodovûdné obory a vznikla
samostatná Pfiírodovûdecká fakulta UK.
Byl to krok dlouho oãekávan .̆ V nové
dobû, kdy rozvoj vûdních oborÛ i reforma
vysoko‰kolského vzdûlání vyÏadovaly vznik
nov˘ch disciplín, stávala se mozaika oborÛ
na filozofii aÏ nepfiehlednou a rozdûlení
bylo jedin˘m fie‰ením, jeÏ znamenalo prÛ-
lom stfiedovûké tradice ãtyfi univerzitních
fakult.
Pro studium na filozofické fakultû, která
z vût‰í ãásti vychovávala stfiedo‰kolské
profesory, znamenaly reformy stfiedního
‰kolství v roce 1919/20 zv˘‰ení zájmu
o cizí Ïivé jazyky. Pro uplatnûní absolventÛ
fakulty byl dÛleÏit˘ nejen rostoucí poãet
stfiedních ‰kol, ale také jejich struktura
(gymnázia, reálná gymnázia, reálky, lycea).
V rámci rozvoje vûdeckého a kulturního
Ïivota v republice na‰li absolventi uplatnûní

v nov˘ch vûdeck˘ch a osvûtov˘ch ústa-
vech, muzeích, archivech, galeriích, redak-
cích. Za zmínku stojí, Ïe v roce 1925 se na
fakultû habilitovala první Ïena PhDr. Milada
Paulová, která se roku 1935 stala mimo-
fiádnou profesorkou v‰eobecn˘ch dûjin.
Po oddûlení pfiírodovûdn˘ch oborÛ byla
skladba oborÛ rozãlenûna do nov˘ch sku-
pin na vûdy filozofické, historické a filolo-
gické. Nadále se udrÏovala tradice
pozitivismu, coÏ vypl˘valo z pÛvodu vûdec-
k˘ch ‰kol. Platí to zejména o oborech his-
torick˘ch. Ve vûdách filologick˘ch se
nûkteré vûtve moderní filologie odvrátily
od dosavadního tradiãního bádání. Jejich
pfiedstavitelé vzbudili sv˘mi pracemi ve 20.
a 30. letech mezinárodní odezvu. Obrátili
zájem k Ïivé fieãi a studiu vzájemn˘ch slo-
Ïek systému jazyka uplatnûného v literár-
ních dílech. Metodick˘m základem se jim
stala funkãnû strukturalistická metoda,
pûstovaná PraÏsk˘m lingvistick˘m krouÏ-
kem, mezi jehoÏ pfiedstavitele patfiili Vilém
Mathesius, Jan Mukafiovsk ,̆ Bohuslav
Havránek,Roman Jakobson a dal‰í. Funkãní
strukturalismus ovlivnil i jiné obory.
V˘raznû se na filologick˘ch oborech rozví-
jela a mezinárodní ohlas vzbudila orienta-
listika (Vincenc Lesn ,̆ Bedfiich Hrozn ,̆
Alois Musil, Franti‰ek Lexa). Zmûnu
systému studia pfiinesly reformy po roce
1948, kdy byly v‰echny obory Filozofické
fakulty nuceny pfiijmout ideologii mar-
xismu-leninismu.

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

PhDr. Michal Svato‰,
CSc.

Autor ãlánku je vûdeck˘m pracovníkem Ústavu
dûjin UK a Archivu UK.

prof. PhDr. Josef 
PetráÀ 

Historick˘ snímek budovy Filozofické fakulty

FO
TO

:A
R

C
H

IV
 U

K

UKF22009_vnit_tema2  8.6.2009 20:09  Stránka 32



HUMANITNÍ A SOCIÁLNùVùDNÉ FAKULTY UK / 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE FACULTIES OF CU

33

Volání uãitelÛ po vlastní vysoké ‰kole
zaznûlo opûtovnû i v ãervenci 1945 na
manifestaãním sjezdu ãeského uãitelstva.
Toho vyuÏila komunistická strana, která
splnûním tûchto dávn˘ch pfiání chtûla zís-
kat vdûãné voliãe. S uzákonûním a poãá-
teãním uvedením do praxe spûchala,
protoÏe si nebyla jista v˘sledky nadcháze-
jících voleb a nechtûla ztratit zásluhy na
jejich vzniku. V˘mûna ministrÛ v roce
1946 v‰ak nakonec akci nezastavila.

Pfiípravná fáze
Hned v roce 1945 se iniciativy ujalo
ministerstvo ‰kolství v ãele s ministrem
ZdeÀkem Nejedl˘m. Organizací perso-
nální i vûcné stránky nové fakulty byl
povûfien profesor brnûnské Masarykovy
univerzity Otokar Chlup, ãlen KSâ
a spfiíznûnec ministra Nejedlého.
âeskoslovenské univerzity byly dotázány
na stanovisko k zámûru zfiídit univerzitní

pedagogické fakulty. Vysoko‰kolské vzdû-
lání uãitelÛ v zásadû schvalovaly, ale
nebyla shoda v tom, jak my‰lenku realizo-
vat. Nakonec akademické senáty podpo-
fiily vãlenûní pedagogick˘ch fakult do
univerzitních korporací a snaÏily se ales-
poÀ ovlivnit zpÛsob jejich konstituování.
Chtûly mít zásadní hlas pfii rozhodování
o sloÏení profesorsk˘ch sborÛ. Podafiilo
se jim to jen do urãité míry. V˘znamné
osobnosti z oblasti pedagogiky a filozofie
(V. Pfiíhoda, J. L. Fischer) diskutovaly také
o kompetencích dosavadních filozofic-
k˘ch a pfiírodovûdn˘ch fakult, které mûly
podle nich i nadále vyuãovat odbornou
sloÏku studia uãitelÛ stfiedních ‰kol,
a nov˘m fakultám chtûly ponechat jen
pedagogické ‰kolení. Pfienesení celé v˘uky
na pedagogické fakulty totiÏ pfiiná‰elo
nutnost vybudovat zde duplicitní katedry
odborn˘ch pfiedmûtÛ. Zpoãátku jejich
stanovisko bylo pfiijato a odborné vzdû-
lání uãitelÛ III. stupnû zÛstávalo na FF
a PfiF.
Legislativní základ ke vzniku pedagogic-
k˘ch fakult byl dán dekretem prezidenta
republiky o vysoko‰kolském vzdûlání uãi-
telÛ (27. 10. 1945), zákonem o pedagogic-
k˘ch fakultách (9. 4. 1946), statutem
pedagogick˘ch fakult (27. 8. 1946) a dal-
‰ími v˘nosy ministerstva, zvl. studijním
a zku‰ebním fiádem a v˘nosem o vzdûlá-
vání uãitelÛ v ãinné sluÏbû (1. 10. 1947).
V roce 1945 jiÏ nebyl proveden zápis do 
I. roãníku uãitelsk˘ch ústavÛ, protoÏe se
poãítalo se zahájením pfiedná‰ek na peda-
gogick˘ch fakultách od zimního semestru
1945/46. Pfies ve‰ker˘ spûch s pfiípravami
se toto nepovedlo a pedagogické fakulty
zaãaly pÛsobit aÏ od podzimu 1946.

U zrodu
Slavnostní otevfiení Pedagogické fakulty
UK se konalo v Domû umûlcÛ 
15. 11. 1946 za pfiítomnosti prezidenta 
E. Bene‰e, ministra ‰kolství, jímÏ byl tou
dobou jiÏ J. Stránsk ,̆ a ministra sociální
péãe Z. Nejedlého. Na vznikající fakultu
byla povolána fiada odborníkÛ, ktefií buì
pfie‰li z jin˘ch fakult, nebo byli novû jme-
nováni z habilitovan˘ch, ale i ne plnû kva-
lifikovan˘ch sil. PraÏská fakulta mûla
v prvém období existence zhruba 20
vlastních profesorÛ a docentÛ, stejn˘
poãet byl z jin˘ch fakult a vysok˘ch ‰kol,
zbytek (aÏ do poãtu 200) tvofiili asistenti,
lektofii a jiné osoby povûfiené pfiedná‰e-
ním.V únoru roku 1948 akãní sbor vylou-
ãil pouze tfii kmenové profesory, coÏ
dokazuje, Ïe jiÏ pfii v˘bûru vyuãujících pro
novû vznikající pedagogick˘ sbor praÏské
fakulty pfiihlédl O. Chlup i ke kádrov˘m
kritériím. Ti, ktefií museli ‰kolu opustit,
patfiili ke skupinû prosazené do sboru
proti Chlupovû vÛli.

Z HISTORIE 
PEDAGOGICKÉ FAKULTY
Blanka Zilynská

Otevfiení pedagogické fakulty pfiedcházelo dlouholeté úsilí uãitelstva i v˘znamn˘ch pedagogÛ, jak˘mi byli napfi.
Franti‰ek Drtina nebo Otakar Kádner, o uskuteãnûní vysoko‰kolského vzdûlání uãitelÛ ‰kol v‰ech typÛ. Uãitelstvo
z vlastní iniciativy zfiídilo soukromé ‰koly, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í byla ·kola vysok˘ch studií pedagogick˘ch,
otevfiená v roce 1921, a na ni v roce 1945 navazující Vysoká ‰kola pedagogická.

Otokar Chlup, dûkan pedagogické fakulty v roce 1946

Rudolfinum 1946 – Slavnostní otevfiení pedagogické
fakulty

FO
TO

 N
A

 T
ÉT

O
 S

T
R

A
N

ù:
A

R
C

H
IV

 P
ED

.F
A

K
U

LT
Y

UKF22009_vnit_tema2  8.6.2009 20:09  Stránka 33



HUMANITNÍ A SOCIÁLNùVùDNÉ FAKULTY UK / 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE FACULTIES OF CU

34

Prvním dûkanem praÏské fakulty, kter˘
byl touto funkcí povûfien, se stal samotn˘
Otokar Chlup. Prvním volen˘m dûkanem
byl krátce Z. Nejedl˘ (do roku 1948), kte-
rého pak postupnû následovali Oldfiich
Hyke‰, Felix Vodiãka, Josef VáÀa a Vladimír
Tardy.
V˘uka byla zahájena 21. 11. 1946 v dosti
stísnûn˘ch pomûrech. Fakulta mûla k dis-
pozici druhé patro mû‰Èanské ‰koly
v Korunovaãní ulici na Letné. Zde sídlil
dûkanát a vût‰ina oborÛ, ale ãást semi-
náfiÛ a ústavÛ musela b˘t umístûna jinde.
Na jafie roku 1948 byla fakultû pfiidûlena
budova dívãího reálného gymnázia 
E. Krásnohorské v ulici M. D. Rettigové,
kde sídlí dodnes. V˘uka zde probíhala jiÏ
od nového akademického roku. Pfiesto
ãást ústavÛ zÛstávala i potom mimo hlavní
budovu.
Pfiekotné budování pedagogick˘ch fakult
pfii v‰ech univerzitách ve státû a z toho
plynoucí nepfiipravenost zámûru i vefiej-
nosti zpÛsobily zpoãátku neãekanû mal˘
zájem o fiádné studium, zvlá‰tû uãitelství
pro niÏ‰í stupnû.V zahajovacím semestru
bylo na fakultû zapsáno 654 posluchaãÛ,
z toho 276 Ïen.Vût‰í zájem byl o vzdûlá-
vání uãitelÛ v ãinné sluÏbû, tedy tûch, ktefií
jiÏ pÛsobili na ‰kolách a vzdûlávali se dále
formou nedûlních kurzÛ. Na tuto formu
studia byli zvyklí jiÏ od dob první repub-
liky. Pro její usnadnûní byla otevfiena
mimopraÏská stfiediska, kde se pfiedná-

‰elo a konzultovalo. Roku 1948 byly zfií-
zeny fakultní poboãky v Plzni a âesk˘ch
Budûjovicích. Poãáteãní nezájem byl
postupnû pfiekonán – v dal‰ích semest-
rech vy‰plhal poãet zapsan˘ch v Praze ke
dvûma tisícÛm, zájemcÛ o nedûlní kurzy
bylo aÏ pfies ãtyfii tisíce. Od roku 1948
mûla pedagogická fakulta také své dokto-
randy, první dvû promoce se konaly jiÏ
v roce 1949 a dále jejich poãet zvolna
stoupal aÏ na 71 v roce 1953.

50. léta v‰echno mûní
Kolem roku 1950 propukl velk˘ nedosta-
tek uãitelÛ národních ‰kol, kter˘ byl jiÏ
dfiíve nûkter˘mi kruhy pfiedvídán. Proto
byla v roce 1950 zfiízena pedagogická
gymnázia pro pfiípravu uãitelÛ matefisk˘ch
a národních ‰kol, coÏ naru‰ilo pÛvodní
my‰lenku vysoko‰kolského vzdûlání uãi-
telÛ v‰ech stupÀÛ i druhÛ ‰kol.
Vysoko‰kolská pfiíprava uãitelÛ matefi-
sk˘ch a národních ‰kol byla pak moÏná
jen ve formû dálkového studia. To bylo
v roce 1950 zfiízeno na pedagogick˘ch
fakultách vÛbec poprvé v rámci univer-
zity. Na rozdíl od dosavadního studia uãi-
telÛ v ãinné sluÏbû, které bylo tímto
v˘nosem zru‰eno, dálkové studium
nebylo zaloÏeno na sobotních a nedûlních
pfiedná‰kách a prázdninov˘ch kurzech,
n˘brÏ na individuální pfiípravû z ti‰tûn˘ch
materiálÛ – uãebnic a skript – a obãas-
n˘ch konzultacích. Do denního studia se

uãitelství základních ‰kol vrátilo aÏ v roce
1959.
Roku 1953 pfii‰el dal‰í zásah – vyãlenûní
pedagogick˘ch fakult ze svazku univerzit.
Pedagogické fakulty byly pfiemûnûny na
Vy‰‰í pedagogické ‰koly pro uãitele 6. aÏ
8. roãníku a Vysoké ‰koly pedagogické
pro pfiípravu uãitelÛ 9. aÏ 11. roãníku.
Vysoké ‰koly pedagogické odebraly
posluchaãe uãitelsk˘ch smûrÛ fakultám
filozofické a pfiírodovûdné, ale v uãitel-
ském kolektivu byla zachována kontinuita
personální i prostorová s dosavadními
pedagogick˘mi fakultami. Navíc byl uvol-
nûn rozvoj vlastní specifiky pedagogick˘ch
‰kol a nastalo krátké období relativního
rozkvûtu: rÛst osobností a budování kate-
der s kvalitním vybavením. To v‰ak netr-
valo dlouho a opût nastoupila snaha
následovat sovûtské vzory.
Roku 1959 byl proveden v˘razn˘ fiez do
pedagogického ‰kolství; byly zru‰eny
vysoké i vy‰‰í pedagogické ‰koly a zfiízeny
krajské vysoké ‰koly svého druhu –
„Pedagogické instituty“. Kolektivy dosa-
vadních kateder byly rozpu‰tûny, vyuãující
byli rozdûleni na fakulty Univerzity
Karlovy, do kabinetÛ Ústavu pro dálkové
studium uãitelÛ i jinam a z pÛvodního
obsazení zÛstalo málo. Vedle Prahy byl 
zfiízen pedagogick˘ institut také v Brand˘se
n. L. a nová v˘razná centra vznikla v Hradci
Králové a Ústí n. L.V˘uka na pedagogick˘ch
institutech se omezovala na uãitele základ-
ních ‰kol a nûkteré dal‰í pedagogické pra-
covníky.V˘chova stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ se
vrátila na filozofické a pfiírodovûdné fakulty
a novû se etablovala na fakultû matema-
ticko-fyzikální a fakultû tûlesné v˘chovy.
ÚroveÀ vyuãování na pedagogick˘ch insti-
tutech nebyla vysoká, je hodnocena nej-
hÛfie za celou historii pedagogického
vysokého ‰kolství. Nedostatky byly pociÈo-
vány jiÏ tehdy.

Staronová pedagogická fakulta 
Reorganizace z roku 1962 kromû úpravy
studia pfievedla také instituty ze správy
krajsk˘ch národních v˘borÛ pod minis-
terstvo ‰kolství a kultury. Po del‰ím úsilí
se pak roku 1964 vrátila pfiíprava uãitelÛ
základních ‰kol na univerzitu.
Pedagogická fakulta UK vznikla z institutu
praÏského a brand˘ského. Po v‰ech zmí-

Budova pedagogické fakulty v Praze
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nûn˘ch peripetiích jiÏ nebyla pociÈována
jako cizí tûleso v organismu univerzity,
která zatím sama pro‰la fiadou reorgani-
zací a rozrostla se o dal‰í netradiãní
fakulty. Obnovená pedagogická fakulta zís-
kala vedle praÏské budovy i objekty
v Brand˘se n. L. Dlouh˘ ãas byl Brand˘s
hlavním sídlem fakulty co do rozsahu
v˘uky a vybavenosti kateder, v Brand˘se
dostala ‰kola k dispozici i vlastní student-
ské koleje.
Sbor tvofiilo vãetnû pracovníkÛ Ústavu
pro uãitelské vzdûlání na 250 osob,
z nichÏ bylo 13 profesorÛ, 35 docentÛ
a kolem 150 odborn˘ch asistentÛ.
Objevuje se zde fiada osobností, které
pamatovaly nejen Vysokou ‰kolu pedago-
gickou, ale dokonce i první období uni-
verzitní pedagogické fakulty. UmoÏnilo to
rychle navázat na star‰í tradice, vyvolalo
to i fiadu sebereflektujících diskusí a úvah
nad minulostí i budoucností fakulty,
zvlá‰tû v roce 20. v˘roãí jejího trvání.

·edesátá léta a nástup normalizace
Na jafie roku 1968 se ustavila Akademická
rada studentÛ jako zastupitelsk˘ orgán se
samosprávn˘mi funkcemi, kter˘ mûl mít
vliv na fiízení fakulty. Svoji ãinnost v‰ak
musela ukonãit v ãervenci 1969 na
základû rozpu‰tûní Svazu vysoko‰kol-
ského studentstva, v jehoÏ rámci praco-
vala. Od roku 1969 nastává konsolidace
a normalizace. Na podzim 1970 byla
obmûnûna polovina vûdecké rady fakulty,
nastoupil nov˘ dûkan a byli zvoleni
poprvé od obnovy fakulty noví prodûkani.
Jejich volbu umoÏÀoval zákon o vysok˘ch
‰kolách z roku 1966 a je paradoxem
dûjin, Ïe této demokratizaãní tendence
zákona bylo pod vlivem doby vyuÏito
právû k v˘mûnû akademick˘ch funkcio-
náfiÛ za osoby vstfiícnûj‰í utuÏenému

reÏimu.Ve dvou vlnách byli postiÏeni také
uãitelé angaÏovaní v PraÏském jaru.
Vysoko‰kolsk˘ zákon z roku 1966 pfiinesl
také obnovu doktorsk˘ch titulÛ. Na peda-
gogick˘ch fakultách mohl b˘t od té doby
udûlován titul PhDr. pro obor pedagogika.
Zákon z roku 1980 pak zavádí na pedago-
gické fakulty titul doktor pedagogiky
(PaedDr.).
Fakulta obnovená roku 1964 mûla za úkol

pouze v˘chovu uãitelÛ základ-
ních devítilet˘ch ‰kol.V násle-
dujících desetiletích ale do‰lo
k dal‰ím promûnám studijních
programÛ. V roce 1976 byla
vyhlá‰ena nová koncepce roz-
voje vzdûlávací soustavy,
schválená ÚV KSâ, podle níÏ
mohly uãitelskou kvalifikaci
poskytovat tzv. uãitelské fakulty, mezi nûÏ
byla zapoãítána i fakulta pedagogická.
Pfiineslo jí to opût moÏnost vzdûlávat uãi-
tele stfiedních ‰kol, tentokrát v‰ak stejná
moÏnost nebyla odebrána fakultám ostat-
ním. Pedagogická fakulta zaji‰Èovala uãitel-
ství jen nûkter˘ch studijních oborÛ,
zatímco jiné zde jiÏ nebyly dále vyuãovány.

Mezi nejvût‰ími
V závûru totalitní éry platila pedagogická
fakulta za ‰kolu s tvrd˘m vedením, kde
dûkan do poslední chvíle drÏel pevnou
stranickou linii a fiada studentÛ se doãkala
postihu za své kritické postoje.

V listopadu roku 1989 se studenti zapojili
do rÛzn˘ch akcí stejnû jako jejich kolegové
z ostatních vysok˘ch ‰kol. Z jejich inicia-
tivy vznikla Nezávislá vy‰etfiovací komise
pro zji‰tûní viníkÛ masakru na Národní
tfiídû, která na fakultû sídlila. PÛsobilo zde
studentské nakladatelství T.R.S., byl tu
vydáván ãasopis Nezávislí a Nezávislá
revue pro filozofické vûdy Nihil obstat.
Zaãala se psát nová historie fakulty.

Dnes se pedagogická fakulta fiadí mezi nej-
vût‰í v rámci Univerzity Karlovy, má velmi
ãlenitou strukturu oborÛ i typÛ studia.
Fakulta dnes pokr˘vá svou nabídkou stu-
dia skuteãnû v‰e, co si její iniciátofii pfiáli.

Hlavní budova pedagogické fakulty v Brand˘se n. Labem...

...a její pfiístavba v promûnách ãasu

PhDr. Blanka Zilynská, PhD.

Autorka ãlánku je odborná asistentka Ústavu
ãesk˘ch dûjin FF UK Praha a pracovnice Archivu
UK, profesnû zamûfiená na ãeské stfiedovûké
dûjiny a také na dûjiny Univerzity Karlovy. Je
spoluautorkou Dûjin UK IV (1998).
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Z ménû uvûdomûl˘ch pohnutek –
zejména s ohledem na právo církví vyu-
ãovat a vychovávat své duchovní i laické
pracovníky – je tento v˘znam teologie
pfiipou‰tûn i dnes, takÏe nekonfesní celek
Univerzity Karlovy v Praze podrÏuje ve
své organizaãní struktufie tfii teologické
fakulty, v jejichÏ konfesním vymezení se
odráÏí nejednota kfiesÈanÛ v ãesk˘ch
zemích od 14. století do dne‰ních dnÛ.

V˘uka
Staletí trvajícímu poslání Katolické teolo-
gické fakulty UK dnes odpovídá v˘uka

v prezenãním magisterském studijním
oboru Katolická teologie, v kombinova-
ném bakaláfiském a magisterském studij-
ním oboru Teologické nauky,
v prezenãním ãi kombinovaném doktor-
ském studijním oboru Katolická teologie.
Zájem o dûjinotvornou a kulturotvornou
sílu kfiesÈanské víry projevuje fakulta tím,
Ïe uskuteãÀuje v˘uku v prezenãním baka-
láfiském a magisterském studijním oboru
Dûjiny kfiesÈanského umûní, jakoÏ i v pre-
zenãním ãi kombinovaném doktorském
studijním oboru Dûjiny kfiesÈanského
umûní ãi Obecné a církevní dûjiny. Vedle

KATOLICKÁ 
TEOLOGICKÁ
FAKULTA
Vojtûch Novotn˘

Profilov˘m oborem
fakulty je – jak název

napovídá – teologická
reflexe víry katolické
církve, coÏ implikuje

i poznání souvisejících 
reálií a propedeutick˘ch ãi

pomocn˘ch oborÛ.
K tomuto úãelu byla

v letech 1347–1348 
zaloÏena, protoÏe bylo

zfiejmé, Ïe si BoÏí 
tajemství samo o sobû

zasluhuje lidskou 
pozornost a Ïe z tohoto

poznání a jeho sdílení má
lidstvo prospûch, neboÈ se
mu tak odhaluje podstata,

cíl a prostfiedky 
smysluplné existence 

jednotlivé osoby 
i spoleãnosti jako celku.

Jak dÛslednû, ba smrtelnû
váÏnû bylo toto vûdomí
pfiítomno, se ukázalo na

pfielomu 14. a 15. století.

Katolická teologická fakulta zdroj: VZâ 2008

Dûkan: prof. PhDr. Ludvík Armbruster
ZaloÏena: 1348
Adresa: Katolická teologická fakulta UK,Thákurova 3,160 00 Praha 6
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2007/2008: 844
Poãet doktorandÛ: 49
Poãet zahraniãních studentÛ: 53
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 50
Web: http://www.ktf.cuni.cz

Prof. Ludvík Armbruster, dûkan KTF UK

Kardinál Miloslav Vlk a prof. ZdeÀka Hledíková (Svatováclavské kolokvium)
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tûchto akreditovan˘ch programÛ nabízí
fakulta téÏ moÏnost studia v rámci kurzÛ
celoÏivotního vzdûlávání (aktuálnû –
Jáhensk˘ pastoraãní rok, KnûÏská for-
mace, Katechetick˘ kurz, Kanonické
právo, Teologie pro laiky, Letní ‰kola
nûmeckého jazyka) a v rámci univerzity
tfietího vûku (aktuálnû – Základy katolic-
kého náboÏenství, Teologie pro laiky,
Gregoriánsk˘ chorál, Spiritualita a dûjiny
zasvûceného Ïivota, Îivot z víry, Základy
v˘chodní byzantské liturgie).

Vûda
Vûdecká ãinnost je vût‰inou individuální
a odpovídá specializaci jednotliv˘ch aka-
demick˘ch pracovníkÛ. Namátkou:
Spiritualita Nového zákona, Dûjiny a teo-
rie ãeského biblického pfiekladu, Dûjiny
mni‰ské spirituality, Trinitární a christo-
centrická teologie, Teologie dûjin atd.
Nûkteré z tûchto aktivit jsou podporo-
vány grantov˘mi agenturami (GA âR, GA
AV). T̆ mová spolupráce je koordinována
zejména ve stfiediscích specializovaného
v˘zkumu: Centrum pro studium migrace,
Centrum dûjin ãeské teologie, Centrum
teologie a filosofie v˘tvarného umûní
a architektury. Vedle toho se pracovníci
fakulty zapojují do vûdeck˘ch poãinÛ,

jejichÏ hlavním nositelem je Filozofická
fakulta (vûdecké zámûry: âeské zemû
uprostfied Evropy v minulosti a dnes,
Základy moderního svûta v zrcadle litera-
tury a filozofie) ãi Filozofick˘ ústav AV âR
(program Centra základního v˘zkumu –
KfiesÈanství a ãeská spoleãnost ve stfiedo-
vûku: normy a skuteãnost – evropské
souvislosti ãeského tématu).

Zahraniãní styky
Zahraniãní styky udrÏuje fakulta na nûko-
lika rovinách.Velkou váhu pfiikládá kontak-
tÛm zaloÏen˘m na osobních vztazích. Ty
b˘vají formalizovány obvykl˘mi prostfiedky:
programem Erasmus, meziuniverzitními
dohodami, Fondem mobility atd. V rámci
programu Erasmus LLP mûla fakulta v roce
2008 aktivních 12 bilaterálních dohod se
zahraniãními univerzitami v Bonnu,
Dortmundu, Erfurtu, Lovani, Lond˘nû,
Maynoothu, Poznani, Pre‰ovû, RuÏomberku
a Vídni pro obor Katolická teologie
a v DráÏìanech a Vídni pro obor Dûjiny
kfiesÈanského umûní. Pro akademick˘ rok
2009/2010 byly uzavfieny také nové
smlouvy s univerzitami v Opoli, Krakovû
a Frankfurtu nad Mohanem. Zahraniãní
kontakty jsou zúroãovány v mezinárodních
konferencích, které fakulta pofiádá ãi spolu-
pofiádá (napfi. Jezuité v âesk˘ch zemích –
Bohemia jesuitica 1556–2006, Kunst als
Herrschaftsinstrument unter den Luxem-
burgern, Böhmen und das Heilige Römische
Reich im europäischen Kontext). V dobû 
letních prázdnin pofiádá fakulta ve spolu-
práci s univerzitou v Baltimoru Letní ‰kolu
teologie (Summer School of Theology).

Úspûchy a ocenûní
Mezi své nejvût‰í úspûchy fakulta poãítá
to, Ïe se jí pfii v‰ech dramatick˘ch dûjin-
n˘ch zvratech podafiilo udrÏet nepfietrÏi-

Slavnostní zahájení konference Bohemia Jesuitica

Dûjiny umûní jsou na‰í radostí... (prof. Jan Royt, prof. Jifií Kuthan, PhDr. ZdeÀka âekalová)   
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tou právní kontinuitu (je dnes v tomto
smyslu zfiejmû nejstar‰í teologickou fakul-
tou na vefiejné univerzitû); to, Ïe po staletí
pfiedává poznání víry tûm, kdo pfiicházejí,
aby na ní studovali, i tûm, kdo vûnují
pozornost v˘sledkÛm jejího bádání; a to,
Ïe sv˘m skromn˘m, ale nikoli bezv˘znam-
n˘m dílem pfiispívá k prohloubení onoho
poznání.V‰echna ostatní ocenûní jsou ve
srovnání s tímto prost˘m vûdomím ménû
podstatná. T̆ kají se ostatnû spí‰e jednot-
livcÛ neÏli instituce jako takové.

Publikace
V˘sledky vûdecké práce zvefiejÀují bada-
telé vût‰inou samostatnû v rÛzn˘ch nakla-
datelstvích. Nelze pominout odborné
monografie: Antonín Ignác Hrdina –
Vztahy státu a církve v âeské republice
v letech 1990–1999, Pavel Vojtûch Kohut
– Co je spirituální teologie?, Jifií Kuthan –
Splendor et Gloria Regni Bohemiae: umû-
lecké dílo jako projev vladafiské repre-
zentace a symbol státní identity, Ale‰
Opatrn˘ – Cesty pastorace v pluralitní

spoleãnosti, Ctirad V. Pospí‰il – Jako
v nebi, tak i na zemi: náãrt trinitární teo-
logie, Marie Raku‰anová – Bytosti odni-
kud: metamorfózy akademick˘ch principÛ
v malbû první poloviny 20. století
v âechách atd. Vedle toho jsou nûkteré
odborné monografie ãi uãební texty
vydávány v rámci fakultního ediãního
plánu v Nakladatelství Karolinum.
Z poslední doby lze zmínit napfi.: Josef
BartoÀ – Uvedení do klasické staroslo-
vûn‰tiny,Antonín Ignác Hrdina – Texty ke
studiu konfesního práva I–III, Jaroslav
Kadlec – Klá‰ter augustiniánsk˘ch kanov-
níkÛ v Tfieboni, Mireia Ry‰ková – Doba
JeÏí‰e Nazaretského (Historicko-teolo-
gick˘ úvod do Nového zákona), Jan Royt
– Slovník biblické ikonografie. Souãástí
ediãního plánu jsou téÏ dvû fiady sborníkÛ
Opera facultatis theologiae catholicae
Universitatis Carolinae Pragensis.
¤ada Theologica et philosophica pfiinesla
napfi. tituly: âeská katolická eklesiologie
druhé poloviny 20. století, V‰echno je
milost: Sborník k poctû 80. narozenin
Ludvíka Armbrustera. ¤ada Historia et
historia artium nabízí tituly jako Svûtci
a jejich kult ve stfiedovûku nebo Ars

videndi: professori Jaromír Homolka ad
honorem. Fakulta ve spolupráci s teolo-
gick˘mi fakultami v Olomouci, âesk˘ch
Budûjovicích a Trnavû vydává odborné
periodikum Studia theologica. V souãas-
nosti pfiipravuje téÏ odborné periodikum
Acta Universitatis Carolinae Theologica.
Akademiãtí pracovníci fakulty jsou ãleny
redakãních rad i dal‰ích odborn˘ch ãaso-
pisÛ.

Plány a profilace
Celé pÛsobení fakulty je dosud pozname-
náno útlakem katolické církve za komu-
nismu, kter˘ se projevuje zejména
v oslabení stfiední generace akademic-
k˘ch pracovníkÛ, a problémy s pfiizpÛso-
bením nov˘m podmínkám a moÏnostem
po roce 1990. Lze nicménû fiíct, Ïe plní
své úkoly pomûrnû dobfie a Ïe má nepo-
chybnû potenciál rÛstu a rozvoje.
Jeho první vizi formuloval dokument
Dlouhodob˘ zámûr Katolické teologické
fakulty, kter˘ je plánem rozvoje této
fakulty na období let 2006–2010. Znaãné
potíÏe pÛsobí fakultû nedostateãné finan-
cování její ãinnosti ze státního rozpoãtu
(napfi. kompletní a kvalitní tfiíleté bakaláfi-
ské vzdûlání má b˘t poskytnuto za ménû
neÏ 90 tisíc Kã) a poddimenzovan˘ roz-
poãet grantov˘ch agentur – v oblasti
spoleãensk˘ch vûd je taková „tlaãenice“,
Ïe dochází ãasto k nepfiijetí kvalitních
projektÛ pro nedostatek prostfiedkÛ.
Pfiedstava, Ïe by si na sebe mohla huma-
nitní fakulta v potfiebném rozsahu vydû-
lat, je iluzorní. Pfiesto je právû snaha
o maximální nav˘‰ení rozpoãtu z vûdecké
ãinnosti, projektÛ a vlastních zdrojÛ
v˘znaãnou ãástí aktuálních snah fakulty.
Její pfiítomnost téÏ poznamenává fakt, Ïe
Akademick˘ senát vypsal volby na
dûkana. Druhé funkãní období prof.
PhDr. Ludvíka Armbrustera bude ukon-
ãeno v únoru 2010.

Oslava sv. Mikulá‰e

Stfiízlivé opojení ducha... 

Ples KTF – doba Rudolfa II. (prorektor UK  prof. M.
Horyna)
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PhLic.Vojtûch Novotn˘,Th.D.

Autor ãlánku je vedoucím redaktorem periodika
Acta Universitatis Carolinae Theologica. Pracuje
v Centru dûjin ãeské teologie a je ãlenem Katedry
fundamentální a dogmatické teologie KTF UK.
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V rámci mezioborové spolupráce, která
k teologii nezbytnû patfií, chceme koopero-
vat jak s pracovi‰ti v rámci univerzity, tak
s partnery tuzemsk˘mi i zahraniãními.
Vlastní oborovou doménou fakulty je eku-
menicky pojatá evangelická teologie, kterou
standardnû utváfií fiada dílãích disciplín –
obory historické, jako jsou biblistika, cír-
kevní dûjiny, dûjiny dogmatu; obory syste-
matické jako dogmatika, teologická etika;
a praktické. Do spektra pûstovan˘ch oborÛ
rozhodnû patfií také filozofie a religionistika,
tradiãnû silnou váhu má vzdûlání v jazycích
starovûk˘ch i moderních.

V˘uka a uplatnûní
Sv˘m studentÛm fakulta nabízí studijní pro-
gramy v nûkolika oborov˘ch zamûfieních.
Pfiedev‰ím je to obor Evangelická teologie,

kter˘ kvalifikuje k duchovenské práci
v evangelick˘ch církvích i k jin˘m
povoláním, v nichÏ je moÏné
uplatnit vzdûlání v interpretaci
klasick˘ch textÛ evropské kul-
tury, jazykovou v˘bavu,kompe-
tenci v systematickém my‰lení
a orientaci v dûjinách.
Bakaláfisk˘ i magistersk˘ stu-
peÀ je moÏné studovat pre-
zenãní i kombinovanou formou.
V souãasné dobû se tomuto
oboru vûnuje 142 studentÛ.
Pro oblast sociální práce nabízí fakulta
studium v bakaláfiském oboru Pastoraãní
a sociální práce v prezenãní i kombinované
formû a v magisterském oboru KfiesÈanská
humanitární a pastoraãní práce –
Diakonika, zatím jen v prezenãní formû.

EVANGELICKÁ
TEOLOGICKÁ

FAKULTA
Martin Prudk˘

KdyÏ byla Evangelická 
teologická fakulta pfied
bezmála dvaceti lety
zaãlenûna do Univerzity
Karlovy v Praze, zvolila 
si v fiadû ohledÛ úzkou
cestu – mohu-li hned 
úvodem uÏít biblickou
metaforu. Jak v oblasti
v˘uky, tak v odborné
a vûdecké práci si 
pfiedsevzala nerozebûhnout
se do‰iroka, n˘brÏ pûstovat
pomûrnû úzké oborové
spektrum, zato je v‰ak
pûstovat co nejlépe.

Evangelická teologická fakulta zdroj: VZâ 2008

Dûkan: Doc.ThDr. Martin Prudk˘
ZaloÏena: 1919
Adresa: Evangelická teologická fakulta, P. O. Box 529, âerná 9, 115 55 Praha 1
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 585
Poãet doktorandÛ: 69
Poãet zahraniãních studentÛ: 55
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 36
Web: http://www.etf.cuni.cz

Sídlo fakulty – palác Marathon v âerné ulici, Praha 1
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Znak fakulty na dûkanském fietûzu. 
Iniciály hesla Sapere Agere Loqui 
(„myslet, jednat, mluvit“) tvofií slovo 
sal („sÛl“).
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Oba tyto programy uskuteãÀujeme ve
spolupráci sVO· Jabok, v men‰í mífie také
s Evangelikálním teologick˘m semináfiem
– VO· teologická. Absolventi jsou kvalifi-
kováni pro práci v sociální oblasti, kromû
teoretického vzdûlání patfií k v˘uce
i metodicky fiízené praxe. Pro magistersk˘
stupeÀ máme uzavfienu smlouvu se zahra-
niãními partnery v Nûmecku, Finsku,
Norsku a Estonsku o spoleãném uskuteã-
Àování v˘ukového programu v angliãtinû
a udûlování tzv. joint degree. Bakaláfisk˘
program nyní studuje 406 studentÛ,
magistersk˘ budeme letos otevírat
poprvé.
Studium teologie se siln˘m ekumenick˘m
dÛrazem, zacílené na vzdûlávání laikÛ
v církvi nabízíme v bakaláfiském a navazu-
jícím magisterském programu Teologie
kfiesÈansk˘ch tradic, kter˘ lze studovat
pouze prezenãní formou. Bakaláfisk˘ch
studentÛ je v tomto programu asi 40,
magisterské budeme letos teprve pfiijímat.
K dlouhodob˘m prioritám na‰í pedago-
gické práce patfií doktorské studium.
DoktorandÛ máme v souãasnosti 68,
z toho osm cizincÛ, v celkem ãtyfiech obo-
rech – Biblická teologie, Historická teolo-
gie a teologie náboÏenství, Systematická
a praktická teologie a Filosofie. Osvûdãuje
se nám integrovat disertaãní projekty do
grantov˘ch ãi jin˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ,
napfiíklad v rámci Centra biblick˘ch studií.
KaÏdoroãnû pofiádáme fakultní sympo-
zium, na nûmÏ doktorandi prezentují
v˘sledky svého bádání a diskutují o nich.

ZájemcÛm o dal‰í vzdûlávání nabízíme jak dílãí
kurzy v rámci celoÏivotního vzdûlávání, tak
pfiíleÏitostnû i kurzy ucelené – napfi. projekt
Nemocniãní kaplan. Jeho cílem je vy‰kolit cca
20 osob s pfiedchozím bakaláfisk˘m nebo
magistersk˘m vzdûláním v oborech teologie,
psychologie nebo sociální práce,které budou
pÛsobit v nemocnicích, léãebnách dlouho-
dobû nemocn˘ch ãi jin˘ch zdravotnick˘ch
zafiízeních jako nemocniãní kaplani.

Vûda
DÛraz na odbornou a vûdeckou práci má
fakulta nejen pevnû ukotven hned v první

vûtû preambule svého statutu, n˘brÏ s ním
soustavnû pracuje a upevÀuje ho ve v‰ech
hlavních oblastech svého pÛsobení.
V posledních desetiletích jsou hlavním
nástrojem utváfiení a koordinace této
práce grantové projekty, v˘zkumné zámûry
a pÛsobení v˘zkumného centra biblistiky –
Centra biblick˘ch studií AV âR
a Univerzity Karlovy v Praze. Pfiehled této
práce a jejích v˘sledkÛ lze snadno získat na
webu fakultního oddûlení vûdy a v˘zkumu
(http://web.etf.cuni.cz/ETF-17.html).
O relativní úspû‰nosti fakulty v této oblasti

svûdãí i skuteãnost, Ïe financování vûdecké
ãinnosti ve svém úhrnu v posledních letech
znatelnû pfievy‰uje dotace poskytované na
v˘uku studentÛ.
Souãasn˘ v˘zkumn˘ zámûr, kter˘ integruje
dílãí projekty jednotliv˘ch pracovi‰È
a jejich akademick˘ch pracovníkÛ, je zamû-
fien na hermeneutiku kfiesÈanské, zvlá‰tû
ãeské protestantské tradice v kulturních
dûjinách Evropy. Vûnuje se problematice
porozumûní, v˘kladu a interpretace roz-
manit˘ch typÛ kfiesÈansk˘ch tradic, jejich
projevÛ a útvarÛ – pfiedev‰ím textÛ, ale
i projevÛ spirituality ãi organizaãních struk-
tur. K základním otázkám i jednotliv˘m
aspektÛm této problematiky pofiádáme
nejen vefiejná sympozia ãi konference, ale
i pravidelná interní sympozia, jejichÏ cílem
je uskuteãnit mezi ãleny fie‰itelského
kolektivu mezioborov˘ rozhovor, kter˘ by
inspiroval a formoval dal‰í práci v projektu.
V˘znamnou platformou pro koordinaci
a rozvíjení vûdecké práce na poli biblic-
kého bádání a v oblasti dûjin rané církve
a literatury raného kfiesÈanství je Centrum
biblick˘ch studií. Kromû fiady studií
a monografií vychází z této dílny napfiíklad
i celá kniÏnice pÛvodních pfiekladÛ nekano-
nick˘ch, tzv. apokryfních spisÛ ranû kfies-
Èanské doby ãi pfieklady koptsk˘ch textÛ
gnostick˘ch kfiesÈanÛ, jeÏ byly nalezeny
v egyptském Nag Hammádí.
Pro na‰i odbornou práci má klíãov˘ v˘znam
fakultní knihovna. Navzdory v‰em peripe-
tiím a nepfiízniv˘m zásahÛm, s nimiÏ se
fakulta v prÛbûhu minulého století musela
na své dûjinné cestû vypofiádat, podafiilo se
jí vybudovat a uchovat kniÏní fond, kter˘ je
sv˘m rozsahem i kvalitou unikátní. KdyÏ se
k tomu v devadesát˘ch letech pfiipojila pfie-
stavba knihovny do podoby z vût‰í ãásti

Teologové sklonûní nad poklady knihovny Strahovského
klá‰tera

Prof. J. S. Trojan pfiedná‰í pfii veãeru k památce Jana
Palacha (14. 1. 2009).

Prof. John Barton z Oxfordu pfii pfiedná‰ce na sym-
poziu o hermeneutice narativních a právních textÛ
Starého zákona (21. 4. 2009) →
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otevfieného fondu, zpfiístupnûní elektronic-
k˘ch databází a zavedení celé ‰kály sluÏeb –
od mezinárodních v˘pÛjãek pfies re‰er‰ní
sluÏby, provozování fulltextového portálu
a vûdeck˘ch databází aÏ po rozmanitou
podporu práce osob s postiÏením –, vzniklo
pracovi‰tû, jeÏ oprávnûnû povaÏujeme za
rodinné stfiíbro fakulty a bez uzardûní ho
nabízíme tuzemsk˘m i zahraniãním kole-
gÛm. Îe se v hodnocení kvality knihovního
fondu i poskytovan˘ch sluÏeb snad nem˘-
líme, dokládá skuteãnost, Ïe poãet registro-
van˘ch uÏivatelÛ knihovny více neÏ pûtkrát
pfievy‰uje poãet ãlenÛ akademické obce
fakulty.

Publikace
V˘sledky své práce, zejména kniÏní mono-
grafie, publikují pracovníci fakulty v obo-
rovû zaveden˘ch nakladatelstvích.
Z tuzemsk˘ch to jsou zejména Kalich,
Vy‰ehrad, OIKOYMENH, CDK, âeská
biblická spoleãnost, Ml˘n a EMAN, jeÏ mají
zavedeny i pfiíslu‰né ediãní fiady. Fakulta
vydává tfii odborné ãasopisy – cizojazyãnû
Communio viatorum, ãesky Teologickou
reflexi a Studie a texty ETF. V‰echny tfii 
jsou indexovány v oborové bibliografické
databázi ATLA a registrovány v databázi ERIH.

Zahraniãní vztahy
Vzhledem k tomu, Ïe jsme v âeské repub-
lice jedin˘m vysoko‰kolsk˘m ústavem
svého druhu, je pro nás soustavná spolu-
práce se zahraniãními partnery samozfiej-
mostí. Tak tomu bylo i v minulosti, takÏe
fiada zahraniãních vazeb má hluboké
a pevné tradice.
Otevfienost a silná provázanost se zahra-
niãními partnery se projevuje v fiadû oblastí
akademického Ïivota, nejen ve v˘mûnû stu-
dentÛ ãi mobilitû uãitelÛ – i kdyÏ právû
i zde velmi silnû. Pfiinejmen‰ím semestrová
zahraniãní stáÏ je v posledních desetiletích
zcela bûÏnou souãástí magisterského stu-

dia, k doktorskému studiu patfií témûfi bez
v˘jimky i pobyty del‰í. âerstvou zku‰eností
je pro nás spoleãné vedení doktorského
studia se zahraniãní univerzitou – tzv. co-
-tutelle; první smlouvu jsme uzavfieli
s Teologickou fakultou v Lausanne.
V˘uku magisterského oboru Evangelické
teologie stejnû jako v‰echny doktorské
programy nabízíme také v angliãtinû. To
k nám kaÏdoroãnû pfiivádí zhruba na dvû
desítky zahraniãních studentÛ, zejména
prostfiednictvím Erasmu.
S nûkter˘mi zahraniãními partnery
(Erlangen, Heidelberg, Tübingen, Bonn,
Amsterdam) pofiádáme spoleãné semináfie,
v rámci nichÏ si studenti nejprve pfiipraví
vybranou látku a pak se v blokov˘ch zase-
dáních sejdou ke spoleãn˘m jednáním u nás
a na pracovi‰ti zahraniãního partnera. Pro
nûkteré sesterské instituce pofiádáme
i speciální programy; napfiíklad pro
Columbia Theological Seminary v Atlantû
(USA) je to blok pfiedná‰ek, semináfiÛ
a exkurzí v rámci jejich kurzu studia teolo-
gie v alternativním kontextu.
Pfii fakultû pÛsobí také Spolek pfiátel ETF,
kter˘ sdruÏuje pfiedev‰ím nûkdej‰í zahra-
niãní studenty. Spolek kaÏdoroãnû pofiádá
konferenci, jeÏ je platformou setkávání
a pûstování zpûtné vazby k práci fakulty
v mezinárodním a ekumenickém kontextu.

Úspûchy
Úspû‰nost práce akademick˘ch institucí
lze hodnotit podle rÛzn˘ch hledisek a kri-
térií. Sami povaÏujeme za dÛleÏité, Ïe jsme
pro fiadu v˘znamn˘ch zahraniãních fakult
ãi odborn˘ch spoleãností dobr˘m partne-
rem pro rozvíjení akademické a ekume-
nické spolupráce. Îe od nás oãekávají
pfiínos opfien˘ jak o vlastní svébytné tra-
dice, tak o jejich kritické zpracování v per-
spektivû aktuálního diskurzu a souãasn˘ch
v˘zev. KdyÏ k tomu obãas pfiibude i indivi-
duální pocta, jako napfiíklad jmenování
kolegy, ãerstvého tfiicátníka, zahraniãním
spoleãníkem prestiÏní Collège de France,
máme z toho pochopitelnû také radost.

Îivot na fakultû
Fakulta si letos pfiipomene 90. v˘roãí
svého zaloÏení. Kritick˘ pohled na dûjin-
nou cestu, jíÏ fakulta pro‰la, i na její sou-
ãasn˘ Ïivot nás vede ke stfiízlivému
odhodlání utkat se s v˘zvami, které pfii-
cházejí, v duchu toho nejlep‰ího z tradic,
na nûÏ navazujeme.

Autor ãlánku je dûkanem Evangelické teologické
fakulty a vedoucím její Katedry Starého zákona.
Podílí se také na práci Centra biblick˘ch studií AV
âR a UK v Praze.Vûnuje se zejména problema-
tice v˘kladu a interpretace biblick˘ch textÛ v jejich
historickém kontextu i dûjinné recepci, otázkám
metodologie v˘kladu a biblické teologii.

doc.ThDr. Martin
Prudk˘

Pohled na XVII. colloquium biblicum v pauze uprostfied zasedání (17. 4. 2009)

Tisková konference o ãinnosti Centra biblick˘ch stu-
dií: prof. Petr Pokorn˘ a prof. Ulrich Heckel
(Tübingen) pfiedstavují svou novou publikaci

Prof. P. Bühler z Curychu pfiedná‰í na sympoziu
o roli Písma v Ïivotû reformaãních církví
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Historie
Tato fakulta je jednou ze tfií teologick˘ch
fakult Univerzity Karlovy. Její geneze byla
sloÏitá a souvisí se vznikem samostatné
Církve ãeskoslovenské v roce 1920.

Duchovní této církve studovali pÛvodnû
na Husovû ãeskoslovenské evangelické
fakultû bohoslovecké v Praze, která v‰ak
byla v roce 1950 rozdûlena podle kon-
fesí; pro evangelíky byla zfiízena
Komenského evangelická bohoslovecká
fakulta, pro v˘chovu duchovenského
dorostu Církve ãeskoslovenské (od roku
1971 Církve ãeskoslovenské husitské)
pak Husova ãeskoslovenská bohoslo-
vecká fakulta. Na této Husovû ãeskoslo-
venské bohoslovecké fakultû v‰ak
studovali i kandidáti duchovenského
povolání jin˘ch církví (starokatolíci, uni-
táfii), které zde mûly své lektoráty. Podle
zákona ã. 163/1990 Sb. byla fakulta inkor-
porována do Univerzity Karlovy jako
Husitská teologická fakulta.

HUSITSKÁ 
TEOLOGICKÁ
FAKULTA
Jan B. Lá‰ek

Husitská teologická
fakulta je otevfienou 

teologickou ‰kolou, na
které se vedle husitské

teologie studuje také 
teologie starokatolická
a pravoslavná, dále pak

judaistika a v kombinaci
s teologick˘mi obory také

filozofie, religionistika
a psychosociální studia.

Hlavním úkolem 
teologické fakulty je

vychovávat duchovensk˘
dorost, i kdyÏ jednooborové

studium teologie je
poãetnû slab‰í.Tak je

tomu ostatnû i v dal‰ích
stfiedoevropsk˘ch zemích,

bez rozdílu konfese.
Fakulta v Ïádném pfiípadû

nechce a nemÛÏe konku-
rovat fakultám ostatních 

humanitních oborÛ.

Husitská teologická fakulta zdroj: VZâ 2008

Dûkan: prof.ThDr. Jan B. Lá‰ek
ZaloÏena: 1919, resp. 1950
Adresa: Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krã
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 975
Poãet doktorandÛ: 63
Poãet zahraniãních studentÛ: 33
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 52
Web: http://www.htf.cuni.cz

Zahájení akademického roku 2007/08
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Studium
Fakulta se v poslední dobû soustfiedí i na
pfiípravu odborníkÛ na poli sociální a cha-
ritativní práce; právû jsme otevfieli tento
bakaláfisk˘ obor.V Církvi ãeskoslovenské
husitské i v církvích ostatních je nedosta-
tek odborníkÛ, neboÈ je‰tû v dobû
nedávno minulé nemohla Ïádná kfiesÈan-
ská církev tuto svoji sluÏbu oficiálnû
konat. Studium husitské a pravoslavné
teologie je moÏné kombinovat s vybra-
n˘mi obory na pedagogické (s nûmãinou)
a filozofické fakultû (pravoslavná teologie
v kombinaci s oborem v˘chodoevropská
a jihov˘chodoevropská studia). Studium
vyhovuje v‰em souãasn˘m normám a je
dûleno na bakaláfiské, magisterské a dok-
torské, v jednotliv˘ch oborech se stupnû
moÏného dosaÏitelného vzdûlání li‰í.
Fakulta také pfiipravuje uãitele, ktefií
v nadkonfesním pohledu vyuãují náboÏen-
ství, filozofii a etiku. V‰echny tyto obory
jsou nejen na na‰í fakultû, ale na v‰ech
ostatních teologick˘ch fakultách nové. Od
vydání církevních zákonÛ v roce 1949 aÏ
do roku 1989 to moÏné nebylo, neboÈ jak
charitativní sféra, tak sféra pedagogická
byla církvi nedostupná. Na papífie sice
bylo moÏno náboÏenství ve ‰kolách vyu-
ãovat, av‰ak v praxi to ‰lo jen s velk˘mi
obtíÏemi.
Ve spolupráci s VO· se zde studuje také
sociální pedagogika. ·iroká ekumenická
otevfienost je dána nejen rÛznou konfesní
pfiíslu‰ností studentÛ, ale také uãitelÛ. Pfies
tuto otevfienost je fakulta ve sv˘ch zákla-
dech i nadále spojena s teologick˘m dûdic-
tvím Církve ãeskoslovenské husitské.

Vûda a v˘zkum
Na fakultû se také realizuje nûkolik
v˘zkumn˘ch projektÛ.Vedle standardních
grantÛ, jejichÏ fie‰iteli jsou kromû uãitelÛ
i studenti, byl na HTF v minul˘ch letech
(1999–2004) fie‰en v˘zkumn˘ zámûr ana-
lyzující ãesk˘ katolick˘ modernismus
v evropském kontextu. V souãasné dobû
je to zámûr zab˘vající se otázkami církví
na na‰em území a nacionalismu – coÏ je
téma nejen historické, ale vzhledem
k migraci a náboÏenskému pluralismu
i velmi aktuální.
Musíme také pfiipomenout, Ïe to byla
HTF, která v roce 1992 iniciovala velkou
mezinárodní konferenci o Janu Husovi
v nûmeckém Bayreuthu. Tato konference
zahájila kvalitativnû nov˘ dialog o teolo-
gickém i dal‰ím odkazu ãeského reformá-
tora, kter˘ není zdaleka ukonãen.
Doufáme, Ïe jako v˘sledek na‰ich iniciativ
v souãasnosti budeme moci podstatnû
pfiispût k Husovu v˘roãí v roce 2015.
Právû se pfiipravuje jeden husovsk˘ pro-

jekt, jehoÏ v˘stupem by vedle odborn˘ch
publikací mûla b˘t také velká mezinárodní
v˘stava.
Vedle bádání o ãeské reformaci, které je
stejnû intenzivnû realizováno i na ETF, se
fakulta vûnuje zkoumání katolického
modernismu a jeho odkazu, jakoÏ
i reformním proudÛm uvnitfi katolické
církve.To je zcela pfiirozené, neboÈ právû
Církev ãeskoslovenská husitská vznikla
jako v˘sledek radikálnû reformistick˘ch
snah katolického duchovenstva.

Zahraniãní styky
Fakulta má velmi rozvinuté zahraniãní
styky, i kdyÏ nyní probíhají na kvalitativnû
jiné úrovni, neÏ tomu bylo v minulosti –
dfiíve se jednalo spí‰e o intenzivní styky
ekumenické, realizované prostfiednictvím
církví. Dnes fiada studentÛ vyjíÏdí v rámci
programu Erasmus, jsou uzavfieny
i dohody o pfiímé spolupráci. Jako 
pfiíklad lze uvést v˘mûnné semináfie
s Univerzitou v ¤eznû. Právû ve dnech 
30. 4. – 3. 5. 2009 u nás bylo na náv‰tûvû
15 studentÛ, budoucích uãitelÛ náboÏen-
ství, spolu se tfiemi pedagogy, pro které
jsme pfiipravili semináfi na téma V˘uka
náboÏenství za dvou totalit ve 20. století,
bûhem kterého vyslechli pût pfiedná‰ek
na‰ich profesorÛ a Ïivû diskutovali na
dané téma. Prakticky ihned potom, od 
14. do 17. kvûtna, se semináfi na podobné
téma konal pro na‰e studenty v ¤eznû.
Tyto v˘mûnné semináfie se staly tradicí;
v tomto roce se konaly jiÏ potfietí.
Není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe zejména pro-
fesofii a docenti teologick˘ch oborÛ pfied-
ná‰ejí ãasto v cizinû. To patfií k dobré
tradici jiÏ po fiadu let, a dokonce se s urãi-

Budování tzv. Schumacherovy knihovny, která byla dovezena z nûmeckého Freiburgu

Vlevo Eva Filipová – vedoucí Oddûlení vûdy, doktorského studia a zahraniãních stykÛ, vpravo ThDr. Kamila Veverková,
Th.D. – Prodûkanka pro vûdu a v˘zkum
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t˘mi podstatn˘mi omezeními tyto pfied-
ná‰ky konaly jiÏ pfied rokem 1989.Také na
fakultu pfiijíÏdûly a pfiijíÏdûjí v˘znamné
vûdecké osobnosti – organizují zde pfiíle-
Ïitostné pfiedná‰ky nebo dokonce celé
pfiedná‰kové cykly. Právû v akademickém
roce 2007/2008 zde pfiedná‰el jeden
semestr teolog svûtového jména z ¤ezna
prof. Dr. mult. Hans Schwarz na téma
teologie a pfiírodní vûdy. Po nûkolik let –
od smrti akademika S. S. Averinceva
v roce 2004 – pfiedná‰í prof. Lá‰ek pravi-
delnû na Institutu sv. Filareta v Moskvû.
V˘ãet míst, kam pedagogové jezdí pfied-
ná‰et, je dlouh ,̆ stejnû jako seznam pfiijíÏ-
dûjících.
Samozfiejmû tato mezinárodní ãinnost
nachází také ‰irok˘ ohlas. Na teologické
fakultû lze tûÏko oãekávat, Ïe její pedago-
gové budou registrovat patenty. Nemají
patenty technické, ani „patent na rozum“.
Nicménû docházejí i tak uznání – ãestné
medaile rÛzn˘ch univerzit a vysoká vyzna-
menání vãetnû papeÏsk˘ch fiádÛ, coÏ je na
husitské fakultû jistû kuriozitou, nejsou
Ïádnou v˘jimkou.

DluÏno fiíci, Ïe fakulta dala razit k v˘roãí
univerzity v roce 1998 pamûtní medaili,
která mûla b˘t také pfiipomínkou její
inkorporace do UK v roce 1990. Tuto
medaili jsme udûlili mj. dnes jiÏ zesnul˘m
emeritním rektorÛm univerzit ve Vídni 
R. Plaschkovi a v Basileji J. M. Lochmanovi,
dále tajemníkovi Svûtové rady církvi 
K. Raiserovi a dokonce M. S. Gorbaãovovi.
RaÏeno a udûleno bylo celkem 32 kusÛ.

Ediãní ãinnost
Velmi ‰iroká je ediãní ãinnost fakulty.
Vydává teologick˘ ãtvrtletník Theologická
revue, kter˘ má svoji dlouholetou tradici,
vychází od roku 1929. Dále fakulta vydává
v brnûnském nakladatelství L. Marek dvû
edice – Pontes Pragenses a Deus et gen-
tes.V edici první vy‰lo od roku 1998 asi
55 svazkÛ, edice druhá vydává badatelské
v˘sledky souãasného v˘zkumného
zámûru vûnovaného otázkám naciona-
lismu. Nyní jsme jiÏ uprostfied druhé
dekády a do roku 2010 zde vyjde celkem
25 svazkÛ – jedná se tedy o ediãní fiadu
limitovanou. Je tfieba uvést, Ïe v edici
Pontes Pragenses vycházejí vedle kvalifi-
kaãních prací také zdafiilé práce student-
ské. Edice byla pÛvodnû zam˘‰lena jako
tribuna pfii fakultû pÛsobícího Centra pro
náboÏensk˘ a kulturní dialog, stala se v‰ak
brzy celofakultní záleÏitostí.V odborn˘ch
kruzích má za deset let své existence
dobré jméno.
PfiíleÏitostnû vydáváme povût‰inou uãební
texty také v nakladatelství Karolinum.
V nedávné dobû byl díky iniciativû pra-
covníkÛ Ústavu v˘chodního kfiesÈanství
zaloÏen ãasopis Parrésia, na jehoÏ vydá-
vání se fakulta také podílí. Kupodivu se
tento nov˘ titul setkal s velmi pfiízniv˘m

ohlasem i u v tomto oboru jinak konzer-
vativní ãtenáfiské obce.

MoÏnosti a plány
Fakulta nemá svoji vlastní budovu, objekt
patfií magistrátu. SnaÏíme se, pokud je to
jen moÏné, pfiizpÛsobit prostory na‰im
úãelÛm. Získali jsme v tomto roce kniho-
vnu v˘znamného vûdce prof. Schumachera
z nûmeckého Freiburgu, kterou se
budeme snaÏit co nejdfiíve zprovoznit.
Pracujeme aktuálnû také na transformaci
celé fakultní knihovny, která zcela nevyho-
vuje poÏadavkÛm doby. Transformací
a inovací procházejí i vybavení v‰ech desíti
kateder a ústavÛ, podafiilo se zprovoznit
jednu novou aulu, druhá se chystá.
Semináfi jsme pfiedali k provozování 
Církvi ãeskoslovenské husitské, v˘chova
a duchovní formace budoucích teologÛ
nespadá do kompetence fakulty –
nemáme k ní ani personální, ani finanãní
moÏnosti. Postupnû dorÛstá nová gene-
race akademicko-pedagogick˘ch pracov-
níkÛ, ktefií získali své vysoko‰kolské
vzdûlání po roce 1989. Jejich odbornému
rÛstu je vûnována intenzivní pozornost.

Autor ãlánku je dûkanem Husitské teologické
fakulty UK. Zab˘vá se problematikou christiani-
zace Evropy a vlivem Byzance na tento proces,
ãeskou reformací a reformními proudy uvnitfi
západního kfiesÈanstva v 19. a 20. století. Je ‰éf-
redaktorem Theologické revue Husitské teolo-
gické fakulty.

prof.ThDr.
Jan B. Lá‰ek

Mgr. Jifií Pavlík, Ph.D. – prodûkan pro rozvoj fakulty

Studovna

Doc. ThDr. Jifií Vogel, Th.D. – prodûkan pro studijní
záleÏitosti

JUDr. Libor Ládek – tajemník fakulty
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Studium
Právo a právní vûda je nedûlen˘ pûtilet˘
magistersk˘ studijní program smûfiující
k dosaÏení univerzálního a úplného práv-
nického vzdûlání. Jeho absolvent získává
teoretick˘ a praktick˘ základ stûÏejních
oborÛ ãeského práva v kontextu 
mezinárodního a evropského práva,
v mezinárodním srovnání a v ‰ir‰ích spo-
leãenskovûdních souvislostech. Vzdûlání
lze uplatnit jak v tradiãních právnick˘ch
povoláních, tak v fiadû oborÛ vefiejné
i soukromé sféry. Obor klade dÛraz na
cizí jazyky a moderní technologie.V sou-
ãasnosti vedle sebe existují dobíhající
roãníkov˘ systém bez kreditního vyjá-
dfiení (pro studenty ãtvrtého a pátého
roãníku) a kreditní studijní systém.
Studijní program díky své variabilitû

v povinnû voliteln˘ch a voliteln˘ch pfied-
mûtech umoÏÀuje pruÏnou a plynulou
modernizaci v˘uky, vãetnû její nezbytné
aktualizace a vyuÏití zahraniãních uãitelÛ
a odborníkÛ z praxe.V kreditním systému
do‰lo k zavedení nûkter˘ch nov˘ch pfied-
mûtÛ, které reflektují interaktivní formy
v˘uky ãi vût‰í zapojení studentÛ do praxe.
Studium je prezenãní, probíhá v ãeském
jazyce a jeho standardní doba je pût let.
Doktorsk˘ studijní program Teoretické
právní vûdy je zamûfien na samostatné
vûdecké a teoretické bádání v oblasti
právní vûdy. Novû je akreditován v ães-
kém a anglickém jazyce. Studium probíhá
podle individuálního studijního plánu pod
vedením ‰kolitele. V prÛbûhu prvních
dvou let se pfiedpokládá sloÏení zkou‰ky
z vûdeck˘ch základÛ práva a dvou zkou-

PRÁVNICKÁ 
FAKULTA

Jan Kuklík

Právnická fakulta
Univerzity Karlovy má 
za sebou dlouhou historii,
neboÈ patfií mezi ãtyfii
zakládající fakulty celé
univerzity. Fakulta 
poskytuje v oblasti práva
celou ‰kálu vzdûlávacích
aktivit, od pregraduálního
a doktorského studia aÏ
po celoÏivotní vzdûlávání.
Charakteristick˘m rysem
fakulty je pomûrnû velk˘
poãet studentÛ.V tomto
akademickém roce je 
na fakultû pfiihlá‰eno 
4 145 studentÛ.

Právnická fakulta zdroj: VZâ 2008

Dûkan: prof. JUDr.Ale‰ Gerloch, CSc.
ZaloÏena: 1348
Adresa: Právnická fakulta UK, nám. Curieov˘ch 7, 116 40 Praha 1 – Nové Mûsto
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 4621
Poãet doktorandÛ: 413
Poãet zahraniãních studentÛ: 427
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 151
Web: http://www.prf.cuni.cz

Náv‰tûva eurokomisafie ·pidly

Simulovaná soudní síÀ v pÛdní vestavbû budovy právnické fakulty

Konference Nové jevy v právu

FO
TO

 N
A

 T
ÉT

O
 S

T
R

A
N

ù:
A

R
C

H
IV

 P
R

F

UKF22009_vnit_tema2  8.6.2009 20:09  Stránka 45



HUMANITNÍ A SOCIÁLNùVùDNÉ FAKULTY UK / 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE FACULTIES OF CU

46

‰ek z jazykÛ. Poté mohou studenti skládat
státní doktorskou zkou‰ku a obhájit
disertaãní práci.
Studium je zpravidla tfiíleté a probíhá
v prezenãní a v kombinované formû;
v souãasnosti je v programu 413 dokto-
randÛ.
Pro studenty nebo absolventy zahraniã-
ních univerzit je urãen program The
Czech Legal System in European
Context. Mohou v nûm studovat v rámci
programu LLP Erasmus, kulturních dohod
M·MT nebo jako samoplátci. Studium je
maximálnû dvousemestrální, nabízí 19
pfiedmûtÛ a je zakonãeno zkou‰kami.
Absolvent obdrÏí pfiíslu‰né kredity
a potvrzení o sloÏen˘ch zkou‰kách.V˘uka
probíhá v anglickém jazyce.
Právnická fakulta udûluje titul JUDr. absol-
ventÛm magisterského studia v oboru
právo po úspû‰ném absolvování státní
rigorózní zkou‰ky. Zkou‰ku je moÏno
vykonat z jednoho z ‰estnácti obligator-
ních pfiedmûtÛ vyuãovan˘ch na fakultû.
Skládá se ze dvou ãástí – obhajoby rigo-
rózní práce a ústní zkou‰ky.
Fakulta v rámci Ústavu pro dal‰í vzdûlá-
vání právníkÛ – JURIDIKUM – pofiádá
specializované kurzy urãené pfiedev‰ím
pro absolventy právnick˘ch fakult pÛsobí-
cích v praxi. Poskytuje v nich zejména
aktuální informace o v˘voji nové právní
úpravy v jednotliv˘ch oborech.
Fakulta organizuje téÏ kurz celoÏivotního
vzdûlávání podle § 60 zákona ã. 147/2001
Sb., kter˘ je urãen neúspû‰n˘m úãastní-
kÛm pfiijímacího fiízení do magisterského
studia. Kurz je zpoplatnûn a pokr˘vá
pfiedmûty prvního roãníku. Absolventi
kurzu s prÛmûrem do 1,5 jsou pfiijímáni
s prominutím pfiijímací zkou‰ky. Úãastníci

kurzu nejsou studenty fakulty, vztahují se
v‰ak na nû univerzitní a fakultní studijní
pfiedpisy.

Vûda a v˘zkum 
Právnická fakulta je v˘znamn˘m vûdecko-
-v˘zkumn˘m pracovi‰tûm. Je jedinou
fakultou v âeské republice, která má
akreditovány v‰echny obory pro habili-
taãní a profesorské fiízení.
TûÏi‰tû vûdecké práce fakulty spoãívá
v plnûní v˘zkumného zámûru nazvaného
Kvantitativní a kvalitativní promûny práv-
ního fiádu âR na poãátku 3. tisíciletí –
kofieny, v˘chodiska a perspektivy. Jeho
hlavním fie‰itelem je prof. M. Tomá‰ek.
V˘zkumn˘ zámûr naplÀuje publikaãní ãin-
nost uãitelÛ fakulty a domácí i zahraniãní
spolupráce mající vûdecko-v˘zkumn˘ cha-
rakter.V˘zkumn˘ zámûr vyvrcholil v roce
2008 mezinárodní konferencí Nové jevy
v právu na poãátku 21. století a v souãas-
nosti je v tisku rozsáhlá ãtyfisvazková
vûdecká monografie shrnující její hlavní
v˘sledky.
Pracovníci fakulty se podílejí na fie‰ení 23
grantÛ, a to u Grantové agentury âR,
Grantové agentury Akademie vûd âR,
Grantové agentury UK, Ministerstva
zahraniãních vûcí a Domu zahraniãních
sluÏeb M·MT v sekci AKTION.
Fakulta zahájila koncepãnû pojaté vytvá-
fiení mezioborov˘ch v˘zkumn˘ch center,
a to pfiedev‰ím za spolupráce s ostatními
fakultami UK, s jin˘mi vysok˘mi ‰kolami
a s ústavy AV âR. Na období let
2007–2009 byla uzavfiena dohoda mezi
fakultou a Historick˘m ústavem AV âR
pro obor právních dûjin a vznikl Ústav
pro zdravotnické právo, na nûmÏ se podílí
3. lékafiská fakulta UK.Toto fie‰ení je v‰ak
vhodné i pro dal‰í obory, jako jsou právní
komparatistika, legislativa, lidská práva,
sportovní ãi poãítaãové právo.
Pfied dvûma lety ustavilo vedení fakulty
Radu Studentské vûdecké a odborné ãin-
nosti (SVOâ) a obnovilo studentskou
vûdeckou ãinnost na úrovni celé fakulty.

Ediãní ãinnost
Fakulta zejména zaji‰Èuje vydávání AUC
Iuridica a ostatních vûdeck˘ch publikací
vydávan˘ch Nakladatelstvím Karolinum
a Ediãním stfiediskem fakulty.

Fakulta téÏ podporuje vydávání nízkoná-
kladov˘ch publikací sv˘m Ediãním stfiedis-
kem, zejména ve tfiech fiadách: Sborníky,
pfiedev‰ím z konferencí vycházejí v ãe‰-
tinû i cizích jazycích, Prameny a nové
proudy právní vûdy zvefiejÀují nejlep‰í
disertaãní práce a nûkteré dal‰í monogra-
fie a Scripta Iuridica obsahují uãební
pomÛcky zejména pro v˘bûrové a voli-
telné pfiedmûty. Péãí nakladatelství
Karolinum byly dále vydány tfii ãesko-ang-
lické texty v fiadû âeské právo a EU.
Pro lep‰í informovanost a dostupnost
tûchto publikací ‰ir‰í ãtenáfiské obci 
byla zavedena internetová prodejna – 
e-shop.
V leto‰ním roce fakulta obnovila i ediãní
fiadu Memorabilia Iuridica, kde vy‰el
Sborník vûnovan˘ 175. v˘roãí úmrtí prof.
A. Randy a monografie o profesoru 
J. Krãmáfiovi od prof. J. Kuklíka.

Zahraniãní styky
Zahraniãní styky jsou v˘znamn˘m nástro-
jem pro rozvíjení pedagogické a vûdecké
práce.V dne‰ním svûtû internacionalizace
a globalizace nemÛÏe b˘t ani právo zkou-
máno izolovanû, pouze z pohledu jedné
zemû.
Studenty magisterského programu pod-
poruje fakulta v roãním studiu v zahraniãí,
pfiedev‰ím v zemích EU. Mobilita je
finanãnû podporována v rámci LLP
Erasmus.
U doktorsk˘ch studijních programÛ
slouÏí studentské mobility zejména k pfií-
pravû doktorské disertace. Dal‰í v˘vojové
kroky smûfiují k získávání doktorsk˘ch
titulÛ pod dvojím univerzitním vedením.
Vedle zemí EU je dlouhodobá spolupráce
zamûfiena na USA, Kanadu,Austrálii, Nov˘
Zéland, Rusko, Japonsko, âínu ãi JiÏní
Afriku. Organizaãním nástrojem jsou nej-
ãastûji dohody o spolupráci mezi univer-
zitami ãi fakultami. Dlouhodobûj‰í
spolupráce s univerzitami v USA je zamû-
fiena na pofiádání letních ‰kol v Praze (uni-
verzity San Francisco a South Texas), na
v˘mûnu studentÛ a vûdeck˘ch pracovníkÛ
(univerzity Ann Arbor v Michiganu, Miami
a Nova Southeastern). Nûkolik studentÛ
jiÏ pob˘valo na univerzitách Queensland
v Austrálii ãi na Waseda a Tsukuba
v Japonsku. Kulturní dohody M·MT pak

Budova právnické fakulty na pravém bfiehu Vltavy
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umoÏÀují vysílání jednotlivcÛ i do dal‰ích
teritorií.
Ve spolupráci se zahraniãními univerzitami
organizuje fakulta v˘uku úvodu do práva
nûmeckého (Univerzita v Hamburku), fran-
couzského (Univerzita Paris II) a anglického
(Univerzita v Cardiffu) a práva USA (uni-
verzity Florida,Ann Arbor, South Texas).
Uãitelské mobility jsou zamûfieny na krát-
kodobé ãi dlouhodobé pedagogické
pobyty.V minulém období byli vysíláni uãi-
telé zejména na univerzity v Nûmecku, ve
Francii, v Anglii a v USA. Zásadní ãást 
pak tvofií studijní pobyty. K v˘znamn˘m
aktivitám patfií pofiádání mezinárodních
semináfiÛ a konferencí. Za v‰echny 
dÛleÏité akce posledního období moÏno
zmínit v letech 2006–2008 probíhající dis-
kusní fórum o rekodifikaci obãanského
práva za úãasti zahraniãních úãastníkÛ
studijní skupiny pro tvorbu evropského
obãanského zákoníku (JUS Commune
Europeum).

Rozvojové plány
V posledních letech se na fakultû usku-
teãnily tfii velké investiãní akce. Po povod-
ních v roce 2002 se jednalo zejména
o rozsáhlé stavební sanaãní práce v prv-
ním a druhém suterénu. V roce 2006 
probûhla rekonstrukce elektroinstalace,
která byla vyuÏita i k posílení bezdrátové
poãítaãové sítû Eduroam.

V letech 2004–2007 probíhala vestavba
pÛdních prostor fakulty, která objemem
novû získan˘ch prostor nemá v historii
obdoby. Fakulta získala celkem pût nov˘ch
seminárních místností pro 150 poslu-
chaãÛ, tfii poãítaãové uãebny s kapacitou
80 pfiístupov˘ch míst, dvû kanceláfie
a reprezentativní prostory. Vût‰ina novû
vybudovan˘ch místností je vybavena
nejmodernûj‰í audiovizuální technikou.
Chloubou uskuteãnûné vestavby je simu-
lovaná soudní síÀ.
Fakulta v˘hledovû poãítá s pfiestavbou
budovy Na Vûtrníku, kterou získala od
Kolejí a menz UK, na dal‰í v˘ukové míst-
nosti a konferenãní centrum.
V posledních letech fakulta fie‰ila nûkolik
rozvojov˘ch projektÛ M·MT. Ty byly
zamûfieny jednak na posílení poãítaão-
vého a technického vybavení ‰koly
(zejména multimediální prezentaãní tech-
niky), jednak na knihovnu (digitální repo-
zitáfi a komplexní automatizovan˘ systém
evidence publikaãní ãinnosti).
V letech 2007 a 2008 realizovala fakulta
také rozvojov˘ program zamûfien˘ na pfií-
pravu akreditace nového magisterského
studijního programu, kde by mûla b˘t
posílena moÏnost dílãí specializace
v závûru studia, interaktivní formy v˘uky
a povinnû volitelné pfiedmûty zamûfiené
nejen na získání znalostí, ale i specifick˘ch
právnick˘ch dovedností.

¤ada akcí na fakultû je pofiádána student-
sk˘mi organizacemi. Na právnické fakultû
pÛsobí ãtyfii studentské spolky – SâP
V‰ehrd, ELSA, Common Law Society
a novû téÏ Juristi. Pofiádají zejména
besedy a sportovní a spoleãenské akce.
Vydávají téÏ své studentské ãasopisy.

Autor ãlánku je prodûkanem pro koncepci studia
Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je zároveÀ
fieditelem Ústavu právních dûjin PrF UK.

prof. JUDr. Jan Kuklík,
DrSc.

Collegium maximum

Místnost v rekonstruované pÛdní vestavbû
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Studium
Fakulta aktuálnû nabízí na devût desítek
oborÛ, které zabírají oblasti filologií, histo-
rick˘ch vûd, sociálních vûd, umûnovûd
a samozfiejmû také filozofie jako takové.
Charakter fakulty je mimofiádn˘ dosavad-
ním pûstováním tzv. mal˘ch oborÛ, které
se dafií udrÏet. Jedná se o obory s relativnû
mal˘mi poãty studentÛ, jeÏ jsou velice
nároãné na studium, a mnohdy pfiedstavuje
na‰e fakulta jediné místo v âeské repub-
lice, kde je moÏné tyto obory studovat.
Jedná se napfi. o obory pûstované v Ústavu
Dálného v˘chodu, v Ústavu Blízkého
v˘chodu a v dal‰ích. Fakulta se pfiitom dle
mého názoru jiÏ dávno vymanila z kli‰é
o nepraktiãnosti zde studovan˘ch oborÛ.

Jednak jsou zde obory bezprostfiednû
napojené na praxi (informaãní studia, kni-
hovnictví, archivnictví, personální fiízení
a dal‰í), jednak ukázaly i poslední prÛ-
zkumy, Ïe na‰i absolventi mají prakticky
nulovou nezamûstnanost. Je pfiitom nutné
zmínit, Ïe v posledních letech do‰lo ke
zcela zásadní zmûnû v oblasti studia, neboÈ
fakulta pro‰la, jako jedna z posledních na
univerzitû, restrukturalizací studia dle
boloÀského modelu, takÏe v akademic-
kého roce 2008/2009 pfiijímala poprvé
pouze do tûchto forem strukturovaného
studia.Velk˘ dÛraz se pfiitom klade na roz-
voj doktorského studia, pfiiãemÏ na fakultû
momentálnû studuje témûfi dva tisíce dok-
torandÛ.

FILOZOFICKÁ
FAKULTA
Michal Stehlík

Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy

v Praze má nejen staletou
historickou tradici – patfií

ostatnû k pilífiÛm univerzity
od dob jejího zaloÏení –

ale aktuálnû pfiedstavuje
zcela mimofiádné zázemí

pro skuteãnû nesrovnatel-
nou ‰ífii oborÛ. MoÏná

proto také ãas od ãasu
trochu nadnesenû hovo-

fiíme o tom, Ïe vzhledem
k poãtu ústavÛ, oborÛ,

pedagogÛ a studentÛ je
fakulta malou univerzitou

uvnitfi univerzity.

Filozofická fakulta zdroj: VZâ 2008

Dûkan: PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
ZaloÏena: 1348
Adresa: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 6844
Poãet doktorandÛ: 1769
Poãet zahraniãních studentÛ: 648
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 569 
Web: http://www.ff.cuni.cz

Debata o Bílé knize terciárního vzdûlávání na pÛdû Filozofické fakulty UK

Obálka publikace Jan Palach ‘69 
od autorÛ Petra BlaÏka, Patrika Eichlera 

a Jakuba Mare‰e
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Vûda a v˘zkum
Pro charakter fakulty je dÛleÏité naprosto
pfiirozené propojení pedagogického
zábûru s vûdeck˘m v˘konem. Fakulta
klade velk˘ dÛraz na tento svÛj v˘zkumn˘
charakter, momentálnû zde bûÏí pût vel-
k˘ch v˘zkumn˘ch zámûrÛ. Dva jsou rela-
tivnû monotematické – jedná se o zámûr
Ústavu ãeského národního korpusu
a âeského egyptologického ústavu, dal‰í
tfii zámûry spí‰e zastfie‰ují oblasti filolo-
gie, historie a filozofie. Oblast vûdy
a v˘zkumu prochází nyní boufiliv˘mi zmû-
nami; do tohoto procesu vstupujeme
s váÏn˘m apelem na nutnost vnímání
humanitních vûd jako jedné z priorit pod-
pory vûdy v âeské republice.V této akti-
vitû nezÛstáváme pouze na domácí pÛdû.
Fakulta aktuálnû, v kvûtnu 2009, hostila
páté setkání dûkanÛ humanitních fakult
Evropy; ‰lo o iniciativu Prague Network.
Na tomto setkání bylo hlavním tématem

právû postavení humanitních vûd v celo-
evropském kontextu.
Fakulta je velice aktivní také na poli gran-
tové politiky. K desítkám grantov˘ch pro-
jektÛ se pfiitom v posledních dvou letech
pfiipojily i velké evropské projekty,
aÈ jiÏ z Operaãního programu Praha –
Adaptabilita nebo nejnovûji z Operaãního
programu Vzdûlávání pro konkurence-
schopnost.

Zahraniãní styky
Stejnû jako vûda jsou pfiirozenou souãástí
Ïivota fakulty i zahraniãní vztahy, skuteãnû
masivní mobilita studentÛ a v poslední
dobû také pedagogÛ. Zcela mimofiádn˘m
projektem je v této oblasti podpora ãesko-
-anglického vzdûlávacího fondu, kter˘
umoÏÀuje kaÏdoroãní vysílání kvalitních
doktorandÛ na ‰piãkové britské univerzity.
Ze zahraniãních aktivit je dále nutné zmí-
nit stále se roz‰ifiující trend studia spoleã-

ného doktorátu se zahraniãními partnery,
tzv. co-tutelle, zejména s francouzsk˘mi
a nûmeck˘mi univerzitami. ZároveÀ je
v posledních fázích pfiíprav program spo-
leãného studia v rámci Stfiedoevropské
iniciativy Krakova, Lublanû, Bratislavy
a na‰í fakulty. Pro americké partnery pak
kaÏdoroãnû pfiipravujeme speciální stu-
dijní program dûjin a reálií stfiední Evropy
– kaÏdoroãnû tak v tomto programu hos-
tíme pfies stovku americk˘ch studentÛ.

Úspûchy a ocenûní
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je
v‰ak pfiedev‰ím prostorem pro setkávání
studentÛ a zcela mimofiádn˘ch osobností
ãeské vûdy. Pfii velikosti fakulty je tûÏké
uãinit nûjak˘ v˘bûr, aniÏ by nebyly opomi-
nuty nûkteré z osobností. Jako klíã mohou
snad slouÏit nejrÛznûj‰í ocenûní, kter˘ch
se pracovníkÛm fakulty dostává z nejrÛz-
nûj‰ích stran. Ministerstvo ‰kolství tak

Seznam pfiedná‰ek na Filozofické fakultû ãeské Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze 1882/83
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v posledních letech ocenilo napfi. práci
Ústavu ãeského národního korpusu ãi
jmenovitû egyptologick˘ v˘zkum prof.
Miroslava Vernera v lokalitû Abúsír.
Ostatnû právû âesk˘ egyptologick˘ ústav
ocenil v loÀském roce rektor Univerzity
Karlovy za prezentaci dobrého jména uni-
verzity. Ze strany ministerstva kultury
jsou pracovníci fakulty pravidelnû oceÀo-
van˘mi osobnostmi v oblasti pfiekladu,
napfi. doc. Jifií Pelán ãi prof. Martin Hilsk .̆
Mezinárodní charakter a váhu fakulty pak
dokládají ocenûní ze strany zahraniãních
institucí ãi státÛ. Zde bych jmenoval prof.
Josefa Opatrného a jeho nûkolik ocenûní
za práce v oblasti iberoamerikanistiky. Jak
jsem v‰ak konstatoval na poãátku, je velmi
tûÏké z témûfi sedmi set pedagogÛ sesta-
vit skuteãnû kompletní pfiehled mimofiád-
n˘ch osobností.

Ediãní ãinnost
Pro vûdeck˘ v˘kon fakulty a ostatnû i její
fungování na mezinárodním poli jsou
jist˘m pojítkem i ediãní aktivity. Fakulta
dlouhodobû smûruje svoji produkci nejen
do Nakladatelství Karolinum. Vzhledem
k velikosti a ‰ífii instituce publikují pra-
covníci v mnoha nakladatelstvích v âeské
republice i zahraniãí. Navíc prosazujeme
od roku 2006 aktivnûji také vlastní
fakultní ediãní ãinnost. Byla zaloÏena
monografická fiada Opera Facultatis phi-
losophicae Universitatis Carolinae
Pragensis, aktivitou doktorandÛ vznikl
pfied tfiemi lety elektronick˘ ãasopis âlo-
vûk. Fakulta za‰tiÈuje mnoho ãasopisec-
k˘ch aktivit, opût v ‰ífii od bohemistiky
pfies historii aÏ k oblasti sociálních vûd ãi
umûnovûd. Od roku 2007 také pravidelnû
vydává sborník pfiedná‰ek zahraniãních
profesorÛ za pfiedchozí akademick˘ rok.
Z posledních ediãních poãinÛ je nutné
zmínit napfi. velice úspû‰nou publikaci 
Jan Palach ‘69 ãi nejnovûji vydávan˘
Korunovaãní fiád ãesk˘ch králÛ.

Problémy k fie‰ení
Îivot fakulty je i pfies v˘‰e nastínûn˘
zábûr aktivit do znaãné míry negativnû
ovlivÀován zejména dvûma faktory –
nízkou finanãní podporou humanitních
oborÛ a dále pak reálnou prostorovou
krizí, neboÈ pracovi‰tû fakulty jiÏ nyní
sídlí na jedenácti rÛzn˘ch místech v hlav-
ním mûstû. Tyto dvû oblasti jsou uvnitfi
fakulty patrnû tûmi nejaktuálnûj‰ími
tématy posledních dvou let. Mírné
finanãní zlep‰ení si moÏná mÛÏeme sli-
bovat od nového systému podpory
vûdy, kde jsou v˘sledky fakulty dle stáva-
jící metodiky skuteãnû na dobré úrovni.
ZároveÀ se z ministerstva vnitra poda-
fiilo získat na pût let úãelovou podporu
pro malé obory. Prostorov˘ problém
stále v‰ak ãeká na zásadní fie‰ení.
V tomto roce bude dostavûna centrální
knihovna v hlavní budovû fakulty, coÏ
pomÛÏe odlehãit ãásti více neÏ miliono-
vého kniÏného fondu fakulty pfiesmûro-
váním právû do této knihovny.
Následovat by mûla dostavba ãtvrtého
patra hlavní budovy v roce 2010.
Zásadní zlep‰ení si v‰ak slibujeme od
moÏnosti vyuÏití ãásti prostor v zrekon-

struované budovû blízkého Klementina
po roce 2013. Vûfiím, Ïe loÀsk˘ rok
podepsaná rámcová smlouva mezi
Univerzitou Karlovou a Národní kniho-
vnou bude konkretizována do takové
míry, Ïe budeme mít skuteãnou jistotu
tohoto fie‰ení. Ideálním fie‰ením by byla
vlastní nová budova ãi pfiímo kampus,
ale plány ohlednû objektu karlínské
Invalidovny jsou momentálnû pozasta-
veny.Tohoto smûru se v‰ak nevzdáváme.

Spoleãenská role
Profil Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze by mûl pfii vûdomí
dynamick˘ch zmûn okolo nás do
budoucna respektovat dosavadní tra-
dici, a to zejména v zachování vysoké
kvality v˘uky a zamûfiení na vûdu
a v˘zkum, rovnûÏ v mezinárodním kon-
textu. Nelze pfiitom opominout ani
nezastupitelnou spoleãenskou roli,
v rámci níÏ by mûli na‰i pedagogové,
absolventi i fakulta jako celek kultivovat
ãeskou spoleãnost ãi této kultivaci pfii-
nejmen‰ím napomáhat. ZároveÀ byla
na‰e fakulta vÏdy místem, které se
dokázalo vyjádfiit k zásadním spoleãen-
sk˘m pohybÛm. Mám za to, Ïe naposled
se to podafiilo ukázat na procesu pfií-
prav zákona o terciárním vzdûlávání,
kde byla aktivita ãlenÛ na‰í akademické
obce skuteãnû neopominutelnou sou-
ãástí diskuse s ministerstvem ‰kolství.
Na závûr chci fiíci jen tolik, Ïe bychom
se nemûli uprostfied ‰ílenství co nejvût‰í
masovosti studia bát slova elita a klást
dÛraz pfiedev‰ím na kvalitu vûdy 
a studia.

Autor je dûkanem Filozofické fakulty UK.
Zamûfiuje se na ãeské dûjiny, na toto téma pfii-
pravil nûkolik v˘stav. Bûhem svého pÛsobení
v Národním muzeu koordinoval PraÏské
muzejní noci. Od roku 2008 je ãlenem v˘kon-
ného v˘boru iniciativy dûkanÛ evropsk˘ch filo-
zofick˘ch fakult Prague Network.

PhDr. Michal Stehlík,
Ph.D.

V˘stava âeského egyptologického ústavu FF UK
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Vzdûlávání a v˘uka
V denním studiu fakulta pfiipravuje vyuãu-
jící pro matefiské ‰koly, 1. stupeÀ základ-
ních ‰kol a vyuãující v‰eobecnû
vzdûlávacích pfiedmûtÛ na druhém stupni
základních ‰kol a stfiedních ‰kol. Velk˘
zájem je o studijní programy Speciální
pedagogika a Psychologie.V kombinované
formû nabízí bakaláfiské studium vychova-
telství, speciální pedagogiky a ‰kolského
managementu a magisterské studium uãi-
telÛ pro 1. stupeÀ Z·. Nelze opominout
celoÏivotní vzdûlávání, kde se realizuje
velké mnoÏství kvalifikaãních vzdûlávacích
programÛ a kurzÛ dal‰ího vzdûlávání uãi-
telÛ, ani univerzitu tfietího vûku. Od roku
2006/2007 fakulta uÏívá kreditní systém

ECTS v rámci evropského programu pod-
pory mobility studentÛ a prostupnosti
studia v zemích EU. V pregraduálním 
studiu se pfiipravuje více neÏ ãtyfii tisíce
studentÛ v 68 oborech bakaláfisk˘ch 
a 76 oborech magistersk˘ch studijních
programÛ; obory hudební v˘chova, hra na
nástroj a sbormistrovství jsou akredito-
vány i v anglickém jazyce. Na fakultû 
se vzdûlává 285 doktorandÛ v osmi 
oborech doktorsk˘ch studijních pro-
gramÛ Pedagogika, Pedagogická psycholo-
gie, Didaktika matematiky, âeské
a ãeskoslovenské dûjiny, Hudební teorie
a pedagogika,V˘tvarná v˘chova, Speciální
pedagogika a Filozofie; poslední dva
obory jsou akreditovány i v anglickém

PEDAGOGICKÁ
FAKULTA

Zdenûk Helus, Karolina Marková

Vznik Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy 
15. listopadu 1946 je spjat
se zavr‰ením dlouholet˘ch
snah realizovat v˘uku 
uãitelÛ na vysoko‰kolském
univerzitním základû.
V souãasné dobû je hlavním
posláním PedF UK
v Praze pfiíprava uãitelÛ
pro v‰echny typy a stupnû
‰kol a pfiíprava odborníkÛ
a vûdeck˘ch pracovníkÛ
v pedagogice a psychologii
a v rÛzn˘ch oborech
zamûfien˘ch na vzdûlávání.
Absolventi fakulty se
mimo oblast ‰kolství
dobfie uplatÀují jak ve
státní správû, tak 
v privátním sektoru.

Pedagogická fakulta zdroj: VZâ 2008

Dûkanka: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
ZaloÏena: 1946
Adresa: Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 4384 
Poãet doktorandÛ: 285
Poãet zahraniãních studentÛ: 95
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 263 
Web: http://www.pedf.cuni.cz

Studentky semináfie ·kolní pedagogika

Dûkanka doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
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a nûmeckém jazyce. Studium není pouze
teoretické, fakulta má vybudovanou síÈ
spolupracujících ‰kol a dal‰ích vzdûláva-
cích zafiízení, kde se studenti úãastní fiíze-
n˘ch pedagogick˘ch praxí a terénních
v˘zkumÛ. V˘uka se modernizuje; do
Virtuální manaÏerské univerzity se zapo-
jují tfii tisíce studentÛ ‰kolského manage-
mentu, elektronické vzdûlávací prostfiedí
Moodle se stává standardní podporou
v˘uky kurzÛ prezenãního studia. Fakulta je
dobfie dostupná pro studující se zdravot-
ním handicapem. Má vlastní poradnu pro
studenty se speciálními potfiebami, nabízí
konzultace vyuãujícím fakulty, zaji‰Èuje kni-
hovnickou a informaãní podporu studentÛ
vyÏadujících specifické sluÏby, digitalizaci
dokumentÛ pro zrakovû postiÏené, chrá-
nûné pracovi‰tû ve studovnû apod.

Vûdecká a tvÛrãí ãinnost
Vûdecká orientace kateder je urãena jak
oborov˘m, tak oborovû-didaktick˘m
zamûfiením.
Pedagogická fakulta UK je pro léta
2007–2013 nositelem v˘zkumného zámûru
Uãitelská profese v mûnících se poÏadav-
cích na vzdûlávání, kter˘ vytváfií prostor
pro v˘zkumnou spolupráci mezi tfiemi
fakultami univerzity: pedagogickou, filozo-
fickou a pfiírodovûdeckou.
Dal‰ím v˘znamn˘m projektem je Centrum
základního v˘zkumu ‰kolního vzdûlávání
(2006–2010), které koordinuje Ústav
v˘zkumu a rozvoje vzdûlávání PedF UK
a na fie‰ení se podílí Centrum pedagogic-
kého v˘zkumu Masarykovy univerzity
v Brnû. ¤e‰itelé z katedry psychologie jsou
ãleny t˘mu projektu 7. rámcového 

programu EU ELDEL – Enhancing Literacy
Development in European Languages,
kter˘ koordinuje University of Wales.
Stfiedisko vzdûlávací politiky PedF UK
realizuje fiadu v˘znamn˘ch mezinárodních
v˘zkumÛ, napfi. Flexibilita odborníkÛ ve
spoleãnosti znalostí: Nové poÏadavky na
terciární vzdûlávání v Evropû. Pedagogická
fakulta pravidelnû pofiádá v˘znamné
národní i mezinárodní vûdecké konfe-
rence, za v‰echny mÛÏeme zmínit napfi.
5th European Summer University on the
History and Epistemology in Mathematics
Education; Imaginace ve v˘chovû, umûní
a sportu; Valuing individual and shared
learning: the role of ICT nebo Education,
Equity and Social Justice.
K specifikÛm fakulty patfií obory zamû-
fiené na umûlecko-pedagogickou oblast.
Aktivity katedry hudební v˘chovy zahr-

nují koncerty v prestiÏních hudebních
cyklech a koncertních sálech a inter-
pretaãní soutûÏe, absolventi oboru
Sbormistrovství se zasazují o pokraãování
tradice ãeského amatérského sborového
zpûvu, jenÏ patfií mezi svûtovou ‰piãku.
Katedra v˘tvarné v˘chovy je ojedinûl˘m
pracovi‰tûm, které systematicky pûstuje
a podnûcuje autorskou studentskou
tvorbu – pfiipomeÀme soutûÏ O cenu 
sv. Luká‰e spojenou s v˘stavou ve
Studentském klubu UK v Karolinu.
V˘tvarná díla studentÛ oÏivují i prostory
fakulty.

Zahraniãní styky
Pedagogická fakulta v Praze je jednou
z prvních fakult UK i celé âeské repub-
liky, které se zapojily do prestiÏního pro-
gramu Erasmus Mundus. Studijní program
Master in Special Education Needs se
koná ve spolupráci s Roehampton
University a Fontys University a posky-
tuje stipendia pro studenty a akademické
pracovníky ze tfietích zemí a smûfiuje
k získání navzájem uznávaného spoleã-
ného diplomu (joint degree); kromû pro-
hloubení spolupráce v Evropû slouÏí i jako
propagace evropského systému vysoko-
‰kolského vzdûlávání mimo hranice
Evropy. Mezi v˘znamné zahraniãní aktivity
fakulty patfií zapojení do t˘mÛ mezinárod-
ních projektÛ LLP EU, jejichÏ poãet se
kaÏdoroãnû zvy‰uje. Fakulta dále uskuteã-
Àuje intenzivní spolupráci s vysoko‰kol-

Zahraniãní studenti oboru Uãitelství hry na nástroj

Studující programu Erasmus Mundus SEN

Mezinárodní semináfi k didaktice matematiky
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sk˘mi pracovi‰ti v mnoha evropsk˘ch
zemích i v Rusku, Bûlorusku nebo
Mexiku, v˘sledkem jsou v˘mûnné stáÏe
a pfiedná‰ky, spoleãná tvorba uãebnic
a studijních materiálÛ, rozvojové
a vûdecké projekty. Pracovníci fakulty jsou
ãleny v˘borÛ mezinárodních odborn˘ch
organizací, konferencí a redakãních rad
mezinárodních ãasopisÛ.
Program Erasmus má na PedF dlouhou
tradici. Fakulta má v souãasné dobû uza-
vfieno 116 bilaterálních smluv, v roce

2008 programu mobility vyuÏilo 49 peda-
gogick˘ch pracovníkÛ a 164 studentÛ
PedF UK, fakulta pfiijala 46 zahraniãních
studentÛ a 34 pedagogÛ. Na základû uni-
verzitních dohod ãi stipendií pfiijíÏdûjí
i studenti z Austrálie, âíny, Tchaj-wanu,
Mexika, ·v˘carska, Izraele, USA nebo
Ruska. Fakulta centrálnû organizuje jazy-
kov˘ kurz ãe‰tiny pro zaãáteãníky
a Czech Society Course.

Úspûchy, pÛsobení ve vzdûlávací praxi
Akademiãtí pracovníci fakulty získali
rÛzná vefiejná ocenûní, v poslední dobû
napfiíklad vyznamenal nûmeck˘ prezident
Horst Köhler PaedDr. Dagmar ·vermo-
vou za mimofiádné angaÏmá v rozvoji
‰kolsk˘ch a kulturních vztahÛ a podporu
a ‰ífiení nûmeckého jazyka.
Studující jsou laureáty rÛzn˘ch cen (Cena

Josefa Hlávky, Bolzanova cena), jsou aktivnû
vedeni k publikaãní ãinnosti ve svém oboru
a úãastní se studentsk˘ch vûdeck˘ch konfe-
rencí, z nichÏ nûkteré organizuje PedF (ger-
manistika, Studentské psychologické dny,
literárnûvûdní konference). Aktivnû propa-
gují uãitelskou profesi pofiádáním rÛzn˘ch
akcí pro vefiejnost (napfi. Den dûtí, uãitelÛ
a rodiãÛ), z vlastní iniciativy podporují pro-
jekt Adopce na dálku, vykonávají dobrovol-
nickou ãinnost. Pracovníci fakulty jsou
fie‰iteli rozvojov˘ch projektÛ, které ovliv-
Àují pojetí vzdûlávání v praxi ‰kol âR.
S podporou ESF byly realizovány napfiíklad
projekty V˘chova ke vztahu ke kulturnû
historickému dûdictví, Podpora tvorby
a zavedení ‰kolních vzdûlávacích programÛ
s komponentou ekonomické gramotnosti,
Rozvoj sítû praÏsk˘ch inovujících ‰kol
a fiada dal‰ích. Uãitelé fakulty jsou autory
mnoha uãebnic pro základní, stfiední a umû-
lecké ‰koly a odborn˘ch knih pro pedago-
gickou vefiejnost i pro rodiãe.

Profilace a plány
Fakulta v souãasnosti Ïije oãekáváním pozi-
tivních zmûn spojen˘m s nástupem doc.
Radky Wildové do funkce dûkanky. Silnou
podporu velké vût‰iny zamûstnancÛ fakulty
se jí podafiilo získat pfiedev‰ím neb˘vale jas-
nou pfiedstavou o budoucnosti fakulty, kte-
rou pfiedstavila ve svém volebním
programu. Explicitnû zde vyjádfiila jak
obecné priority, tak konkrétní postupy
jejich naplÀování. Patfií mezi nû stabilizace
a zefektivnûní fakulty jako organizace, sys-
tematické sledování kvality v˘uky a její neu-
stálé zvy‰ování, vnímání studentÛ jako
partnerÛ nejen pfii rozhodování v akade-
mickém senátu, ale i pfii hodnocení v˘uky,
pfiizpÛsobování nabídky studia vzdûlávacím

trendÛm a potfiebám spoleãnosti rozvojem
moderních metod v˘uky, distanãních forem
studia a vyuÏitím moÏností informaãních
a komunikaãních technologií. V˘znamná je
také zmûna v chápaní vûdeckov˘zkumné
ãinnosti akademick˘ch pracovníkÛ. Kromû
individuální odpovûdnosti za vysokou
odbornou úroveÀ znalostí je vnímána jako
pfiíleÏitost k integraci badatelsk˘ch kapacit
v rámci fakulty za úãelem vytváfiení mimo-
fiádn˘ch v˘sledkÛ na národní i mezinárodní
úrovni. K tomu smûfiuje i dÛraz na rozvoj
doktorského studia a podpora mlad˘ch
akademick˘ch pracovníkÛ v jejich profe-
sním rozvoji.
Cílem je vytvofiit z pedagogické fakulty
komunitu lidí, která bude spoleãnû sdílenou
vizi naplÀovat prostfiednictvím vstfiícné,
kvalitní a nároãné v˘uky, excelentních
vûdeck˘ch v˘sledkÛ a úzkou spoluprací
s praxí partnersk˘ch vzdûlávacích institucí.

Spoluautor ãlánku je prodûkanem pro vnûj‰í
vztahy PedF UK.

prof. PhDr. Zdenûk
Helus, DrSc.

Spoluautorka je ãlenkou Katedry ‰kolní a soci-
ální pedagogiky PedF UK a je poradkyní
dûkanky pro oblast PR.

Ing. Karolina Marková

Praxe budoucích v˘tvarn˘ch pedagogÛ v UPM v Praze

Studenti si zkou‰ejí stfielbu z luku
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V˘uka a uplatnûní
Pedagogická ãinnost FSV zahrnuje ve své
pevné struktufie bakaláfiské, magisterské
a doktorské studium. DÛraz je kladen na
roz‰ifiování moÏností horizontální pro-

stupnosti fakulty navzájem mezi obory,
a to jak pfii pfiechodu z bakaláfiského
cyklu do navazujícího magisterského, tak
pfii pfiijímání do doktorského studia.
Bakaláfiské studium se snaÏí propojovat
kvalitní profesní pfiípravu se ‰piãkovou
pfiípravou na dal‰í studium. Magisterské
studium usiluje pfiedev‰ím o v˘chovu
intelektuálnû samostatn˘ch absolventÛ,
ktefií mohou vykonávat povolání odbor-
n˘ch pracovníkÛ a zastávat fiídící funkce,
ale i o pfiípravu doktorsk˘ch studentÛ.
Doktorské studium se snaÏí vychovávat
odbornû schopné absolventy, ktefií 
dovedou samostatnû fie‰it vûdecké
a v˘zkumné problémy a mohou se uplat-
nit rovnûÏ jako vysoko‰kol‰tí pedago-
gové.

FAKULTA 
SOCIÁLNÍCH
VùD
Jan Halada

Fakulta sociálních vûd zdroj: VZâ 2008

Dûkan: prof. RNDr. Jan Ámos Ví‰ek, CSc.
ZaloÏena: 1990
Adresa: Fakulta sociálních vûd, Smetanovo nábfieÏí 6, 110 00 Praha 1
Poãet magistersk˘ch a bakaláfisk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 3594
Poãet doktorandÛ: 499
Poãet studentÛ z ciziny: 643
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 159
Web: http://www.fsv.cuni.cz

Diskuse s Phillipem Valem, ‰éfredaktorem francouzského deníku Charlie Hebdo, kter˘ zvefiejnil karikatury
Mohameda ve Francii

Skupinová fotografie doktorandÛ z doktorsk˘ch semináfiÛ ISS Vefiejné 
a sociální politiky z akademického roku 2008/09
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JiÏ zaãátkem roku 1990,
krátce po Listopadu 1989,

vznikla jako první nová
vysoká ‰kola v rámci

Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta sociálních vûd. Jako

samostatn˘ obor se zde
vedle Ïurnalistiky etablo-

vala ekonomie, politologie,
sociologie, o nûco pozdûji

k nim pfiibyla je‰tû meziná-
rodní teritoriální studia.

V souãasnosti FSV vytváfií
jedineãnou, nezastupitelnou

skladbu oborÛ tím, Ïe 
rozvíjí ty, které se na UK
nepûstují, jako napfiíklad

ekonomie jako teoretická
a matematická disciplína,

mediální studia se Ïurnalis-
tikou ãi bezpeãnostní 

studia a dal‰í. Kromû toho
je pro vût‰inu oborÛ –

a tím i celkové naladûní
fakulty – pfiíznaãn˘ dÛraz

na historickou dimenzi
pfiedmûtu zájmu v duchu

teze, Ïe kaÏdá „sociální
vûda je svou podstatou 

historická“.
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Fakulta klade dÛraz na to, aby tyto studijní
obory obstály ve srovnání s pfiedními pra-
covi‰ti v Evropû a ve svûtû. Od pfielomu
tisíciletí proto buduje kreditní systém
jako jeden ze základních nástrojÛ organi-
zace pedagogické práce v mezinárodním
vzdûlávacím provozu a své studenty pod-
poruje v tom, aby ãást studia trávili na
zahraniãních ‰kolách.
V souãasné dobû má fakulta akreditova-
n˘ch celkem 25 studijních oborÛ.Vût‰ina
oborÛ se realizuje v prezenãní formû,
nûkteré i v kombinované a vedle toho
FSV systematicky rozvíjí i obory vyuão-
vané v cizích jazycích, zejména v angliãtinû
a nûmãinû. Fakulta dbá o pûstování dobré
univerzitní tradice jednoty v˘uky
a v˘zkumu, ale i o rozvoj moderních v˘u-
kov˘ch metod od projektové v˘uky po
prvky e-learningu ve v˘uce.
Absolventi FSV nacházejí uplatnûní ve
v˘znamn˘ch manaÏersk˘ch pozicích ve
finanãních a jin˘ch institucích, ve státní
správû, v oblasti regionální, celostátní
i evropské politiky, v médiích, neziskové
sféfie i nejrÛznûj‰ích v˘zkumn˘ch agentu-
rách. ¤ada z nich je v˘znamn˘mi pfiedsta-
viteli sv˘ch oborÛ.
V roce 2000 mûla FSV ve v‰ech studijních
programech necel˘ch dva a pÛl tisíce stu-
dentÛ a do roku 2009 zv˘‰ila tento poãet
na více neÏ tfii a pÛl tisíce, nejv˘raznûji
pfiitom narÛstal poãet studentÛ bakaláfi-
ského studia.
V˘znamnou souãástí pedagogického
Ïivota fakulty je rozvoj rÛzn˘ch forem
celoÏivotního vzdûlávání – pfiedev‰ím stu-
dijních pobytÛ, dal‰ího vzdûlávání a také
Univerzity tfietího vûku. Ta je urãena
zájemcÛm o jednotlivé kurzy v pozdnû
produktivním i postproduktivním vûku.

Vûda a v˘zkum
FSV rovnûÏ vytváfií prostfiedí pro pokro-
ãil˘ spoleãenskovûdní v˘zkum. Zhruba
jedna tfietina jejích pfiíjmÛ pochází
z vûdecké ãinnosti. Integruje a koordinuje
v˘zkumn˘ zámûr, kde se zavázala, Ïe bude
poskytovat odborné vefiejnosti kritickou
a vûdecky fundovanou reflexi v˘voje
ãeské spoleãnosti v jeho dlouhodob˘ch
perspektivách. âlenové jednotliv˘ch insti-
tutÛ fakulty a dvou v˘zkumn˘ch center –
Centra pro mediální studia FSV UK
(CEMES) a Centra pro sociální a ekono-
mické strategie FSV UK (CESES) –
v rámci tohoto v˘zkumného zámûru
a v fiadû dal‰ích ãesk˘ch a evropsk˘ch
grantÛ rozvíjejí teorii, metodologii
a empirick˘ v˘zkum ve v‰ech hlavních
oblastech spoleãensk˘ch vûd.
V roce 2008 zahájila FSV reformu vûdní
politiky, jeÏ má zajistit konkurenceschop-
nost celku fakulty i jejích souãástí pro
období 2009–2011. Z dlouhodobého hle-

diska je cílem reformy vytváfiení podnût-
ného tvÛrãího prostfiedí.
FSV se rovnûÏ soustavnû zasazuje o vznik
publikaãních pfiíleÏitostí a jin˘ch forem
spoleãenského uplatnûní v˘sledkÛ vûdec-
kého bádání. V˘zkum tvofií nedílnou 
souãást vzdûlávání, takÏe studenti doktor-
sk˘ch, ale i magistersk˘ch studijních 
programÛ se podílejí na grantov˘ch pro-
jektech pedagogÛ a v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ nebo rozvíjejí samostatnou ãinnost
s finanãní podporou Grantové agentury

Workshop s francouzsk˘m váleãn˘m reportérem Patrickem Chauvelem na IKSÎ

V kvûtnu 2007 získala prof. Lenka Rovná evropskou
cenu Jean Monnet za program celoÏivotního vzdûlávání
Europeum, kterou udûluje Evropská komise. Cenu
pfievzala z rukou komisafie pro vzdûlávání Jána Figel’a.

Brian McNair a Winfried Schulz na konferenci Média 2009: Dvacet let poté v Goethe-Institutu v Praze, 11. 5. 2009.
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UK. Fakulta podporuje i dal‰í formy úãasti
studentÛ na v˘zkumu a formování vûdec-
kého diskurzu, ale i úãast na vûdeck˘ch kon-
ferencích ãi pofiádání semináfiÛ.

Zahraniãní styky
Mezi fakultami UK patfií FSV k tûm, které
mají nejrozvinutûj‰í síÈ zahraniãních part-
nerÛ – jedná se pfiibliÏnû o 170 dohod
v rámci Erasmu s pfiibliÏnû 130 partner-
sk˘mi univerzitami.
FSV tak systematicky vyuÏívá potenciálu
meziuniverzitních dohod UK. V oblasti
v˘mûnn˘ch studijních pobytÛ, uãitelské
mobility i vûdecké spolupráce patfií dlou-
hodobû k fakultám s nejvy‰‰ím podílem
zahraniãní mobility studentÛ.
ZároveÀ se snaÏí o stálé roz‰ifiování
okruhu zahraniãních partnerÛ, soustfiedí
se na univerzity s vysok˘m odborn˘m
kreditem a potenciálem dal‰ího rozvoje
spolupráce; usiluje i o geograficky a obo-
rovû reprezentativní zastoupení partnerÛ
a rovnûÏ se zapojuje do multilaterálních
programÛ pedagogické spolupráce –
Erasmus Mundus.
K financování zahraniãní mobility a roz-
voje mezinárodní spolupráce fakulta vyu-
Ïívá dostupn˘ch finanãních nástrojÛ –

Fond mobility ãi Rozvojové programy
internacionalizace M·MT, kde patfií k nej-
úspû‰nûj‰ím fakultám UK pfii získávání
penûz.
Zahraniãní studijní pobyty tvofií pevnou
souãást studia jiÏ v pregraduálních 
programech a jsou nutnou souãástí
v postgraduálním studiu. Nejvût‰í poãet
zahraniãních studijních pobytÛ je realizo-
ván prostfiednictvím programu Erasmus.
Fakulta poskytuje i ‰irokou nabídku kurzÛ
vyuãovan˘ch v cizím jazyce – v angliãtinû,
nûmãinû nebo francouz‰tinû – a také
nabízí samostatné studijní programy pro
zahraniãní studenty, napfi. mezinárodní
program EUROMASTERS.
KaÏdoroãnû organizuje pût letních ‰kol,
nejvût‰í a nejdéle organizovanou je The
American Institute for Economic and
Political Systems se sedmnáctiletou tradicí.

V˘znamné úspûchy a ocenûní
Pfies svou relativnû krátkou existenci zís-
kala FSV jiÏ celou fiadu domácích i zahra-
niãních ocenûní, a to nejen na poli vûdy
a v˘zkumu, ale i v médiích, literatufie ãi
spoleãenském Ïivotû. Stojí napfiíklad
u zrodu a kaÏdoroãní organizace Ceny
Josefa Vavrou‰ka, která oceÀuje bakaláfi-
ské, magisterské a doktorské práce
v oblasti ekologie – ãetná ocenûní kaÏd˘
rok dostávají studenti na‰í fakulty, ktefií
jsou i drÏiteli nejrÛznûj‰ích cen Hlávkovy
nadace, Bolzanovy ceny apod.
Na‰i pedagogové jsou také nositeli nej-
rÛznûj‰ích ocenûní, jen namátkou lze za
poslední roky zmínit cenu Magnesia
Litera za knihu Dvû století stfiední Evropy
od Jana Kfiena, Cenu rektora Univerzity
Karlovy za studii Jifiího Kabeleho 
Z kapitalismu do socialismu a zpût 
ãi stejnou cenu za publikaci Miloslava
Petruska Spoleãnosti pozdní doby.
Barbara Köpplová a Jan Jirák získali vyzna-
menání M·MT za v˘stavu o médiích, která

se uskuteãnila v Národním muzeu, kolek-
tiv autorÛ IKSÎ vydal Praktickou encyklo-
pedii Ïurnalistiky a marketingové
komunikace jiÏ v pûti vydáních.

Ediãní ãinnost fakulty 
Ediãní ãinnost má na FSV dlouhou tradici
a zapojuje se do ní celá akademická obec
vãetnû studentÛ. Roãnû vychází mezi dva-
ceti aÏ tfiiceti tituly skript, monografií,
sborníkÛ a univerzitních ãasopisÛ, pfiiãemÏ
fiada dûl pracovníkÛ fakulty vychází mimo
univerzitní nakladatelství a ãasto dostávají
prestiÏní ocenûní. Fakulta rovnûÏ vydává
‰est odborn˘ch ãasopisÛ, z nichÏ jeden,
Czech Journal of Economics and Finance
(Finance a úvûr), získal jiÏ v minulosti 
tzv. impakt faktor a je vÛbec nejv˘‰e hod-
nocen˘m spoleãenskovûdním periodikem
vydávan˘m v âR.Ve fakultních ãasopisech
publikují i autofii z dal‰ích ãesk˘ch a zahra-
niãních vûdeck˘ch institucí, ãímÏ tyto
ãasopisy získávají ‰ir‰í rozmûr a zároveÀ
se stávají jedním z prostfiedkÛ k navázání
lep‰í vzájemné spolupráce mezi jednotli-
v˘mi pracovi‰ti. Kromû toho fakulta
vydává studentské ãasopisy IKSÎ Fle‰
a Carolinu i studentsk˘ ãasopis Sociál.

Profilace, plány a aktuální Ïivot
Pfied FSV, stejnû jako i pfied v‰emi vyso-
k˘mi ‰kolami, stojí mnoho v˘zev mûnícího
se akademického svûta: nov˘ vysoko‰kol-
sk˘ zákon, systém financování vûdy, pfií-
padn˘ pfiechod na v˘zkumnou univerzitu,
stabilizace materiálních podmínek
zejména doktorandÛ a mlad˘ch uãitelÛ
a vûdeck˘ch pracovníkÛ, mezinárodní
konkurenceschopnost ve vûdû i na trhu
uchazeãÛ o studium apod.V rámci aktua-
lizace dlouhodobého zámûru fakulty
i aspirací celé UK je tento úkol sice velmi
nároãn ,̆ av‰ak jistû realizovateln .̆

Autor ãlánku je vedoucím Katedry marketin-
gové komunikace a PR FSV UK, zároveÀ je
místopfiedsedou Klubu autorÛ literatury faktu
a aktivním autorem literatury faktu. Ve sv˘ch
dílech se vûnuje popularizaci filozofie a historie.

doc. PhDr. Jan 
Halada, CSc.

Martin Mejstfiík (vpravo) s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurriou

Snímek z konference Chaos a fiád ve spoleãnosti
a v sociologii, pofiádané na FSV k 70. narozeninám pro-
fesora sociologie Miloslava Petruska, 13. fiíjna 2006.
Gratulantkou je prof. Vladimíra Dvofiáková z V·E.
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V˘uka a vzdûlání
Fakulta nabízí dûlené studium v bakaláfi-
ském, magisterském a doktorském stupni,
programy celoÏivotního vzdûlávání a pod-
poruje mezinárodní v˘mûny studentÛ.
Na bakaláfiském stupni uskuteãÀuje FHS
tfiílet˘ bakaláfisk˘ program Studium huma-
nitní vzdûlanosti.Ten pfiedstavuje moderní
typ vzdûlání v humanitních a spoleãen-
sk˘ch vûdách. Liberální forma studia
garantovaná tutorsk˘m systémem umoÏ-
Àuje studentÛm volit individuální studijní
program. Povinn˘ je základ ve filozofii, his-
torii a spoleãensk˘ch vûdách, studenti si

mohou dále vybrat z ‰iroké nabídky pfied-
ná‰ek a kurzÛ v tûchto oborech, v oblasti
praktické komunikace v cizích jazycích,
v tvÛrãí ãinnosti a v fiadû aplikaãních
oblastí. Studenti se v prÛbûhu studia buì
specializují v nûjakém vûdním oboru se
zámûrem pokraãovat v navazujících
magistersk˘ch oborech na FHS nebo
jin˘ch fakultách UK,nebo se zamûfií na zís-
kání aplikaãních schopností a dovedností,
které jim usnadní uplatnit se na trhu
práce. Individuální studijní programy jsou
organizovány prostfiednictvím tfií teoretic-
k˘ch modulÛ – filozofického, historického

FAKULTA 
HUMANITNÍCH

STUDIÍ
Ladislav Benyovszky

Fakulta humanitních studií
UK je nejmlad‰í fakultou
Univerzity Karlovy
v Praze. Byla zaloÏena
v roce 2000 s cílem 
reagovat na poÏadavky
interdisciplinarity 
a internacionalizace,
které jsou spjaty s realizací
vzdûlávání a vûdy 
v podmínkách moderní
spoleãnosti. Poskytuje
vysoko‰kolské vzdûlání
v humanitních oborech,
uãí vûdecky pracovat
v ‰irokém rozsahu vûd
o ãlovûku a lidské 
spoleãnosti a rozvíjí
systém studia 
s individuálním kurikulem.

Fakulta humanitních studií zdroj: VZâ 2008

Dûkan: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
ZaloÏena: 2000
Adresa: Fakulta humanitních studií, U KfiíÏe 8, 156 00 Praha 5 – Jinonice
Poãet bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studentÛ v roce 2008/2009: 2142
Poãet doktorandÛ: 115
Poãet zahraniãních studentÛ: 2
Poãet vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ: 108
Web: http://www.fhs.cuni.cz

Vedoucí katedry Studií obãanského sektoru, doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., s pfiedstaviteli Asociace sociální ekonomie
na Svûtovém kongresu Asociace sociální ekonomie, kter˘ se konal v roce 2007 v Amsterdamu

Exkurze do Kutné Hory, kterou podnikli 
studenti a uãitelé FHS v rámci Letní ‰koly
konající se 18.–21. 9. 2008 ve Zbraslavicích
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a spoleãenskovûdního, a tfií modulÛ apli-
kaãních – kreativního, komunikativního
a kvalifikaãního.Vedle pfiedná‰ek z nabídky
FHS si studenti mohou zapisovat i vybrané
pfiedná‰ky z nabídky jin˘ch fakult UK. Od
roku 2008 realizuje FHS tento program ve
spolupráci se sdruÏením ECOLAS
(European Colleges of Liberal Arts and
Sciences), sdruÏením, jehoÏ je zakládajícím
ãlenem spolu s liberálnû zamûfien˘mi fakul-
tami v Middelburgu, Tallinu, Gotlandu,
Maastrichtu, Brémách, Uppsale, Var‰avû,
Bratislavû, Utrechtu a Salzburgu.
Struktura navazujících magistersk˘ch pro-
gramÛ,které fakulta realizuje, je v˘sledkem
základní strategie rozvíjet humanitní vzdû-
lání odpovídající poÏadavkÛm moderního
Ïivota; jednotlivé obory proto neodpoví-
dají tradiãnû formulovan˘m disciplínám.

V jejich centru stojí Obecná antropologie
– Integrální studium ãlovûka, dvoulet˘
navazující magistersk˘ obor, kter˘ nabízí
vzdûlání v kulturní a sociální, historické
a filozofické antropologii, v sociolingvis-
tice, etologii a archeologii. Souãástí studia
je i praxe v antropologickém terénním
v˘zkumu, zamûfieném zejména na sociální
a etnické skupiny v âR, na jejich setkávání
a moÏné konflikty. Dále fakulta realizuje
dvouleté navazující obory Studia obãanské
spoleãnosti, Elektronická kultura a sémio-
tika, Genderová studia, Sociální a kulturní
ekologie, ¤ízení a supervize v sociálních
a zdravotnick˘ch organizacích, Orální his-
torie – soudobé dûjiny a od roku 2009
novû Historická sociologie. Od roku 2007
nabízí ve spolupráci s univerzitami
v Toulouse, Louvain-la-Neuve, Lucemburk,

Bochum, Wuppertal a Mnichov spoleãn˘
Master Mundus program Nûmecká 
a francouzská filozofie v Evropû
(EuroPhilosophie), zfiízen˘ Evropskou
komisí na posílení integrace vysokého
‰kolství, podporu mobility a zv˘‰ení atrak-
tivnosti evropského ‰kolství.

Doktorská studia fakulta nabízí v oborech
Antropologie (program realizovan˘ ve
spolupráci s lékafisk˘mi fakultami UK,
Pfiírodovûdeckou fakultou UK a AV âR),
Aplikovaná etika a Environmentální studia
(ve spolupráci s UK CÎP).
Pfiedev‰ím prostfiednictvím aktivit
katedry studií obãanské spoleãnosti,
katedry genderov˘ch studií, katedry
fiízení a supervize v sociálních a zdravot-
nick˘ch organizacích a katedry sociální
a kulturní ekologie rozvíjí UK FHS ‰iroce
tzv. tfietí roli. K na‰im partnerÛm patfií
v tomto smûru mnohé místní orgány
státní správy i neziskové organizace;
smlouvy o spolupráci v této oblasti jsme
uzavfieli napfiíklad s Gerontologick˘m
centrem v Praze 8 ãi s âSOB.

Studenti katedry fiízení a supervize ve zdravotnick˘ch organizacích pfii v˘uce

Studentky katedry Sociální a kulturní ekologie pfii experimentálním pálení dfievûného uhlí, které probûhlo v rámci
terénní praxe ve dnech 30. 6. – 8. 7. 2007 v uhlífiském skanzenu ve Lhotû u Kladna. 

Uãitelé FHS pfii vystoupení na studentském festivalu
‰kolních kapel Jinonice do palice 16. 4. 2008 v Praze
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Vûda a v˘zkum
Vûdecká ãinnost fakulty se soustfiedí na
oblast humanitních a spoleãensk˘ch vûd,
zejména s ohledem na jejich antropolo-
gické a obecnû humanistické dimenze.
O jejích úspû‰ích svûdãí to, Ïe v posled-
ním hodnocení efektivnosti vûdeckého
v˘konu (2008), patrném v tzv. duhov˘ch
tabulkách, figurovala FHS na 13. místû
v âR, a v posledním Îebfiíãku filozofic-
k˘ch a sociálních fakult podle citací a pub-
likací, zvefiejnûném Lidov˘mi novinami

(28. 1. 2009), figuruje na místû druhém.
Fakulta realizuje v˘zkumn˘ zámûr Antro-
pologie komunikace a lidské adaptace, od
roku 2004 více neÏ ztrojnásobila poãet
fie‰en˘ch individuálních grantÛ (GA âR,
GA UK, GA AV). Projektem Combating
social exclusion among young homeless
populations: a comparative investigation
of homeless paths and reinsertion pro-
grammes for young men and women of
different ethnic and migrant statuses
(CSEYHP) se zapojuje do 7. rámcového
programu EU.
Fakulta pofiádá ãi spolupofiádá kaÏdo-
roãnû nûkolik mezinárodních a více neÏ
desítku celostátních konferencí ãi work-
shopÛ. V roce 2007 spolupofiádala napfi.
mezinárodní konferenci k v˘roãí Jana
Patoãky, konanou pod zá‰titou rektora
UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
pfiedsedy AV âR prof. RNDr. Václava
Paãese, DrSc., a JUDr. Petra Pitharta,
místopfiedsedy Senátu PâR, mezinárodní
konferenci Mûsto – identita – pamûÈ ve
spolupráci se Vzdûlávacím a kulturním
centrem Îidovského muzea v Praze
a Polskiem Towarzystwem Etnologii
Miasta ãi mezinárodní sympózium Vilém
Flusser spoleãnû s Allianz Kulturstiftung
a Goethe-Institutem v Praze.V roce 2008

to byla napfi. mezinárodní konference
Gender Perspectives on 1968 – an
International Comparison, odborn˘ semi-
náfi s experty Evropské komise vûnovan˘
perspektivám dopadÛ stárnutí na v˘daje
ve zdravotnictví a dal‰ích segmentech
vefiejn˘ch sluÏeb, ãi mezinárodní konfe-
rence Music and Minorities podpofiená
Americk˘m velvyslanectvím v Praze,
Rakousk˘m kulturním fórem a dal‰ími
partnery. Na fakultû vzniklo nûkolik
v˘znamn˘ch a vlivn˘ch monografií,
napfi. Mensch und Religion Jana Sokola,
Thanatologie Heleny Ha‰kovcové ãi
Zrození vagabunda Pavla Himla.

Zahraniãní vztahy
V oblasti zahraniãních vztahÛ, necháme-li
stranou obvyklé typy spolupráce charak-
teru programÛ LLP Erasmus, Erasmus
Master Mundus a bilaterální dohody pfie-
dev‰ím s americk˘mi univerzitami, usku-
teãÀuje fakulta dlouhodobûj‰í a tûsnûj‰í
spolupráci s univerzitami v Liverpoolu, ve
Walesu ãi s Universiteit voor Humanistik
v Utrechtu aj. Uãitelé fakulty v poslední
dobû dlouhodobûji hostovali napfi. na
Harvardovû univerzitû (Jan Sokol),
Universidade Federal de Sa~o Carlos
v Brazílii (Karel Novotn˘), rozvíjíme spo-
lupráci se zmínûn˘m sdruÏením ECOLAS.
Fakulta má své zástupce v mezinárodních
odborn˘ch spoleãnostech, jako jsou
Internationale Johann Gotlieb Fichte,
Internationale Max Scheler Gesellschaft,
International Husserl Circle, Association
for Social Economics, European
Sociological Association, American
Historical Association, International
Association for Media and Commu-
nication Research a mnohé jiné.V‰echny

tyto aktivity jsou v˘sledkem dlouhodobé
strategie fakulty vycházet vstfiíc internaci-
onalizaci vysoko‰kolského vzdûlávání
a vûdecké práce.

âasopisy a studentské aktivity
Fakulta je vydavatelem recenzovaného
odborného ãasopisu vûnovaného antropo-
logick˘m vûdám s dÛrazem na problematiku
mûsta a pfiíbuzn˘m spoleãenskovûdním
a humanitním disciplínám Lidé mûsta /
Urban People. Jedná se o jedin˘ antropolo-
gick˘ ãasopis vydávan˘ v âeské republice.
Vychází v ãeském a anglickém jazyce a obû
jazykové verze fiídí oddûlené redakãní rady.
Fakulta ov‰em neménû podporuje vydávání
fakultního studentského ãasopisu HUMR,
má vlastní filmov˘ klub (Filmov˘ klub FHS)
a sportovní oddíl Fenrir, kter˘ má svou fot-
balovou, volejbalovou, bûÏeckou a cyklistic-
kou sekci. Pfiesto je tím, ãím FHS
v souãasnosti kromû pedagogické a vûdecké
práce Ïije nejintenzivnûji, nûco jiného.TotiÏ
oãekávání, Ïe se koneãnû podafií vyfie‰it
neutû‰enou prostorovou situaci. Ta je 
v souãasné chvíli nejv˘raznûj‰ím limitujícím
faktorem dal‰ího rozvoje.

Autor ãlánku je od roku 2007 dûkanem
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
PÛsobil v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK,
kde se zab˘val zvlá‰tû problematikou ontolo-
gicky orientovan˘ch filozofií.

doc. PhDr. Ladislav
Benyovszky, CSc.

Studenti FHS pfii performanci Peãení barevn˘ch palaãinek, která probûhla v rámci Kreativního t̆ dne na FHS dne 5. 5. 2009

Studenti FHS pfii kaÏdoroãnû konaném Bûhu po
Vy‰ehradsk˘ch hradbách dne 14. 5. 2008
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1. Bernard Bolzano byl jedním z pfiedních ãesk˘ch mate-
matikÛ a filozofÛ.V roce 1805 se stal prvním profesorem
náboÏenské nauky na praÏské univerzitû. Nejvy‰‰í mravní
zákon – ctnost a blaÏenost celku – nadfiadil pfiíkazÛm
státu a církve. StudentÛm vysvûtloval své pojetí rovnosti
a sociální spravedlnosti, nevyh˘bal se ani zamlãovan˘m
otázkám, jako byl nacionalismus,antisemitismus,prostituce,
mluvil dokonce o právu poddan˘ch na odpor proti
nespravedlivé vrchnosti. Pro své reformní názory byl
z univerzity vylouãen.V ãeské duchovní tradici vypracoval
pojetí zemského vlastenectví.To je zaloÏeno na:

a) pfiíslu‰nosti k zemi, a nikoli jen k jazyku
b) pfiíslu‰nosti nevolníkÛ k danému lénu
c) pfiíslu‰nosti k pÛdû, která majiteli náleÏí
d) pfiíslu‰nosti k tradicím dané zemû, nikoli k národu

2. Sedmero svobodn˘ch umûní patfiilo k základÛm 
stfiedovûké vzdûlanosti.Tato umûní byla svobodná 
(liberales), protoÏe vûnovat se jim bylo hodné svobod-
ného ãlovûka, na rozdíl od manuálních ãi fiemesln˘ch
prací. Nejvût‰í autoritou svobodn˘ch umûní byl bezesporu
antick˘ uãenec Aristoteles, jehoÏ dílo studenti univerzit
znali z latinsk˘ch pfiekladÛ. K sedmeru svobodn˘ch
umûní nepatfiila:

a) gramatika
b) músika
c) geometrie 
d) astrologie

3.Ve ãtyfiiadvaceti letech byl pro neortodoxní názory
vyobcován z Ïidovské církve v Amsterdamu. Odmítl
návrh francouzského krále Ludvíka XIV., aby mu 
v˘mûnou za doÏivotní penzi vûnoval jeden ze sv˘ch
spisÛ, se slovy, Ïe své spisy chce vûnovat jen pravdû.
Není pochyb o tom, Ïe Baruch Spinoza, v Holandsku
Ïijící filozof, v Boha pevnû vûfiil. Sv˘m znám˘m v˘rokem
BÛh ãili pfiíroda chtûl dát najevo, Ïe pfiíroda a cel˘ svût
jsou v Bohu, jenÏ je v‰ak nekoneãnû pfiesahuje tím
nekoneãn˘m, co neznáme a ani poznat nemÛÏeme.
Jak byste pojmenovali tento názor?

a) ateismus
b) panentheismus
c) pantheismus
d) symbolismus 

4. Postupné roz‰ifiování v˘uky a ‰patn˘ stav budovy
Karolina vedl v minulosti zástupce právnické fakulty
k potfiebû hledat nové prostory. Dlouholetá snaha
o novou univerzitní budovu koneãnû do‰la naplnûní
realizací projektu zakladatele ãeské moderní architektury
J. Kotûry (1871–1923) za pfiispûní L. Machonû. O tom
informuje kovová deska na budovû fakulty. Najdete 
na ní letopoãet, kdy byla nová univerzitní budova
dostavûna. Právû na ten se ptáme.

a) 1899
b) 1921
c) 1926
d) 1929

5. Je samozfiejmostí, Ïe Pedagogická fakulta UK dnes
kaÏdoroãnû pfiipraví pro profesi uãitele stovky studentÛ,
rovnûÏ se zamûfiuje na vzdûlávání stávajících uãitelÛ.
Tak tomu ale nebylo odjakÏiva.Vzniku pedagogické
fakulty pfiedcházelo dlouholeté úsilí pfiíznivcÛ 
vysoko‰kolského vzdûlávání uãitelÛ.Ve kterém roce se
podafiilo naplnit jejich sny o vzniku pedagogické fakulty?

a) 1935
b) 1946
c) 1950
d) 1953

6.Vyuãil se a pracoval jako zlatník, pozdûji jako autome-
chanik. Po maturitû dálkovû studoval matematiku na
MFF UK. Jako programátor se ve V˘zkumném ústavu
matematick˘ch strojÛ podílel na v˘voji základního soft-
waru. Pfiesto se Ïivotní cesta Jana Sokola neubírala sto-
pami matematika. Jeho cesta k filozofii vedla pfies
studium biblistiky. Spolupracoval na ekumenickém 
pfiekladu Bible, pfieloÏil fiadu filozofick˘ch knih a publikoval
v mnoha ãasopisech. Od roku 1991 pfiedná‰í filozofii,
antropologii a religionistiku na Univerzitû Karlovû.
V letech 2000–2007 pÛsobil jako dûkan jedné z fakult
Univerzity Karlovy. Ptáme se které.

a) Pedagogické fakulty 
b) Filozofické fakulty
c) Fakulty humanitních studií
d) Katolické teologické fakulty

7. DÛleÏitost a v˘znam vûdeck˘ch ãasopisÛ se nemûfií
poãtem pfiedplatitelÛ, ale pomocí impakt faktoru.
KaÏdoroãnû ho vyhodnocuje Institut pro vûdecké 

KVÍZ
Milí ãtenáfii,

tentokrát vás v na‰em kvízu blíÏe seznámíme
s v˘znamn˘mi ãesk˘mi i svûtov˘mi osobnostmi, které
sv˘mi my‰lenkami pfiispûly k poznání ãlovûka, ale 
zároveÀ nezaostávaly v matematické vûdû. Zeptáme se
vás na historii nûkter˘ch fakult a vyzkou‰íme si, jak
pozornû jste ãetli stránky Fora.
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informace ISI (Institute for Scientific Information).
Impakt faktor se poãítá jako pomûr mezi ãlánky ãaso-
pisu, které byly dále citovány, a celkov˘m poãtem oti‰-
tûn˘ch ãlánkÛ. ZvefiejÀuje se opoÏdûnû, faktor pro rok
2008 se dozvíme aÏ letos v létû. Ekonomick˘ ãasopis
Finance a úvûr, kter˘ vydává Fakulta sociálních vûd UK,
má nejvy‰‰í impakt faktor ve svém oboru z oborov˘ch
ãasopisÛ celé stfiední a v˘chodní Evropû. Kolik to je?

a) 38
b) 1
c) 0,38
d) 0,19

8.Teologie je nauka o Bohu, která vychází z víry v jeho
existenci. Pojem pochází jiÏ z antického ¤ecka, poprvé
ho pouÏil Platón ve své Ústavû.AÏ poté jej zaãínají 
pouÏívat kfiesÈané, ktefií teologii jasnû oddûlují od
pohanské mytologie. Religionistika má podobnû starou
historii a také se t˘ká náboÏenství. Dívá se na nû ale
z jiného pohledu. âemu se vûnuje?

a) církvi a praktick˘m aspektÛm víry
b) vyuãování náboÏenství
c) vysvûtlení existence zla 
d) objektivnímu popisu náboÏenství

9. Dnes se akademick˘ svût dûlí pfiinejmen‰ím na dvû
poloviny – humanitní, kam se ãasto fiadí i spoleãenské
obory, a pfiírodovûdeckou.V 17. století v sobû jedineãné
osobnosti dokázaly skloubit teologii, geometrii, filozofii,
fyziku a obãas i nûco navíc. Blaise Pascal nebo René

Descartes v‰echna tato odvûtví ovládali, stejnû jako
jejich anglick˘ následovník. Jeho teorie gravitace 
definitivnû potvrdila správnost heliocentrismu.
Rozvinul diferenciální a integrální poãet a mnoho 
dal‰ího. Jak se jmenuje muÏ, kter˘ takto v˘znamn˘m
zpÛsobem ovlivnil dûjiny vûdy?

a) Isaac Newton
b) Edmond Halley
c) Robert Hooke
d) William Whiston

10.V˘znamn˘ ãesk˘ akademik druhé poloviny 19.
a zaãátku 20. století pfii v˘bûru oboru váhal. Nejdfiíve se
pfiihlásil na teologii, tu v‰ak nedokonãil a pfie‰el na 
filozofii. Po studiích se Ïivil jako pedagog a specializoval
se na ãesk˘ jazyk. Spoleãnû s T. G. Masarykem vyvrátil 
pravost RukopisÛ královédvorského a zelenohorského.
V roce 1902 vydal své nejslavnûj‰í dílo, pfiedchÛdce
dne‰ních Pravidel ãeského pravopisu. Jak se tento 
lingvista jmenoval?

a) Josef Dobrovsk˘
b) Jan Gebauer
c) Pavel Josef ·afafiík
d) Franti‰ek Ladislav Rieger

Autor: redakce

Správné odpovûdi:1a),2d),3b),4d),5b),6c) 7c),8d),9a),10b)

Budova právnické fakulty na námûstí Curieov˘ch vznikla podle návrhu architekta Jana Kotûry.
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Dosáhnout takov˘ch úspûchÛ se podafiilo
zejména díky schopnostem sbormistrynû
Mgr.Terezie Mináfiové V˘borné a téÏ díky
velkému nasazení studentÛ oboru Dûjiny
kfiesÈanského umûní na KTF UK, ktefií
tvofií jádro sboru. Sbor ACANT se od
zaãátku zab˘val ve shodû s hlavním zamû-
fiením fakulty interpretací kfiesÈanské
duchovní hudby, pravidelnû doprovází
zpûvem fakultní a studentské m‰e. âasem
se jeho repertoár roz‰ífiil o mnoÏství
skladeb z oblasti váÏné, populární i jaz-
zové hudby. V repertoáru sboru je tak
dnes moÏné nalézt rÛzné Ïánry od 
gregoriánského chorálu pfies renesanãní
a barokní hudbu aÏ po skladby soudob˘ch
autorÛ (P. Eben, Z. Luká‰). Nejoblíbenûj‰í
ãást repertoáru, jak u posluchaãÛ, tak
u ãlenÛ sboru, v‰ak pfiedstavují ãerno‰ské
spirituály, gospely a africké duchovní písnû
doprovázené ãasto perkusemi a tancem
s originální choreografií. Jejich autorem
b˘vá druh˘ sbormistr Tomá‰ Simonis.
Díky tûmto Ïiv˘m a spontánním kreacím
si sbor získal zaslouÏenou pozornost
nejen v âechách, ale i v irském Dublinu,

kde sbor pofiádal na podzim 2008 chari-
tativní koncert na podporu v˘stavby
nemocnice a ‰koly v chudé ãásti Indie, pfii
nûmÏ se vybralo celkem 15 000 eur.
ACANT – zpoãátku 12–15ãlenné tûleso
– se ãasem rozrostl i o studenty dal‰ích
fakult Univerzity Karlovy, takÏe je dnes
moÏné mezi 23 stál˘mi ãleny potkat nejen
studenty dal‰ích teologick˘ch fakult (ETF
a HTF), ale i studenty medicíny a pedago-
giky pfii UK nebo i studenty âVUT. Mezi
ãleny sboru v‰ak nepotkáte studenty
Arcibiskupského semináfie pfii KTF UK
(budoucí knûÏí), coÏ vÏdy pfiekvapí kaÏ-
dého, kdo usly‰í, odkud sbor pochází.
Studenti oboru Dûjiny kfiesÈanského
umûní dali sboru specifick˘ název
ACANT, kter˘ oznaãuje ornamentální
prvek pouÏívan˘ jiÏ od antiky, napodobu-
jící list stejnojmenného bodláku rostou-
cího ve Stfiedomofií, a zároveÀ odkazuje
k latinskému slovesu canto (zpívat).
PedagoÏka Terezie Mináfiová V˘borná
vybudovala sbor ACANT pod hlaviãkou
semináfie Duchovní hudba ve sborové
praxi. Sbormistrynû pochází z Jihlavy,vystu-

dovala Pedagogickou fakultu Západoãeské
univerzity v Plzni, Sbormistrovství chrá-
mové hudby na T̆ nské vy‰‰í odborné ‰kole
– Collegium Marianum v Praze a nyní
dokonãuje doktorské studium na PedF UK.
Od roku 2006 uãí na PraÏské konzervatofii
ãesk˘ jazyk a literaturu a hudebnû teore-
tické pfiedmûty; zároveÀ pÛsobí na KTF UK
jako externí vyuãující.

Více o sboru ACANT naleznete 
na http://bandzone.cz/acant nebo
na www.ktf.cuni.cz.

ACANT
PùVECK¯ SBOR 
KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UK
Ivan Mináfi

Sbor ACANT byl zaloÏen na podzim roku 2006 a lze o nûm bez nadsázky fiíci, Ïe za necelé tfii roky se z pÛvodnû
amatérské skupinky studentÛ stalo seriózní hudební tûleso, které má dnes za sebou kolem 70 koncertÛ 
a vystoupení, spolupráci s komorním orchestrem a jin˘mi sólisty a úspû‰né zahraniãní turné v irském Dublinu.

Autor je ãlenem a manaÏerem sboru ACANT.
Absolvoval obor Dûjiny kfiesÈanského umûní
na KTF UK, kde v souãasné dobû pokraãuje
v doktorandském studiu. Je zamûstnancem
Národního památkového ústavu.

Mgr. Ivan Mináfi

Velikonoãní koncert 2009 ve Vr‰ovicích 

FO
TO

:V
Á

C
LA

V
 H

O
LI

â

UKF22009_vnit_tema3  8.6.2009 20:11  Stránka 62



AKTIVITY HUMANITNÍCH A SPOLEâENSKOVùDNÍCH FAKULT UK / 
ACTIVITIES OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE FACULTIES OF CU

63

Za ‰est let jeho existence do‰lo k fiadû
zmûn. Nûkteré nastaly v dÛsledku oka-
mÏitého sníÏení poãtu pracovníkÛ,
k dal‰ím docházelo a stále dochází
postupnû. Podstatnû narostl poãet
vydan˘ch titulÛ, ov‰em kvalita vydáva-
n˘ch publikací se nesmí sníÏit.
Vydavatelské aktivity se podafiilo zvidi-
telnit po celé republice, zejména 
spoluprací s dal‰ími vysoko‰kolsk˘mi
vydavatelstvími a prodejnami literatury,
ale také kontaktem s velk˘mi kniÏními
obchody, které jiÏ pravidelnû odebírají
nabízené publikace na‰í provenience.
Podafiilo se zlep‰it vztahy vydavatelství
s katedrami a dal‰ími útvary PedF UK,
které do roku 2003 vesmûs nebyly nej-
lep‰í. âásteãnû se obnovilo i vybavení
vydavatelství.

Na fakultu patfiíme
To v‰e nás velice tû‰í, ale je na místû
zmínit se i o tom, co není pfiíjemné, co

nám existenci jako takovou ztûÏuje.
Nepochybnû jsou to chybûjící finance
a z toho plynoucí stále velmi nedosta-
teãné technické vybavení pracovi‰tû.
Jsou to i postoje nûkter˘ch lidí, ktefií se
bez znalosti chodu vydavatelství
pokou‰í do na‰í práce necitlivû zasaho-
vat, respektive ji likvidovat. Cel˘ch ‰est
let nebylo jasné, zda máme právo na
existenci. Nové vedení ale konstatovalo,
Ïe vydavatelství do organizaãní struk-
tury fakulty patfií, Ïe tedy bude existo-
vat i nadále. Patfií mu za to podûkování.

Vydavatelství musí vycházet z ekono-
mick˘ch moÏností fakulty, které jsou
v poslední dobû neutû‰ené. ZároveÀ
musí sv˘mi aktivitami samo pfiispívat na
dal‰í vlastní ãinnost.Vûfiím, Ïe postupnû
dojde k vyfie‰ení problémÛ za pomoci
odborníkÛ – ekonomÛ. Vydavatelství si
„zelenou“, která mu nyní byla dána,
zaslouÏí. Nejen proto, Ïe jeho ãinnost
zaji‰Èuje kolektiv obûtav˘ch a zapále-

n˘ch pracovníkÛ, ale také proto, Ïe na
fakultû je o na‰i práci a její v˘stupy
zájem. Vût‰ina kolegÛ ji hodnotí pozi-
tivnû, jak jsem se v poslední dobû pfie-
svûdãila. Na‰i práci podporuje rovnûÏ
fakultní ediãní komise, která s námi spo-
lupracuje.To povzbuzuje.

âinnost vydavatelská
KaÏdoroãnû vydáváme kolem tfiiceti
nov˘ch titulÛ – skript, vûdeck˘ch publi-
kací, sborníkÛ. Pfiipravujeme, pfiípadnû
i sami tiskneme pfiíleÏitostné tisky pro
fakultu. ProtoÏe kvÛli nedostatku skla-
dovacích prostor nemÛÏeme najednou
vytisknout cel˘ smluven˘ náklad,
zaji‰Èujeme prÛbûÏnû dotisky skript.
Nûkteré tituly jsou opakovanû vyÏado-
vány praÏsk˘mi i mimopraÏsk˘mi 
knihkupectvími. Na prvním místû 

VYDAVATELSTVÍ 
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK
Helena Justová

Vydavatelství Pedagogické fakulty UK existovalo fiadu let jako souãást Stfiediska vûdeck˘ch informací. Od roku
2003 pÛsobí jako samostatn˘ útvar. V roce 2007 v sedmém ãísle Fora, vûnovaném ediãní ãinnosti na Univerzitû
Karlovû, vy‰el pomûrnû podrobn˘ ãlánek o jeho ãinnosti. Proto nyní o vydavatelství trochu jinak.
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je to uãebnice latiny Vestibulum, pak
Slavíkovo dvojdílné Umûní záÏitku, záÏi-
tek umûní, Vanãatova Primatologie.
Úspû‰né jsou i publikace âe‰i
v Pompejích (1748–1948) J. Kepartové,
Bláhova KfiiÏovatka geneze moderního
malífiství a hudby, Skarlantové Odûv jako
znak, první díl Anthologie der deutschen
Dichtung V. Glosikové a V. Jiãínské.
A pokraãovat bych mohla je‰tû dále.
Na základû v˘bûru jsme vydali pro pfií-
slu‰n˘ v˘bor Evropské unie pfiíruãku

pro rodiãe handicapovan˘ch dûtí
v desítce jazykov˘ch mutací. Zapojili
jsme se do Programu F. X. ·alda, kter˘
iniciuje Ministerstvo zahraniãních vûcí
Francouzské republiky prostfiednictvím
kulturního oddûlení velvyslanectví

Francie v âR, a pfiipravujeme vydání
pfiekladu knihy P. Beaussanta Le roi
Soleil se leve aussi (Král Slunce také
vstává).

Odborné ãasopisy
Pro Pedagogickou fakultu UK je velmi
dÛleÏité pokraãovat ve vydávání odbor-
n˘ch a vûdeck˘ch ãasopisÛ. Jsou pro nás,
jak se fiíká, jak˘msi rodinn˘m stfiíbrem.
Za v˘znamné uznání povaÏujeme, Ïe 

ãtyfii z na‰ich ãasopisÛ byly
v loÀském roce zafiazeny 
do Seznamu recenzovan˘ch
neimpaktovan˘ch periodik
vydávan˘ch v âeské repub-
lice. Pedagogika otiskuje stati,
v˘zkumná sdûlení, zprávy,
recenze publikací, zab˘vá se
problematikou, kterou nese
ve svém názvu. Uchází se
o impakt faktor. âleny
redakãní rady jsou i zahra-
niãní odborníci. Dal‰í ãasopis,
Speciální pedagogika, se
zab˘vá problematikou lidí se
zdravotním postiÏením, a to
z nejrÛznûj‰ích hledisek.
V˘tvarná v˘chova stejnû jako
ãasopis Hudební v˘chova je
nástupcem Estetické v˘chovy,
ãasopisu, kter˘ pfiestal existo-
vat v roce 1992. V˘tvarná
v˘chova je v˘znamnou plat-
formou pro publikaãní ãin-
nost studentÛ, zejména

doktorandÛ z praÏské fakulty, ale i z dal-
‰ích pedagogick˘ch fakult, na kter˘ch se
obor v˘tvarná v˘chova pûstuje. Orbis
scholae je z recenzovan˘ch neimpaktova-
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n˘ch ãasopisÛ nejmlad‰í, zaloÏilo jej
Centrum základního v˘zkumu ‰kolního
vzdûlávání v roce 2006. Zamûfiuje se na
‰kolní vzdûlávání v jeho ‰ir‰ích sociokul-
turních souvislostech. Cílem periodika je
pfiispívat k rozvoji ‰kolního vzdûlávání,
k fie‰ení problémÛ praxe a vzdûlávací
politiky. Orientuje se na monotematická
ãísla, nazvaná napfi. Sociální determinanty
vzdûlávání, ·kola jako uãící se organizace
nebo Sociální spravedlivost ve vzdûlávání.
VÏdy jedno ãíslo v roãníku vychází ang-
licky.
âasopis Hudební v˘chova se o zafiazení
zaãal ucházet v tomto roce. Jeho vydávání
jiÏ nûkolik let dotuje âesk˘ hudební fond,
coÏ svûdãí o jeho úrovni. Do konce roku
2008 vycházel ãasopis Pedagogické
fakulty UK Informatorium. Pfiispívali do
nûj sv˘mi ãlánky uãitelé, studenti a dal‰í
zamûstnanci fakulty. Jeho 50. jubilejní
ãíslo jiÏ nevy‰lo kvÛli nedostatku pfií-
spûvkÛ, vydávání Informatoria tak bylo
pfieru‰eno. K na‰í velké radosti zaslaly
katedry pro toto ãíslo tolik materiálÛ, Ïe
v nûm v‰echny ani nelze umístit. A tak
jsme usoudili, Ïe fakultní ãasopis
necháme jako bájného fénixe znovu se

zrodit z pomyslného
popela a zahájíme jeho
dal‰í Ïivot právû tím jubi-
lejním 50. ãíslem, které
naplníme zbyl˘mi zasla-
n˘mi pfiíspûvky.A budeme
doufat, Ïe ho pfiíslu‰níci
na‰í akademické obce
nenechají znovu spad-
nout do plamenÛ.

VÏdy je co zlep‰ovat
Závûrem je podstatné
uvést, Ïe autofii publikací
a pfiíspûvkÛ na sv˘ch
pracích nezbohatnou,
mnohdy za nû nedosta-
nou ani korunu. Vydat
knihu nebo publikovat
v ãasopisech je v na‰ich
podmínkách spí‰e otáz-
kou cti, umoÏÀuje to pro-
niknout do povûdomí
studentské a odborné
vefiejnosti. A na‰i autofii
to tak také chápou.

V tûchto dnech pfiipravujeme návrh
programu dal‰ího rozvoje vydavatelství
a návrh jeho organizaãního a ediãního
fiádu. Bude zapotfiebí toho udûlat je‰tû
hodnû – omladit je, doplnit o odborníky
na vydavatelskou ãinnost, v neposlední
fiadû zajistit vybavení, které by splÀovalo
technické parametry dne‰ní doby, a vytvo-
fiit z nakladatelství nezastupitelnou insti-

tuci pfii realizaci vysoko‰kolského pedago-
gického vzdûlávání. ProblémÛ k dofie‰ení
je mnoho. Nezb˘vá neÏ chtít, vûfiit 
a pracovat.

Autorka ãlánku je povûfiena fiízením Vyda-
vatelství PedF UK.

PhDr. Helena Justová
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COMMUNIO VIATORUM –
POUTNÍCI NA ROZVALINÁCH
IDEOLOGIÍ

KdyÏ v roce 1958 zaloÏili Josef L. Hromádka a Josef B. Souãek
z tehdej‰í Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (dne‰ní
Evangelická teologická fakulta UK) cizojazyãn˘ ãtvrtletník
Communio viatorum (ãesky spoleãenství poutníkÛ), zdálo se, Ïe
je svût navÏdy rozdûlen do dvou nepfiátelsk˘ch ãástí. Communio
viatorum bylo tehdy pokusem dát promluvit dospûlému a inteli-
gentnímu hlasu kfiesÈanÛ z komunistického bloku.
V 60. letech se ãtvrtletník stal prostorem teologického hledání
a experimentu. Mezi pfiispûvateli prvních roãníkÛ byli tehdej‰í
elévové – dnes klasikové – domácí teologické scény: Stanislav
Segert, Jan Heller, Petr Pokorn ,̆ Jan Milíã Lochmann, Amedeo
Molnár, Pavel Filipi a dal‰í.V 60. a 70. letech se na stránkách Ïur-
nálu setkaly stoupající hvûzdy teologického nebe (napfi. Helmut
Gollwitzer, Remundo Pannikar, Paul van Buren, Jürgen Moltmann,
Georges Cassalis a dal‰í). K rodinnému stfiíbru Communio via-
torum patfiila vÏdy biblistika a církevní dûjiny.
Listopad 1989 pfiinesl pád bipolárního svûta. Nezanikla ale nalé-
havá potfieba domácí, na okraj spoleãnosti uklizené teologie,
komunikovat se svûtem, formulovat specifickou zku‰enost men-
‰inového kfiesÈanství v postkomunistické, silnû sekularizované
Evropû a z této perspektivy reflektovat dûní ve svûtû.V redakci
do‰lo ke generaãní obmûnû, tvofií ji dnes vedle tfií praÏsk˘ch také

pût zahraniãních kolegyÀ a kolegÛ. âasopis vychází tfiikrát roãnû,
z toho b˘vají obvykle dvû ãísla v‰eobecná, jedno tematické.
Redakãní postupy pfii zpracování zaslan˘ch textÛ odpovídají
standardním postupÛm v recenzovan˘ch vûdeck˘ch ãasopisech.
Communio viatorum je zafiazeno v mezinárodních vûdeck˘ch
databázích ERIH, Arts & Humanities Citation Index a ATLA
Religion Database.

Mgr. Petr Sláma,Th.D.,
‰éfredaktor

STUDIE A TEXTY EVANGELICKÉ
TEOLOGICKÉ FAKULTY

Studie a texty jsou 
jedním ze tfií periodik,
jeÏ vydává ETF UK.
Mají svou prehistorii.
Komunistická vrchnost
nepfiála produkci teolo-
gického bádání a jeho
publikování v‰estrannû
omezovala.V roce 1977
se Komenského evan-
gelická bohoslovecká
fakulta (pfiedchÛdkynû
dne‰ní ETF) rozhodla
zvefiejÀovat v˘sledky
práce sv˘ch uãitelÛ 
formou rozmnoÏen˘ch
svazkÛ, nepravidelnû
vycházejících pod
názvem Studie a texty

Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (Studia et textus
curante J. A. Comenii facultate theologica), aby podnítila infor-
movanost a diskusi ãeské teologické obce. Do roku 1989 vy‰lo
tûchto svazkÛ osm (jejich seznam a obsah najdete na
http://web.etf.cuni.cz/ETF-150.html). V roce 2005 se ETF roz-
hodla na tuto volnou fiadu navázat a Studie a texty vydávat pra-
videlnû dvakrát roãnû.
Periodikum má pfiednostnû slouÏit zvefiejÀování v˘sledkÛ bada-
telské práce konané na ETF, vãetnû v˘sledkÛ doktorandsk˘ch
studií, ale neuzavírá se ani pfiíspûvkÛm vznikl˘m na jin˘ch odbor-
n˘ch teologick˘ch pracovi‰tích nebo v oborech souvisejících

âASOPISY HUMANITNÍCH 
A SPOLEâENSKOVùDNÍCH FAKULT 
¤ada humanitních a spoleãenskovûdních fakult UK vydává své vlastní ãasopisy, z nichÏ vût‰ina je urãena pro odbornou
vefiejnost, jiné slouÏí pro informování i pobavení ‰ir‰í vefiejnosti z fiad studentstva. Oslovili jsme redakce jednotliv˘ch
ãasopisÛ a poÏádali je o struãné pfiedstavení jejich ãinnosti. Seznamte se s nimi i vy.
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(filozofie, lingvistika, literární vûda, archeologie aj.). KaÏd˘ pfiíspû-
vek prochází recenzním fiízením dvou nezávisl˘ch odborníkÛ.
Vydávání fiídí sedmiãlenná redakãní rada v ãele s prof. ThDr.
P. Filipim. KaÏd˘ se‰it, pokud moÏno tematicky soudrÏn ,̆ má svého
vlastního editora.Viz http://web.etf.cuni.cz/ETF-149.html.

prof.ThDr. Pavel Filipi 

TEOLOGICKÁ REFLEXE

Odborn˘ ãasopis pro teologii Teologická reflexe vydává ETF UK
od roku 1995, letos tedy vyjde jiÏ patnáct˘ roãník. Potfieba vydávat
ãasopis tohoto typu se ukázala v souvislosti s promûnou publikaãní
scény v církevní a teologické oblasti v první polovinû devadesát˘ch
let, kdy si svoboda publikaãní vynutila rozdûlení teologické pro-
dukce na církevní, zamûfienou spí‰e populárnû, k nej‰ir‰ím vrstvám
ãtenáfiÛ, a na odbornou teologickou produkci, která má omezen˘
okruh ãtenáfiÛ (TREF nepfiekroãila nikdy poãet 700 odbûratelÛ,
v souãasnosti má necel̆ ch 500).
Posláním ãasopisu je tedy pfiedev‰ím zvefiejÀovat v˘sledky pÛvodní
badatelské ãinnosti v teologick˘ch disciplínách (biblistika, systema-
tika a etika, historická teologie a teologie náboÏenství, praktická
teologie) a ve filozofii, s pfiednostním dÛrazem na filozofii kfiesÈan-
skou. SnaÏíme se v‰ak pfiiná‰et i pfiehledné informace o v˘voji
oboru pro odbornou vefiejnost a mimofiádnû uvefiejÀujeme pfie-
klady dÛleÏit˘ch a aktuálních pfiíspûvkÛ zahraniãních. Okruh na‰ich
autorÛ je vymezen z vût‰í ãásti akademick˘mi teology na ãesk˘ch
a slovensk˘ch fakultách, najdete u nás v‰ak i pfiíspûvky odborníkÛ
z jin˘ch oborÛ, ktefií se teologií ãi pfiesahem svého oboru do teo-
logie zab˘vají (nejãastûji historie a lingvistika).
KaÏdoroãnû pfiiná‰íme pfiehled obhájen˘ch doktorsk˘ch a habili-
taãních prací na ãesk˘ch teologick˘ch fakultách, v kaÏdém ãísle pak
recenze odborn˘ch teologick˘ch publikací domácích i zahraniãních.
PÛvodní my‰lenka zakladatelÛ, vytvofiit z ãasopisu platformu
k odbornému rozhovoru na aktuální témata, se nakonec naplnit
nemohla z dÛvodÛ ekonomick˘ch – vzhledem k malé ãtenáfiské

obci nelze zv˘‰it periodicitu ãasopisu, snaÏíme se proto alespoÀ
pfiiná‰et studie zamûfiené k aktuálním tématÛm teologické diskuse
i s pfiesahem do jin˘ch oblastí, pfiedev‰ím humanitních a sociálních
oborÛ.

doc. Jindfiich Halama,
redaktor

ACTA UNIVERSITATIS
CAROLINAE IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) jsou hlav-
ním ãasopisem Právnické fakulty UK. Vycházejí od roku 1955
a patfií tak mezi tradiãní právnické ãasopisy teoretického zamû-
fiení pro otázky státu a práva. Vydává je Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze prostfiednictvím Nakladatelství
Karolinum.V souãasnosti AUCI vychází ãtyfiikrát roãnû.
Jako obecn˘ právnick˘
ãasopis pfiiná‰í del‰í
studie i krat‰í ãlánky
o jak˘chkoli relevant-
ních otázkách v právní
teorii i mezinárodním,
evropském a vnitro-
státním právu. AUCI
také publikují materiály
vztahující se k aktuál-
ním otázkám legisla-
tivy. I kdyÏ jsou AUCI
primárnû urãena domá-
cím ãtenáfiÛm, zahra-
niãní zájemci mohou
vyuÏít anglick˘ch, fran-
couzsk˘ch a nûmec-
k˘ch souhrnÛ, které jsou soustavnû pfiipojovány k hlavním
ãlánkÛm a studiím. AUCI jsou recenzovan˘ ãasopis a pfiijímají
pfiíspûvky od jakéhokoli autora na jakékoli aktuální právní téma.
Obsah kaÏdého ãísla je téÏ v jazyce anglickém. Ke kaÏdému
ãlánku je pfiipojeno anglické resumé a klíãová slova.
V posledních letech se vÏila praxe, Ïe tfii ze ãtyfi ãísel vycházejí
jako monotematická, zpravidla na návrh jednotliv˘ch kateder
a ústavÛ. Zb˘vající ãíslo b˘vá smí‰ené, tj. obsahuje pfiíspûvky
z rÛzn˘ch oborÛ.
âlánky uvefiejnûné v ãasopise AUCI procházejí nezávisl˘m
recenzním fiízením (peer review). Jeden ãi dva posuzovatelé
z daného oboru (zejména ãlenové redakãní rady) vyjadfiují své
stanovisko o vhodnosti publikace v ãasopisu.V pfiípadû pfiipomí-
nek je stanovisko zasíláno zpût autorovi s moÏností pfiepraco-
vání textu.âasopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v âeské
národní bibliografii a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden
The American Association of Law Libraries).

prof. JUDr. Pavel ·turma,
prodûkan PF UK pro vûdu a ediãní ãinnost
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PRÁVNùHISTORICKÉ STUDIE

Právnûhistorické stu-
die po více neÏ pÛl sto-
letí (od roku 1955)
jako jedin˘ ãesk˘ a slo-
vensk˘ vûdeck˘ sbor-
ník publikují v˘sledky
základního v˘zkumu
v oboru právních dûjin.
Pfiiná‰ejí také kritické
recenze, seznamují ãte-
náfie s domácí a zahra-
niãní produkcí, podávají
informace o Ïivotû
ãeské a svûtové práv-
nûhistorické komunity.
Zakladatelem sborníku

a jeho duchovním otcem byl profesor praÏské právnické fakulty
JUDr.Václav Vanûãek, kter˘ souãasnû zorganizoval v rámci âSAV
Kabinet právních dûjin, pracovi‰tû základního v˘zkumu, a dal
sborníku pevnou organizaãní základnu. Po zru‰ení Kabinetu pfie-
‰ly Právnûhistorické studie na tehdej‰í Ústav státu a práva âSAV.
Pozdûji zaji‰Èovala redakci sborníku katedra právních dûjin na
Právnické fakultû UK.
Od tfietího svazku se jiÏ pfiíspûvky fiadily podle historického hle-
diska od nejstar‰ího období k souãasnosti. Do právnûhistoric-
kého bádání se zapojují i pracovníci z jin˘ch historick˘ch oborÛ.
Zvlá‰tní monotematickou podobu má VII. svazek vûnovan˘ 500.
v˘roãí narození M.Viktorina Cornelia ze V‰ehrd. Roku 1967 byla
vedle pozice vedoucího redaktora zfiízena funkce v˘konného
redaktora, jímÏ se stal doc. JUDr. Karel Mal .̆ V roce 1974 byl
z politick˘ch dÛvodÛ odvolán. V roce 1987 se pfiedsedou
redakãní rady stal prof. JUDr. Jaromír Kincl a Karel Mal˘ se vrá-
til do funkce v˘konného redaktora.
Roku 1991 pfie‰la redakce do novû zaloÏeného Ústavu právních
dûjin Právnické fakulty UK, vydavatelem je od 32. svazku (1992)
univerzitní Nakladatelství Karolinum a pfiedsedou redakãní rady
je prof. Karel Mal .̆ V˘konn˘m redaktorem Právnûhistorick˘ch
studií se stal vûdeck˘ tajemník Ústavu doc. JUDr. Ladislav Soukup.
Více neÏ pÛl století Právnûhistorick˘ch studií pfiineslo v˘znamné
informace nejen o dosaÏen˘ch v˘sledcích v˘zkumu,ale i o osudech
právnûhistorické vûdy a jejích pfiedstavitelÛ. Informace o to dÛle-
Ïitûj‰í, Ïe pfiibliÏují prostfiedí, ve kterém probíhala snaha o nalezení
podoby, metody i ãistoty vûdeckého poznání a jeho prezentaci.
Souãasné Právnûhistorické studie programovû pokraãují ve své
tradici a otevírají publikaãní moÏnosti i mlad˘m a zaãínajícím
autorÛm. UdrÏují si svou mezinárodní prestiÏ a propagují
v˘sledky domácího v˘zkumu zahraniãní vefiejnosti. Publikují
i práce domácích a zahraniãních autorÛ v evropsk˘ch jazycích
a cizojazyãná resumé ãesk˘ch odborn˘ch studií.

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.,
v˘konn˘ redaktor

SVùT LITERATURY: âASOPIS
PRO MODERNÍ LITERATURY

Svût literatury je odborn˘ ãasopis vûnovan˘ evropsk˘m a ame-
rick˘m literaturám s v˘hledy do literatur jin˘ch kontinentÛ. Jeho
specifiky jsou mezioborov˘ pfiístup, jenÏ pfiekonává tradiãní
v˘chodisko studia národních literatur, a vnímání literatury v ‰ir-
‰ím kulturním kontextu. JakoÏto komparatistick˘ ãasopis se Svût
literatury snaÏí otevfiít domácí kulturu dimenzi svûtové a zpro-
stfiedkovat ãeskému ãtenáfii studium zahraniãních literatur ve
svûtle moderní literární kritiky a otázek souãasné epochy. V kon-
textu ãesky psan˘ch literárnûvûdn˘ch periodik je Svût literatury
jedin ,̆ kter˘ není primárnû zamûfien bohemisticky.
Vedle pfiedních ãesk˘ch vûdcÛ jsou a byly mezi autory ãlánkÛ
v˘znamné osobnosti svûtové literární vûdy, napfi. Carlos Fuentes
(Mexiko), Xavier Galmiche (Francie), Stephen Greenblatt (Velká
Británie), Aage Hansen-Löeve (Rakousko), Urs Heftrich
(Nûmecko), Miguel León-Portilla (Mexiko), Oleg Maleviã
(Rusko), Graciela Maturo (Argentina), Marc Quaghebeur
(Belgie).Autorsky se ãasopis otevírá i mladé generaci odborníkÛ.
Svût literatury vychází pravidelnû dvakrát roãnû (ãerven, listo-
pad). Jeho obsah je komponován do dvou ãástí: jednak vûdecké
studie o literatufie a kultufie (soustfiedûné v tematick˘ch blo-
cích), jednak recenze literárnûvûdn˘ch publikací ãi krat‰í stati
vûnované aktuálním jevÛm. KaÏdá studie je opatfiena anglick˘m
resumé. Roku 2008 zavedl Svût literatury anonymní recenzování
pfiíspûvkÛ (peer review). Má webovou stránku http://sl.ff.cuni.cz.
Vedoucím redaktorem od poãátku po souãasnost je prof.
Vladimír SvatoÀ, zástupkyní ‰éfredaktora prof.Anna Housková.
âasopis byl zaloÏen v roce 1990 v Ústavu pro ãeskou a svûto-
vou literaturu âSAV; vycházet zaãal roku 1991.V roce 1993 se
jeho vydávání pfieneslo na Filozofickou fakultu UK, kam se také
po letech 2002–2004, kdy se jej ujala Literární akademie, v roce
2005 opût vrátilo; od tohoto roku je Svût literatury plnû zabez-
peãen FF UK a podporován jejím vedením.

Pavel ·idák, Ph.D.,
v˘konn˘ redaktor
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FINANCE A ÚVùR – CZECH
JOURNAL OF ECONOMICS 
AND FINANCE

âasopis Finance a úvûr – Czech Journal of Economics and
Finance (ISSN: 0015-1920) byl zaloÏen 1951, od r. 1997 ho
vydává Fakulta sociálních vûd UK ve spolupráci s âeskou národní
bankou a Ministerstvem financí âR. PÛvodnû ãesk ,̆ pozdûji
ãesko-anglick˘ ãasopis vychází od roku 2003 pouze v angliãtinû
a je dostupn˘ v papírové podobû i na internetu na stránkách
http://journal.fsv.cuni.cz. âasopis fiídí redakãní rada, v˘bûr
ãlánkÛ a oponentÛ provádí editorsk˘ t˘m, z jehoÏ pûti ãlenÛ sídlí
tfii v zahraniãí.
âasopis dodrÏuje standardy mezinárodních ãasopisÛ – v‰echny
ãlánky procházejí anonymním zdvojen˘m posudkov˘m fiízením,
podstatná ãást na‰ich autorÛ i oponentÛ je ze zahraniãí. Více 
neÏ 70 % zaslan˘ch ãlánkÛ vracíme zpût autorÛm. âasopis se
zároveÀ zafiadil do mezinárodních databází (Web of Science –
Social Sciences Citation Index, Current Contents Connect,
Journal of Economic Literature (JEL), EconLit, Scopus,
ABI/INFORM, Ulrich’s International Periodical Directory). Od
roku 1998 byla sledována citovanost ãlánkÛ a v roce 2000 získal
ãasopis svÛj první impakt faktor.
âasopis Finance a úvûr – Czech Journal of Economics and
Finance je podle posledního zvefiejnûného stavu jedním z pou-
h˘ch tfií v âeské republice vydávan˘ch ãasopisÛ z oblasti spole-
ãensk˘ch vûd, kter˘ má pozitivní impakt faktor, navíc tento
impakt faktor je nejvy‰‰í ze v‰ech impakt faktorÛ ekonomick˘ch
ãasopisÛ vydávan˘ch ve stfiední a v˘chodní Evropû. âasopis je
také jedin˘m impaktovan˘m odborn˘m periodikem v oblasti
spoleãensk˘ch vûd na Univerzitû Karlovû.

V ãasopise se snaÏíme vydávat ãlánky se siln˘m empirick˘m
zamûfiením a solidní teoretickou podstatou. Pfiednost dostávají
ãlánky, které mohou zaujmout ‰irokou mezinárodní ãtenáfiskou
obec.Tematicky je ãasopis zamûfien speciálnû na monetární eko-
nomii, vefiejné finance, finanãní ekonomii a mezinárodní ekono-
mii, publikujeme ale i vysoce kvalitní pfiíspûvky ze v‰ech oblastí
moderní ekonomie.

Ing. Ondfiej Schneider, Ph.D.,
editor

CAROLINA – PRVNÍ 
ELEKTRONICKÉ NOVINY 
V âESKOSLOVENSKU

Studentsk˘ zpravodajsk˘ t˘deník Carolina zaãal na FSV UK
vycházet v roce 1991 jako vÛbec první ãeské elektronické peri-
odikum. Sociolog Václav Trojan tehdy uspûl na katedfie Ïurnalis-
tiky s ideou vyuÏít pfii pfiípravû novináfiÛ kouzel nov˘ch médií.
Zafiazení semináfie zamûfieného na trénink jasného a srozumitel-
ného sdûlení (clear news story writing) navíc pro transformaci
vzdûlávání novináfiÛ na UK doporuãili zahraniãní úãastníci pro-
jektu Tempus.
Carolina (ISSN 1212-5032) vychází nepfietrÏitû a je jedním
z v˘stupÛ pfiedmûtu Îurnalistická tvorba.V˘uka se orientuje na
rozvíjení tvÛrãí ãinnosti studentÛ, ktefií si osvojují zpravodajské
postupy, uãí se informace získávat, ovûfiovat, zpracovávat a zasa-
zovat do ‰ir‰ího kontextu, neÏ je obvyklé v praxi ãesk˘ch médií.
Zpoãátku byla Carolina distribuována akademickou sítí EARN,
internet totiÏ do âeskoslovenska dorazil aÏ rok po jejím vzniku.
Kromû rozesílání na e-mailové adresy ji ãtenáfii nacházejí na
fakultním webu www.fsv.cuni.cz a univerzitní stránce
www.cuni.cz. Od druhé poloviny 90. let ji pfiebíral Seznam.cz,
od roku 2001 iDnes.cz. Prvních deset let vycházela i anglicky
v gesci Milana ·mída. ZvefiejÀovaly ji Prague Business Journal,
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Central Europe Review a European Internet Network Media.
Pfied tfiemi lety se Carolina stala souãástí VideoÏurnálu, multime-
diálního zpravodaje studentÛ Ïurnalistiky (http://videozurnal.fsv.cuni.cz).
Zaãátkem 90. let pfiedstavovala pro odbûratele v zahraniãí první
a ãasto i jedin˘ zdroj informací o aktuálním dûní v âeskosloven-
sku, od roku 1993 v âR a SR. Na pfielomu tisíciletí mûla ãeská
verze 2890 abonentÛ a anglická 1560. Své nûkdej‰í postavení
Carolina expanzí internetov˘ch profesionálních titulÛ ztratila,
nicménû formát t˘denního souhrnu (ve zkou‰kovém období
a v létû ãtrnáctidenního aÏ mûsíãního) se ukázal b˘t dobrou 
volbou.
„I kdyÏ vím, Ïe jsou na internetu pfiístupné ãeské noviny, nemám
ãas si je kaÏd˘ den ãíst. Carolina mû udrÏuje v kontaktu s tím,
co se v âesku dûje, ale nezahlcuje mû pro mne zbyteãn˘mi údaji.
Od té doby, co jste zru‰ili anglickou verzi, pfiekládám manÏelovi
alespoÀ titulky a nejdÛleÏitûj‰í zprávy,“ napsala redakci Rita
McLeodová z Kanady.
Soudû podle ohlasÛ je Carolina pozitivním pfiíspûvkem k pre-
zentaci oboru, fakulty i univerzity.

PhDr. Ludmila Truneãková,
autorka projektu a editorka

HUMR – HUMANITNÍ REVUE
STUDENTÒ FHS 

První snahy zaloÏit ãasopis Fakulty
humanitních studií UK se objevily na
jafie roku 2006. Vznikající ãasopis si
vyslouÏil ponûkud animální jméno.
V fiíjnu 2006 se Humr poprvé, v nákladu
200 kusÛ a s podporou redakce Sociálu,
objevil v jinonické budovû. Po ãase byla
spolupráce s ãasopisem Sociál ukon-
ãena. Dnes redakce Humra volnû spolu-
pracuje s portálem ÚKáãko.cz. Mediální
proudy zanedlouho po zrodu ãasopisu odvlekly prvního vÛdce
redakce Honzu Osúcha mimo fakultní ãasopis.Místo ‰éfredaktorky
patfiilo dal‰í dva roky Lucii Po‰tolkové. Od roku 2009 pí‰e ‰éfre-
daktorské úvodníky Tereza Li‰ková a Humr hrdû nosí nov˘ podti-
tul Humanitní revue studentÛ FHS UK. Historie Humra ãítá 
18 ãísel.V dubnu se nám podafiilo spustit novou verzi webov˘ch
stránek i-humr.cz.

Humanitní revue studentÛ FHS UK je podtitul, kter˘ nám slu‰í.
Humr je v˘pravn˘ i dramatick ,̆ studentsk˘ a humanitní. âleny
redakce jsou studentky a studenti, ktefií pociÈují rezervy fakulty
stejnû jako její jedineãnost, pro kterou ji máme rádi.A tak z této
pozice vytváfiíme médium, které má prospívat zdravému Ïivotu
fakulty i studentské du‰i. Ukazujeme individualitu spoluÏákÛ, spo-
lupracujeme s fakultními spolky, odhalujeme hlubiny uãitelsk˘ch
du‰í, otiskli jsme sérii uãitelsk˘ch plakátÛ, ptáme se, aby i ostatní
vûdûli. Zkou‰íme nové cesty, uãíme se jeden od druhého, dbáme
i na grafickou stránku ãasopisu. SnaÏíme se b˘t dobfií a kreativní,
protoÏe pí‰eme pro studenty a právû o nich.
Humr vychází ‰estkrát v roce a vzniká za finanãní podpory
fakulty. Îije v‰ak z nad‰ení ãlenÛ redakce, ktefií pracují bez
nároku na honoráfi. Redakãní t˘m se letos podruhé stal organi-
zátorsk˘m jádrem Studentského plesu FHS UK. Dnes má Humr
20 stran. âtenáfii ho kupují za 15 Kã a ãtou ho v bufetu, ve
v˘tahu i pfied semináfiem. Nejradûji ho mají s pressem a dvojit˘m
mlékem na trávníku za ‰kolou.

Tereza Li‰ková,
‰éfredaktorka
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DANIEL KORTSCHAK

Narodil jsem se ve ·t˘rském Hradci, kde jsem
vystudoval akademické gymnázium. Po v˘konu povinné
civilní sluÏby jsem se pfiestûhoval do Vídnû a zaãal
studovat francouz‰tinu a politologii.Vedle studia jsem
pracoval v rakouském rozhlasu ORF jako odborn˘
redaktor v dopravním zpravodajství.V zimním
semestru 2003 jsem zaãal studium ãe‰tiny na Institutu
slavistiky VídeÀské univerzity. Po ukonãení studia
diplomovou zkou‰kou v létû 2008 jsem nastoupil do
âeského rozhlasu v Praze, kde pracuji jako redaktor
v nûmecké redakci Radia Praha, coÏ je vysílání do
zahraniãí.

1. Proã jste si vybral právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
Jako pro studenta bohemistiky pro mû bylo zcela logické, Ïe
pojedu na Erasmus do âeské republiky.VídeÀská univerzita má
smlouvy s Univerzitou Karlovou v Praze i Masarykovou univer-
zitou v Brnû.V Brnû jsem byl celkem tfiikrát na intenzivních kur-
zech ãe‰tiny pro cizince, tak jsem se rozhodl, Ïe bych své
zahraniãní semestry rád strávil v jiném mûstû, které jsem dosud
znal jenom z perspektivy turisty a z jedné studijní cesty.

2. Co vám pobyt na UK pfiinesl? 
Pobyt v Praze mi pfiinesl hlavnû zlep‰ení jazykov˘ch znalostí, a to
nejen v ãe‰tinû, ale i v angliãtinû, protoÏe na kolejích se mezi
erasmáky moc ãesky nemluvilo. Jeden z nejlep‰ích semináfiÛ,
resp. cviãení, byla Fonetika a fonologie pro cizince, kde jsme
v malé skupinû cviãili ãeskou v˘slovnost. Základy politického
systému âR a vztahy k nûmecky mluvícím zemím, které byly
hlavním pfiedmûtem pfiedná‰ek, jeÏ jsem nav‰tûvoval na
Filozofické fakultû UK a Fakultû sociálních vûd UK, mi stále
hodnû pomáhají pfii mé práci rozhlasového redaktora. To platí
i pro filmové a literární semináfie na FF. Na UK mû pfiekvapilo, Ïe
v semináfiích i na pfiedná‰kách je v˘raznû ménû studentÛ neÏ
napfiíklad na politologii ve Vídni, kde v posluchárnách sedí a stojí
nûkolik set lidí.

3. Jak˘ je rozdíl mezi ãesk˘m a rakousk˘m studentem?
Îádn˘ velk˘ rozdíl nevidím. âe‰tí studenti mají asi více práce neÏ
jejich kolegové v Rakousku.Tfieba u nás se na pfiedná‰ce nepí‰e
seminární práce; je tam jenom písemná nebo ústní zkou‰ka.

4. Proã jste se rozhodl studovat ãesk˘ jazyk?
Studium politologie a jednoho svûtového jazyka je v Rakousku bûÏ-
nou kombinací. AbsolventÛ politologie je nûkolik set v kaÏdém roã-
níku. Slovanské jazyky ale studuje jenom málo lidí, absolventÛ
ãe‰tiny je ve Vídni jen pár. Pro mû to byla otázka specializace. âR
je jedna ze sousedních zemí mé vlasti, tak to bylo logické.

5. Jaká je situace na vídeÀské bohemistice? Pr˘ se tam sniÏují
úvazky pedagogÛm...
I kdyÏ k tomu zatím nejsou Ïádné informace, sly‰el jsem hned
z nûkolika zdrojÛ, Ïe se kvÛli úsporám uvaÏuje o v˘razném ome-
zení v nabídce jazykov˘ch kurzÛ. Zejména pro studenty, ktefií
mají bohemistiku jenom jako vedlej‰í studium. PotíÏe s nedostat-
kem penûz mají ale i jiné katedry, napfiíklad romanistika nebo
politologie, která je podfinancovaná uÏ fiadu let.

ZAHRANIâNÍ 
STUDENTI 
NA UK

Pfiedstavujeme vám studenty, ktefií bûhem sv˘ch 
studijních pobytÛ zavítali na Univerzitu Karlovu.
Vût‰ina z nich se v Praze zdokonalila v ãe‰tinû,
uÏ na sv˘ch domácích univerzitách ãtyfii z nich 
studovali bohemistiku. Na otázky tedy odpovídali
ãesky, aÏ na dvû v˘jimky – ¤ekynû Aliki a Marilou.
Znûní je témûfi autentické, jen mírnû stylisticky 
upravené.
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ELINE TROUBLEYN

Jmenuji se Eline Troubleyn, je mi 21 let. Bydlím i studuji
v Belgii.V oboru Aplikovaná jazykovûda studuji ãe‰tinu
a francouz‰tinu na vysoké ‰kole Hogeschool Gent. Pfií‰tí
rok dodûlám magistra v oboru Vícejazyãná komunikace.
Ráda bych pracovala v podniku, kter˘ má kontakty s âR.
Ve volném ãasu ráda hraji badminton a kreslím.

1. Proã jste si vybrala právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
Vybrala jsem si âeskou republiku, protoÏe Ïít v âR je nejlep‰í
zpÛsob, jak cviãit moji ãe‰tinu, a takhle se také seznámím s Ïivo-
tem tady. Loni jsem nav‰tívila kamarádku v Olomouci a chodila
jsem tam na nûkteré pfiedná‰ky. Pfiedtím jsem nebyla v Praze,
jenom na leti‰ti, a chtûla jsem se s Prahou seznámit. Jsem velmi
ráda, Ïe jsem tam byla. Spfiátelila jsem se s âechy i s dvûma
Nûmkami. Hodnû nám pomáhala na‰e tutorka Juliana.

2. Co jste se na UK nauãila, jaké zku‰enosti jste si ze studia
odnesla?
Myslím si, Ïe se moje ãe‰tina zlep‰ila. Nauãila jsem se o syntaxi,
cviãila jsem prefixy (a to není lehké). Dozvûdûla jsem se víc
o ãesk˘ch filmech a o ãeské historii.
Ale zjistila jsem i nové vûci o Belgii, protoÏe jsem nav‰tûvovala
pfiedná‰ku o francouzské literatufie v Belgii (Littérature franco-
phone de Belgique). Taky jsem pfiekládala nejprve z ãe‰tiny do
francouz‰tiny a naopak.

3. Jak˘ je rozdíl mezi ãesk˘m a belgick˘m studentem?
Pfiekvapuje mne, Ïe hodnû studentÛ v âR studuje a zároveÀ pra-
cuje anebo studuje dva obory.V Belgii se to taky stává, ale není
to podle mû obvyklé. âe‰i ãasto nemají skripta – to znamená, Ïe
musí skoro v‰echno psát bûhem pfiedná‰ky. My máme skripta
pro témûfi kaÏdou pfiedná‰ku. Bûhem pfiedná‰ky mohou studenti
jít ven a na záchod a nemusejí se ptát. My tohle musíme dûlat
bûhem pfiestávky anebo se zeptat.

4. Proã jste se rozhodla studovat ãesk˘ jazyk?
KaÏd˘ mi klade tu otázku, âe‰i i Belgiãané. ProtoÏe bych chtûla
dûlat nûco jiného neÏ angliãtinu nebo ‰panûl‰tinu. Byla jsem na

dni otevfien˘ch dvefií vysoké ‰koly, informovala jsem se o ãe‰tinû
a líbilo se mi to. âe‰tina je zajímav˘ jazyk, ale není lehk˘ (prefixy
a pády). Není mnoho lidí, ktefií by v Belgii umûli ãesky.

5. Jak˘ je rozdíl mezi v˘ukou ãe‰tiny v Belgii a u nás?
ProtoÏe je nás v Belgii tak málo, co se uãí ãesky, máme hodiny
v je‰tû men‰ích skupinách neÏ tady. V Belgii také máme jenom
jednu ãeskou uãitelku.

VICKY BUYLE

Jsem Vicky Buyle, je mi 20 let a studuji pfiekladatelství
na vysoké ‰kole v Gentu v Belgii. Studuji uÏ tfii roãníky
nûmãinu a ãe‰tinu a pfií‰tí roãník pÛjdu na magisterské
studium – tlumoãnictví. Poslední semestr jsem byla pût
mûsícÛ v Praze na Erasmu. Studovala jsem na Univerzitû
Karlovû, na filozofické fakultû. Myslím si, Ïe se moje
ãe‰tina bûhem tûch pûti mûsícÛ hodnû zlep‰ila.

1. Proã jste si vybrala právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
Myslím, Ïe tato odpovûì je samozfiejmá; studuji ãe‰tinu a nûm-
ãinu. V Nûmecku se ale neuãí ãesky jako v âeské republice
nûmecky.Taky jsem vybrala Prahu, protoÏe je to nejhezãí hlavní
mûsto na svûtû! Navíc na‰e ‰kola spolupracuje s Univerzitou
Karlovou.

2. Co vám pobyt na UK pfiinesl? 
Nauãila jsem se hlavnû, Ïe nic nejde samo od sebe. Musí‰ mít
vytrvalost, kdyÏ ti lidé nerozumûjí. Musí‰ to zkou‰et znovu
a znovu a pfiedev‰ím nemluvit anglicky. Byla jsem velice pfiekva-
pená, kdyÏ jsem sly‰ela, Ïe na filozofické fakultû studuje ve tfietím
roãníku asi 30 lidí nizozem‰tinu. U nás v Belgii jsme ve tfietím
roãníku jen ãtyfii, ktefií studujeme ãe‰tinu.
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3. Jak˘ je rozdíl mezi ãesk˘m a belgick˘m studentem?
Podle mého názoru má ãesk˘ student více ãasu neÏ ten belgick .̆
A tak ti vÏdycky pomÛÏe, kdyÏ má‰ problém.Vidûla jsem taky, Ïe
hodnû studentÛ studuje víc oborÛ.To v Belgii není moÏné.

4. Proã jste se rozhodla studovat ãesk˘ jazyk?
Tady v Gentu jsme si museli vybrat dva jazyky. UÏ dlouho jsem
chtûla studovat nûmãinu a pro ãe‰tinu jsem se rozhodla, protoÏe
jsem chtûla studovat jazyk, kter˘ není tak bûÏn .̆

5. Jak˘ je rozdíl mezi v˘ukou ãe‰tiny v Belgii a u nás?
V âeské republice byla v˘uka ãe‰tiny ménû praktická neÏ tady
v Belgii. Tady dûláme pfieklady, tlumoãnická cviãení, rozhovory
atd. Na UK to bylo ãasto pfiíli‰ teoretické. Jazyk zvládne‰, jen
kdyÏ hodnû cviãí‰. V˘hoda ãeské v˘uky byla v tom, Ïe uãitelka
dokonale ovládá matefisk˘ jazyk a mohla jsem besedovat s lidmi,
ktefií ãe‰tinu skuteãnû umûjí.To je ta nejvût‰í nev˘hoda u nás –
v‰echny cviãné rozhovory zní velmi strojenû.

BARBARA TIEFENBACHER

V roce 2002 jsem zaãala studovat bohemistiku ve
Vídni. Po roce a pÛl studia jsem získala stáÏ v Praze na
UK, kde jsem dohromady strávila pût semestrÛ. Díky
praÏskému pobytu jsem se mohla soustfiedit na
romistiku – obor, kter˘ v Rakousku na univerzitní
úrovni v této formû vÛbec studovat nelze. Studium
jsem ukonãila v fiíjnu 2007 úspû‰nou obhajobou
diplomové práce, ve které jsem se zab˘vala romskou
men‰inou v âR ze sociolingvistického hlediska. KdyÏ
ãlovek studuje v Rakousku bohemistiku, mÛÏe odejít na
stáÏ do âR, ale kdyÏ se ãlovûk zab˘vá romistikou, nemá
moÏnost odejít do „Romastanu“. Z toho dÛvodu jsem
se rozhodla pracovat rok jako dobrovolnice na
Slovensku s dûtmi v romské osadû. Od fiíjna 2008 Ïiju
opût ve Vídni.V rámci disertaãní práce se zab˘vám
migrací RomÛ ve stfiední Evropû z hlediska socioling-
vistiky. Jinak ve Vídni douãuju romské dûti a pÛsobím
v romském spolku Romano Centro, kde jsem
i v pfiedsednictvu.

1. Proã jste si vybrala právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
Vzhledem k tomu, Ïe jsem studovala ve Vídni obor Bohemistika,
byla âeská republika pro stáÏ jasnou volbou. Îe jsem se dostala
na Univerzitu Karlovu, byla spí‰e náhoda. Ucházela jsem se 
o stipendium CEEPUS a v Praze bylo volné místo, které jsem
pfiijala. Pfii dal‰ích pobytech jsem se uÏ pro Prahu rozhodovala
vûdomû, protoÏe jsem si tam na‰la známé a kamarády a cítila se
tam dobfie.

2. Co vám pobyt na UK pfiinesl?
Pobyt v Praze a studium na UK mû obohatily z rÛzn˘ch hledisek.
Vylep‰ila jsem si svoje znalosti ãe‰tiny. Dále jsem se dozvûdûla

mnoho nového o Ïivotû v âR.Ve Vídni jsem se fakta nauãila na
pfiedná‰ce, ale v Praze jsem ty reálie zaÏívala pfiímo v praxi. Jsem
si jistá, Ïe mi to dalo víc, neÏ kdybych chodila v Rakousku na
deset pfiedná‰ek. Nejvût‰í vûdeck˘ pfiínos pro mû ale mûl pobyt
na katedfie romistiky. Jazyk a kultura RomÛ mû zajímaly uÏ
dlouho pfied plánovan˘m pobytem. Nicménû jsem se Romy
zab˘vala vÏdy jen okrajovû, protoÏe ve Vídni na univerzitû nebyla
jiná moÏnost. Romistika na univerzitní úrovni mi otevfiela nové
obzory a trvale ovlivnila mÛj Ïivot, jelikoÏ jsem s oborem spo-
jila v˘zkum i ve své disertaãní práci.
Kromû studia byl pro mû obohacením i Ïivot v mezinárodní
atmosféfie koleje. Bydlela jsem rok na Vûtrníku, pfiiãemÏ v dru-
hém semestru jsem mûla to ‰tûstí bydlet na „mezinárodním
patfie“ – poznala jsem studenty od âíny pfies Izrael, Bûlorusko
a ·panûlsko aÏ po JiÏní Ameriku a dozvûdûla se mnoho nového
o tûchto zemích. Pfiitom jsme mluvili anglicky a ãesky, v nouzi
i nohama a rukama.
Obecnû bych fiekla, Ïe jsem vÏdy mûla víc zahraniãních kama-
rádÛ neÏ ãesk˘ch, coÏ má svoji logiku. KaÏd˘ zahraniãní student
pfiichází do Prahy sám, nikoho tu nezná a snaÏí se najít nûjaké
známé a kamarády, aby si vybudoval sociální síÈ, zatímco ãe‰tí
studenti jiÏ svou síÈ mají a necítí potfiebu hledat si kamarády
dal‰í. Ov‰em o to tûÏ‰í je poznat ãeské spoluÏáky. Ale to jsou
problémy, s kter˘mi se urãitû setkávají i zahraniãní studenti
v Rakousku.

3. Jak˘ je podle vás rozdíl mezi ãesk˘m a rakousk˘m studentem?
Velké rozdíly mû teì nenapadají. Na zaãátku jsem se divila, Ïe
ãe‰tí studenti fiíkají, Ïe chodí do ‰koly, kdyÏ chodí na univerzitu.
Tak by v Rakousku Ïadn˘ student vysoké ‰koly nemluvil.V‰imla
jsem si také, Ïe kaÏd˘ pátek, vlastnû uÏ ve ãtvrtek veãer, zaãíná
exodus studentÛ z Prahy, kdy v‰ichni jezdí domÛ k rodiãÛm.To
jsem z Rakouska také neznala.
Jinak si myslím, Ïe studenti mají skoro v‰ude stejné problémy,
nemají moc penûz, stát ‰etfií na vzdûlání. Stejnû tak jsou v‰ude
studenti, ktefií opravdu mají zájem o to, co dûlají, ale i takoví, ktefií
se snaÏí získat pouze titul, a to navíc tou nejjednodu‰‰í cestou –
nejlíp úplnû bez práce.

4. Proã jste se rozhodla studovat ãesk˘ jazyk? 
V Rakousku se aÏ na nûkolik v˘jimek pfiijímací zkou‰ky na uni-
verzitu nedûlají. A já jsem aÏ do poslední chvíle nevûdûla, co
mám studovat. UvaÏovala jsem o pol‰tinû a etnologii.
Vzhledem k tomu, Ïe jsem vyrostla blízko ãesk˘ch hranic,
nûkolik lidí mi fiíkalo, aÈ studuji ãe‰tinu. Den pfied podáním
pfiihlá‰ek jsme si s kamarádkou prohlíÏely prÛvodce rÛzn˘mi
studijními obory a pfiedmûty. Otevfiela jsem tu kníÏku se
zavfien˘ma oãima a ukázala se mi strana s bohemistikou.
Myslela jsem si – dobfie, to je asi osud. Tak jsem si vybrala
vídeÀskou bohemistiku.

5. Minul˘ rok jste pracovala jako dobrovolnice organizace 
âlovûk v tísni. V ãem spoãívala va‰e práce? Proã jste se pro ni
rozhodla?
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JelikoÏ jsem se pfii studiu soustfiedila hlavnû na romistiku, chtûla
jsem po jeho ukonãení pracovat s romskou men‰inou. Jedna
z moÏností byla Evropská dobrovolnická sluÏba (EDS), která
nabízela projekty práce s romskou men‰inou, jeÏ jsem hledala.
V rámci EDS jsem na‰la projekt âlovûka v tísni na Slovensku.
Zámûrnû jsem si âlovûka v tísni nevybrala, ‰lo spí‰e o náhodu.
Kdybych se mûla rozhodovat dnes, nikdy bych pro tuto organi-
zaci nepracovala.
Pracovala jsem na Spi‰i v komunitním centru, které se nacházelo
pfiímo v romské osadû. Dûti pfii‰ly po ‰kole do centra a tam jsme
se uãili, naãeÏ následovaly rÛzné volnoãasové aktivity. Centrum
mûlo velice dÛleÏit˘ úkol, dát dûtem prostor a moÏnost uãit se
a bavit. Romské dítû, které vyroste v romské osadû, nemá stejné
moÏnosti jako neromské dûti a právû ve vyrovnávání moÏností
spoãívá velk˘ v˘znam takového centra. Práce s dûtmi se mi velice
líbila.Vycházela jsem nejen s nimi, ale i s dospûl˘mi a cítila se tam
velmi dobfie. KaÏd˘ den, kdyÏ jsem pfii‰la do osady, jsem mûla
pocit, Ïe jsem vítanou osobou a to byla v podstatû ta nejkrásnûj‰í
odmûna. Problematická byla ale spolupráce s m˘mi kolegy, ktefií se
rozhodli v centru pofiádat vojensk˘ v˘cvik. Proti tomu jsem pro-
testovala, ale moji kolegové argumentovali, Ïe v˘cvik má dûti nau-
ãit respektu a pfiijímání autority. Po nûjaké dobû jsem se rozhodla
odejít.Nebudu pracovat pro organizaci, která je pfiesvûdãená, Ïe je
dobré uãit dûti ovládat zbranû nebo bojovat s teroristy.

ALIKI MACHAIRA

Jmenuji se Aliki Machaira
a ãtvrt˘m rokem studuji
bytovou architekturu na
Technologickém
vzdûlávacím ústavu
v Aténách. Rozhodla jsem
se zúãastnit se programu
Erasmus a pokraãovat ve
svém oboru na
Pedagogické fakultû

Univerzity Karlovy. Ráda maluji a ãtu, jako
dobrovolnice jsem se podílela na aténské umûlecké
v˘stavû v roce 2008.

1. Proã jste si vybrala právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
Mnoho m˘ch pfiátel nav‰tívilo âeskou republiku a Prahu a zau-
jala je krásná pfiíroda i jedineãná architektura. Jako bytovou
architektku a designérku mû zajímají nové styly a formy a Praha
je pro to nejlep‰í místo. Krom toho vím, Ïe Univerzita Karlova
patfií celosvûtovû k nejlep‰ím univerzitám – a to pfii mém roz-
hodování hrálo hlavní roli.

2. Co vám pobyt na UK pfiinesl? Co jste se nauãila, dozvûdûla
nového, jaké zku‰enosti jste si ze studia odnesla?
Systém vzdûlávání v âeské republice se hodnû li‰í od toho, na
kter˘ jsem byla zvyklá z Atén. Mûla jsem moÏnost úãastnit se

workshopÛ a pracovat s dûtmi – to byla nová a velmi pfiíjemná
zku‰enost. Taky jsem si vyzkou‰ela, jak se umím pfiizpÛsobit
novému prostfiedí a jeho obyvatelÛm s odli‰nou mentalitou.

3. Jak˘ je podle vás rozdíl mezi ãesk˘m a fieck˘m studentem?
âe‰tí studenti jsou více organizovaní a koncentrovaní neÏ jejich fieãtí
kolegové a také jsou velmi peãliví. ¤ekové b˘vají Ïivûj‰í a hovornûj‰í,
ale s ãesk˘mi studenty jsem se také bez problémÛ bavila.

4. Podílela jste se na projektu Evropa dûlá ‰kolu. Jaká byla náplÀ
va‰í práce? 
Spoleãnû s mou kamarádkou a kolegyní z Erasmu Marilou
Thomopoulou jsme vytvofiily vzdûlávací program, ve kterém
jsme dûtem pfiedstavily v˘znamné malífie 19. století a jejich
obrazy. Na základû této prezentace jsme pak zadaly ÏákÛm
v˘kresy. KaÏd˘ z nich se mûl obrazy inspirovat a vytvofiit vlastní.

5. Je rozdíl uãit ãeské a fiecké dûti?
Nemyslím si.V‰echny dûti dávají pozor, kdyÏ jim vyprávíte nûco
zajímavého a usmíváte se pfii tom. DÛleÏité ale je získat jejich
dÛvûru a zaujmout je informacemi, které podpofií jejich fantazii.

MARILOU THOMOPOULOU

Jmenuji se Marilou a jsem z ¤ecka. Studuji bytovou
architekturu a design a bûhem ‰estimûsíãního pobytu
v âeské republice jsem díky programu Erasmus nav‰tû-
vovala Katedru v˘tvarné v˘chovy Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. Pro svÛj obor musím mít pfiehled
o novinkách v umûleck˘ch proudech, proto ãasto
nav‰tûvuji galerie a rÛzné v˘stavy. Ostatní umûlecká
odvûtví se silnou vizuální stránkou, jako je film nebo
divadlo, mû také zajímají.

1. Proã jste si vybrala právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
UÏ dfiíve jsem nav‰tívila Prahu a její jedineãná architektura
a atmosféra mû okouzlily.Také jsem vûdûla, Ïe Univerzita Karlova
je jedna z nejstar‰ích evropsk˘ch univerzit a má bohatou histo-
rii. Moje hlavní kritérium pro v˘bûr lokality byla kvalitní ‰kola
v novém, pfiíjemném prostfiedí. Co víc jsem si mohla pfiát?
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2. Co vám pobyt na UK pfiinesl? Co jste se nauãila, dozvûdûla
nového, jaké zku‰enosti jste si ze studia odnesla?
Nemyslím si, Ïe to, co jsem se nauãila, by se dalo nûjak snadno
popsat. Univerzita Karlova a program Erasmus mi umoÏnily zaÏít
nûco úplnû nového. Pfiedev‰ím jsem zaãala b˘t otevfienûj‰í vÛãi
rÛzn˘m postojÛm, objevila jsem nové smûry, kter˘mi by se moje
dal‰í studium mohlo ubírat a o kter˘ch jsem dfiíve ani nepfie-
m˘‰lela.

3. Jak˘ je podle vás rozdíl mezi ãesk˘m a fieck˘m studentem?
Nejvût‰í rozdíl je v plánování. âe‰tí studenti si své studium lépe
organizují, vytvofií si program, a pokud je to moÏné, drÏí se ho.
Oproti tomu fieãtí studenti jsou uvolnûnûj‰í a nechávají rozhod-
nutí na poslední chvíli.

4. Podílela jste se na projektu Evropa dûlá ‰kolu. Jaká byla náplÀ
va‰í práce?
Moje kamarádka Aliki a já jsme zábavnou formou uãily dûti
o dûjinách umûní. Musela jsem propojit to, co jsem se nauãila
v ¤ecku, s tím, co znám z âR.Vyuãování se zamûfiovalo na malbu
devatenáctého století. Po teoretickém úvodu o historii jsme vyu-
Ïily artefiletické tvÛrãí techniky, tedy reflexe, expresi a dal‰í. Jak
teoretická ãást, tak ãást tvofiivá, praktická, pomáhaly dûtem zapa-
matovat si nûco o dûjinách malífiství a zároveÀ spolupracovat
a utuÏovat vazby.

5. Je rozdíl uãit ãeské a fiecké dûti?
Tohle byl vlastnû mÛj uãitelsk˘ debut, takÏe si nemÛÏu b˘t
odpovûdí moc jistá, ale myslím si, Ïe kdybych mohla s dûtmi
mluvit v jejich jazyce, bylo by to jiné. âeské dûti tro‰ku 
rozptyloval proces pfiekládání, ale jinak spolupracovaly velmi
dobfie. Velmi je zaujalo, jak fieãtina zní a jak vypadá fiecká 
abeceda.

CECILIA RADOT

Pfied m˘m rokem v Praze
jsem studovala politické
vûdy na Sciences Po v PafiíÏi,
coÏ je napÛl univerzita,
napÛl prestiÏní grande
école. UÏ tehdy jsem vûdûla,
Ïe bych se chtûla specia-
lizovat na kulturu a kulturní
management.V âeské
republice jsem tak studovala
vût‰inou dûjiny umûní

a kulturní dûjiny. Nyní ale studuji na univerzitû Paris
Sorbonne, protoÏe jsem loni absolvala Sciences Po
a chtûla bych toho více znát o dûjinách umûní.Ale
také jsem si fiekla, Ïe by bylo zajímavé dûlat zároveÀ
stáÏ, a proto stáÏuji v UmûleckoprÛmyslovém muzeu
v PafiíÏi.

1. Proã jste si vybrala právû âeskou republiku a Univerzitu Karlovu?
Chtûla jsem jet do zemû, kterou jsem je‰tû neznala a která je
v Evropû a zároveÀ ne moc daleko od Francie.
Univerzita Karlova je jedna z nejlep‰ích univerzit v âeské
republice. Navíc je v Praze, kde jsem si pfiála studovat, a na filo-
zofické fakultû jsou kurzy dûjin a dûjin umûní, o které se moc
zajímám.

2. Co vám pobyt na UK pfiinesl? 
Pfiinesl mi dobré kurzy ãe‰tiny, dvakrát t˘dnû, coÏ bylo opravdu
potfiebné, abych se dobfie integrovala v âesku. Jinak jsem se
dozvûdûla o dûjinách âR a o ãeské kultufie.To bylo moc zajímavé
a pro mû tehdy neznámé. Obecné kurzy nebyly tak tûÏké, pro-
toÏe byly v angliãtinû. Nauãila jsem se tady vûci, které se Ïádn˘
Francouz doma nenauãí. Taky jsem byla ráda, Ïe jsem se mohla
sejít s ãesk˘mi studenty díky Erasmus klubu, kter˘ nám zorgani-
zoval hodnû pûkn˘ch akcí.

3. Jak˘ je podle vás rozdíl mezi ãesk˘m a francouzsk˘m studentem?
Jeden rozdíl tu je: ãe‰tí studenti musejí uspût u pfiijímacích zkou-
‰ek na univerzitu, zatímco francouz‰tí studenti mÛÏou automa-
ticky studovat na univerzitû, pokud mají maturitu. Navíc si
myslím, Ïe ãe‰tí studenti lépe mluví cizími jazyky, protoÏe dobfie
vûdí, Ïe umût jenom ãesky do Ïivota nestaãí.

4. Kde jste získala motivaci nauãit se plynnû ãesky, pfiestoÏe jste
nestudovala bohemistiku?
Nemluvím plynnû ãesky, to vidíte... Ale bylo pro mû velmi dÛle-
Ïité, Ïe mÛÏu rozumût lidem a dennímu Ïivotu v Praze, protoÏe
jenom tak si mÛÏete uÏít plnohodnotn˘ rok v Praze a protoÏe je
jazyk dÛleÏitá souãást kultury.A proto jsem studovala letní jazy-
kovou ‰kolu v Brnû – to byla velmi dobrá zku‰enost.

5. MÛÏete nám popsat podrobnosti kolem va‰í v˘stavy o módû
období Napoleona III.? 
Byla jsem devût mûsícÛ na stáÏi v Muzeu módy mûsta PafiíÏe.¤edi-
telka muzea potfiebovala nûkoho na pfiípravu v˘stavy. Byl to moc
pfiíjemn˘ úkol, protoÏe jsem chtûla dûlat stáÏ v nûjakém muzeu
v PafiíÏi. Po roce stráveném v Praze jsem studovala kulturní mana-
gement, abych pak mohla pracovat v muzeu. V˘stava pfiedstavila
dámské ‰aty, doplÀky, klobouky i klenoty z let 1850–1870 se skoro
ãtyfimi sty dal‰ích exponátÛ, vãetnû obrazÛ a kreseb. Skonãila
minul˘ t˘den, po pûti mûsících, s velk˘m úspûchem.

6. Jaké mají Francouzi moÏnosti studovat v Praze v matefiském jazyce?
Myslím si, Ïe nemají moc moÏností studovat v Praze ve fran-
couz‰tinû, protoÏe vût‰ina kurzÛ pro studenty programu
Erasmus je v angliãtinû.To ale není problém, protoÏe je dobfie, Ïe
Francouzi musejí studovat v jiném jazyce, kdyÏ jsou v cizinû. Mûla
jsem ale jeden kurz ve francouz‰tinû na FF o dûjinách Francie
a âeské republiky. Jinak nevím, jak to jde na jin˘ch univerzitách,
ale myslím si, Ïe kurzÛ v angliãtinû i v nûmãinû je vût‰ina.

Autor: redakce
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Pozvánka s Janem Krausem
Na organizaci celého programu se podí-
leli i studenti ze Studentské unie UK. ·lo
totiÏ o dal‰í z akcí studentské iniciativy
Inventura demokracie. Její ãlenové chtûjí
uspofiádat oslavy 20. v˘roãí sametové
revoluce a spojit je s kritickou reflexí na‰í
demokracie. „Tenhle koncert se t˘ká jed-
noho ze ãtyfi témat, která jsme si pro ãin-
nost iniciativy zvolili jako nejpalãivûj‰í,“
fiíká Jifií Boudal z Inventury. „Jde o nezá-
vislost médií, konkrétnû o pfiíli‰n˘ vliv
politikÛ na mediální rady,“ doplÀuje.
Základní problematické body ãesk˘ch

mediálních rad shrnuli studenti do doku-
mentu 5x NE souãasn˘m mediálním
radám. UpozorÀují v nûm na nekompe-
tentnost nûkter˘ch radních, na podezfiení
ze stfietu zájmÛ, nevyfie‰ené kauzy nebo
na „bol‰evické my‰lení“ nûkter˘ch rad-
ních.
Nápad uspofiádat koncert pr˘ vznikl
neplánovanû. „Zaãali jsme hodnû spolu-
pracovat s obãansk˘m sdruÏením Pro
Wave, které sleduje ãinnost rozhlasové
rady v souvislosti s kauzou Radia 
Wave,“ vysvûtluje Tereza Selmbacherová

z Inventury demokracie. „Nápad udûlat
koncert vznikl ale aÏ s pádem vlády.
Najednou v‰ichni zaãali fie‰it úplnû jiné
problémy. My jsme pfiesto chtûli téma, na
kterém pracujeme uÏ pÛl roku, udrÏet ve
vefiejném prostoru.“ Na pfiípravu celé
akce mûli studenti asi mûsíc. Podafiilo se
jim sehnat dost kapel, osobností i spon-
zorÛ, ktefií mûli zájem se na celé akci
podílet. S propagací akce studentÛm
pomohla i univerzita. „Situace ve zdej‰ích
mediálních radách ‰tve hodnû lidí. A ti
nám s koncertem pomohli,“ komentuje
pfiípravu mluvãí Inventury demokracie
Silvie Mitlenerová.
Asi nejvût‰í úspûch mûlo video s Janem
Krausem, na kterém oblíben˘ moderátor
pfiirovnává mediální radní ke „ãmelákÛm“,
ktefií „mají v hlavû bradla“. „Video se
rychle rozebûhlo po internetu a upozor-
nila na nûj skoro v‰echna média,“ fiíká Jifií
Boudal a dodává: „Nemohli jsme si pfiát
lep‰í upoutávku.“ 

Vzkaz poslal i Václav Havel
Cel˘ koncert moderoval Vojtûch Proke‰,
kter˘ se stal ve ãtvrtek Dejdárkem XX.,
vítûzn˘m kandidátem UK na krále stu-
dentského majálesu. „MÛj program na
krále majálesu obsahuje i cíle Inventury

STUDENTI KONCERTOVALI 

PROTI MEDIÁLNÍM RADÁM

Jakub Bachtík

V úter˘ 28. dubna odpoledne bylo na Václavském námûstí ru‰no. Od ãtyfi hodin se tu konal koncert za nezávislé
mediální rady v âR, protestní akce s podivn˘m názvem Nejsme budoucnost národa!. Nejeden kolemjdoucí ale
mohl b˘t pfiekvapen, kdyÏ na malém pódiu zahlédl ãleny kapel Tata Bojs a 100°C nebo b˘valého generálního 
fieditele âT Iva Mathého.

Ivo Mathé pfiinesl vzkaz Václava Havla

S ub˘vajícím svûtlem pfiib˘valo lidí

Politik má média pod palcem aneb Performance
Ondfieje Kobzy pod pódiem
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demokracie. Proto jsem neváhal a mode-
rování koncertu ihned pfiijal,“ fiíká Vojtûch
Proke‰.
Na koncertû odpoledne vystoupily kapely
Magnetik a 100°C. Z nûkolika desítek
posluchaãÛ se postupnû stal tfiísethlav˘
dav. Mezi lidmi v prÛbûhu celé akce neu-
stále pobíhali organizátofii ve Ïlut˘ch triã-
kách, rozdávali letáky a vysvûtlovali
náv‰tûvníkÛm, co a proã se na námûstí
odehrává. Od sedmi hodin následovalo
pásmo vûnované hostÛm. Mezi nû patfiil
i b˘val˘ generální fieditel âT Ivo Mathé,
kter˘ pfieãetl vzkaz podpory od Václava

Havla. „Pro mû osobnû byl tenhle vzkaz
jedním z nejsilnûj‰ích bodÛ koncertu. Bylo
to hroznû pfiíjemné pfiekvapení,“ popisuje
Tereza Selmbacherová svÛj dojem. HostÛ
mûlo pfiijít je‰tû více. „Hodnû z nich nako-
nec nemohlo dorazit – napfiíklad Jan
Kraus, Richard Krajão nebo Vladimír
Just,“ fiíká Silvie Mitlenerová. „V‰ichni ale
poslali vzkaz, Ïe ná‰ koncert podporují.“ 
Po vystoupení hostÛ a nûkolika moderá-
torsk˘ch vstupech koncert opût pokra-
ãoval. Vrcholem veãera bylo pro vût‰inu
pfiítomn˘ch krátké vystoupení kapely Tata
Bojs.The Prostitutes koncert ukonãili po
deváté hodinû.

Bude za koncert pokuta?
Organizátofii akce jsou spokojení. „Bylo tu
nûkolik set lidí, coÏ je vzhledem k na‰emu
tématu úspûch,“ fiíká Jifií Boudal, „Navíc
v‰echno probûhlo v pofiádku a publikum
bylo pfiímo skvûlé,“ dodává. Jedin˘m kazem
na celé akci tak je konflikt s magistrátem.
Pro koncertní pódium se totiÏ nepodafiilo
vyjednat povolení k záboru místa.
StudentÛm proto hrozí, Ïe za koncert
dostanou pokutu. „My jsme se snaÏili asi
mûsíc s magistrátem jednat a byli jsme
odkázáni na jistého pana Buriana, kter˘ pr˘
má tyto vûci na starosti. BohuÏel nebyl
schopen odpovídat na e-maily ani telefo-
náty,“ vysvûtluje celou situaci Tereza
Selmbacherová. „Na‰i Ïádost nakonec na
poslední chvíli zamítl. DÛvodem má b˘t to,
Ïe magistrát nepovoluje zábor na akce
s politick˘m zamûfiením,“ doplÀuje.Studenti
ale doufají, Ïe celá kauza skonãí smírem.
V opaãném pfiípadû by se pokusili bránit.
„Stejn˘m zpÛsobem se magistrát zachoval
k pfiipravované manifestaci za Kaplického
knihovnu. Chtûli bychom, aby bylo jasné, jak
má v takov˘ch situacích magistrát postupo-
vat a na co má právo,“ shrnuje Jifií Boudal.

Autor studuje 4. roãník bohemistiky a dûjin
umûní na FF UK.Tfii roky pÛsobil ve Studentské
radû FF UK. Od minulého roku je ãlenem
Akademického senátu Filozofické fakulty UK.
Je jedním ze zakládajících ãlenÛ Inventury
demokracie.

Jakub Bachtík

Proã studenti organizovali koncert aneb Pûtkrát NE 
souãasn˘m mediálním radám

1. NE obsazování rad na základû stranick˘ch zájmÛ
V mediálních radách mají b˘t nezávislé, erudované a respektované osobnosti. Politici do nich ale vût-
‰inou volí své kumpány, ktefií jsou profesionály, pouze pokud jde o stranickou loajalitu.
2. NE radním, ktefií jsou pro funkci zcela nekompetentní
Podmínkou ke jmenování do mediální rady není ani nezávislost, ani odbornost. Není divu, Ïe rady nedo-
káÏí plnit svou roli.Vystupování nûkter˘ch radních nûkdy pfiipomíná spí‰ absurdní divadlo neÏ práci
fundovan˘ch odborníkÛ a v˘razn˘ch osobností.
3. NE hromadûní nevyfie‰en˘ch kauz
Rady pfiehlíÏejí skandály a problémy médií, která mají na starost, a selhávají tak ve své základní roli
a v odpovûdnosti, kterou mají vÛãi vefiejnosti.
4. NE radním, ktefií jsou ve stfietu zájmÛ
V radách vût‰inou sedí lidé, ktefií nedokáÏí naplnit svou sluÏbu vefiejnosti, zato ale dovedou v˘bornû
vyuÏít funkce pro své zájmy. Podezfiení ze stfietu zájmÛ nebo z pokusÛ ovlivÀovat vysílání se vzná‰í
hned nad nûkolika radními.
5. NE bol‰evickému my‰lení v radách
âlenové rady mají zastupovat vefiejnost a hájit pfii kontrole médií její zájmy. Rady se ale kontrole vefiej-
nosti vyh˘bají.A kdyÏ uÏ nûkdo z radních nûco vefiejnû prohlásí, mnohdy to pfiipomíná dikci pfiedrevo-
luãních funkcionáfiÛ.

Podrobnûj‰í informace k jednotliv˘m bodÛm najdete na www.inventurademokracie.cz.

Moderátor koncertu a budoucí král majálesu
Dejdárek XX.

Tahákem veãera byli Tata Bojs
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Pfiedná‰ka o finanãní gramotnosti
Leto‰ní rok jsme zahájili 28. ledna pfiedná‰-
kou Ing. Noveského z firmy COFET na
téma Finanãní gramotnost v dobû finanãní
krize. Pfiedná‰ka seznámila pfiítomné s tím,
co je to finanãní gramotnost a jak˘ v˘znam
mÛÏe mít pro prevenci pfiedluÏování
obãanÛ, a to zejména v dobû ekonomické
krize. Finanãní gramotnost je soubor zna-
lostí, dovedností a hodnotov˘ch postojÛ
obãana nezbytn˘ch k tomu, aby ekono-
micky zabezpeãil sebe a svou rodinu.
Spoleãnost COFET, a. s., specializující se na
poradenské, ‰kolící a vzdûlávací aktivity,
umoÏnila po pfiedná‰ce v‰em pfiítomn˘m
ovûfiit si své znalosti finanãní gramotnosti
zku‰ebním testem.

V˘stava Svat˘ Václav – ochránce
âeské zemû
21. února jsme ve velkém poãtu nav‰tívili
ojedinûlou v˘stavu Svat˘ Václav – ochránce
âeské zemû v klá‰tefie sv. AneÏky âeské.
PrÛvodcem nám byl jeden ze spoluautorÛ
v˘stavy, profesor Jan Royt. Projekt k 1 100.
v˘roãí narození patrona ãeského národa
pofiádalo Arcibiskupství praÏské ve spolu-
práci s Národní galerií v Praze. V˘stava si
kladla za cíl prezentovat náv‰tûvníkÛm, jak
se v prÛbûhu staletí vyvíjel kult tohoto 
nejznámûj‰ího ãeského svûtce. Spolu
s v˘znaãn˘mi malífisk˘mi, sochafisk˘mi
a fiemesln˘mi díly si skupina prohlédla 
i nejstar‰í pfiedmûty spojované pfiímo 
s osobou svûtce, jako je svatováclavská 
pfiilbice, meã nebo tzv. Svatováclavsk˘ stfie-
víc. Mnohé z tûchto unikátních památek
mûli moÏnost zhlédnout naposledy náv‰tûv-
níci Svatováclavské v˘stavy v roce 1929.

Náv‰tûva chrámu sv.Víta – 
PraÏsk˘ hrad
Zajímavá prohlídka chrámu sv.Víta se usku-
teãnila 17. bfiezna. PrÛvodcem nám byl

Damián Fáber, kter˘ nás zaujal sv˘m zasvû-
cen˘m v˘kladem. Dovolím si citovat
z dopisu na‰eho ãlena:„Podle mého názoru
je náv‰tûva chrámu sv. Víta, kter˘ patfií
k nev˘znamnûj‰ím národním památkám,
vÏdy velkou posilou pro na‰i mysl a téÏ je
v˘zvou k zastavení a pfiem˘‰lení o souãas-
ném dûní. Je velice uÏiteãné obãas se podí-
vat na na‰e kaÏdodenní pachtûní z v˘‰ky,
tfieba i z ochozu na‰í katedrály. Podûkování
si zaslouÏí i prÛvodce, kter˘ nás sv˘m oso-
bit˘m v˘kladem dokázal zaujmout a dopfiát
nám v‰em pfiekrásné odpoledne.“

XIX.Valné shromáÏdûní
Valné shromáÏdûní Spolku absolventÛ
a pfiátel Univerzity Karlovy – Carolinum se
jiÏ tradiãnû konalo 8. dubna v 16 hodin.
Hodnocením roãní ãinnosti Spolku
Carolinum se zab˘vala v˘roãní zpráva pro-
fesora Jifiího Tichého, která pokraãovala
vytyãením budoucího programu vãetnû
kontroly hospodafiení za loÀské období
a schválení nového rozpoãtu. Hostem jed-
nání byla profesorka Jarmila Gabrielová
z Ústavu hudební vûdy FF UK, která nám
pfiipomnûla loÀské v˘znamné v˘roãí Leo‰e
Janáãka (osmdesát let od jeho úmrtí).
Pfiedná‰ka s hudební tematikou pfiedzna-
menala veãerní koncert ve Velké aule
Karolina, kter˘ spolek uspofiádal pfii pfiíleÏi-
tosti valného shromáÏdûní.ÚÏasn˘ hudební
záÏitek nám pfiipravil Orchestr a sbor
Univerzity Karlovy v Praze pod vedením
Haiga Utidjiana. Na koncertû zaznûly
skladby od v˘znamn˘ch autorÛ: Leo‰e
Janáãka, Milana Igla, Georga Friedricha
Händela, Bedfiicha Smetany, Antonína
Dvofiáka a Ludwiga van Beethovena.

Koãár do Vídnû
Ve dnech 30.–31. kvûtna jsme uspofiádali
zájezd do Vídnû.Dvoudenní v˘let byl vûno-
ván prohlídce sakrálních staveb rakous-

kého hlavního mûsta. Nav‰tívili jsme vídeÀ-
skou dominantu a nejv˘znamnûj‰í gotickou
stavbu v Rakousku – Chrám sv. ·tûpána,
dále Kapucínsk˘ kostel s císafiskou kryptou
a v neposlední fiadû kostel archandûla
Michaela, kter˘ je jedním z nejstar‰ích kos-
telÛ ve Vídni. Pfienocování bylo zaji‰tûno ve
Znojmû, kde byl pro zájemce rezervován
i sklípek s ochutnávkou moravsk˘ch vín.
Druh˘ den cestou zpût do Prahy jsme nav-
‰tívili opatsk˘ kostel sv. apo‰tolÛ Petra
a Pavla, kter˘ je spolu s klá‰terem pre-
monstrátÛ, zaloÏen˘m roku 1211, hlavní
dominantou obce Nová ¤í‰e.

Nenechte si ujít:
● 1. ãervence v 18 hodin vás srdeãnû
zveme do Vald‰tejnské zahrady na 
15. zahradní slavnost. Slavnost se koná kaÏ-
doroãnû u pfiíleÏitosti ukonãení akademic-
kého roku a pravidelnû jsou na ni zváni
pfiedstavitelé univerzity, ãlenové akademic-
k˘ch senátÛ, absolventi a studenti.

BliÏ‰í informace o pfiipravovan˘ch 
akcích najdete na webov˘ch stránkách
www.sapuk.cz, kde bude plán ãinnosti
postupnû aktualizován.

SPOLEK ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
– CAROLINUM
Stejnû jako v minul˘ch letech, i letos jsme pro své ãleny, a nejen pro nû, pfiipravili spoleãné kulturní a vzdûlávací
akce. Pojìme spoleãnû vzpomenout, jaké akce Spolek absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy uspofiádal 
od zaãátku roku a na jaké se mÛÏeme je‰tû tû‰it.

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/

Dagmar Hynková

Autorka ãlánku zastává místo tajemnice Spolku
absolventÛ a pfiátel UK – Carolinum.
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Vzhledem k tomu,Ïe se dal‰í fiádné zasedání
bude konat aÏ 9. fiíjna 2009, se‰lo se na pro-
gramu osmnáct bodÛ. Po pfiedání osvûdãení
nov˘m ãlenÛm senátu a schválení zápisu
z pfiedchozího zasedání následovalo vystou-
pení rektora.Ve svém proslovu neopomenul
„evergreeny“, jako je reforma terciárního
vzdûlávání a financování vûdy a v˘zkumu
z vefiejn˘ch zdrojÛ. Po roce, kdy akademick˘
senát sv˘m usnesením z 23. kvûtna 2008
zabránil transformaci fakultních nemocnic
na akciové spoleãnosti, se fakultní nemoc-
nice na program opût vrátily. V tomto 
pfiípadû byl podnûtem zájmu senátu materiál
Strategické investice v resortu Ministerstva
zdravotnictví v roce 2009 schválen˘ Vládou
âeské republiky dne 4. kvûtna 2009, podle
kterého by se místo financování rekon-
strukce stávajících budov V‰eobecné fakultní
nemocnice mûla realizovat novostavba v jiné
lokalitû Prahy. Obavy akademické obce
z roku 2008 se tak potvrdily a byly odhaleny
skuteãné cíle tehdy zvaÏované transformace
fakultních nemocnic. K otázce budoucnosti
V‰eobecné fakultní nemocnice na zasedání
senátu vystoupil prof. Tomá‰ Zima, dûkan 
1. lékafiské fakulty. Akademick˘ senát se 
sv˘m usnesením obrátil na ãleny Správní rady
Univerzity Karlovy, aby sv˘m pfiiãinûním
i v tomto pfiípadû bránili zájmy univerzity.

Vnitfiní pfiedpisy univerzity 
a transformace Kolejí a menz
Dal‰ím bodem programu bylo projednání
vnitfiních pfiedpisÛ univerzity: zmûna
Studijního a zku‰ebního fiádu UK, zmûna
pravidel hospodafiení UK, zmûna Granto-
vého fiádu UK, zmûna Organizaãního fiádu
UK a ¤ádu poskytování ubytovacích a stra-
vovacích sluÏeb UK. KdyÏ se pravideln˘
ãtenáfi informací z akademického senátu
dozví, Ïe byl projednáván ¤ád poskytování
ubytovacích a stravovacích sluÏeb, urãitû
vytu‰í, Ïe se jednalo o transformaci Kolejí
a menz. Od 23. kvûtna 2008, kdy se uni-
verzitní senát touto transformací zaãal
zab˘vat, jsme pravidelnû informovali o osu-
dech tohoto zámûru. V posledním ãísle
jsem hovofiil o schválení vnitfiních pfiedpisÛ
univerzity, které by umoÏnily transformaci
Kolejí a menz na samostatnou právnickou
osobu. Naznaãil jsem, Ïe schválením pfied-
pisÛ v‰ak diskuse o zpÛsobu transformace
nekonãí. Hospodáfiská krize negativnû
vstoupila do plánÛ Univerzity Karlovy
a zabránila zaloÏení samostatné právnické
osoby, která by na univerzitû poskytovala
ubytovací a stravovací sluÏby. NavrÏen˘m
pfiedpisem by sice poskytování ubytova-
cích a stravovacích sluÏeb zÛstalo v rámci
univerzity, av‰ak pfiesun nûkter˘ch kompe-
tencí na orgány Kolejí a menz by mûl roz-
hodovací procesy zjednodu‰it. Pfii
zachování vlivu univerzitních orgánÛ na
dokumenty upravující poskytování ubyto-
vacích a stravovacích sluÏeb vznikne Rada
Kolejí a menz a novû budou upraveny
kompetence fieditele, kolení rady i Grémia
pfiedsedÛ kolejních rad.V‰echny navrÏené
vnitfiní pfiedpisy univerzity byly schváleny
kromû zmûny Organizaãního fiádu, podle
níÏ se mûla pfiejmenovat 2. lékafiská fakulta

na Lékafiskou fakultu Motol. DÛvody
zmûny názvu podrobnû vysvûtlili pfiedstavi-
telé fakulty – dûkan 2. lékafiské fakulty doc.
Ondfiej Hru‰ák a pfiedseda akademického
senátu 2. lékafiské fakulty prof. Vladimír
Komárek – pfiesto návrh získal pouze 
41 hlasÛ, takÏe o jeden hlas nebyl schválen.

Startovací byty pro mladé akade-
mické nebo vûdecké pracovníky
Po vnitfiních pfiedpisech univerzity akade-
mick˘ senát schválil v˘roãní zprávy o ãin-
nosti a hospodafiení univerzity v roce 2008
a projednal návrhy opatfiení rektora. Mezi

ZASEDÁNÍ 

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
VáÏení ãtenáfii ãasopisu Forum,

nezadrÏitelnû se blíÏí období letních prázdnin akademického roku 2008/2009 a na‰e my‰lenky se stále více ubírají
na místa, kde si odpoãineme a naãerpáme síly do dal‰í práce.Také ãlenové akademického senátu na‰í alma mater
si jiÏ plánují, jak leto‰ní prázdniny proÏijí, ov‰em tentokráte si v‰echny senátorky a v‰ichni senátofii budou muset
s sebou na dovolenou pfiibalit je‰tû úvahy o volbû dal‰ího rektora Univerzity Karlovy.Akademick˘ senát totiÏ na
svém zasedání 22. kvûtna 2009 vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze.

Akademick˘ senát vyhla‰uje volbu rektora UK
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tûmito opatfieními vynikal vûcn˘ zámûr
opatfiení rektora, kter˘m se stanoví pod-
mínky pro pfiidûlování startovacích bytÛ na
Univerzitû Karlovû. O 15 startovacích bytÛ
(2+kk aÏ 3+kk) v objektu Krystal by od
podzimu 2009 mohli usilovat akademiãtí
nebo vûdeãtí pracovníci do 35 let, ktefií jsou
na univerzitû zamûstnáni alespoÀ na tfii roky
nebo na dobu neurãitou.

Volba rektora Univerzity Karlovy 
Bylo nutné schválit vnitfiní pfiedpisy fakult
a projednat prodlouÏení nájemní smlouvy,
aby mohli senátofii pfiistoupit k nejdÛleÏitûj-
‰ímu bodu tohoto zasedání. I kdyÏ se to
nezdá, 31. ledna 2010 tomu budou ãtyfii
roky, co prezident âeské republiky jmeno-
val do funkce rektora Univerzity Karlovy
v Praze kandidáta zvoleného akademick˘m
senátem univerzity 26. fiíjna 2005, prof.
RNDr.Václava Hampla,DrSc.Na sekretariát
akademického senátu byl doruãen dopis
prof. Vlastimila RÛÏiãky, námûstka minist-
rynû ‰kolství,mládeÏe a tûlov˘chovy, ve kte-
rém Ïádá, aby byly podklady pro jmenování
nového rektora Univerzity Karlovy minis-
terstvu dodány do 31. fiíjna 2009.Proto aka-
demick˘ senát vyhlásil volbu kandidáta na
funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze.
K volbû rektora zb˘vá je‰tû dodat, Ïe
návrhy pro volbu kandidáta na funkci rek-
tora mÛÏe podávat akademick˘ senát
fakulty,ãlen akademického senátu univerzity
a nejménû 100 ãlenÛ akademické obce uni-
verzity na sekretariát akademického senátu
Univerzity Karlovy v Praze do 23. záfií 2009,
do 18:00.

Tímto se informace o zasedání univerzit-
ního akademického senátu naplnily. Pfieji
v‰em ãtenáfiÛm a ãlenÛm akademické obce
Univerzity Karlovy pfiíjemné období letních
prázdnin.

Usnesení pfiijatá na zasedání Akademického senátu
Univerzity Karlovy v Praze dne 22. kvûtna 2009

1. AS UK schválil program.
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK 27. bfiezna 2009.
3. AS UK vzal na vûdomí vystoupení J. M. rektora a ãlenÛ kolegia rektora UK.
4. AS UK Ïádá Správní radu UK, aby spolu s dal‰ími orgány UK aktivnû vystupovala proti poku-

sÛm naru‰it funkãnost UK neuváÏen˘mi zásahy externích aktérÛ. Pfiíkladem takovéhoto pokusu
je vládní návrh pfiípadného vyklizení areálu V‰eobecné fakultní nemocnice na Karlovû námûstí,
bez ohledu na dÛsledky pro univerzitu a její pÛsobení.

5. AS UK schválil dílãí zmûnu Grantového fiádu UK.
6. AS UK schválil dílãí zmûnu Studijního a zku‰ebního fiádu UK ve znûní modifikace.
7. AS UK schválil ¤ád pro poskytování ubytovacích a stravovacích sluÏeb UK.
8. AS UK schválil dílãí zmûny Statutu UK.
9. AS UK schválil dílãí zmûnu pfiílohy ã. 8 Statutu UK.
10. AS UK schválil V˘roãní zprávu o ãinnosti UK za rok 2008.
11. AS UK schválil V˘roãní zprávu o hospodafiení UK za rok 2008.
12. AS UK projednal návrh opatfiení rektora, kter˘m stanoví podmínky pro podávání a hodnocení

Ïádostí o pfiidûlení startovacích bytÛ, a vyjádfiil k nûmu kladné stanovisko.
13. AS UK projednal návrh opatfiení rektora, kter˘m se stanovují ceny za ubytování v kolejích UK,

a vyjádfiil k nûmu kladné stanovisko.
14. AS UK projednal návrh opatfiení rektora, kter˘m vydává Vzor smlouvy o ubytování pro akade-

mick˘ rok 2009/2010, a vyjádfiil k nûmu kladné stanovisko.
15. AS UK projednal návrh opatfiení rektora, kter˘m se vydávají podmínky pro pfiiznávání stipendií

na podporu ubytování pro akademick˘ rok 2009/2010, a vyjádfiil k nûmu kladné stanovisko.
16. AS UK schválil vnitfiní pfiedpisy:

- Statut FF – ãj. 38a/2009,
- Volební a jednací fiád AS FF – ãj. 38b/2009,
- Zmûnu Rigorózního fiádu PF – ãj. 67/2009,
- Zmûnu Pravidel pro organizaci studia na LF HK – ãj. 68/2009
- Zmûna Statutu LF P – ãj. 93/2009.

17. AS UK projednal dodatek ã. 3 ke smlouvû o pronájmu nebytov˘ch prostor v budovû koleje
Vûtrník, Na Vûtrníku 1930, Praha 6, provozovateli billiard klubu Jifiímu Sobolovi, Zikova 13, Praha
6, o prodlouÏení pronájmu do 31. 8. 2012 a vyjadfiuje k nûmu kladné stanovisko.

18. AS UK vyhla‰uje volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze, schvaluje har-
monogram volby:
- LhÛta pro podávání návrhÛ na kandidáta stfieda 23. záfií 2009, 18:00,
- Pfiedstavování kandidátÛ ãtvrtek 15. fiíjen 2009 a
- Volba kandidáta ãtvrtek 22. fiíjen 2009,
v pfiípadû neúspû‰né volby:
- LhÛta pro podávání návrhÛ na kandidáta stfieda 4. listopadu 2009, 18:00,
- Pfiedstavování kandidátÛ ãtvrtek 12. listopadu 2009 a
- Volba kandidátÛ ãtvrtek 19. listopadu 2009,
a zmocÀuje pfiedsedu AS UK, aby o této skuteãnosti písemnû informoval dûkany a pfiedsedy
akademick˘ch senátÛ fakult UK i fieditele souãástí UK a zároveÀ je poÏádal, aby v tomto
smyslu informovali ãleny akademické obce.

19. AS UK zmocnil pfiedsednictvo AS UK jednat v neodkladn˘ch záleÏitostech jménem AS UK.
20. AS UK vzal na vûdomí informace z komisí AS UK.
21. AS UK vzal na vûdomí informace z Rady vysok˘ch ‰kol.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
pfiedseda AS UK v Praze

Za správnost:
Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK

Autor ãlánku je tajemníkem AS UK. Absolvoval
katolickou teologii na Katolické teologické
fakultû UK, kde je v souãasné dobû doktoran-
dem ve studijním programu Církevní a obecné
dûjiny.

Mgr. Daniel Feranc 

UKF22009_vnit_rubriky  8.6.2009 20:11  Stránka 80



Obrovsk˘m talentem obdafien˘ mladík, syn královského v˘bûrãího daní, nikdy nechodil do ‰koly. K ve‰kerému poznání dospûl samo-
studiem a je‰tû ho posunul dál.Ve dvanácti letech objevil zcela sám euklidovskou geometrii. Jak? VleÏe ãmáral po podlaze trojúhelníky
a kruhy, jak tvrdí rodinná legenda.V ‰estnácti sepsal pojednání o kuÏeloseãkách, které má svÛj v˘znam je‰tû dnes. Pro otcovu praxi
v˘bûrãího daní sestrojil v devatenácti první poãítací stroj. Blaise Pascal byl bezesporu zázraãné dítû. Jeho zápal pro matematiku
a pfiírodní vûdy ve ãtyfiiadvaceti letech vystfiídal zájem o ãlovûka, a tak se Pascal dostal k filozofii. „âlovûk musí poznat sám sebe,“ 
zní jeho devíza. Sv˘mi my‰lenkami o ubohosti a velikosti lidské bytosti pfiedznamenal moderní existencialismus. „âlovûk je pouhá
tfitina, to nejslab‰í, co chová pfiíroda, ale...“ (dokonãení najdete v tajence).A právû v tom spoãívá velikost ãlovûka, kter˘ má ‰anci
zakotvit své ubohé nitro ve vífie. Jak ostatnû uãinil na konci svého nedlouhého Ïivota Pascal sám.

Tajenku zasílejte na adresu
forum@cuni.cz do 31. 8. 2009.
Jednoho v˘herce odmûníme knihou 
z Nakladatelství Karolinum.

Tajenka z ãísla 1/09, táÏící se na pojem 
stfiedovûkého cestování po univerzitách, zní:
„AKADEMICK¯ VANDR – 
PEREGRINATIO ACADEMICA.“

Z úspû‰n˘ch lu‰titelÛ jsme vylosovali dvû
v˘herkynû, které obdrÏí knihu z Nakladatelství
Karolinum. Jsou jimi Tereza Be‰tová
z Brand˘sa nad Labem a Jana Pejsarová
z Prahy 6.

Gratulujeme!
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…A MNOHEM VÍC!

UDùLEJTE SI RADOST ORIGINÁLNÍMI SUVEN¯RY 
S LOGEM UNIVERZITY KARLOVY!

POTVRëTE SVOU P¤ÍSLU·NOST 
K AKADEMICKÉ OBCI UK!

A: Celetná 14, Praha 1 |  T: +420 224 491 842
E: point@ruk.cuni.cz | W: http://point.cuni.cz
Pondûlí – ãtvrtek: 10,00–17,30 hod | Pátek – nedûle: 10,00–16,00 hod
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