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S T U D E N T I A U N I V E R Z I TA : VÁ Î N ¯ V Z TA H

VáÏení pﬁátelé a kolegové,
milí ãtenáﬁi…
jak uÏ název napovídá, tématem druhého
ãísla univerzitního ãasopisu Forum jsou studenti, kteﬁí jsou podstatou kaÏdé vzdûlávací
instituce. MoÏná si po pﬁeãtení poloÏíte
otázku, proã mezi informacemi o studentském Ïivotû, aktivitách i samotném studiu
není vûnován vût‰í prostor vûdû. Jedná se
totiÏ o natolik rozsáhlou a v˘znamnou
oblast ãinnosti univerzity, Ïe se jí bude
samostatnû zab˘vat jedno z dal‰ích ãísel
ãasopisu.
Jak˘ je ale vlastnû vztah studentÛ k „jejich“
univerzitû?
Tradice majálesÛ a studentsk˘ch veselic,
pﬁedstava bezstarostného Ïivota básníkÛ
pﬁicházejících o iluze, jen místy kaleného
povinností sloÏit nûjakou tu zkou‰ku – ale
pak se honem vrhnout zpût do pﬁíboje
ne‰Èastn˘ch lásek a ‰Èastn˘ch veãírkÛ – to
v‰e je bûÏn˘ stereotyp studentského Ïivota.
Jistû, i spoleãensk˘ Ïivot a citové proÏitky ke
studentské existenci patﬁí, ale vztah studenta ke studiu je pﬁec jen od podstaty jin˘.
Student vysoké ‰koly je pﬁedev‰ím studentem a je jeho osobním zájmem, aby období,
jeÏ stráví studiem, bylo efektivnû vyuÏit˘m
ãasem. Musí proto b˘t velmi upﬁímnû pﬁesvûdãen, Ïe ãas, vûnovan˘ uãení, je
smysluplnou investicí. Má-li b˘t vzdûlání
osobní v˘bavou absolventa pro kvalitní
Ïivot, pak se jedná o velmi váÏn˘ vztah kaÏdého studenta k univerzitû jakoÏto instituci,
ale i k jednotliv˘m akademick˘m pracovníkÛm, se kter˘mi se v prÛbûhu studia
setkává.

Student by mûl vyuÏívat té okolnosti, Ïe je
sice pﬁijat ke studiu svého studijního programu, ale Ïe se mÛÏe svobodnû pohybovat
v rámci univerzity a vyuÏívat univerzitního
prostﬁedí pro svÛj vlastní zájem, samozﬁejmû v rámci platn˘ch vnitﬁních pravidel.
Jde pﬁitom nejen o knihovny a studovny na
jednotliv˘ch fakultách, ale pﬁedev‰ím o specializovaná pracovi‰tû a jimi nabízené kurzy,
semináﬁe, exkurze ãi dal‰í formy vzdûlávání.
Zábûr univerzity – a Univerzita Karlova
patﬁí k velk˘m univerzitám – pﬁedstavuje
pﬁitom pro studenty znaãné zv˘hodnûní:
mohou se nejen tû‰it z vût‰í nabídky standardnû poskytovan˘ch variant studia, ale
mohou i snáze najít cestu, jak uspokojovat
vlastní individuální intelektuální tuÏby
a potﬁeby. Univerzita se tak stává studentovi
celistv˘m prostorem, v nûmÏ je moÏné
nacházet a objevovat nové poznatky a souvislosti, hledat odpovûdi na otázky, na nûÏ
jednotliv˘ obor nemÛÏe pﬁi nejlep‰í vÛli
odpovûdût.
Obdobou volného pohybu a vyuÏívání prostﬁedí celé univerzity je vyuÏívání nabídky
fakult k mezinárodní mobilitû. V mobilitních
programech se nabízí prostﬁedí zahraniãní
partnerské univerzity, kde student nejen plní
pﬁedepsané studijní povinnosti po dobu
alespoÀ jednoho semestru (ãastûji dvou
semestrÛ), ale má pﬁíleÏitost k seznámení se
s jin˘mi zvyklostmi jak akademického, tak
i veﬁejného Ïivota. Jeden rok proÏit˘ na
zahraniãní univerzitû, ãasto na „jiném konci
svûta“, mÛÏe znamenat zcela zásadní obrat
v Ïivotû studenta, v jeho dal‰í kariéﬁe
a moÏná i v ostatních sférách jeho Ïivota.
Pﬁedpokládám s nadûjí a jistotou, Ïe kaÏd˘

student má mnohem více zájmÛ neÏ jen
zájmy studijní – a i v tomto ohledu je mu
univerzita
atraktivním
prostﬁedím.
Univerzita je jedineãn˘, neopakovateln˘ svût,
kde se mísí tradice a nahromadûné oborové
poznání s dychtivostí mládí, váÏnost vûdecké
káznû s nespoutaností kulturního a umûleckého experimentování, dÛstojnost rituálu
s neformálností spoleãenského Ïivota.
V oblasti kultury a umûní mohou specializovaná pracovi‰tû univerzity poskytovat
v˘znamné zázemí, roz‰iﬁující znalosti a prohlubující chápání jednotliv˘ch dûl literárních,
v˘tvarn˘ch, hudebních, dramatick˘ch a dal‰ích. Stejnû lákavé jsou i aktivity nabízené
rÛzn˘mi studentsk˘mi spolky. Zde se scházejí obdobnû vybavení a zájmovû zamûﬁení
jednotlivci, kteﬁí tak mohou jasnû formulovat své názory, naplÀovat své zájmy
a ovlivÀovat tak veﬁejné dûní.
Ke studentskému Ïivotu ale patﬁí i schopnost úãinného, naplno proÏitého, aktivního
odpoãinku. Pﬁeji Vám proto, abyste v dobû
letních prázdnin naãerpali mnoho sil, energie a chuti do dal‰ího studia.

prof. Ing. Ivan Wilhelm
rektor
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▼

Univerzity Karlovy. Pﬁednesla zde také
pﬁedná‰ku na téma “Budoucnost Evropy:
superstát nebo demokratiãtûj‰í Unie?”
v níÏ mj. obhajovala pﬁijetí Evropské
ústavy a sv˘mi 10 dÛvody, proã ﬁíci Ústavû
své “ano” nepﬁímo polemizovala s ãesk˘m
prezidentem Václavem Klausem.

âestné
doktoráty

FOTO: ARCHIV UK

▼

FOTO: ARCHIV UK

657. v˘roãí zaloÏení
Univerzity Karlovy v Praze
JiÏ tradiãnû si Univerzita Karlova
7. dubna pﬁipomnûla v˘roãí svého zaloÏení. V rámci slavnostního shromáÏdûní,
které se pﬁi této pﬁíleÏitosti uskuteãnilo
ve Velké aule historické budovy Karolina,
vystoupil s projevem „Univerzita Karlova
– vûda a vzdûlání bez hranic“ rektor
UK – prof. Ivan Wilhelm a prof. Miroslav
Petrusek zde hovoﬁil na téma
„Univerzita ve vûku spoleãností vûdûní“.
Program shromáÏdûní doplnilo koncertní vystoupení Gran Duetta
Concertante se skladbami Josefa
Mysliveãka, Leopolda KoÏeluha, ·tûpána
Raka, Bedﬁicha Smetany a Antonína
Dvoﬁáka.

Univerzita Karlova v Praze udûlila 30. 5.
2005 na návrh 1. Lékaﬁské fakulty ãestné
doktoráty americk˘m vûdcÛm Bettie Sue
Mastersové a Feridu Muradovi. Prof.
Mastersová získala ocenûní „za celoÏivotní dílo v oblasti enyzmologie
molekulární biochemie intraproteinového
transportu elektronÛ a signalizace
pomocí oxidu dusnatého“, prof. Murad
„za prÛkopnické práce o oxidu dusnatém
jako signální molekule ve vaskulární fyziologii“.
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Margaret Wallströmová
o budoucnosti Evropy
Místopﬁedsedkynû Evropské komise pro
vztahy s institucemi a komunikaãní strategii Margaret Wallströmová pﬁevzala 9. 5.
2005 v historické budovû Karolina
z rukou rektora UK pamûtní medaili

FOTO: ARCHIV UK

FOTO: ARCHIV UK

▼

▼

Spolupráce
Univerzity Karlovy
a âeského rozhlasu
Jedním z prvních projektÛ, kter˘ vznikl
na základû Deklarace o spolupráci, podepsané rektorem UK prof. Ivanem
Wilhelmem a ﬁeditelem âRo ing.
Václavem Kasíkem na sklonku roku
2004, je cyklus panelov˘ch diskusí univerzitních odborníkÛ, zaﬁazen˘ do
programu âRo 6. Zajímavá a aktuální
témata, která univerzita pro tyto diskuse
pﬁipravuje, reprezentují bohatství oborÛ
a odborn˘ potenicál napﬁíã v‰emi jejími
fakultami. Ve vysílání âRo 6 by mûla mít
pravidelnû své místo vÏdy tﬁetí úter˘
v mûsíci ve 20:10 hod v rámci ‰ir‰ího
cyklu Lidé pera.
Zatím byly odvysílány dva záznamy
panelov˘ch diskusí: 17. 5. „Skepse a optimismus ve vztahu âR a EU“ (návrh
Psychologického ústavu FF) a 21. 6.
„Lékaﬁská etika“ (návrh Ústavu pro
lékaﬁskou etiku a o‰etﬁovatelství 3. LF).
V kvûtnu a ãervnu byla pﬁedtoãena je‰tû
dal‰í dvû témata - „Sociální soudrÏnost“
(návrh CESES FSV) jehoÏ vysílání pﬁipadá
na ãervenec a „Mediální v˘chova v hodinách ãeského jazyka, odhalování
manipulace médií“ (návrh PedF), které se
bude vysílat v srpnu.
Na stránkách internetového univerzitního ãasopisu i-Forum bude pokaÏdé
umístûn odkaz na web âRo, kde je vÏdy
po odvysílání poﬁadu k dispozici jeho
kompletní zvuková podoba ve formátu
MP3. Cyklus bude pokraãovat i v následujícím akademickém roce.

FOTO: ARCHIV UK

semestru je zde také plánováno kondiãní
posilování. Poãínaje záﬁím by tu mûlo
kaÏd˘ ãtvrtek odpoledne probíhat sportovní setkání spojené s diskusemi na
vybrané odborné téma.

▼

PIKNIK
2005

V˘roãí zﬁízení Centra
sportovních aktivit zdravotnû
postiÏen˘ch studentÛ UK
Centrum sportovních aktivit zdravotnû
postiÏen˘ch studentÛ UK vzniklo v rámci
zmûn Organizaãního ﬁádu RUK a jeho
zﬁízení bylo projednáno a schváleno
Kolegiem rektora 17. 5. 2004. Slavnostní
otevﬁení Centra probûhlo 14. 10. 2004
v lodûnici UK Regata v Podolí.
Smyslem jeho zaloÏení je zpﬁístupnûní letních i zimních sportovních aktivit pro
zdravotnû postiÏené studenty Univerzity
Karlovy.
Bûhem prvního roku ãinnosti se Centrum
soustﬁedilo pﬁedev‰ím na praktickou
sportovní ãinnost na akcích, kurzech
a jednotliv˘ch lekcích, poradenskou ãinnost v oblasti metodické, v˘ukové
a technické (speciální pomÛcky pro jednotlivé sporty a druhy postiÏení) a na
ãinnost publikaãní a popularizaãní (byly
vytvoﬁeny webové stránky - viz
http://www.cuni.cz/UK-1657.html ; v prosinci 2004 byl dokonãen metodick˘ film
Jachting zdravotnû postiÏen˘ch a do elektronické podoby byla pﬁevedena
metodická pﬁíruãka LyÏování zrakovû
postiÏen˘ch ad.).
Za tuto dobu probûhlo 20 vícedenních
kurzÛ a akcí, kter˘ch se zúãastnilo okolo
110 zdravotnû postiÏen˘ch. Odborné
doprovody, instruktory a traséry zaji‰Èovali pﬁedev‰ím studenti FTVS, celkem se
jich podílelo na této ãinnosti cca 250.
Nejrozsáhlej‰í bylo plavání v Tyr‰ovû
domû, kde probûhlo 72 v˘ukov˘ch lekcí
vÏdy s 10-15 zrakovû postiÏen˘mi zaãáteãníky i pokroãil˘mi. V souãasnosti se
dokonãuje vybavení lodûnice Regata
v Praze Podolí, kde je provozována kanoistika, cyklistika, stolní tenis a od zimního

FOTO: ARCHIV UK

▼

V pondûlí 2. kvûtna odpoledne opût oÏila
jinak poklidnûj‰í zahrada Psychiatrické
kliniky 1. lékaﬁské fakulty. Lidé pﬁicházeli
z obou bran hned po obûdû, rozhlíÏeli se
po prostoru a hledali místo, kam si roztáhnout deku a pohovût si. Poãetné
skupinky postávaly kolem klíãov˘ch stanovi‰È s pitím a jídlem. Ta nejvût‰í byla
v rohu zahrady v pﬁíjemném stínu obrovsk˘ch stromÛ, kde se toãilo studené pivo
„za pûtku“. Samozﬁejmû jsme kromû piva
nabízeli i nealkoholické nápoje, rehydratace v takovém vedru je stra‰nû
dÛleÏitá... Druhá skupinka se tlaãila na
jiném klíãovém bodû a to tam, kde se
prodávalo cukroví. Koláãky, dorty, koblihy
a jiné dobroty poslali pro tuto akci pﬁednostové vût‰iny pracovi‰È na‰í fakulty.
Taky gulá‰ pana ﬁeditele byl vynikající
jako kaÏd˘ rok, bylo ho i víc.
Kolem tﬁetí hodiny Piknik 2005 oficiálnû
otevﬁel sv˘m krátk˘m projevem dûkan
fakulty – profesor Svaãina. Pﬁedstavil
i nov˘ prapor fakulty, pﬁipraven˘ na
v˘stavu v Japonsku. Volná zábava tak
pokraãovala dál a atmosféru zaãaly rozveselovat i kapely. Nejdﬁív to byla
slovenská
punkrocková
formace
Rozka‰lané deti. Po ní následoval
Vyklouband a na závûr to je‰tû v hezkém
tempu odpálil profesorsk˘ Dixieland.
Na louce se lidi vûnovali i létajícím talíﬁÛm nebo jen radostnému pobíhání
bosky po trávû. Nálada byla skvûle

uvolnûná jako pokaÏdé za tûch ‰est let
téhle v˘borné tradice.
I konec byl tradiãní, jak ho známe z minul˘ch let. Nikomu se domÛ nechtûlo
a v osm hodin veãer, kdyÏ jiÏ vrátn˘ zamykal v‰echny brány, bylo na dekách je‰tû
kolem 50 lidí.Trochu je pak vystra‰il pocit
b˘t zamãen˘ v zahradû psychiatrie, v‰e se
v‰ak vyﬁe‰ilo a pustili nás ven.
Nevím, komu bych mûl podûkovat za to
krásné poãasí, které nás zatím tû‰ilo
kaÏd˘ rok. S urãitostí ale mÛÏu podûkovat v‰em organizátorÛm a kaÏdému, kdo
pomohl piknik uskuteãnit a hlavnû v‰em,
co pﬁi‰li a opût vytvoﬁili pﬁíjemnou
a veselou atmosféru typickou pro tuto
akci. JiÏ se tû‰íme na pﬁí‰tí rok a Piknik
2006.
Matú‰ Stankoviã

▼

Do Prahy se vrátil
Majáles
Po nûkolikaleté odmlce zaÏilo hlavní
mûsto oslavu studentského vysoko‰kolského Ïivota. Majáles roku 2005 se
poﬁádal pod jednotnou zá‰titou hned
v ‰esti ãesk˘ch a moravsk˘ch mûstech.
PraÏ‰tí studenti zvolili místem hlavních
oslav areál kolejí JiÏní mûsto, kde koncerty doplnily soutûÏe, pokusy o zdolání
rÛzn˘ch rekordÛ nebo volba leto‰ního
studentského krále. A to v‰e se ve stﬁedu
4. 5. povedlo, navzdory obãasn˘m de‰Èov˘m sprchám a celkovû chladnému
poãasí!
Nov˘m králem se stal Wincenzo Klutzko,
kter˘ se tak stává panovníkem praÏsk˘ch
studentÛ na dal‰í rok a byl mj. pokoﬁen
i rekord v sezení na neexistující Ïidli celkem si sedlo 855 osob!!
Na JiÏním mûstû zahrály kapely MÀága
& Îìorp, Vypsaná fixa a Hork˘Ïe SlíÏe.
Pﬁedstaveny byly putovní pﬁehlídky studentského umûní a souãástí praÏsk˘ch
Majáles byl letos i tradiãní festival Pavlaã
na Fakultû sociálních vûd a koncert
studentsk˘ch kapel na Filozofické fakultû
UK.
PraÏsk˘ Majáles 2005 se konal pod zá‰titou primátora hlavního mûsta Prahy Pavla
Béma, rektora Univerzity Karlovy Ivana
Wilhelma, rektorky V·E Jaroslavy
Durãákové a rektora V·CHT Vlastimila
RÛÏiãky.
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STUDENTI PRAÎSKÉ UNIVERZITY
V E V E ¤ E J N É M Î I VOT ù
PhDr. Michal Svato‰, CSc. z Ústavu dûjin Univerzity Karlovy v Praze pojednává
o historickém v˘znamu studentÛ od stﬁedovûku do 20. století.

s pﬁevahou studentského rozhodování
a paﬁíÏského, kde ve‰kerá váha rozhodování leÏela na uãitelích. A protoÏe praÏská
univerzita náleÏela obûma typÛm, hrálo
zde studentstvo od samého poãátku
v˘znamnou roli. Studenti pﬁedstavovali
v dobové spoleãnosti vût‰inou klerick˘
a vyloÏenû muÏsk˘ prvek. Církevní svûcení nebylo sice psanou podmínkou, ale

FOTO: ARCHIV UK

Studenti pﬁedstavují od stﬁedovûku jednu
ze dvou základních sloÏek univerzitního
Ïivota. Zdánlivá banalita konstatování
o vzájemn˘ch vazbách vyuãujících a studujících mûla své hluboké dÛsledky
v sociální a institucionální skladbû stﬁedovûk˘ch univerzit. Právû ona dominance
studentského prvku byla pﬁíãinou rozdûlení univerzit do dvou typÛ: boloÀského
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pravidlem pro studující pﬁedev‰ím teologické a právnické fakulty. A pokud jde
o Ïenské studium, zásada v˘luãnû muÏského univerzitního studia byla v Praze
dodrÏována aÏ do konce 19. století.
Studenti pﬁedstavují ve stﬁedovûké spoleãnosti velmi v˘razn˘ a zvlá‰tní prvek.
Pﬁednû se odli‰ují od vût‰iny obyvatelstva
svou gramotností, která jim poskytla ‰anci
jinak nedostiÏného spoleãenského
postupu. Studenti a absolventi univerzity
nejsou jen základem vznikající vrstvy inteligence, ale tvoﬁí také podstatnou ãást
správního aparátu církve, panovníkova
dvora, svûtské i církevní vrchnosti ãi
mûstsk˘ch úﬁadÛ. Univerzitní vzdûlanec je
tak jednou z prvních sloÏek spoleãnosti,
jenÏ pﬁekroãil stavovské pﬁehrady a stal
se v˘znamn˘m ãinitelem spoleãenské
mobility. A není to jen pohyb na spoleãenském Ïebﬁíãku, kter˘ vyznaãuje
stﬁedovûkého studenta, ale i fakt, Ïe patﬁí
k tûm nemnoha, kteﬁí opou‰tûjí rodi‰tû
a cestují napﬁíã cel˘m kontinentem. Cesty
za studiem, které naz˘váme akademickou
peregrinací, byly i v Praze pomûrnû
ãast˘m jevem. Nejdﬁíve student odchází
z niÏ‰í ‰koly na univerzitu, pozdûji pak
putuje se sv˘m uãitelem nebo spoluÏáky
mezi jednotliv˘mi univerzitními centry za
vzdûláním nebo bûhem prázdnin odjíÏdí
k rodiãÛm ãi putuje za v˘dûlkem, aby si
zlep‰il své finanãní postavení.
Základní podmínkou, která studentÛm
umoÏÀuje stﬁídání univerzitních sídel, je
ov‰em znalost latiny jako v‰eobecného
jazyka vzdûlancÛ, kter˘ slouÏil nejen jako
vyuãovací jazyk, ale i jako základní komunikaãní prostﬁedek akademického svûta.
Pﬁíãina byla prostá – svou roli hrála nejen
církevní tradice a dochování uãen˘ch
spisÛ v latinû, ale pﬁedev‰ím skuteãnost,
Ïe pﬁi ohromné rÛznosti pÛvodu studentÛ byla latina a od konce 18. století
nûmãina, jedin˘mi prostﬁedky vzájemného
dorozumûní mezi studenty a uãiteli.

Patﬁí k zakoﬁenûn˘m pﬁedstavám, sahajícím do samotného stﬁedovûku, Ïe
univerzitní student má vûãnû hluboko do
kapsy a spí‰ neÏ v posluchárnách ho
najdeme v nûjaké krãmû v nepﬁíli‰
vybrané spoleãnosti, která ho v kostkách
obere o poslední gro‰. Silnû se ov‰em
oz˘vá také dal‰í tón – stále se opakující
prosby studentÛ o podporu, smûﬁující do
otcovského domu nebo k zámoÏnûj‰ím
podpÛrcÛm. K tomu se obvykle pﬁipojuje
je‰tû popis strastí, jeÏ si musí takov˘ studentík vytrpût od sv˘ch star‰ích kolegÛ,
kteﬁí mu naveãer vezmou i vyÏebranou
sk˘vu chleba, líãení utrpení a nepohodlí,
které zaÏívají cestou od ‰koly ke ‰kole,
a stereotypní stíÏnosti na krutost kantorovy rákosky, kterou pr˘ vládne lépe neÏ
latinskou gramatikou. Z básní stﬁedovûkého mendíka cítíme ale i jakousi
nevyﬁãenou pohrÛÏku. Student má totiÏ
jednoho velkého pomocníka, kterého
pouÏívá jako zbranû tﬁeba i proti nejmocnûj‰ím své doby – abecedu. Jeho vzdûlání
mu umoÏÀuje „vykﬁiãet do svûta" jména
lakotn˘ch mravokárcÛ a nevzdûlan˘ch
protivníkÛ.
Vzrostlé sebevûdomí stﬁedovûkého intelektuála se v˘raznû oz˘vá u studentÛ jiÏ
v Husovû dobû. Staãí si pﬁipomenout, Ïe
jeho pﬁívrÏenci z ﬁad univerzitních studentÛ za praÏsk˘ch odpustkov˘ch bouﬁí
sáhnou roku 1411 k neobvyklému, ale
úãinnému prostﬁedku boje s církevní hierarchií, jímÏ byly prÛvody s obrazy,
posmívající se církevním prelátÛm vãetnû
papeÏe a jejich praktikám. SvÛj díl dostal
i praÏsk˘ arcibiskup Zbynûk Zajíc
z Hasenburka, kter˘ nechal veﬁejnû spálit
Viklefovy knihy, coÏ mu vyneslo od praÏsk˘ch studentÛ posmû‰né ver‰ovánky,
vysmívající se jeho negramotnosti: naz˘vají ho s neskr˘vanou ironií „Zbynûk
Zajíc Abeceda“ a obviÀují, Ïe dal spálit
knihy jako kacíﬁské, aniÏ by vûdûl, co je
v nich psáno!
Pﬁesvûdãení o studentské nonkonformitû,
pﬁedstava o vûãnû chudém studentovi,
vzniká právû v této dobû (napﬁ. v dialogické skladbû Podkoní a Ïák) a po staletí
patﬁí k tradiãním literárním kli‰é ãeské
literatury. Podle ní je univerzitní student
nejménû stálou sloÏkou spoleãnosti, a to
nejen sv˘m vûkem, ale i sociálním posta-

vením. Má sice neustále hluboko do kapsy,
ale pro pádné slovo nikdy nejde daleko!
A tak i v budoucích dobách neustále oÏívá
popsané „schéma“ ve v‰ech praÏsk˘ch
bouﬁích a revoltách, na nichÏ se studenti
podíleli.
Od husitství se praÏ‰tí univerzitní studenti pravidelnû úãastní veﬁejného Ïivota.
Za tﬁicetileté války a v pozdûj‰ích staletích je mÛÏeme najít na barikádách, jak se
zbraní v rukou hájí univerzitu a mûsto.
V první polovinû 17. století univerzita,
která teprve nedávno pﬁijala katolictví,
brání Prahu spolu s katolick˘m panovníkem a armádou zvlá‰tû v˘znamnû v bitvû
o KarlÛv most roku 1648. A protoÏe jezuitská akademie sídlila právû v Klementinu,
bránili tak studenti i vlastní univerzitní
sídlo. Tehdy vznikají první akademické
legie jako polovojenské domobranecké
jednotky, hájící mûsto pﬁed útokem protestantsk˘ch ·védÛ. Svûdectvím tûchto
bojÛ je nejen památná socha studenta
s vojensk˘m banderiem (praporcem) na
nádvoﬁí praÏského Klementina, ale i hluboké pﬁesvûdãení praÏsk˘ch mû‰ÈanÛ, Ïe
ve „zl˘ch ãasech“ je ochrání právû univerzitní studenti. To se mûlo ukázat jiÏ na
poãátku 18. století, kdy praÏ‰tí univerzitáni hájili Prahu proti vpádu bavorsk˘ch,
francouzsk˘ch a sask˘ch vojsk v roce
1741. Obnovená studentská legie sice
mûsto srdnatû hájila na hradbách, poráÏce
vojsk Marie Terezie v‰ak zabránit nedovedla. Pﬁesto si svou udatností vydobyla
obdiv samotné panovnice a utvrdila
PraÏany v pﬁesvûdãení, Ïe v univerzitních
studentech mají nejstateãnûj‰í obránce.
Zapomenuty tak byly ãetné pouliãní bitky
studentÛ a mû‰ÈanÛ, které provázely celé
17. a 18. století. Ne‰lo v nich o nic men‰ího, neÏ byla samostatná akademická
jurisdikce, podle níÏ ãlenové univerzity
podléhali v˘luãnû rektorovu soudu.
A protoÏe mûsto nechtûlo uznat univerzitní v˘sady a zvlá‰tû samotnou
univerzitní jurisdikci, bylo obvykl˘m
jevem, Ïe souboje vyhledávající a náleÏitû
„posilnûní“ univerzitní studenti byli zat˘káni mûstkou policií a vsazeni do
mûstského vûzení, jeÏ bylo pro nû daleko
pﬁísnûj‰ím trestem neÏ univerzitní „karcer“ (vûzení). Marnû pak pí‰e praÏsk˘
rektor, Ïe „tumulty“ (dobov˘ v˘raz pro

nepokoje) na ulicích nevyvolali Ïádní studenti, ale podivné Ïivly (tuláci), kteﬁí se
nemohou prokázat ochranou univerzitních privilegií.
Jednu z nejv˘znamnûj‰ích kapitol v Ïivotû
Prahy a âeského království sehráli praÏ‰tí
univerzitní studenti v památném roce
„jara národÛ“. Jeden z prvních poÏadavkÛ
vznesli v bﬁeznu 1848 právû studenti
praÏské univerzity. V petici k císaﬁi byla
jedním z pﬁedních politick˘ch poÏadavkÛ
proklamována rovnost ãe‰tiny a nûmãiny
jako vyuãovacích jazykÛ praÏské univerzity. Brzy k ní pﬁipojili, po vzoru sv˘ch
vídeÀsk˘ch kolegÛ, i poÏadavek dal‰ích
akademick˘ch svobod. Na jaﬁe roku 1848
opût utvoﬁili praÏ‰tí studenti vojensk˘
sbor, akademickou legii, která mûla mûsto
hájit proti Windischgrätzovu vojsku.
V˘jevy z praÏsk˘ch ulic pﬁedstavující univerzitní studentstvo hájící ve zvlá‰tních
krojích barikády proti vojsku, byly ãast˘m
motivem dobov˘ch ilustrací. Îe jejich boj
byl chápán nejen jako obrana národa
a postavení ãe‰tiny jako národního jazyka,
ale i obrana svobody je patrné z vût‰iny
dobov˘ch vyobrazení, na nichÏ dominují
ãervenobílé, slovanské barvy a symboly
libertinství. Dodnes se dochovaly souãásti
studentsk˘ch legionáﬁsk˘ch stejnokrojÛ –
ãapky, kokardy, ‰avle jako památky studentského veﬁejného vystoupení tûchto
dnÛ. Dnes uÏ víme, Ïe sice vojenská
obrana byla marná, ale „privilegia“ univerzity byla uhájena. Netrvalo to ani pÛl
staletí a akademické a obãanské svobody,
po nichÏ tolik volali praÏ‰tí studenti, se
staly základním pilíﬁem akademick˘ch
v˘sad – bylo povoleno sdruÏování a politická ãinnost studentÛ a vznikla
samostatná univerzita s ãesk˘m vyuãovacím jazykem.
Neménû památn˘m zpÛsobem se zapsali
univerzitní studenti do veﬁejného Ïivota
v roce 1939, kdy se studentstvo zúãastnilo
v‰ech protestních akcí proti nacistickému
okupaãnímu reÏimu. KdyÏ zemﬁel na
následky zranûní pﬁi praÏsk˘ch ﬁíjnov˘ch
oslavách v˘roãí republiky student medicíny Karlovy univerzity Jan Opletal, stal se
jeho pohﬁeb velkou celonárodní manifestací odporu proti okupantÛm. Nacisté
vzali OpletalÛv pohﬁeb jako záminku
k násilnému uzavﬁení v‰ech ãesk˘ch
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vysok˘ch ‰kol 17. listopadu 1939, vysoko‰koláky pozat˘kali na kolejích a spolu
s ãástí jejich uãitelÛ odvezli do koncentraãních táborÛ v Nûmecku, ãímÏ zahájili
soustavnou represi ãeské inteligence
a protinacistického odporu. V dÛsledku
tûchto událostí byl 17. listopad prohlá‰en
v Oxfordu Dnem studentstva a dodnes
je slaven mezinárodní studentskou komunitou jako sváteãní den.
Po skonãení II. svûtové války roku 1945
se praÏ‰tí univerzitní studenti s ohromn˘m nad‰ením vrhli do obnovy
zniãeného hospodáﬁství a univerzitního
Ïivota. Jejich rozlet v‰ak zabrzdil dal‰í
v˘voj politick˘ch událostí v âeskoslovensku. KdyÏ se v únoru 1948 chopila moci
v zemi komunistická strana, byli to jediní

praÏ‰tí vysoko‰koláci, kteﬁí protestovali
proti nástupu nové totality. Jejich protestní pochod 25. února 1948 na PraÏsk˘
hrad násilnû rozehnala policie a nadlouho
tak umlãela jakékoliv dal‰í projevy
odporu proti novému reÏimu. Na druhé
stranû nutno pﬁiznat, Ïe studenti Karlovy
univerzity se iniciativnû zapojili do sluÏeb
nové moci. V dobû politické krize roku
1948 se studentstvo aktivnû úãastnilo
ãinnosti tzv. akãních v˘borÛ, které se
staly nástroji vítûziv‰í komunistické
strany. Nedlouho po únorov˘ch událostech roku 1948 se studenti stali rovnûÏ
nedílnou souãástí „provûrkov˘ch“
komisí, které vyluãovaly ze studií nepohodlné kolegy a zbavovaly uãitele jejich
poslání.

Ke cti praÏského studentstva nutno ﬁíci, Ïe
velmi brzy „vystﬁízlivûlo“ z opojení mocí
a v‰emoÏnû se zasazovalo o reformu spoleãnosti. Jako by si vzpomnûli na slavné
doby „studentské nonkonformity“ a dali
nahlas najevo své poÏadavky. Tak vznikla
novodobá tradice studentsk˘ch majálesÛ,
kdy na jeden jedin˘ den, 1. kvûtna, bylo
studentÛm dovoleno v pouliãních prÛvodech karikovat nejen své kantory
a spoluÏáky, ale i dobov˘ reÏim. Majálesy
roku 1956 a 1967 se nesmazatelnû vepsaly
do dûjin Prahy stejnû jako do historie
Univerzity Karlovy protireÏimními vtípky
a legráckami, ale i následn˘mi represemi.
Zvlá‰tû brutální zásah policejních oddílÛ
proti studentÛm u vysoko‰kolsk˘ch kolejí
na Strahovû na konci listopadu 1967 se
stal jednou z bezprostﬁedních pﬁíãin uvolnûní komunistického reÏimu a praÏského
jara roku 1968. Studenti i tehdy dostáli své
povûsti, utvoﬁili Akademické rady jako
zárodky akademick˘ch samospráv a podíleli se v˘raznû na celkové liberalizaci
reÏimu. Proti obsazení âeskoslovenska
okupaãními vojsky v srpnu 1968 protestovali sice vysoko‰kol‰tí studenti mohutn˘m
stávkov˘m hnutím, ale vyburcovat obyvatelstvo z obecné letargie se jim
nepodaﬁilo. Okupace zemû vedla k hlubokému rozãarování i mezi vysoko‰koláky,
jeÏ vyústilo v sebeupálení studenta
Univerzity Karlovy Jana Palacha v lednu
1969, kter˘ chtûl sv˘m zoufal˘m ãinem
protestovat proti politickému poraÏenectví.
Nemûli bychom zapomenout ani na
17. listopad roku 1989, kdy ke zvratu socialistického reÏimu dali podnût právû
praÏ‰tí vysoko‰koláci protestním pochodem Prahou, pﬁi nûmÏ do‰lo k policejnímu
zásahu, jenÏ se stal povûstnou „rozbu‰kou“, která vyvolala ohromnou vlnu
obãanské nespokojenosti, vedoucí k nenásilné zmûnû politick˘ch pomûrÛ v zemi.
Události po listopadu 1989 vedly studentstvo k pﬁímému politickému „angaÏmá“
(vzpomeÀme jen, kolik studentsk˘ch
vÛdcÛ zasedalo v parlamentních lavicích),
ale i k hájení ryze „profesních“ zájmÛ
(svobody slova a v˘uky, obnovení akademick˘ch svobod apod.), které se staly
základem nového zákona o vysok˘ch
‰kolách.
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PODMÍNKY STUDIA NA UK
– V ¯ VO J OV É T R E N DY
PhDr. Pavel Kuchaﬁ, CSc, Fakulta sociálních vûd

MOTIVACE

1

FOTO: ARCHIV UK

·kála odpovûdí: 4 = rozhodnû ano, 3 = spí‰e ano, 2 = spí‰e ne, 1 = rozhodnû ne

Není sporu o tom, Ïe Univerzita Karlova
je povaÏována za vysokou ‰kolu, která má
u nás nejvy‰‰í prestiÏ. Lze diskutovat
o oprávnûnosti takového hodnocení
a také o tom, do jaké míry tato vysoká
prestiÏ odráÏí souãasnou úroveÀ studia
a jeho podmínek, kvalitu studentÛ i uãitelÛ. Otázek se nabízí pﬁirozenû více:
Není snaha po neustálém zvy‰ování poãtu
studentÛ do urãité míry kontraproduktivní a nepovede nakonec ke sniÏování
poÏadavkÛ na studenty a následnû i na
uãitele? Máme vÛbec tolik kvalitních
uchazeãÛ o vysoko‰kolské studium na
takto prestiÏní univerzitû?
Pﬁíspûvkem k hledání odpovûdí na tyto
a dal‰í otázky mÛÏe b˘t dlouhodob˘
v˘zkum studentÛ vysok˘ch ‰kol âR, kter˘
od roku 1992 realizuje Centrum pro studium vysokého ‰kolství, a jehoÏ jiÏ pátá
etapa se v souãasné dobû zpracovává.
V jednotliv˘ch etapách (1992, 1995, 1998,
2002, 2005) se jej zúãastnilo (v závislosti
na celkové velikosti v˘bûrového souboru

studentÛ âR, kter˘ se pohyboval mezi
1350 v roce 2002 aÏ po 3040 v roce
1998) mezi 234 (v roce 2002) aÏ 463
(v roce 1998) studenty UK. V˘bûr byl
vÏdy dûlán tak, aby v nûm byly zastoupeny
v‰echny typy fakult. Mezi respondenty se
tedy vystﬁídali studenti z 1. a 2. lékaﬁské
fakulty, právnické, pedagogické, filozofické,
matematicko-fyzikální, pﬁírodovûdecké
fakulty, fakulty sociálních vûd, fakulty
humanitních studií (vãetnû IZV) a v roce
1998 i farmaceutické fakulty v Hradci
Králové. S v˘jimkou první etapy v roce
1992 jsou ze v‰ech dal‰ích etap k dispozici primární data, tzn., Ïe lze konstruovat
ãasové ﬁady v‰ude tam, kde to srovnatelnost v˘zkumného nástroje (dotazníku)
dovoluje. Následující text je prvním
a zatím spí‰e obecnûj‰ím zpracováním
alespoÀ ãásti získan˘ch poznatkÛ.
Dﬁíve neÏ se budeme vûnovat vlastní anal˘ze nûkter˘ch dat, umoÏÀujících
formulovat nûkteré základní v˘vojové
trendy, je tﬁeba se krátce zmínit o specifi-

kách jednotliv˘ch fakult. JiÏ od 70. let, kdy
se zaãaly provádût první systematické
v˘zkumy studentÛ UK, je známá sociální
podmínûnost studia na nûkter˘ch fakultách. MÛÏeme identifikovat fakulty
s vysok˘m podílem autoreprodukãních
tendencí, tedy takové, které studovali jiÏ
rodiãe, pﬁíp. prarodiãe dne‰ních studentÛ
(zejm. lékaﬁské fakulty ãi právnická
fakulta), naopak fakulty, které umoÏÀují
v˘raznûj‰í mobilitní vzestup studentÛ,
jejichÏ rodiãe mají ãastûji niÏ‰í vzdûlání
(zejm. pedagogická fakulta), fakulty se zﬁetelnou vazbou na studovan˘ obor
(pﬁírodovûdecká ãi matematicko-fyzikální
fakulta) a naopak fakulty, jejichÏ studenti
mají tuto vazbu podstatnû volnûj‰í (filozofická fakulta, fakulta sociálních vûd) atd.
V dal‰í anal˘ze se ov‰em tûmito odli‰nosti
zab˘vat nebudeme, neboÈ jednak datové
soubory za jednotlivé fakulty nebyly ve
v‰ech etapách potﬁebnû velké, jednak by
‰lo pﬁece jen o ponûkud hlub‰í pohled,
pﬁekraãující stanoven˘ rámec.
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DÒVODY SPOKOJENOSTI

2

·kála odpovûdí: 4 = rozhodnû ano, 3 = spí‰e ano, 2 = spí‰e ne, 1 = rozhodnû ne

a. Lokalizace míst urãen˘ch pro v˘uku je pﬁíznivá; za v˘ukou není tﬁeba tzv. „bûhat po celém
mûstû“ b. Pracovníci studijního oddûlení jsou ke studentÛm vlídní, ochotní vÏdy poradit
c. Pﬁi v˘uce uãitelé poskytují studentÛm prostor pro diskusi a uplatnûní sv˘ch názorÛ
d. Studenti si mohou sami v˘bûrem pﬁedná‰ek a semináﬁÛ zvolit své individuální studijní
zamûﬁení e. Vût‰ina nabízen˘ch pﬁedná‰ek a semináﬁÛ je vedena kvalitnû, zajímavou formou
f. Pro v˘uku existuje dostatek potﬁebn˘ch skript a uãebnic g. Místnosti pro v˘uku jsou dostateãné, pﬁi v˘uce se netísníme v mal˘ch prostorách h. V rámci studia je vûnován dostateãn˘
prostor rozvoji jazykov˘ch znalostí
HODNOCENÍ V¯UKY

3

·kála odpovûdí: 4 = rozhodnû ano, 3 = spí‰e ano, 2 = spí‰e ne, 1 = rozhodnû ne

a. UmoÏÀuje získání ‰irok˘ch teoretick˘ch poznatkÛ v oboru b. Obsahuje i nejnovûj‰í
poznatky z oboru, pouÏitelné v praxi c. Je dobﬁe zorganizovaná, bez zbyteãn˘ch ãasov˘ch
prostojÛ d. Poskytuje dobré moÏnosti specializace v oboru e. UmoÏÀuje osvojit si v˘poãetní
techniku tak, jak to vyÏaduje souãasná praxe v oboru f. Preferuje kvalitu poznání pﬁed kvantitou poznatkÛ g. Nabízí osvojit si i praktické dovednosti dÛleÏité pro budoucí profesi
Motivace ke studiu
Ná‰ pohled na studenty Univerzity
Karlovy zaãneme anal˘zou jejich motivace
ke studiu. Ta je zejména odrazem spoleãenské situace v dané dobû a nelze se
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proto divit, Ïe zde mÛÏeme v uplynulém
desetiletí identifikovat nûkteré v˘znamnûj‰í zmûny (graf. 1). Ve v‰ech etapách
byla sledována pomocí osmi motivÛ.
Srovnáme-li je podle poﬁadí v roce 2005,

vidíme, Ïe dlouhodobû ústﬁedním motivem ke studiu je získání moÏností dobré
profesionální kariéry. Na dal‰ích místech
je snaha získat dobﬁe placené zamûstnání
a snaha získat vysoko‰kolsk˘ titul, následované snahou získat dobré postavení ve
spoleãnosti. V druhé polovinû poﬁadí je
rozvíjení vzdûlanosti, znalostí a schopností, snaha oddálit vstup do praxe
a prohloubit zájem o obor. Dlouhodobû
nejmen‰í vliv hraje v tomto celkovém
pohledu pokraãování v rodinné tradici.
Podíváme-li se na zmûny, kter˘mi jednotlivé motivy pro‰ly, je zﬁejmé, Ïe nejvût‰í
propad zaznamenal motiv prohloubení
zájmu o obor.Ten byl v roce 1995 jedním
ze dvou nejdÛleÏitûj‰ích motivÛ,
postupnû jej v‰ak vytlaãily motivy spjaté
s moÏnostmi uplatnûní se na trhu práce
a motivy instrumentálního charakteru.
Jin˘mi slovy, studenti dnes na UK studují
zejména proto, aby si vytvoﬁili pﬁedpoklady pro získání dobré pracovní pozice
ve své profesní kariéﬁe (70 % odpovûdûlo v roce 2005 variantou „rozhodnû
ano“), zatímco svÛj zájem sem pﬁichází
realizovat jen zhruba pûtina studentÛ. Za
pozornost také stojí konstantní podíl
tûch, kteﬁí si studiem chtûjí prodlouÏit
mládí a (s v˘jimkou roku 1998) také
tûch, pro které je v˘znamn˘m motivem
pokraãování v rodinné tradici. Nutno
dodat, Ïe uvedená motivaãní struktura je
(v roce 2005) spoleãná studentÛm v‰ech
fakult.
Podmínky studia
Druhou oblastí, které se budeme vûnovat, jsou podmínky studia.Ty v uplynul˘ch
letech pro‰ly, aÏ na v˘jimky, velice zásadními zmûnami, coÏ získaná data jasnû
ukazují (graf 2). TﬁebaÏe indikátory tûchto
podmínek pro‰ly v uplynul˘ch etapách
v˘zkumu urãit˘mi zmûnami, celkové
trendy jsou zﬁetelné. Z pohledu roku
2005 panuje mezi studenty nejvíce spokojenosti s lokalizací míst pro v˘uku
a s prací studijních oddûlení fakult, tedy
s podmínkami organizaãní povahy. Dal‰í
skupinu, kde spokojenost je jiÏ o nûco
men‰í, tvoﬁí podmínky spojené s uspoﬁádáním v˘uky – moÏnosti uplatnit pﬁi
v˘uce vlastní názory v diskusi, moÏnosti
volby individuálního studijního zamûﬁení

a spokojenost s kvalitou pﬁedná‰ek
a semináﬁÛ. Nejménû spokojenosti je
s dostatkem studijní literatury, velikostí
v˘ukov˘ch prostor a zejména s prostorem, kter˘ je vûnován rozvoji jazykov˘ch
znalostí.
Z dlouhodobého pohledu je právû pﬁevaÏující nespokojenost s v˘ukou jazykÛ
stabilnû na posledním místû spokojenosti
s dílãími podmínkami studia. Naopak
k nejvût‰ím zmûnám oproti roku 1995
do‰lo v hodnocení podmínek pro diskusi
v rámci v˘uky a v hodnocení kvality pﬁedná‰ek a semináﬁÛ. Tehdy jednoznaãnû
pﬁevaÏovala spokojenost s tûmito podmínkami. Spí‰e v rovinû hypotézy se mÛÏe
pohybovat vysvûtlení zaloÏené na faktu,
Ïe v polovinû 90. let byly poãty studentÛ
v˘raznû niÏ‰í neÏ dnes, takÏe na uãitele
jich pﬁipadalo ménû, mohli se jim tedy
více vûnovat a to se mohlo odrazit
i v pﬁíznivûj‰ím hodnocení uveden˘ch
podmínek.
Ve srovnání se situací pﬁed tﬁemi lety se
zdá, Ïe ke zlep‰ení do‰lo zejména
v nabídce studijní literatury a moÏnostech
tvorby individuálních studijních plánÛ.
Naopak je‰tû hor‰í je jiÏ zmínûné hodnocení moÏností jazykové v˘uky.
Nutno je‰tû dodat, Ïe velice v˘znamnou
roli v hodnocení podmínek studia hrají
jednotlivé fakulty. T˘ká se to zejména
spokojenosti s dostatkem studijní literatury a s velikostí v˘ukov˘ch prostor.
V rámci zji‰Èování studijních podmínek byl
ponûkud hlub‰í pohled vûnován dvûma
oblastem: hodnocení v˘uky a zku‰enostem s vysoko‰kolsk˘mi uãiteli. Hodnocení
v˘uky je od roku 1998 provádûno
indikátory, které ukazují rostoucí
spokojenost s jednotliv˘mi aspekty
(graf 3). Nutno také dodat, Ïe spokojenost v roce 2005 poprvé za celou dobu
sledování pﬁevaÏuje u v‰ech aspektÛ.
Dlouhodobû nejvût‰í je s moÏnostmi
získat v rámci v˘uky ‰iroké teoretické
znalosti ze studovaného oboru, dále
následuje s urãit˘m odstupem spokojenost s tím, Ïe v˘uka obsahuje i nejnovûj‰í
poznatky z oboru.
Nejvût‰í zmûny se t˘kají, vcelku pochopitelnû, moÏností osvojení si v˘poãetní
techniky podle poÏadavkÛ praxe v daném
oboru, v˘raznûj‰í spokojenost je také

ZKU·ENOST S UâITELI (1 = P¤EVÁÎNù ANO, 2 = P¤EVÁÎNù NE)

4

Varianta "PﬁeváÏnû ano" (%)

a. Jsou dobﬁe pﬁipraveni na své pﬁedná‰ky a semináﬁe b. Jsou uznávaní odborníci ve svém
oboru c. Jsou ke studentÛm vstﬁícní a ochotní, nemají k nim pﬁezírav˘ postoj d. DodrÏují konzultaãní hodiny pro své studenty e. Nezanedbávají v˘uku ve prospûch sv˘ch vedlej‰ích aktivit
f. Mají velmi dobré pedagogické schopnosti g. Znají dobﬁe praxi, uplatÀují pﬁi v˘uce své praktické zku‰enosti h. Mají pochopení, pokud má student nûjaké osobní problémy i. Mají dobr˘
pﬁehled o schopnostech jednotliv˘ch studentÛ
PROBLÉMY V DOSAVADNÍM STUDIU
(1 = âASTO, 2 = JEN OBâAS, 3 = NEMÁ)
Varianta "âasté problémy" (%)

s pﬁedáváním nejnovûj‰ích poznatkÛ ve
v˘uce. I zde ov‰em hraje dÛleÏitou roli
fakulta, zejména v hodnocení moÏností
osvojení si v˘poãetní techniky a preference kvality poznání pﬁed kvantitou
poznatkÛ.

5

Hodnocení uãitelÛ bylo provádûno pouze
na dvoustupÀové ‰kále (pﬁeváÏnû ano,
pﬁeváÏnû ne). Podíly kladného hodnocení
jednotliv˘ch aspektÛ práce uãitelÛ ukazuje graf 4. Opût zde platí pomûrnû
zﬁetelné dlouhodobé tendence. Témûﬁ
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naprost˘ souhlas se t˘ká toho, Ïe jsou
dobﬁe pﬁipraveni na pﬁedná‰ky a semináﬁe, Ïe jsou uznávan˘mi odborníky ve
svém oboru, a také jejich vstﬁícnosti ke
studentÛm. PﬁeváÏnû kladnû je hodnocena také jejich pracovní morálka
(dodrÏují konzultaãní hodiny a nezanedbávají v˘uku kvÛli sv˘m vedlej‰ím
aktivitám). Urãité rozpaky naopak mÛÏe
vzbuzovat zji‰tûní, Ïe zhruba tﬁetina studentÛ má pochybnosti o jejich
pedagogick˘ch schopnostech a o jejich
znalostech praxe ve sv˘ch oborech.
Mírnou vût‰inou studentÛ je kladnû hodnoceno pochopení uãitelÛ pro problémy
studentÛ. Jediná charakteristika, ve které
dlouhodobû pﬁevaÏuje záporné hodnocení, se t˘ká pﬁehledu, kter˘ mají uãitelé
o schopnostech jednotliv˘ch studentÛ –
názor, Ïe uãitelé tento pﬁehled nemají,
zastává témûﬁ 80 % studentÛ.
Ve srovnání s hodnocením v roce 2002
do‰lo ve v‰ech aspektech (s v˘jimkou
zmínûného pﬁehledu o schopnostech studentÛ) ke zlep‰ení hodnocení uãitelÛ.
Nejv˘raznûj‰í je posun v hodnocení dodrÏování konzultaãních hodin a znalostech
praxe ve svém oboru. DÛleÏité je, Ïe
fakulty zde hrají pouze okrajovou roli,
takÏe uvedené hodnocení lze vztáhnout
na vût‰inu uãitelÛ UK.

Problémy v prÛbûhu studia
Poslední oblast, které se budeme vûnovat, je pﬁehled hlavních problémÛ, se
kter˘mi se studenti v prÛbûhu svého
studia setkávali a setkávají. JiÏ letm˘
pohled na pﬁiloÏen˘ graf 5 ukazuje, Ïe
v tomto pﬁípadû je variabilita problémÛ
v prÛbûhu uplynul˘ch deseti let pomûrnû
znaãná. Z hlediska celkového prÛbûhu se
rok 2005 nejvíce podobá roku 1998 –
najít pﬁíãiny této podobnosti by ov‰em
vyÏadovalo dosti hlubokou anal˘zu ‰irokého okruhu faktorÛ (z hlediska
zastoupení fakult je rok 2005 spí‰e
podobn˘ roku 2002). DÛleÏité je spí‰e
to, Ïe s v˘jimkou problémÛ s hledáním
bydlení do‰lo ve v‰ech ostatních okruzích problémÛ ve srovnání s rokem 2002
k jejich rÛstu, a to nûkdy velice v˘znamnému.
Nejvíce problémÛ mají studenti podle
oãekávání s nedostatkem financí (zde je
oproti roku 2002 nárÛst 10 %) a s tím
související potﬁebou sladûní pﬁíleÏitostného zamûstnání s poÏadavky studia
(nárÛst o 6 %). Problémy tohoto druhu
má dnes pûtina studentÛ. K trojnásobnému nárÛstu potíÏí do‰lo u zvládání
uãiva v prÛbûhu roku, dvojnásobnému
u v˘skytu blíÏe nespecifikovan˘ch osobních potíÏí a také u zdravotních potíÏí.

Závûr
Znamená to, Ïe studenti jsou dnes vystaveni
vût‰ímu tlaku, neÏ tomu bylo v minul˘ch
letech. V obecné poloze je tento tlak dÛsledkem zmûn, kter˘mi prochází celá spoleãnost
a kter˘ je zaznamenáván ve v‰ech sociálních
skupinách. Jeho spoleãn˘m jmenovatelem je
rÛst dÛrazu na v˘kon a odpovûdnost, prohlubování konkurenãního prostﬁedí, které se
nemÛÏe vyhnout ani studentÛm vysok˘ch
‰kol. Na druhé stranû je otázkou, jak jsou
souãasní studenti pro zvládnutí tohoto tlaku
vybaveni.Vezmeme-li v úvahu rÛst spokojenosti ve v‰ech sledovan˘ch okruzích,
spojen˘ch s vlastním studiem, je patrnû
tﬁeba hledat zdroje problémÛ zejména
mimo oblast studia – v sociálním a ekonomickém zázemí studentÛ a v jejich motivaci
ke studiu. Zﬁetelnû se totiÏ r˘suje spojnice
mezi prezentovan˘mi motivy ke studiu
(zejména získat moÏnosti profesionální kariéry a posléze dobﬁe placené zamûstnání)
a ústﬁedními problémy, se kter˘mi se studenti setkávají (nedostatek financí
a skloubení zamûstnání a studia). Ryze
instrumentální motivy, jen lehce podloÏené
skuteãn˘m zájmem o vzdûlávání, nejsou
zjevnû vÏdy nejlep‰ím vybavením pro studium. Do jaké míry se tato hypotéza potvrdí
ãi nikoliv, ukáÏe ov‰em aÏ dal‰í zpracování
získan˘ch dat.

12
FORUM

â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

: Názory a studie

SOCIÁLNÍ POLITIKA
– B ù H N A D L O U H O U T R AË

Konãící funkãní období je dobou, kdy
kaÏd˘ z nás bilancuje a porovnává pﬁedstavy a plány se skuteãn˘mi v˘sledky.
Úkolem úﬁadu, do kterého jsem nastoupila, bylo uskuteãÀovat sociální politiku
Univerzity Karlovy, zodpovídat za soubor
ãinností, kter˘mi chce UK pomoci sociálnû slab˘m a zdravotnû postiÏen˘m
studentÛm, kteﬁí úspû‰nû studují na UK
i zamûﬁit se na sociální zv˘hodnûní studentÛ prezenãního studia, kteﬁí jsou
mimoﬁádnû úspû‰ní ve studiu, ve vûdecké
a tvÛrãí ãinnosti. Na zaãátku chci poznamenat, Ïe sociální potﬁeby studentÛ
uspokojeny nejsou a ãinnost univerzity se
pouze postupnû pﬁibliÏuje k cílÛm, které
byly zmínûny.
Od samého poãátku byly jasné nejbliÏ‰í
konkrétní úkoly: navázat dialog s posluchaãi, vytvoﬁit pravidla pro pﬁidûlování
míst na kolejích, kontrolovatelné a ãitelné
pro v‰echny Ïadatele, a soustﬁedit se na
pomoc studentÛm, kteﬁí mají speciální
potﬁeby anebo jsou v Ïivotní tísni.
¤ada problémÛ se stala postupem ãasu
obtíÏnûj‰í, neÏ jsme pﬁedpokládali.
Prostﬁedí kolejí není na takové úrovni, jak
by mûlo b˘t pro Ïivot a práci vysoko‰kolsk˘ch studentÛ. Budovy jsou vût‰inou
staré, není dostatek financí na rychlé
a rozsáhlé rekonstrukce a nová vybavení.
Problémy nastaly i s nedostatkem míst na
kolejích, zvlá‰tû v prvních mûsících kaÏdého nového akademického roku téma
vdûãné pro kaÏdoroãní medializaci v tisku,
rozhlase i televizi. V roce 2002 bylo rozhodnuto zakoupit areál v Hostivaﬁi, aby
tak univerzita roz‰íﬁila poãet míst na kolejích a pomohla vût‰ímu poãtu studentÛ
ﬁe‰it problémy s ubytováním. âástku, kterou si musela univerzita zapÛjãit, bude
splácet deset let - pﬁitom postupné pﬁebudování areálu a vybavování pokojÛ pro
studenty je rovnûÏ finanãnû nároãné.
Vedení univerzity postupnû vypracovalo
nové stipendijní ﬁády s rÛzn˘m typem sti-

FOTO: ARCHIV UK

Prof. RNDr. Eva Kvasniãková, CSc., prorektorka pro sociální záleÏitosti

pendií, které byly v porovnání s pﬁedchozími znaãnû zv˘‰eny.V mimoﬁádné situaci,
kterou byly Ïivelné katastrofy v âR, bylo
vyplaceno více neÏ milion korun studentÛm z postiÏen˘ch oblastí formou
jednorázové pomoci a dále mûsíãního stipendia po dobu zimního semestru.
Dal‰ím podstatn˘m úkolem byla a je snaha
o postupné vyrovnávání podmínek studia
a Ïivota studentÛ, kteﬁí potﬁebují speciální
pomoc. Myslím si, Ïe k mnohému jsme

dospûli. V první ﬁadû se zlep‰ila informovanost studentÛ o moÏnostech, které jim
fakulty a univerzita mohou poskytnout.
NejbliÏ‰ím kontaktem studentÛ, kteﬁí
potﬁebují speciální pomoc, jsou pracovníci
Informaãního a poradenského centra UK
a pedagogové, kteﬁí byli pro tuto funkci
jmenováni dûkany fakult. Informují
a pomáhají nejen studentÛm UK, ale
i v‰em zájemcÛm-stﬁedo‰kolákÛm, kteﬁí
uvaÏují o studiu na pﬁíslu‰né fakultû
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Od roku 2001 je na UK realizován rozvojov˘ projekt ZkvalitÀování podmínek
studia handicapovan˘ch studentÛ na UK.
V leto‰ním roce se do projektu zapojila
vût‰ina fakult (11) celkem 15 dílãími projekty. Podaﬁilo se roz‰íﬁit poãet pokojÛ na
kolejích s bezbariérov˘m vybavením a pﬁi-

verzity i fakult s nezbytn˘mi informacemi
pro studenty se speciálními potﬁebami,
kaÏdoroãnû vychází aktualizovaná broÏura
a CD. V tomto roce jsou doplnûny
o informace o moÏnostech sociální
pomoci (dávky státní sociální podpory,
sociální péãe), o nadacích a grantech, které
studenti mohou podávat, uvedeny jsou
kontaktní údaje a postup pﬁi podávání
Ïádostí. Specializovaná oddûlení a katedry
fakult UK se problémy handicapovan˘ch
studentÛ zab˘vají vysoce odbornû.

pravit podmínky pro zv˘‰ení jejich poãtu.
Pro aktivní vyuÏití volného ãasu studentÛ
bylo zﬁízeno Centrum pro sportovní aktivity handicapovan˘ch studentÛ, kterého se
ujali zku‰ení odborníci-pedagogové.
Program centra je rovnûÏ vyvû‰en na
stránkách univerzity.
Znaãnû tûÏk˘ balvan problémÛ se
postupnû osekával i s pomocí aktivního
a chytrého kolektivu spolupracovníkÛ
– studentÛ a mlad˘ch pedagogÛ.
Pﬁipomínám intenzivní práci ãlenÛ

FOTO: ARCHIV UK

univerzity. Scházíme se spoleãnû nûkolikrát za semestr na pracovních setkáních
i semináﬁích; diskusi k problémÛm i moÏnost vzájemné informovanosti povaÏuji za
velmi podstatné. S individuálními problémy
se studenti obracejí samozﬁejmû i na mû.
Byla vytvoﬁena speciální www stránka uni-

sociální komise Akademického senátu,
Grémia kolejních rad i dal‰ích.
Spolupráce nikdy nebyla jednoduchou
záleÏitostí, diskuse byly dlouhé, ostré
a nûkdy i plné emocí. Ale pﬁekvapující,
povzbuzující a motivující byla postupná
profesionalizace studentÛ znal˘ch pravidel, ochota mnoh˘ch zab˘vat se skuteãnû
ãasovû nároãn˘mi ﬁe‰eními situací a ﬁe‰it
je s nadhledem, nikoliv podle osobních
poÏadavkÛ, i strávit mnoho hodin pﬁi
vypracování pravidel, ﬁádÛ, praktick˘ch
postupÛ i dal‰ích dokumentÛ, vãetnû
úãinné pomoci pﬁi prÛbûhu ubytování.
Mnozí uÏ ukonãili svoje studia a ode‰li
z univerzity, av‰ak vzpomínám na nû
s podûkováním a potû‰ením.
KaÏd˘m rokem jsou vypracovány Zásady
ubytování studentÛ, zjednodu‰ilo se
podávání Ïádostí o koleje a v rámci
finanãních moÏností se koleje upravovaly
a upravují. Podstatn˘m úkolem posledních mûsícÛ je ﬁe‰ení „ubytovacích“
stipendií. Úkol vznikl rozhodnutím
M·MT o zmûnû dotací ubytování a stravování na pﬁímé dotace a tím nutnost
vypracování nového stipendijního ﬁádu.
Pﬁipravuje se internetová poradna pro
studenty, organizování pomoci studentÛm se speciálními potﬁebami pﬁi
pﬁijímacích ﬁízeních i v prvních dnech
pobytu na fakultách a dal‰í úkoly, které
z této ãinnosti vypl˘vají.
âinnost prorektora mi vzala mnoho ãasu,
ale s tím jsem poãítala. Jedním z hlavních
pocitÛ v posledních letech ve funkci bylo
vûdomí, Ïe Ïádná práce není zcela dokonãena, jen urãit˘ úsek celkového cíle
a zaãíná se znova, ãasto na nov˘ch základech a v jin˘ch podmínkách. Ale získala
jsem i pocit velké sounáleÏitosti s úctyplnou univerzitou – genius loci je
nezamûniteln˘ – a stala jsem se spolupracovníkem lidí, kter˘ch si velmi váÏím
a kteﬁí v ãele s pane rektorem jsou vÏdy
ochotni pomoci posunout ten zmínûn˘
balvan o kousek dál s vlídnosti a porozumûním. I vlastní pracovní prostﬁedí na
univerzitû je tvoﬁeno spolupracujícími,
piln˘mi a aktivními lidmi. I kdyÏ, jak jsem
ﬁekla v úvodu, jsme v prvních kilometrech
cesty a cesta je dlouhá, myslím si, Ïe jsme
poloÏili seriózní základ pro její pokraãování a zrychlení.
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K A M S M ù ¤U J E K a M ?

FOTO: ARCHIV UK

Mile mû pﬁekvapilo, Ïe pﬁedstavitelé univerzity berou studenty jako své kolegy a spolurozhodují s nimi
o budoucnosti a podobû studia a celého v˘voje vysoké ‰koly, ﬁíká Ing. Mojmír Bém, nov˘ ﬁeditel Kolejí a menz.

âím Vás zaujala moÏnost pracovat na KaM?
Práci pro KaM UK chápu jako manaÏerskou v˘zvu, jako pﬁíleÏitost dokázat, Ïe lze
provozovat organizaci tohoto typu
i v zásadnû odli‰n˘ch podmínkách trÏního
prostﬁedí. Dal‰ím dÛvodem bylo to, Ïe mi
práce tohoto typu vyhovuje, nemám totiÏ
rád stereotyp a vy‰lapané cesty.
V˘znamn˘m dÛvodem pﬁi mém rozhodování bylo i to, Ïe mohu pracovat pro
prestiÏní univerzitu svûtového vûhlasu.
Bydlel jste nûkdy na kolejích? Jak vzpomínáte na toto studentské období?
Ano bydlel, bohuÏel velice krátce, v prvním semestru na chlapeck˘ch kolejích

Strahov. Po pﬁestûhování do Prahy jsem
studentsk˘ kolejní Ïivot pﬁeru‰il a znám jej
jiÏ jen jako náv‰tûvník nebo z nostalgického vyprávûní spoluÏákÛ a spoluÏaãek.

Co Vás na novém místû mile pﬁekvapilo?
Mile mû pﬁekvapilo to, Ïe pﬁedstavitelé
univerzity berou studenty jako své kolegy
a spolurozhodují s nimi o budoucnosti
a podobû studia a celého v˘voje vysoké
‰koly. Snaha o ﬁe‰ení problémÛ je vedena
demokratickou cestou. Jako pozitivní dále
vidím i stále stoupající podíl komunikace po
internetu a celkovû vysok˘ stupeÀ zavedení
a vyuÏití této komunikaãní technologie, kterou bych více ãekal u technick˘ch ‰kol.

Jsem rád, Ïe studenti UK budou odcházet
do praxe s tûmito zku‰enostmi.

A co Vás nemile pﬁekvapilo?
Nemile mû pﬁekvapila spousta neﬁe‰en˘ch a nevyﬁe‰en˘ch problémÛ, aÈ uÏ se
jedná o stanovení cen nebo o ekonomiku
provozu ãi o chybûjící reálnou koncepci
úãinného ﬁízení organizace. RovnûÏ si
myslím, Ïe vzhledem k rozsahu spravovaného majetku mají KaM málo pravomocí
k operativnímu ﬁízení odpovídajících
reakcí na vnûj‰í podmínky a rychlému pﬁizpÛsobení se podmínkám trhu. Skuteãnû
velk˘m problémem je dlouhodobá ztrátovost menz a fyzick˘ stav kolejí, které by
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potﬁebovaly vy‰‰í rozsah údrÏby, obmûnu
vnitﬁního vybavení a zaji‰tûní ubytovacího
standardu na úrovni doby.

Jak se Vám spolupracuje s AS UK a univerzitou?
Spolupráci s AS UK a s vedením univerzity hodnotím velice kladnû, je
konstruktivní, korektní a pﬁiná‰í mi
spoustu nov˘ch poznatkÛ nutn˘ch pro
efektivní ﬁízení.
Nyní, v poãáteãním období, více spolupracuji s vedením UK, protoÏe konzultuji své
názory na ãinnost a uspoﬁádání KaM.
Jsem rád, Ïe mi bylo umoÏnûno ﬁádnû
a detailnû se seznámit s jednotliv˘mi
objekty KaM a to vãetnû technického
zázemí a personálního obsazení.
Spolupráce s AS UK je teprve pﬁede
mnou a proto je obtíÏné ji hodnotit.
Dopﬁedu v‰ak mohu ﬁíci, Ïe se na ni tû‰ím
a vûﬁím, Ïe bude oboustrannû prospû‰ná.

Velká ãást studentÛ se stravuje v menzách, ale ne vÏdy jsou spokojení se
sluÏbami. Poãítáte napﬁíklad se zmûnou
jídelníãku?
S úpravami jídelníãkÛ v menzách poãítám.
Je to z toho dÛvodu, Ïe je zapotﬁebí zv˘‰it v˘dej jídel a tím zlep‰it rentabilitu
menz. BohuÏel, nemám k dispozici Ïádnou
hodnovûrnou studii ani teorii o tom, co
studenty odrazuje od stravování v menzách a proã místo teplého jídla dávají
pﬁednost studené bagetû nebo odcházejí
jinam. Mohu se jen domnívat, Ïe trvale
klesající poãty strávníkÛ v minul˘ch letech
jsou zpÛsobeny málo atraktivní nabídkou,
estetick˘m vzhledem jídla, dlouh˘mi frontami, nevhodn˘m vyuãovacím rozvrhem,

FOTO: ARCHIV UK

Vím, Ïe je moÏná je‰tû pﬁíli‰ brzy na tuto
otázku – vzhledem ke krátké dobû
Va‰eho pÛsobení na KaM – ale prozradíte
nám, které kroky plánujete jako první?
1) anal˘za souãasného stavu,
2) návrh vnitﬁní organizaãní struktury
KaM,
3) pﬁizpÛsobení organizace trÏním podmínkám ( ceny, náklady ),
4) racionalizace ãinností, zefektivnûní
jejich provozu, optimalizace nákladÛ,
5) ekonomick˘ pronájem, pﬁípadnû uzavﬁení neefektivních ãástí KaM.

neútuln˘m prostﬁedím nebo dokonce
chutí jídel. Tady by bylo zajímavé znát
jejich názory, dokud jsme schopni nûco
udûlat pro dal‰í budoucnost menz.
V opaãném pﬁípadû totiÏ hrozí, Ïe menzy
zaniknou a studenti budou odkázáni na
draÏ‰í jídlo v restauracích, pomalej‰í
obsluhu a mnohde i niÏ‰í hygienu pﬁípravy
jídel. V souãasnosti není tento problém
jen ná‰, t˘ká se obecnû v‰ech menz ostatních vysok˘ch ‰kol, protoÏe ztrátová je
naprostá vût‰ina z nich.
Oblast zdravé v˘Ïivy je samostatn˘m problémem, protoÏe napﬁ. zv˘‰ení podílu
zeleniny je otázkou finanãní. Zelenina je
pomûrnû drahá vzhledem k cenû jídla

a hygienické podmínky jejího v˘deje jsou
pﬁehnané (napﬁ. saláty musí b˘t vychlazeny po celou dobu v˘deje na velmi
nízkou teplotu, pﬁi které jsou v‰ak
obtíÏnû konzumovatelné).
Na závûr bych chtûl ﬁíci, Ïe KaM jsou
v souãasné dobû ve velice nelehké situaci
a Ïe je bezpodmíneãnû nutné zmûnit zpÛsob práce, celou ﬁadu léty zabûhan˘ch
postupÛ a my‰lení lidí a zásadnû zlep‰it
rentabilitu. Jenom tato cesta je podmínkou
úspûchu, protoÏe bez pﬁizpÛsobení ãinnosti organizace trÏním podmínkám není
moÏné oãekávat ekonomickou prosperitu.
Za rozhovor dûkuje
redakce ãasopisu Forum

16
FORUM

â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

: Studenti Univerzity Karlovy

R E F O R M A D OTAC Í
N A U B Y TOVÁ N Í S T U D E N T Ò
Prof. RNDr. Eva Kvasniãková, CSc., prorektorka pro sociální záleÏitosti
RNDr.Tomá‰ Jelínek, kancléﬁ UK

KdyÏ v posledních mûsících roku 2004
zveﬁejnilo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy nová „Pravidla pro poskytování dotací M·MT podle zákona
o vysok˘ch ‰kolách veﬁejn˘m vysok˘m
‰kolám na ubytování a stravování studentÛ a na ubytovací stipendia na rok
2005“, mohlo se snad zdát, Ïe jde o dal‰í
z mnoha dokumentÛ k financování vysok˘ch ‰kol.Takov˘ch jsou vydávány desítky
a vût‰inou vlastnû neznamenají Ïádnou
skuteãnou zmûnu, ale pouze pﬁiná‰ejí
dal‰í nárÛst v˘kazÛ, pﬁehledÛ, hlá‰ení –
prostû byrokracii a administrativû se
v âR daﬁí více neÏ dobﬁe.
Tento materiál v‰ak zmûnu pﬁinesl, a to
podstatnou. Zásadním zpÛsobem totiÏ
mûní cel˘ zpÛsob dosavadních státních
dotací na ubytování studentÛ. Pravidla,
která vznikla v úzké spolupráci ministerstva a Studentské komory Rady vysok˘ch
‰kol, totiÏ zcela zru‰ila dotace na provoz
kolejí, které vysoké ‰koly dostávaly a naopak zavedla novou formu stipendií, tzv.
ubytovací stipendia, která budou dostávat
pﬁímo studenti.
Na základní princip této zmûny, naz˘vané
reforma ubytování, lze jistû mít rÛzné
názory, ale elementární logiku mu upﬁít
nelze. Zatímco dosud stát nepﬁímo pﬁispíval pouze tûm studentÛm, kteﬁí byli
ubytováni v kolejích, v novém systému
bude pﬁispívat na stipendia v‰em studentÛm, nebo – pﬁesnûji – v‰em tûm, kteﬁí si
to vzhledem k v˘sledkÛm svého studia
zaslouÏí. Tyto v˘sledky nelze mûﬁit jinak,
neÏ nûjak˘mi rozumn˘mi kritérii. Bylo by
moÏné pochopit kritéria, která by napﬁ.
stanovovala, Ïe na stipendium má nárok
student, kter˘ své studium pﬁíli‰ neprotahuje, kter˘ studuje v prezenãní formû
studia, Ïe toto stipendium nelze pobírat
najednou vícekrát, byÈ student studuje
souãasnû ve více studijních programech
apod.
Kritéria M·MT, podle kter˘ch se vypoãte

celková v˘‰e dotace vysoké ‰koly na ubytovací stipendia, jsou v‰ak ponûkud jiná:

Podmínkou pro zapoãtení je,
Ïe student
▼ 1. je studentem bakaláﬁského, magisterského nebo doktorského studijního
programu v prezenãní formû studia,
▼ 2. studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na
nûj navazujícím, nebo pﬁestoupil z jednoho studijního programu do jiného
a pﬁedchozí studium mu bylo uznáno:
v pﬁípadû soubûÏnû studovan˘ch studijních programÛ je student zapoãten
nejv˘‰e jednou, a to v tom studijním
programu, ve kterém byl do studia
zapsán dﬁíve,
▼ 3. nepﬁekroãil standardní dobu studia
v Ïádném ze soubûÏnû studovan˘ch
studijních programÛ,
▼ 4. je státním obãanem âeské republiky,
nebo je osobou bez státní pﬁíslu‰nosti,
která má na území âeské republiky
povolen˘ trval˘ pobyt, nebo je státním
pﬁíslu‰níkem ãlenského státu Evropské
unie nebo jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodáﬁském
prostoru (Islandu, Norska,
Lichten‰tejnska) nebo ·v˘carské konfederace, nebo kter˘ je rodinn˘m
pﬁíslu‰níkem takové osoby,
▼ 5. nemá místo trvalého pobytu
v okrese, v nûmÏ je místo jeho studia,
▼ 6. nemá místo trvalého pobytu na
území hlavního mûsta Prahy, je-li místo
jeho studia na území hlavního mûsta
Prahy.
Zatímco o bodech 1 a 4 asi nelze pﬁíli‰
polemizovat, ostatní podmínky jsou velmi
diskutabilní. Stát podle bodu 2 nepﬁispûje
na stipendium studenta, kter˘ má za
sebou byÈ jedno bezprostﬁednû nenavazující studium. NezáleÏí na tom, zda toto
studium bylo úspû‰né, nebo neúspû‰né,

zda trvalo pût let nebo dva mûsíce, zda
bûÏelo v loÀském roce nebo pﬁed ‰esti
lety. Za pozornost téÏ stojí, Ïe v‰echny
ministerské podmínky jsou se zpûtnou
platností. Podle bodu 3 se pro dotace na
tato stipendia pouÏije mnohem pﬁísnûj‰í
mûﬁítko, neÏ tﬁeba pro dotace na vzdûlávací ãinnost vysok˘ch ‰kol. Zatímco zde
se toleruje studium, které standardní
dobu nepﬁev˘‰ilo o více neÏ jeden rok,
v pﬁípadû stipendií tato tolerance není
a navíc se podmínka vztahuje na v‰echny
soubûÏnû studované studijní programy.
Koneãnû v bodech 5 a 6 se vyluãují studenti, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû nahlá‰eno
v okrese, kde sídlí fakulta, na které studují,
nebo v Praze, pokud studují v Praze. Na
to, Ïe trvalé bydli‰tû je ãistû administrativní údaj, kter˘ nemusí nic vypovídat
o skuteãném místû pobytu, Ïe se takto
stanoví tvrdá dûlicí ãára mezi studentem,
kter˘ v okrese trvalé bydli‰tû má a studentem, kter˘ ho má o dÛm vedle
a v neposlední ﬁadû, Ïe mnoho studentÛ
sice trvalé bydli‰tû v daném okrese má,
ale jiÏ neÏijí v domácnosti s rodiãi
a náklady s bydlením spojené si tedy
nesou sami, se zﬁetel nebere.
Pﬁi ãtení materiálÛ vznikajících pﬁi pﬁípravû tûchto kritérií se nelze ubránit
dojmu, Ïe cílem nebylo stanovit objektivní
a pﬁimûﬁené podmínky, které by mûly skuteãnou vypovídající hodnotu, ale spí‰e
pravidla nastavit tak, aby se celkov˘ poãet
studentÛ zredukoval na takovou hodnotu,
která by umoÏnila dosáhnout slu‰né v˘‰e
stipendia na jednoho studenta.
Univerzita Karlova bûhem roku 2004, kdy
se tato reforma pﬁipravovala, vznesla
k zam˘‰len˘m principÛm opakovanû
mnoho pﬁipomínek. Ty se samozﬁejmû
t˘kaly zmínûn˘ch kritérií, a to principiálnû, nejen z dÛvodu obavy, Ïe to bude
právû UK, jejíÏ studenti na nov˘ systém
doplatí nejvíce (tato obava podloÏená
odhady rozloÏení dotací, se bohuÏel
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ukazuje jako dÛvodná). Dal‰í pﬁipomínky
se t˘kaly nepﬁipravenosti této reformy,
chybûjících anal˘z, zda budou vysoké
‰koly vÛbec dlouhodobû schopny provoz
kolejí udrÏet, nejasností ohlednû dal‰ího
investiãního financování rozvoje kolejí,
dÛsledkÛ vznikajícího odli‰ného zpÛsobu
financování kolejí na stranû jedné a menz
na stranû druhé, faktu, Ïe subjektem,
kter˘ na reformû jednoznaãnû vydûlá,
bude ministerstvo financí díky vy‰‰ím
odvodÛm danû z pﬁidané hodnoty apod.
Stejnû tak UK namítala proti naãasování
reformy, která mûla pÛvodnû b˘t zahájena
k 1. lednu 2005, tj. uprostﬁed platnosti
smluv o ubytování mezi vysokou ‰kolou
s studenty.
Jakkoliv nûkter˘m pﬁipomínkám nakonec
bylo vyhovûno, znaãná ãást námitek
vedení UK a Akademického senátu UK
zastoupeného v tomto zejména Sociální
komisí zÛstala nevysly‰ena a v listopadu
2004 ministrynû ‰kolství o zmûnû zpÛsobu státních dotací na ubytování
studentÛ a o v˘‰e zmínûn˘ch kritériích
platn˘ch pro ãtvrté ãtvrtletí roku 2005
rozhodla.
Pro univerzitu tak v této oblasti vyvstaly tﬁi
základní úkoly: shodnout se na vnitrouniverzitním systému rozdûlování ubytovacích
stipendií, nalézt pﬁijatelné zásady nové
tvorby cen za ubytování v kolejích a pokusit se dosáhnout zmûny ministersk˘ch
kritérií alespoÀ od roku 2006.
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Nov˘ systém v oblasti ubytování na kolejích, metodika tvorby cen a systém
rozdûlování stipendií na podporu ubytování byly diskutovány na v˘jezdním
zasedání ãlenÛ kolegia rektora UK,
Sociální komise Akademického senátu
UK a Grémia kolejních rad v lednu leto‰ního roku a poté na mnoha jednáních
Sociální komise, kter˘ch se úãastnili
i pﬁedsedové a dal‰í ãlenové studentsk˘ch
komor fakultních akademick˘ch senátÛ,
ãlenové jednotliv˘ch kolejních rad a dal‰í.
Stipendia na ubytování v rámci UK
Pﬁi stávající metodice rozdûlování nepﬁím˘ch dotací na ubytování (poãet
odubytovan˘ch lÛÏkodnÛ studenty v minulém roce násoben˘ normativem) se ãástka,
kterou UK na provoz kolejí kaÏdoroãnû
obdrÏela, pohybovala okolo 125 mil. Kã
(v roce 2004 132 mil. Kã). Pﬁi uplatnûní
nov˘ch kritérií bylo moÏné odhadovat, Ïe
v˘‰e dotace na ubytovací stipendia
poklesne na zhruba polovinu (resp. cca
15 milionÛ pro ãtvrté ãtvrtletí 2005).
Razantní pokles je zpÛsoben zejména kritérii M·MT ã. 2 a 6. Poté, co se ujasnilo, Ïe
jako základ pro urãení v˘‰e dotace na stipendia v roce 2005 se vezme poãet
studentÛ k 31. ﬁíjnu 2004 a platí-li, Ïe celkovou v˘‰i prostﬁedkÛ M·MT nav˘‰í, mÛÏe
b˘t pokles dotace pro studenty univerzity
znatelnû niÏ‰í, pro ãtvrté ãtvrtletí 2005 lze
snad poãítat s ãástkou cca 20 mil. Kã.

Základním principem pﬁi rozdûlování stipendií studentÛm UK by mûla b˘t
podpora sociálnû slab˘ch studentÛ, s vyuÏitím klasifikace dané právními pﬁedpisy
u studentÛ mlad‰ích 26 let a obdobnû
u studentÛ star‰ích, kteﬁí podle zákona jiÏ
mají svou domácnost tak, aby se v˘‰e pﬁiznávaného stipendia (ve dvou kategoriích)
pohybovala okolo 1000 Kã mûsíãnû.
Podle zpracované expertizy se poãet
sociálnû slab˘ch studentÛ v kategorii pﬁíjmu domácnosti do 1,1 násobku Ïivotního
minima pohybuje okolo 12 %, v kategorii
1,1-1,8 násobku Ïivotního minima okolo
19 % s tím, Ïe uvedené hodnoty jsou
maximální, skuteãné poãty budou pravdûpodobnû niÏ‰í. U studentÛ, kteﬁí nejsou
obãany âeské republiky a nemají zde
trval˘ pobyt, se pﬁedpokládá pﬁimûﬁené
pouÏití vûcnû odpovídajících právních
pﬁedpisÛ pﬁíslu‰ného státu.
Podle pÛvodního návrhu mûly b˘t zbylé
prostﬁedky (tj. po pﬁiznání stipendií sociálnû slab˘m studentÛm) rozdûleny mezi
studenty doktorsk˘ch studijních programÛ, které jsou prioritou UK a dále
pouÏity jako nav˘‰ení prospûchov˘ch stipendií podle podmínek jednotliv˘ch
fakult. Tento návrh, vznikl˘ jako v˘sledek
mnoha diskusí o nalezení objektivnû odÛvodnitelného okruhu studentÛ, mezi
které by mûlo v˘znam prostﬁedky rozdûlit, Akademick˘ senát UK na svém
zasedání dne 1. dubna 2005 pﬁi projedná-

1 lÛÏkov˘

4 043

Palachova

Na Kotli

·afr. pavilon

Heyrovského

Bolevecká

Hostivaﬁ

Otava + Vltava

17.listopad

Hou‰Èka

Nová

Olbracht

Kajetánka

Hvûzda

Vûtrník

·vehlova

Budeã

Arno‰t

po zaokrouhlení)

Petrská

vãetnû DPH,

Jednota

(cena je za mûsíc,

Komenského

P¤EHLED CEN ZA UBYTOVÁNÍ NA JEDNOTLIV¯CH KOLEJÍCH:
kolej/typ pokoje

3 116 2 425 2 351 2 322

1 lÛÏkov˘ - nadstand. vyb.
1 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ.

4 650 4 939

2 690 4 673

1 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ. - nadst.
2 lÛÏkov˘

3 235

3 690 2 493 1 940 1 881 1 857

2 lÛÏkov˘ - nadstand. vyb.

2 786

3 192 2 058 3 128

2 144 1 913

2 062 1 938

1 975

2 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ.

3 952

2 231

2 136 2 152 3 739 3 670

2 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ. - nadst.
3 lÛÏkov˘

3 082

2 824

2 628 2 016 2 466 2 200 1 526 2 371 2 229 3 025

2 259
2 588

2 952 1 994 1 552 1 505

2 553

2 502

1 531

1 650 1 550

3 lÛÏkov˘ - nadstand. vyb.
3 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ.

2 976

1 785

2 936

1 358 1 317 1 300

2 234

1 612

1 221

2 420

3 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ. - nadst.
4 lÛÏkov˘

2 264

2 583

2 189

1 339

1 357

4 lÛÏkov˘ - nadstand. vyb.
4 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ.

1 495

4 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ. - nadst.
5 lÛÏkov˘

1 941

2 214

1 129

1 877

5 lÛÏkov˘ se soc.zaﬁ.

vání pﬁíslu‰né Zmûny Stipendijního ﬁádu
UK neschválil.
Po tomto rozhodnutí senátu následovala
nová jednání a diskuse zejména na studentsk˘ch grémiích, která vedla
k pﬁípravû návrhu nového. Ten zachovává
primární orientaci na sociálnû slabé studenty a zbylou ãástku plo‰nû rozdûluje
mezi ostatní studenty univerzity, splÀující
základní podmínky (napﬁ. prezenãní forma
studia, vylouãení studentÛ studujících ve
studijním programu uskuteãÀovaném
v cizím jazyce) a doplÀující podmínky
vycházející z modifikovan˘ch podmínek
M·MT (omezení na maximálnû dvû pﬁedchozí neúspû‰ná studia, nepﬁekroãení
standardní doby studia o více neÏ jeden
rok v Ïádném ze soubûÏnû studovan˘ch
studijních programÛ) s tím, Ïe bliÏ‰í
podrobnosti ponechává na opatﬁení
rektora podléhajícímu vyjádﬁení Akademického senátu UK.
Pﬁi opakované diskusi na Sociální komisi
UK i na dal‰ích fórech se ukázalo, Ïe
zatímco tyto principy mají vesmûs konsensuální podporu, spornou otázkou
zÛstává, zda pﬁi rozdûlování zbylé ãástky
(a pﬁíp. u druhé kategorie sociálnû slab˘ch
studentÛ) vylouãit studenty s trval˘m
bydli‰tûm v Praze, resp. Hradci Králové
u studentÛ LF v Hradci Králové a FaF,
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resp. Plzni u studentÛ LF v Plzni. Pﬁedkládan˘ návrh vedení UK vychází
z argumentace o nedostateãn˘ch dÛvodech
pro takovéto plo‰né vylouãení na základû
údaje ãistû administrativní povahy, jakkoliv
by toto vylouãení umoÏnilo více jak 50%
nav˘‰ení ãástky pro plo‰né rozdûlení.
Vzhledem k navrhovanému plo‰nému
rozdûlení zbylé ãástky (po odeãtení prostﬁedkÛ na stipendia sociálnû slab˘m
studentÛm) se po zváÏení velkého administrativního zatíÏení fakult v pﬁípadû
vyplácení na fakultách, problémÛ u studentÛ zapsan˘ch na více fakultách apod.
navrhuje, aby stipendia byla bezhotovostnû vyplácena prostﬁednictvím
rektorátu s tím, Ïe by se tak dûlo na
základû elektronick˘m zpÛsobem podávané Ïádosti obsahující mj. bankovní
spojení.
V˘sledek projednávání tohoto nového návrhu
Zmûny Stipendijního ﬁádu UK na zasedání
Akademického senátu UK dne 3.ãervna 2005
se lze doãíst ve shrnující zprávû z tohoto
jednání na str. 22.
Ceny a systém ubytování
na kolejích UK
Zru‰ení státních dotací na provoz kolejí
se nutnû a bohuÏel negativnû musí projevit v cenách za ubytování na kolejích UK,

na kter˘ch se nachází takﬁka 14 000
lÛÏek. V diskusích byla postupnû opu‰tûna
varianta plo‰ného nav˘‰ení stávajících cen
o hodnotu dosavadní dotace (ãili o pﬁibliÏnû 1100 Kã mûsíãnû) s tím, Ïe za
v˘chodisko pro cenu za ubytování v kolejích v akademickém roce 2005/2006 se
vezmou skuteãné reÏijní náklady na dané
koleji v pﬁedchozím roce se zapoãtením
skuteãné obloÏnosti a s nav˘‰ením
o poloÏku do fondu oprav, pﬁiãemÏ v pﬁípadech hodn˘ch zvlá‰tního zﬁetele se
zejména odpisové náklady související
s velk˘mi investiãními akcemi mohou rozprostﬁít v rámci v‰ech kolejí.
Tyto reÏijní náklady za rok 2004 byly na
kaÏdé koleji pﬁedmûtem kontrol a auditÛ
a po oãistûní od jednorázov˘ch nákladÛ
se staly základem pro urãení reÏijní ceny.
V rámci tûchto kontrol byly plo‰nû sníÏeny zapoãítané osobní náklady na tûch
kolejích, které se z hlediska jejich v˘‰e
ukázaly jako nadprÛmûrné. Zásadní roli
pﬁi v˘poãtu reÏijní ceny hraje obloÏnost
dané koleje, tj. poãet skuteãnû odubytovan˘ch lÛÏkodnÛ v pomûru k poãtu lÛÏek
násobenému poãtem dní v roce. PrÛmûr
v rámci v‰ech kolejí UK v roce 2004 byl
cca 74 %.Tato hodnota sama o sobû není
uspokojivá, pﬁiãemÏ existují koleje, kde
dosaÏená obloÏnost byla je‰tû mnohem
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niÏ‰í (pod 60 %, extrémem je i 27 %).Aby
se cena na nûkter˘ch kolejích nestala
zcela nekonkurenceschopnou, bylo pﬁi
v˘poãtu pouÏito pﬁedpokladu dosaÏení
obloÏnosti na úrovni 85 %, jakkoliv splnit
tento pﬁedpoklad bude zvlá‰tû na nûkter˘ch kolejích velmi obtíÏné. ZároveÀ se
ov‰em tento pﬁedpoklad stává pﬁím˘m
impulsem k zefektivnûní provozu jednotliv˘ch kolejí.
Takto stanovená základní reÏijní cena je
pro jednotlivé koleje UK následující:
Kolej
Kã/den (bez DPH)
Jednota
79,9 Kã
Petrská
135,4 Kã
Arno‰t
89,3 Kã
Budeã
76,1 Kã
·vehlova
55,1 Kã
Vûtrník
59,5 Kã
Hvûzda
59,0 Kã
Kajetánka
72,2 Kã
Komenského
129,3 Kã
Olbracht
92,3 Kã
Nová
64,4 Kã
Hou‰Èka
78,7 Kã
17.listopad
82,3 Kã
Otava
56,0 Kã
Vltava
56,0 Kã
Hostivaﬁ
75,8 Kã
Bolevecká
66,0 Kã
Heyrovského
42,7 Kã
·afr. pavilon
64,3 Kã
Na Kotli
60,3 Kã
Palachova
83,4 Kã
PrÛmûrná základní reÏijní cena (pﬁi uvaÏování poãtu lÛÏek na jednotliv˘ch
kolejích) je 1980 Kã mûsíãnû bez DPH.
Takto spoãtená základní reÏijní cena se na
koleji, kde jsou rÛzné druhy pokojÛ z hlediska poãtu lÛÏek, existence sociálního
zaﬁízení, popﬁ. rozdílné úrovnû kvality
vybavení koeficienty upraví tak, aby rozdíl
v˘sledné bilance celkového pﬁíjmu za den
ubytování realizovaného na v‰ech lÛÏkách
koleje za reÏijní cenu (oproti stavu, kdy
koeficientÛ není pouÏito) byl nulov˘
a s tím, Ïe u pokoje splÀujícího více kritérií se koeficienty násobí.
Tyto koeficienty byly stanoveny takto:
1 lÛÏkov˘ pokoj
1,25
2 lÛÏkov˘ pokoj
1
3 lÛÏkov˘ pokoj
0,8
4 lÛÏkov˘ pokoj
0,7

5 lÛÏkov˘ pokoj
0,6
Pokoj se sociálním zaﬁízením
1,15
Pokoj s nadstandardním vybavením
dle podmínek dané koleje
1,05
Ceny dané tûmito koeficienty - viz tabulka
str. 17.
Skuteãná cena za ubytování bude stanovena v závislosti na délce ubytování tak, Ïe
preferováno bude samozﬁejmû ubytování
na del‰í dobu. Na vût‰inû kolejí bude
poãínaje akademick˘m rokem 2005/06
studentÛm nabízeno na cel˘ch dvanáct
mûsícÛ (tj. vãetnû léta 2006) s tím, Ïe
v takovém pﬁípadû získají slevu v takové
v˘‰i, jako kdyby poslední mûsíc ubytování
byl zdarma.V˘hledovû se poãítá s tím, Ïe
by bylo nabízeno ubytování na celou dobu
studia, tato moÏnost pﬁichází v úvahu
zejména u studentÛ doktorsk˘ch studijních programÛ.
Koeficienty zohledÀující dobu ubytování
byly stanoveny takto:
- ubytování do 7 dnÛ:
2,0
- do 30 dnÛ:
1,5
- do 90 dnÛ*:
1,35
- do 270 dnÛ*:
1,1
- do 334 dnÛ:
1,0
(vã. standardního ubytování na ‰kolní rok)
- 334-364 dnÛ:
0,917**
* Pokud jde o ubytování trvající alespoÀ
do 30. 6. a v délce minimálnû 30 dnÛ, platí
koeficient 1,0.
** Sleva pﬁi celoroãním ubytování odpovídá odpu‰tûní platby za posledních 30
dnÛ ubytování,
Principy tohoto zpÛsobu stanovení cen
byly umoÏnûny Zmûnou ¤ádu vysoko‰kolské koleje schválenou na zasedání
Akademického senátu UK dne 1. dubna
2005 a konkrétní hodnoty byly stanoveny
opatﬁením rektora, které AS UK projednal 13. kvûtna 2005. Schválená zmûna
ﬁádu souãasnû pﬁinesla nûkterá zjednodu‰ení v systému ubytování, která by
mûla zefektivnit proces podávání
a vyhodnocování Ïádostí, za jist˘ch podmínek umoÏnit studentu zÛstat na koleji
v daném akademickém roce i po ukonãení studia apod.
Je zcela zﬁejmé, Ïe cílem UK a zejména
Kolejí a menz musí b˘t vytváﬁení takov˘ch podmínek, které i v nov˘ch

cenov˘ch podmínkách zachovají konkurenceschopnost kolejí, i kdyÏ zejména
u nûkter˘ch objektÛ je vzhledem k jejich
stavu (a problematiãnosti preferování
a návratnosti velk˘ch investiãních rekonstrukcí) dal‰í vyuÏití pﬁi malém zájmu
studentÛ váÏnou otázkou.
Jak dál
Univerzita Karlova má nyní za sebou pﬁípravné kroky, které si reforma dotací na
ubytování vynutila. Jejich konkrétní
podoba je v˘sledkem mnoh˘ch diskusí,
jednání a zejména práce mnoha osob,
ãlenÛ Sociální komise AS UK, Grémia
kolejních rad, ãlenÛ Akademického
senátu UK, fakultních senátÛ i dal‰ích. Za
toto nasazení je zcela namístû v‰em
zúãastnûn˘m podûkovat.
Vedle pﬁípravy tûchto krokÛ se stupÀovalo spoleãné úsilí vedení UK a AS UK za
podpory dal‰ích orgánÛ UK a fakult
o zmûnu ministersk˘ch kritérií pro rozdûlování dotací na ubytovací stipendia,
stejnû tak zapoãala jednání o nav˘‰ení
prostﬁedkÛ na tato stipendia. Dal‰ím problémem, kter˘ vyvstal v nedávné dobû, je
snaha omezit autonomii vysok˘ch ‰kol
pﬁi rozdûlování prostﬁedkÛ na stipendia
s tím, Ïe by byly povinny se ﬁídit ministersk˘mi kritérii. V tuto chvíli je tûÏké
odhadnout v˘sledek v‰ech bûÏících jednání, nicménû se zdá, Ïe alespoÀ nûkter˘ch
pozitivních v˘sledkÛ by mûlo b˘t dosaÏeno. Stranou v‰ak nemohou zÛstat i dal‰í
koncepãní otázky sociálního zabezpeãení
studentÛ, které reforma dotací na ubytování vyvolala nebo akcentovala.
Podzim 2005 i cel˘ akademick˘ rok
2005/06 bude první zkou‰kou provozování kolejí v nov˘ch podmínkách, stejnû
tak budou k dispozici první zku‰enosti
s rozdûlováním ubytovacích stipendií.
Budeme znát poptávku po jednotliv˘ch
objektech kolejí, skuteãn˘ poãet sociálnû
slab˘ch studentÛ na UK a dal‰í údaje,
které teì bylo moÏné pouze odhadovat.
Není pochyb o tom, Ïe zvolenou cestu
bude nutné nûjak˘m zpÛsobem korigovat, pﬁiãemÏ shoda na tûchto opravách
bude muset opût b˘t dána ‰irok˘mi diskusemi na pÛdû relevantních orgánÛ
univerzity, ve které jsou i budou vítáni
i dal‰í ãlenové akademické obce UK.
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J A K N E B ¯ T D O N E M Q U I J OT E M …

Jak mÛÏou studenti ovlivnit chod fakult
potaÏmo univerzity aktivní úãastí v akademick˘ch senátech? Jsou dvû moÏnosti, jak
odpovûdût. Buì pﬁem˘‰let o tom, jaké
moÏnosti ovlivÀovat dûní na fakultách
nabízí akademické samosprávné instituce
a nebo uvaÏovat nad tím, jaké moÏnosti si
studenti vytváﬁí sami. Jin˘mi slovy, zda
studenti vÛbec projevují vÛli podílet se na
osudu sv˘ch fakult.
âe‰tí studenti mají ve srovnání s pomûry
na univerzitách v jin˘ch evropsk˘ch
zemích neobvykle velké moÏnosti, jak se
zapojit pﬁímo do ﬁe‰ení praktick˘ch záleÏitostí fakulty ãi univerzity.Tyto moÏnosti
pﬁitom vychází ze stávajícího uspoﬁádání
samosprávy akademické obce. Na rozdíl
od zahraniãních mají ãeské univerzity
samosprávu, která je tvoﬁena akademick˘mi senáty, v nichÏ zasedají studenti. Ti
mají díky svému rovnoprávnému postavení pﬁím˘ podíl na rozhodování.
S mírnou dávkou nadsázky ﬁeãeno, studenti evropsk˘ch zemí nám mohou
závidût nejen to, Ïe podstatu samosprávy
tvoﬁí akademické senáty se siln˘mi pravomocemi, ale pﬁedev‰ím, Ïe není v˘jimkou,
kdyÏ studenti obsazují aÏ 50 % senátorsk˘ch kﬁesel. Díku tomu mohou více ãi
ménû pﬁímo ovlivÀovat napﬁíklad volbu
dûkana nebo tvorbu a podobu vnitﬁních
pﬁedpisÛ. Co je v‰ak moÏná nejdÛleÏitûj‰í,
je to, Ïe je tím dána moÏnost veﬁejnû
pojmenovávat problémy t˘kající se akademické obce. Student‰tí senátoﬁi ãasto
prosazují banálnûj‰í vûci, jako je umístûní
automatu na kávu, ale ovlivÀují i zásadnûj‰í
vûci jako napﬁíklad sloÏení dûkansk˘ch
kolegií.
Takto nastavené instituce daly studentÛm
‰iroké moÏnosti a tak se míra zastoupení
studentÛ v akademick˘ch senátech stále
ãastûji stává terãem kritiky. Pﬁitom za
pomûr studentÛ v akademick˘ch senátech nevdûãíme stﬁedovûk˘m tradicím,
ale politické náladû panující po roce 1989,

která z pochopiteln˘ch dÛvodÛ dala velk˘
prostor studentskému prvku, a tedy vlastnostem, které studentstvo charakterizují.
Pochybnosti o míﬁe zastoupení studentÛ
v akademick˘ch senátech pﬁitom velmi
ãasto vychází z ﬁad vysoce postaven˘ch
ãlenÛ akademické obce. MoÏná i to je
dÛvodem, proã se v politick˘ch kruzích
zaãíná hovoﬁit o zmûnû vysoko‰kolského
zákona, která bude smûﬁovat k redukci
pomûru kﬁesel studentÛ vÛãi pedagogÛm.
ZdrÏím se hodnocení, zda je ãíseln˘
pomûr zastoupení studentÛ v senátech
správn˘ ãi nikoli. Domnívám se v‰ak, Ïe
urãit˘m pozitivem je právû pﬁímé zúãastnûní
studentÛ
v
samosprávn˘ch
institucích.V tom se odli‰ujeme od západoevropsk˘ch zemí, kde studenti tradiãnû
ovlivÀují dûní na vysok˘ch ‰kolách prostﬁednictvím „studentsk˘ch odborÛ“, coÏ
jsou organizace spí‰e nátlakového charakteru.
Mohli bychom pﬁedpokládat, Ïe vytvoﬁení
institucí poskytujících ‰irokou moÏnost
zapojit se do správy vûcí veﬁejn˘ch
povede zákonitû k aktivitû akademick˘ch
obãanÛ, a tedy i studentÛ. BohuÏel vût‰inou je opak pravdou a jak se zdá, reálné
fungování v tomto smyslu bude zﬁejmû
otázkou del‰ího v˘voje.
Pﬁi srovnání se zahraniãím se karta
v tomto bodû obrací. Tentokrát mohou
ãe‰tí studenti závidût kolegÛm za hranicemi. Pravdûpodobnû v dÛsledku na‰í
zku‰enosti, kterou pﬁedstavuje ãtyﬁicetiletá
neexistence
akademického
spolkového Ïivota, ale i nelehká situace
na‰eho vysokého ‰kolství, pﬁistupujeme
na rozdíl od nich ke sv˘m alma mater do
znaãné míry chladnû a bez pozitivních
emocí. Necítíme pocit sounáleÏitosti.
Z toho pak plyne i znaãná lhostejnost
vÛãi problémÛm na‰ich ‰kol, která vede
k paradoxní situaci, kdy jako studenti
nejsme schopni ﬁe‰it ani problémy, které
se nás pﬁímo t˘kají. Mal˘ zájem o dûní na

FOTO: ARCHIV UK

Marek Hilsner, pﬁedseda AS 1. LF UK se snaÏí pﬁiblíÏit, jak je to s moÏnostmi studentÛ ovlivnit chod fakult
respektive univerzity.

fakultách dokresluje jiÏ tradiãnû nízk˘
poãet hlasujících v akademick˘ch volbách,
které se ãasto musí pro malou volební
úãast aÏ tﬁikrát opakovat. Jako dÛsledek
pasivity voliãÛ pak zákonitû pﬁichází i pasivita zvolen˘ch zástupcÛ. Není totiÏ
v˘jimkou, Ïe studentsk˘ senátor bûhem
svého tﬁíletého volebního období obdrÏí
ménû neÏ tﬁi podnûty k ﬁe‰ení.
Na druhou stranu nad‰enec, kter˘ se
pokusí proniknout do nûjakého problému, nejednou narazí na bariéru
neochoty mûnit zabûhané poﬁádky.
Nad‰ení pak pﬁirozenû opadává, a snaha
nûãeho dosáhnout pﬁipomíná donkichotsk˘ boj s vûtrn˘mi ml˘ny.
MoÏnost jak neb˘t Donem Quijotem
vidím ve vzájemné, na nejrÛznûj‰ích úrovních budované podpoﬁe mezi studenty
i uãiteli, která vyrÛstá z pozitivního vztahu
ke sv˘m fakultám i univerzitû. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe jedinû takov˘ vztah je
základním zdrojem ochoty a vÛle svou
prací pﬁispût k duchovní i materiální prosperitû své alma mater. A proto uchopme
moÏnosti, které nám byly dány; souãasná
doba nám to umoÏÀuje!
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P ¤ Í M É D OTAC E
Josef Zlomek (MFF UK), bydlí na koleji 17. listopadu a je s kvalitou ubytování spokojen˘.
Na pﬁedná‰ky dojíÏdí na Malou Stranu, ale nepovaÏuje to za problém.

Jak˘ je Vás názor na stávající podobou
reformy pﬁidûlování prostﬁedkÛ na ubytování vysoko‰kolákÛ?
Zlomek: Reforma dotací na ubytování,
která zavádí systém, kdy studenti dostávají
peníze takﬁíkajíc pﬁímo na ruku, je v principu správná. Av‰ak se souãasnou podobou reformy jsou spojeny dva problémy.
Za prvé je UK po‰kozována nev˘hodn˘mi
kritérii stanoven˘mi ministerstvem ‰kolství, a druh˘m, neménû v˘znamn˘m
problémem je pﬁerozdûlení tûchto omezen˘ch finanãních prostﬁedkÛ v rámci UK.
¤eháãek: Shodneme se na tom, Ïe systém
pﬁím˘ch dotací je lep‰í, neÏ kdyÏ byly
dotace pﬁidûlovány na lÛÏko na koleji.
Problém je v kritériích pro vyplácení
dotace na ubytování veﬁejn˘m vysok˘m
‰kolám, které nastavilo ministerstvo ‰kolství ve spolupráci se Studentskou radou
RV·. Nûkterá kritéria totiÏ na‰i univerzitu
vyslovenû po‰kozují. Jde o tzv. kritérium
studijního programu, kdy ministerstvo
vyplácí finanãní prostﬁedky jen na studenta,
studujícího v prvním studijním programu,
nikoli na studenta, kter˘ studuje v druhém
nebo dal‰ím studijním programu. TakÏe na
studenta, kter˘ nebyl pﬁijat ke studiu na
UK na první pokus, hlásí se k nám opakovanû a v mezidobí studuje na jiné vysoké
‰kole, nedostane univerzita Ïádné peníze.
Dále je to kritérium tzv. trvalého bydli‰tû,
kdy veﬁejná vysoká ‰kola nedostane
finanãní prostﬁedky na studenty, kteﬁí mají
trvalé bydli‰tû v okrese (nebo v hlavním
mûstû), ve kterém je sídlo V·.
Jak by se mûly rozdûlit finanãní prostﬁedky,
které univerzita dostane?
¤eháãek: V rámci nov˘ch kritérií dostane
UK ve srovnání s minul˘m rokem v˘raznû
ménû finanãních prostﬁedkÛ. A tuto relativnû malou ãástku musí pﬁerozdûlit.
V pÛvodním návrhu Stipendijního ﬁádu UK
se pﬁedpokládalo, Ïe finanãní prostﬁedky
by byly rozdûleny mezi sociálnû slabé studenty a studenty doktorsk˘ch studijních
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programÛ v prezenãní formû studia.
Pﬁípadné zbylé prostﬁedky by byly rozdûleny podle prospûchov˘ch kritérií mezi
studenty bakaláﬁsk˘ch a magistersk˘ch
studijních programÛ.Tento návrh v‰ak 1. 4.
2005 nepro‰el a rektor pﬁedloÏil nov˘
návrh stipendijního ﬁádu, kter˘ vychází
opût z my‰lenky, Ïe je tﬁeba zv˘hodnit
sociálnû slabé studenty, ale jiÏ zde není
zachováno privilegované postavení pro
interní doktorandy a pregraduální studenty dosahující v˘born˘ch v˘sledkÛ.
Zlomek: Podle údajÛ z ministerstva by
UK podle nového systému v tomto roce
dostala 93 milionÛ místo 117 milionÛ,
takÏe situace je sice hor‰í, ale ne aÏ tak krizová, jak tvrdí pan ¤eháãek. Myslím, Ïe
dotaci na ubytování by mûli dostávat
pouze ti studenti, kteﬁí mají kvÛli studiu
vy‰‰í náklady na ubytování, neÏ kdyby
nestudovali. Alternativní návrh na rozdûlení dotací na ubytování chtûl rozdûlit
peníze mezi studenty, kteﬁí splÀují ministerská kritéria s v˘jimkou kritéria prvního
studia, a zv˘hodnit sociálnû slab‰í studenty.
Aãkoli jsem postgraduální student, jsem
zásadnû proti zv˘hodÀování postgraduálních studentÛ nad rámec magistersk˘ch
a bakaláﬁsk˘ch studentÛ. Postgraduální studenti pobírají doktorandské stipendium,
granty, a také mají v˘raznû lep‰í pozici na
trhu práce, kdyby si chtûli pﬁivydûlat nûjaké
peníze na brigádû. Magister‰tí a bakaláﬁ‰tí
studenti, obzvlá‰tû ti, kteﬁí nastoupí do prvního roãníku, jsou na tom mnohem hÛﬁ.
¤eháãek: I kdyÏ nejsem postgraduální
student, jsem pro podporu interních doktorandÛ. Zamûﬁení univerzity na vûdu
a v˘zkum by se mûlo projevit v podpoﬁe
mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ, tedy
i interních doktorandÛ, ze v‰ech prostﬁedkÛ, ze kter˘ch je to moÏné. To platí
i pro podporu vynikajících studentÛ bakaláﬁsk˘ch a magistersk˘ch studijních
programÛ.
Zlomek: Souhlasím, Ïe by se postgradu-

ální studenti mûli podporovat. Ale peníze
by se mûly získávat z jin˘ch zdrojÛ,
neÏ z dotace na ubytování poskytnuté
ministerstvem pro bakaláﬁské a magisterské studenty, napﬁíklad vût‰ím zapojením
do grantov˘ch projektÛ apod.
Rozhodnû bychom se mûli snaÏit, aby se
sociálnû slab‰ím podmínky nezhor‰ily, pro-

NA UK
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Oldﬁich ¤eháãek (PF UK), bydlí na koleji Arno‰ta z Pardubic a i on je s kvalitou ubytování spokojen˘.
Nejvût‰í v˘hodou této koleje je podle jeho názoru umístûní v centru mûsta Prahy.

toÏe na nû reforma dotací na ubytování
dolehne nejvíce. Ale na druhou stranu
bychom nemûli tím, Ïe nûkteré skupinû
studentÛ Ïivotní podmínky v˘raznû zlep‰íme, jin˘m situaci naopak v˘raznû zhor‰it.
Sociálnû slab‰í studenti mají moÏnost Ïádat
o sociální stipendia, mohou Ïádat také
rÛzné nadace o finanãní podporu.

Dotace na podporu ubytování by se mûla
pouÏít k tomu, k ãemu je urãena, totiÏ jako
pﬁíspûvek na ubytování pro studenty, kteﬁí
si musí hledat ubytování v místû studia.
Av‰ak kdyby se prostﬁedky rozdûlovaly
tak, jak ﬁíkal pan kolega, jednalo by se prakticky o sociální a doktorandská stipendia,
pﬁestoÏe by to formálnû poﬁád byla stipendia na podporu ubytování.
¤eháãek: Já zastávám tezi, Ïe sociální situaci studentÛ, jejichÏ rodinn˘ pﬁíjem je do
1,1 násobku Ïivotního minima, resp. do 1,8
násobku tohoto minima, je tﬁeba vylep‰ovat. A pokud UK bude mít prostﬁedky,
jsem pro to, aby sociálnû slabí a doktorandi
dostali stipendia v maximálnû moÏné míﬁe.
Nevidím dÛvod, proã by mûla b˘t vytváﬁena urãitá ghetta sociálnû slab˘ch na
levn˘ch kolejích typu Hvûzda nebo Vûtrník.
Zlomek: Slova o ghettech jsou moc silná.
Navíc cena kolejí nebude neodpovídat kvalitû ubytování, ale nákladÛm. Sociálnû slab‰í
také ve velké míﬁe podporuje stát, zrovna
kategorii do 1,1 násobku Ïivotního minima
podporuje velmi v˘raznû. Tím se vlastnû
vytváﬁí sociální past, protoÏe sociálnû slab‰í
si nemohou vydûlat o pár stovek víc, neboÈ
by pﬁi‰li o mnohem víc na sociálních dávkách. Kdyby stipendia na podporu
ubytování pro sociálnû slabé pﬁekroãila
urãitou v˘‰i, tak by – pokud by se nezmûnil zákon – o sociální dávky pﬁi‰li.
¤eháãek: Tak k tomu mÛÏu ﬁíct, Ïe o toto
stipendium bude tﬁeba poÏádat. TakÏe
pokud by mûli sociálnû slabí pocit, Ïe je
tímto po‰kozujeme, tak o nû nemusí Ïádat.
Zlomek: Je dobﬁe, Ïe se o toto stipendium bude Ïádat, ale nic to nemûní na
argumentu sociální pasti.
¤eháãek: To je hlub‰í problém, kter˘ se
t˘ká spí‰e státní politiky zamûstnanosti.
Nov˘ návrh stipendijního ﬁádu je postaven
tak, Ïe jsou zv˘hodnûni sociálnû slabí
a zbylé prostﬁedky se rozdûlí mezi v‰echny
ostatní studenty, kteﬁí splÀují základní kritéria, jako je napﬁ. prezenãní forma studia.

A teì je otázkou, jaká suma by byla pro
tyto studenty je‰tû zajímavá. Pokud by na
nû zbyla zanedbatelná finanãní ãástka, tak
se domnívám, Ïe ztrácí smysl, aby bylo
vyplaceno studentovi stipendium na podporu ubytování tﬁeba ve v˘‰i 150 korun.To
není ani stipendium vyuÏitelné na
cestovné.
Zlomek: Doufám, Ïe nakonec stipendium
bude vy‰‰í neÏ 150 Kã. Ale i tûch 150
korun jsou obûdy v menze na t˘den, takÏe
nûjak˘ smysl to má.
¤eháãek: Ale v tom pﬁípadû se bude jednat o stipendium na jídlo a nemá smysl
naz˘vat je stipendiem na podporu ubytování.
Zlomek: Tady jde právû o to, Ïe kdyÏ se
„pﬁíli‰ mnoho“ penûz vyplatí mezi privilegované skupiny, tak pak na ostatní zbude
málo a budou prakticky „okradeni“. Také
jste ﬁíkal, Ïe se divíte, proã ten návrh
1. dubna nebyl schválen. Pﬁedtím probíhaly
schÛzky nûkter˘ch ãlenÛ sociální komise
se studenty na rÛzn˘ch kolejích. Na tûchto
schÛzkách zazníval od studentÛ velk˘
odpor k navrhovanému ﬁe‰ení. Alternativní návrh chtûl zv˘hodnit sociálnû slabé
tak, Ïe by pobírali napﬁ. dvojnásobek v˘‰e
stipendia neÏ ostatní. Pokud poãítáme
s tím, Ïe by UK dostávala na stipendia
80 milionÛ roãnû, v˘‰e stipendia by byla
cca 800 Kã pro sociálnû slabé a 400 Kã pro
ostatní.
¤eháãek: Jak jsem ﬁíkal, pro nás je klíãové, aby za prvé byli zv˘hodnûni sociálnû
slabí – a to v˘raznûj‰ím zpÛsobem, neÏ
bylo nastínûno v alternativním návrhu
a aby za druhé byl pﬁijat stipendijní ﬁád. Je
ale tﬁeba taky vidût, Ïe stipendijní ﬁád tyto
záleÏitosti vymezuje pouze rámcovû.
Zlomek: Stipendijní ﬁád stanovuje mantinely, ve kter˘ch se budoucí opatﬁení
rektora mÛÏe pohybovat, a právû pomocí
tûchto mantinelÛ se mÛÏe ovlivnit, jak se
nakonec budou vyplácet stipendia.
¤eháãek: Ano, ale jen obecnû.
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A K A D E M I C K ¯ S E N ÁT A J E H O DV ù K U R I E
Akademick˘ senát má dvû kurie, coÏ je dobﬁe známo – a nûkdy bylo sly‰et hlasy, zda rovnomûrné zastoupení
obou skupin je úãelné (studenti se více stﬁídají, nejsou vÏdy ve zkou‰kovém období v plném poãtu, atd.).
S tímto názorem se setkáme vût‰inou tam, kde pohled na akademick˘ senát je ovlivnûn ponûkud
jednostrann˘m chápáním principÛ ãinnosti tohoto univerzitního orgánu.

Uãitelé mají bezesporu ﬁadu dobﬁe zaÏit˘ch zku‰eností, znají potﬁeby sv˘ch fakult
a oborÛ, vidí svá pracovi‰tû uÏ dnes také
optikou partnersk˘ch pracovi‰È v cizinû,
optikou evropskou, nûkteﬁí i svûtovou.
Dovedou srovnávat, cítí, co je v jednotliv˘ch oborech skuteãnû kvalitní, s ãím lze
v zahraniãí se ctí obstát, kde jsme pﬁípadnû i trochu lep‰í, nebo naopak, kde
je‰tû znatelnûji dobíháme. Znají i univerzitu z pohledu b˘valého studenta,
studenta, kter˘ se ov‰em od na‰eho
dne‰ního dorostu podstatnû li‰í prakticky
ve v‰ech smûrech. A tady právû zaãíná
zajímavá spolupráce ve spoleãném t˘mu.
Studenti nechodí jenom na plenární zasedání, jsou plnû zastoupeni ve v‰ech
komisích AS, nûkter˘m komisím i pﬁedsedají a jejich názory umoÏÀují dostávat se
v této práci spoleãnû s uãiteli k ﬁe‰ení

ãasto svízeln˘ch a dlouhodob˘ch problémÛ nazíran˘ch z nejrÛznûj‰ích úhlÛ.
V diskusích se postupnû ujasÀují a nacházejí potﬁebná v˘chodiska a nakonec
i ﬁe‰ení. Bez v˘mûny názorÛ, ujasÀování
postojÛ a stanovisek, bez oboustranné
zasvûcenosti, ale také tolerance by nebyla
práce senátu vÛbec moÏná.
Chvil, kdy je alespoÀ na ãas ﬁada problémÛ koneãnû vyﬁe‰ena, je vût‰inou
málo a období, kdy se zdá b˘t situace
neﬁe‰itelná, je tﬁeba ﬁe‰it jako v kaÏdém
tûlese, aÈ uÏ se jedná o sportovní t˘m,
orchestr ãi komorní soubor. Sportovní
t˘m má cíl jednoznaãn˘ – musí vyhrát,
hudební tûleso musí podat maximální
umûleck˘ v˘kon – spoleãné je jedno: na
palubovce, na ledû ãi v koncertním sále
musí kaÏd˘ dokonale znát svÛj part a snaÏit se, aby spoleãná souhra vedla

k maximálnímu v˘sledku. A tak i pﬁi jednání senátorÛ jde jen o to, aby spoleãná
diskuse dokázala vÏdy objasnit, co je
v daném pﬁípadû oním cílem – pak uÏ,
podobnû jako ve sportu ãi na pódiu, se
kaÏd˘ musí snaÏit sv˘m nejlep‰ím nápadem pﬁispût k tomu, aby se zápas s ãasem,
tûÏkopádn˘mi pﬁedpisy, lhostejností,
nezájmem a nûkdy jen s nedostatkem
fantazie vyhrál.
Souhra ve sportu a v umûleckém svûtû, aÈ
uÏ jde o koncert nebo divadlo, je dána
vlastní vahou umûleckého nebo sportovního tûlesa, které je sloÏeno z vybran˘ch
osobností, sólistÛ, ale v‰ichni jsou
v daném t˘mu pro to, aby jejich spoleãn˘
v˘kon byl vynikající – a z mnoha situací
vidíme, Ïe vût‰ina senátorÛ svou roli v AS
právû takto chápe.
Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

AKTUÁLNù ZE SENÁTU
Akademick˘ senát UK na svém zasedání dne 3. ãervna 2005 schválil Zmûnu Stipendijního ﬁádu UK, která umoÏÀuje studentÛm univerzity
vyplácet takzvaná ubytovací stipendia. Podle schváleného návrhu budou tato stipendia vyplácena studentÛm, kteﬁí splÀují následující podmínky:
- studují v prezenãní formû studia
- nemají studium pﬁeru‰eno
- nejsou samoplátci studující v cizím jazyce
- ve své historii mají nejv˘‰e dvû neúspû‰ná studia
- v Ïádném ze soubûÏnû studovan˘ch studijních programÛ nepﬁesáhli standardní dobu studia nav˘‰enou o více neÏ jeden rok
- nebûÏí jim lhÛta k osvûdãení pﬁi podmínûném vylouãení ze studia
V rámci tûchto podmínek bude stipendium vypláceno prioritnû sociálnû slab˘m studentÛm v zaruãené v˘‰i pro dan˘ akademick˘ rok a dále
v‰em studentÛm tak, aby pﬁidûlená dotace byla vyãerpána. Sociálnû slab˘m studentÛm bude stipendium vypláceno mûsíãnû, ostatním ãtvrtletnû. StudentÛm doktorsk˘ch studijních programÛ bude stipendium vypláceno po bodu celého akademického roku, ostatním studentÛm po
dobu deseti mûsícÛ.Vlastní postup podávání a vyﬁizování Ïádostí o stipendia na podporu ubytování bude pﬁipraven bûhem léta a zveﬁejnûn
po projednání v AS UK na zaãátku ﬁíjna 2005. Schválená Zmûna Stipendijního ﬁádu je‰tû podléhá registraci Ministerstvem ‰kolství.
AS UK dále pﬁijal následující usnesení, které se t˘ká rozdûlování dotace vysok˘ch ‰kolám na ubytovací stipendia:
„AS UK navrhuje proporcionální rozdûlení prostﬁedkÛ na ubytování mezi vysoké ‰koly jedin˘m kritériem by mûl b˘t podíl vysoké ‰koly na celkovém pﬁepoãteném poãtu studentÛ pﬁi zahrnutí pouze studentÛ v prezenãní formû studia. MoÏn˘m omezením je vylouãení tûch studentÛ,
kter˘m vznikla povinnost platit poplatky podle § 58 odst. 3 zákona o vysok˘ch ‰kolách.V pﬁípadû soubûÏného studia na více ‰kolách by mohla
kaÏdá vysoká ‰kola dostat pomûrnou ãást dotace. Prostﬁedky by byly úãelovû urãeny na stipendia studentÛ.“
A jednou z událostí, která je‰tû musí b˘t zaznamenána, jsou volby, které probûhly rovnûÏ dne 3.6. – nov˘m pﬁedsedou AS UK byl zvolen
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. z MFF UK poté co se dosavadní pﬁedseda Prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc. vzdal funkce v senátu.
Redakce ãasopisu FORUM
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KOLEJNÍ RADA ANEB SAMOSPRÁVN¯ ORGÁN
STUDENTÒ UBYTOVAN¯CH NA KOLEJÍCH

FOTO: ARCHIV UK

Ján Baran (MFF UK) a Ondﬁej Kuda (PﬁF UK) nás seznámí s ãinností Kolejní rady,
samosprávného orgánu studentÛ ubytovan˘ch na kolejích

Kolejní rady (KR) jsou samosprávn˘m orgánem studentÛ ubytovan˘ch na kolejích
a zprostﬁedkovávají komunikaci mezi studenty ubytovan˘mi na koleji a vedením
koleje, vedením správy kolejí, pﬁípadnû vedením univerzity. âleny KR jsou ubytovaní
studenti,kteﬁí jsou voleni na dvouleté funkãní
období. Status kolejní rady je vymezen
v ¤ádu vysoko‰kolské koleje UK v Praze.
Co kolejní rada dûlá
V rámci mateﬁské koleje mluví KR do
mnoha vûcí. Je dobr˘m pravidlem, Ïe kaÏd˘
vût‰í nákup vedoucí koleje konzultuje s KR.
Delegáti KR se také úãastní navazujících
v˘bûrov˘ch ﬁízení. Jako ãlovûk, kter˘ spí na
kolejních postelích a uãí se pﬁi svûtle kolejních lampiãek, ví, které vûci jsou pro
ubytování studenta dÛleÏité, a ve spolupráci
s vedoucím koleje se snaÏí najít optimální
pomûr mezi kvalitou a cenou nového vybavení.
Kolejní rada se téÏ vyjadﬁuje k cenám rÛzn˘ch sluÏeb, které jsou poskytovány
v souvislosti s ubytováním studentÛ. Jedná
se napﬁíklad o pÛjãování vysavaãÛ, praãek,
vyuÏívání televizních místností ãi prádelen.

KR se vyjadﬁuje téÏ k vyuÏití kolejních prostor. Na jedné stranû je to zﬁizování
a provoz studoven a spoleãensk˘ch místností, na druhé pronájem prostor
komerãním firmám. Pokud studenti chtûjí
ve spoleãenské místnosti hrát radûji stolní
fotbal neÏ stolní tenis, obrátí se na KR, která
tento návrh projedná s vedoucím koleje.
Pokud mají studenti v posilovnû málo tûÏk˘ch závaÏí, obrátí se na KR a ta s vedoucí
koleje domluví dokoupení vybavení. Nûkteﬁí
studenti by chtûli hudební místnost s klavírem, jiní kuﬁárnu.V‰echny tyto podnûty ﬁe‰í
kolejní rada.
Samostatnou kapitolou je pronájem prostoru koleje komerãním firmám. Z této
ãinnosti kolej získá peníze, díky nimÏ mÛÏe
nakoupit napﬁíklad nové vybavení. âasto se
podaﬁí pronajmout prostory firmám, které
svou ãinností budou slouÏit studentÛm.
Jedná se o zábavní podniky (kluby, restaurace) nebo o zaﬁízení, kde se studenti
mohou najíst nebo si nakoupit potraviny.
Návrhu na podobné vyuÏití kolejních prostor a následném v˘bûru konkrétní firmy se
také úãastní KR.
Nûkdy se stane, Ïe se studenti mezi sebou
nepohodnou nebo Ïe poru‰í kolejní ﬁád.
Kolejní rada potom ve spolupráci s vedoucí
koleje uspoﬁádá disciplinární ﬁízení
a navrhne adekvátní postih pﬁípadn˘m ru‰itelÛm noãního klidu, naãerno ubytovan˘m
studentÛm nebo v˘trÏníkÛm.
Jak vypl˘vá z pﬁedchozích pﬁíkladÛ, kolejní
rada se vyjadﬁuje k vlastnímu hospodaﬁení
koleje. Je vhodné je‰tû vzpomenout, Ïe KR
má od pﬁí‰tího akademického roku právo
nahlíÏet do úãetnictví koleje a kontrolovat
tak její hospodaﬁení. Tato pravomoc je
velmi dÛleÏitá, protoÏe studenti mohou mít
dokonal˘ pﬁehled o tom, jak kolej hospodaﬁí
a proã je cena za ubytování na jejich koleji
taková, jaká je.
Letos naposledy kolejní rady zaji‰Èují rezervace pokojÛ na pﬁí‰tí rok. Od pﬁí‰tího roku
by mûl b˘t rezervaãní systém souãástí uby-

tovacího systému Ma‰inka; o budoucím
algoritmu diskutovali pﬁedsedové kolejních
rad na zasedání Grémia kolejních rad.
Grémium kolejních rad
Nadﬁazen˘m orgánem kolejní rady je
Grémium kolejních rad (GKR). âleny grémia jsou pﬁedsedové kolejních rad. GKR
ﬁe‰í problémy, které se t˘kají nûkolika kolejí
nebo kolejí UK jako celku. Stejnû jako KR
spolupracuje s vedoucí mateﬁské koleje,
grémium spolupracuje s vedením Kolejí
a menz (KaM). Vyjadﬁuje se k materiálÛm,
které mu pﬁedloÏí ﬁeditelství KaM, Sociální
komise AS UK nebo jiné orgány univerzity.
Mezi tyto materiály patﬁí velmi dÛleÏité
dokumenty jako Zásady ubytování na akademick˘ rok, Zásady pro letní ubytování
nebo ¤ád vysoko‰kolské koleje. GKR se
vyjadﬁuje téÏ k v˘‰i kolejného, algoritmu pﬁidûlování kolejí a systému ubytovávání.
âlenové GKR se podíleli napﬁíklad na
ﬁe‰ení podzimních problémÛ s placením
inkasa, úãastnili se zasedání Sociální komise
AS UK ohlednû provedení reformy ubytování na kolejích UK. âlenem GKR je téÏ
pﬁedseda Sociální komise AS UK, ãímÏ je
zaji‰tûna tûsná spolupráce obou orgánÛ ve
vûcech ubytování.
Závûrem…
âlenem kolejní rady mÛÏe b˘t jen ãlovûk,
kter˘ je ochotn˘ dobrovolnû (a zadarmo)
vûnovat svÛj ãas ve prospûch ostatních ubytovan˘ch studentÛ. V opaãném pﬁípadû
práce v kolejní radû postrádá smysl. Pﬁi své
práci získá vhled do fungování institucí,
zku‰enosti s organizováním projektÛ
a kolektivu a hlavnû aktuální informace.
BohuÏel není mnoho lidí, kteﬁí by chtûli pracovat v KR, protoÏe to s sebou nese
spoustu starostí a málo radosti. Jako pﬁi
kaÏdé práci s lidmi a pro lidi se setkáte
nejãastûji s kritikou od nedostateãnû informovan˘ch studentÛ, ale o to více potû‰í,
kdyÏ nám nûkdo podûkuje.
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„To je tak. Na zaãátku se dohodnou urãitá
pravidla a ta se musí dodrÏet a pak to
víceménû funguje. Nám se tﬁeba za
poslední dobu nestalo nic, co by svûdãilo
o opaku. Snad jen Amirek nám pﬁed pár
t˘dny rozbil okno,“ prohodí Josef
Homola, vedoucí správy koleje Kajetánka,
a pokyne smûrem k nûkolika Ïidlím
u dlouhého stolu ze svûtlého dﬁeva. Pár
metrÛ za námi proudí studenti neru‰enû
po toãit˘ch schodech ke sv˘m doãasn˘m
domovÛm. Kráãí vût‰inou samotní a jen
obãas se do ticha ozvou z prvního patra
tóny klavíru. Je krátce po poledni, Ïivot
v útrobách kolejí zaãne naplno tepat aÏ
o hodnû pozdûji.
B˘val˘ vedoucí místní kolejní rady Michal
âern˘ se jiÏ pomalu s Kajetánkou louãí.
Co nevidût ukonãí studium na 3. lékaﬁské
fakultû Univerzity Karlovy a bude „rukovat“ na praxi. Teì nás ov‰em zve je‰tû
k exkurzi a hned nás chce vzít k poãítaãové uãebnû, kterou s nûkolika nad‰enci
z ﬁad studentÛ a s finanãní podporou
vedení zﬁídili z b˘valé kuchyÀky.
„NejdÛleÏitûj‰í je pro nás to, Ïe studenti
se podílejí na kaÏdém zásadnûj‰ím rozhodnutí, koneckoncÛ, je to hlavnû jejich
budova,“ k˘vne smûrem k Michalovi
Homola.
Za zamãen˘mi dveﬁmi
Kromû „poãítaãové kuchynû“ v jednom
z nejvy‰‰ích pater budovy fungují v ostatních patrech kuchynû skuteãné – jídelní.
Pﬁesnû v duchu Rousseauova „tûÏké je
u‰lechtile pﬁem˘‰let, kdyÏ pﬁem˘‰líme jen
nad tím, kde vzít chleba“ mÛÏete na kaÏdém studentském pokoji najít Ïelezné
zásoby konzerv, instantních tûstovin
a ãajÛ a to i pﬁesto, Ïe Kajetánka má
i svou vlastní menzu s kapacitou 170 míst.
Právû menza je v˘hodou, protoÏe o té si
na dal‰í, nepﬁíli‰ vzdálené, koleji Hvûzda
mohou nechat jen zdát. Na druhou stranu
jsou v‰ak jejich koleje zase vybavené
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kuchyÀsk˘m koutem, kter˘ pﬁipadá na
kaÏdou studentskou dvoubuÀku. „Já se tu
nauãila alespoÀ vaﬁit,“ smûje se jedna
z místních studentek a kdyÏ se zeptáme
po nûjak˘ch spoleãensk˘ch místnostech,
jen lehce pohodí hlavou smûrem ke druhému bloku. Druh˘ pavilon na Hvûzdû
k na‰emu pﬁekvapení pojme hned nûkolik
televizních místností, posilovnu a hernu
s kuleãníkem.
Vracíme se zpût na Kajetánku a klavír
v prvním patﬁe je stále sly‰et. KdyÏ ale
otevﬁeme dveﬁe, klavír utichne. Jedna
z místních studentek tu na‰la v poobûdních hodinách oázu klidu v jinak ru‰ném
mraveni‰ti. Na Kajetánce bydlí víc neÏ
tisíc studentÛ. „To je jedna z hlavních
nev˘hod bydlení na koleji, ãasto nemáte
dostatek soukromí a klidu a hodnû záleÏí
na ohledech spolubydlícího. Já bych v podnájmu pﬁesto bydlet nechtûl, tady jste
v centru dûní. Potﬁebujete nûjaké materiály do ‰koly, zaklepete naproti a máte je,“
vykládá nám Jiﬁí Va‰ek z Mariánsk˘ch
Lázní, kter˘ stejnû jako Michal studuje
medicínu.
Na národnost se nehledí
KaÏd˘ pokoj na koleji vypadá jinak. Hodnû
záleÏí na kaÏdém z podnájemníkÛ, v jakém
stylu si své království zaﬁídí. Základní
vybavení je ale stejné, na nábytek, leccos
pamatující, si kupodivu studenti nestûÏují.
Je libovolnû poskládateln˘ a nenároãn˘ na
prostor. „Tady na Kajetánce najdete klasické dvoupokojové buÀky, v kaÏdém
z pokojÛ je po jednom nebo dvou lÛÏkách,“ vysvûtluje nám Michal âern˘.
Michal tak pﬁibliÏuje model, kter˘ funguje
s drobnûj‰ími rozdíly na v‰ech kolejích.
Jeden pokoj se mÛÏe stát „základnou“
i více neÏ dvûma studentÛm, v takov˘ch
pﬁípadech se zatraktivÀuje pﬁedev‰ím
stránka finanãní.
Kolej Kajetánka je v provozu od konce
60. let. PÛvodnû slouÏila jako jeden
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Asi nejslavnûj‰ím nájemníkem studentské koleje Kajetánka je ·tûpán ·afránek. Dnes v‰ak uÏ z mnohopatrové
budovy básníci dávno zmizeli a jen ãas od ãasu tu spatﬁíte studenty, zahledûné do skript ãi zaãtené do ver‰Û.
A i kdyÏ je doba zdánlivû zcela jiná, ideály a starosti zÛstaly stejné.

z lep‰ích internátÛ pro zahraniãní studenty. Zvyk se zachoval dodnes, kromû
âechÛ tu bydlí i cizinci, napﬁíklad
v rámci v˘mûnn˘ch programÛ UK. Na
Hvûzdû také najdete více národností
neÏ jen ãeskou. „Jsou tu Slováci, studenti z Ukrajiny, Ruska, myslím, Ïe
i afriãtí studenti a Arabové. âechÛ je tu
ale drtivá vût‰ina, i kdyÏ na národnosti
se na kolejích nehledí,“ myslí si Jakub
Lustig, student Fakulty humanitních studií UK. „V poslední dobû se více mluvilo
o studentech ze Slovenska,“ vzpomíná
b˘val˘ „kolejní radní“ z Kajetánky. „Mûli
jsme tu na tohle téma dokonce veﬁejnou diskusi. To je dal‰í deviza kolejí,
studenti se tu mÛÏou snadno scházet ve
vût‰ím poãtu, kdyÏ je tﬁeba mluvit
o nûjakém problému,“ dodává Michal
âern˘.
V jednom z nejvy‰‰ích pater Kajetánky
bydlí Martin MuÏík. „Vidíte ten v˘hled?“
Martin ukazuje z okna pokoje. „Na podmínky si nemÛÏu stûÏovat, pro mû je to
tady bezkonkurenãní. Máme fajn okolí,
dobré vybavení pokoje a internet. Snad
dostanu stejnou kolej i pﬁí‰tí rok.“ doufá
Martin. O tom, Ïe by se z kolejí odstûhoval, tﬁeba do vlastního podnájmu, zatím
neuvaÏuje. Podobnû zatím pﬁem˘‰lí i studentka filosofické fakulty z koleje Hvûzda:
„Navíc, kde vám budou pÛjãovat vysavaã
nebo Ïehliãku, za praãku platím 60 Kã
mûsíãnû. V bytû bych si v‰echno musela
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kupovat,“ vysvûtluje ‰tíhlá ãernovláska.
Jak se ale vût‰ina studentÛ shoduje,
reforma financování kolejí mÛÏe mnohé
zmûnit.
Odkaz let normalizaãních
Kolejní komplexy se pot˘kají s podobn˘mi problémy, je to pﬁedev‰ím technick˘
stav, kter˘ po desítkách let nûkde více,
nûkde ménû ukazuje na nepﬁíli‰ prozíravé
stavební projekty normalizaãních let.
„Problémy tu jsou, to je pravda,“ ukazuje
vrátná na Hvûzdû k vlhkem vykreslen˘m
„mapám“ na stropû. „PotíÏe technického
rázu máme, potﬁebovali bychom udûlat
nové stoupaãky, vodu a odpady,“ ﬁíká ãlen
kolejní rady kolejí Hvûzda Martin âíÏek.
„Vûci se ale dûlají prÛbûÏnû, nedávno se
tu v jedné ãásti mûnila okna,“ dodává.
Na Kajetánce problém s okny ﬁe‰í také.
„To v‰ak není jen místní nedostatek. Jde
o problém obecného rázu a to nedostatku financí ve ‰kolství,“ myslí si Michal
âern˘. „Problémy ale zkrátka odpovídají
stáﬁí budov, nic nepﬁekonatelného to
není,“ dodává Michal a vysvûtluje, Ïe
v blízké dobû chce s nûkolika dal‰ími
„sousedy“ navrhnout vedení koleje nové
regulaãní kohouty na topení. „Snad v tom
nebude problém, dialog s vedením zatím
vÏdycky fungoval.“ A jako pﬁíklad nás
Michal koneãnû vede do jiÏ zmiÀované,
nedávno zﬁízené poãítaãové uãebny.
B˘valou kuchyÀku pﬁipomíná uÏ jen

odpadní v˘levka u dveﬁí. Pokud si poãítaãové pracovi‰tû pﬁedstavujete jako stroze
zaﬁízenou kanceláﬁ s nepﬁirozen˘m, ostr˘m svûtlem záﬁivek, tady byste nic
podobného nena‰li. Stûny místnosti jsou
rÛznobarevné, ‰ed˘ podklad spoleãnû se
závûsy na oknech poskytuje oãím pﬁíjemné pﬁí‰eﬁí. Stûny budovy poslouÏily
k miniv˘stavce souãástek ze star˘ch rozebran˘ch poãítaãÛ. „Místo si tu student
nemusí rezervovat, mÛÏe prostû pﬁijít
a sedût tu, jak dlouho chce, ale platí urãité
priority a pravidla. Pﬁednost mají ti, co
potﬁebují dûlat napﬁíklad na diplomové
nebo disertaãní práci. Na to dohlíÏí
správce, neboli Démon uãebny.“ vysvûtluje Michal âern˘, kter˘ pÛsobí i jako
správce poãítaãové sítû.
Heslem je on-line
Na Hvûzdû má v souãasné dobû polovina
kaÏdého bloku pﬁípojku k internetu,
zavádí se ale stále nové. Studenti tu za
kontakt s elektronick˘m svûtem platí 100
Kã za mûsíc. „Pﬁipojujeme se pﬁes
modem, není to nejrychlej‰í, ale na vybírání mailÛ a hledání informací to staãí,“
ﬁíká Kseniya, studentka Matematicko-fyzikální fakulty. Na druhém konci hlavního
mûsta, v areálu kolejí JiÏní mûsto, se pﬁipojení k internetu také pomalu roz‰iﬁuje.
„Máme ho uÏ od minulého roku, ‰lape to
rychle, pﬁíjemná je i lokální kolejní síÈ. Na
Otavû má pﬁipojení uÏ vût‰ina podnájem-

níkÛ, brzy ho mají mít v‰ichni,“ pﬁibliÏuje
situaci na koleji Otava Luká‰ Hrábek, student Fakulty sociálních vûd.
V areálu kolejí na JiÏním mûstû vzniklo
v podstatû malé studentské mûsteãko,
mezi budovami, nesoucími jména pﬁeváÏnû ãesk˘ch ﬁek, sídlí i Vysoká ‰kola
ekonomická. „Otava je sice pomûrnû
daleko od centra, je tu ale klid, Kunratick˘
les. A studentskou hospÛdkou, které tu
máme dvû, ãlovûk taky nepohrdne,“ ukazuje Luká‰ k jedné z kolejních budov.
SouÏití na koleji nefunguje stejnû jako
v jin˘ch panelov˘ch domech, nájemníci se
tu znají, snaÏí se vzájemnû si snad i víc
pomáhat. Pﬁes den jsou obyvatelé vysoko‰kolsk˘ch ubytoven roztrou‰eni po
pﬁedná‰kách, semináﬁích, Ïivot se tu probouzí pﬁedev‰ím vpodveãer. Studenti,
které minete pﬁes den, mají vût‰inou pﬁed
zkou‰kou, vylouãit nelze ani spoleãenskou
únavu z pﬁedchozího veãera.
Kolejní reÏim platí v podstatû v‰ude stejn˘.
Na kaÏdé budovû je vrátnice, kde se musí
náv‰tûvy pﬁi pﬁíchodu legitimovat a zapsat.
Mezi pÛlnocí a ãasn˘m ránem se kolej
zamyká. Pro noãní navrátilce to ale znamená
jen cinknutí na zvonek a pﬁedvedení úsmûvu,
podobnému tváﬁi na kolejní prÛkazce.
Pod schody, na kter˘ch pﬁed lety svût pﬁi‰el o básníky, se pﬁíli‰ nezmûnilo, alespoÀ
po té stránce, která vypovídá cosi o místním geniu loci.
Lucie Horáãková,Tomá‰ Sachr
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Se svûtem skript a poznámek z pﬁedná‰ek se na psacím stolu mísí svût hraãek a malovan˘ch obrázkÛ.
Slova jako postgraduál nebo disertaãní práce v nûm nic neznamenají, je to místo, kde kaÏd˘ problém vyﬁe‰í máma
nebo táta.Takov˘ch mikrosvûtÛ s mal˘mi dûtsk˘mi radostmi a velk˘mi starostmi dospûlosti je na koleji Hvûzda
na tﬁicet. ManÏelské buÀky tu neru‰enû spoãívají v poklidu v˘jimeãnosti, kterou jim bﬁevnovské pﬁístﬁe‰í,
v Praze jediné svého druhu, nabízí.

„My uÏ tu pomalu konãíme. âekáme dal‰í
dûÈátko, a to uÏ by bylo moc, neumím si to
v kombinaci se ‰kolou pﬁedstavit,“ sahá si na
zatím ploché bﬁí‰ko Lucie Lustigová,
maminka dvouleté Aniãky, která nás zamraãená se slzami v oãích pozoruje skrze
opûradlo Ïidle. Lucie je doktorandkou na
Vysoké ‰kole ekonomické, spolu s manÏelem Jakubem se na manÏelskou kolej
pﬁestûhovali z praÏského podnájmu.
„Je moc dÛleÏité, Ïe tu mÛÏeme b˘t spolu,
nevím, jak by to holky zvládaly samy. Takhle
se pokaÏdé domluvíme, aby tu s Aniãkou
nûkdo z nás byl,“ ﬁíká Jakub Lustig, kter˘ na
Univerzitû Karlovû studuje Fakultu humanitních studií.
Postel pro Aniãku
Lucie s Jakubem se rozhodli vûnovat naplno
rodinû a studentská léta tak pomalu nahradí
pravidelná pracovní doba. Mezi kolejními
nájemníky ale nejsou studující manÏelé
s více dûtmi aÏ tak v˘jimeãní: „Máme tu i pár
se tﬁemi nebo samotnou maminku se
dvûma ratolestmi. Není to tak dlouho, kdy
tady maminka bydlela se tﬁemi dûtmi
samotná, jedno dûcko pﬁitom bylo
fyzicky postiÏené,“ vzpomíná Helena
Merxbauerová, která pÛsobí na tﬁetím
bloku kolejí Hvûzda, kde najdete i manÏelské buÀky, jako hospodynû.
„Dûlám, co je potﬁeba, snaÏím se mlad˘m

rodiãÛm pomoct, jak to jde. Dûti ale nehlídám, mám sv˘ch vlastních dost a dokonce
i vnouãata,“ smûje se paní Merxbauerová.
Místní hospodynû je studentsk˘m nájemníkÛm jen jednou z opor. „Kolejní manÏelství“
pﬁiná‰í i dal‰í praktické v˘hody. Nabízí se tu
i takové sluÏby, jako pÛjãování vysavaãÛ, Ïehliãek nebo fénÛ, na kolej je zaveden˘
internet, k dispozici kolejní lékaﬁ. „Zrovna
máme pÛjãenou Ïehliãku a vlastnû iAniããina
post˘lka je místní,“ ukazuje Jakub Lustig.
âtyﬁpatrové budovy kolejí zvenku pÛsobí
podobnû jako jiné panelové domy z normalizaãních let. Roky jsou tu znát, o estetické
stránce panelov˘ch konstrukcí netﬁeba
dlouho hovoﬁit. Stejnû jako na Hvûzdû, i na
jin˘ch kolejích se ale budovy postupnû
rekonstruují. „Nedávno se tu zrovna mûnila
okna. My si nemÛÏeme stûÏovat, za
podobné bydlení bychom v podnájmu
zaplatili mnohem víc,“ ﬁíkají Lustigovi.
Nakolik se kolejní buÀka pﬁiblíÏí nûãemu,
ãemu ãlovûk mimovolnû ﬁíká domov, je
podle nich uÏ na kaÏdém nájemníkovi.
KuchyÀsk˘ koutek, vlastní koupelna aWC je
pﬁitom na manÏelsk˘ch kolejích samozﬁejmostí.
Koncentrované novomanÏelství
ManÏelské dvojbuÀky na Hvûzdû jsou
v Praze jediné svého druhu.„Moc lidí o manÏelsk˘ch kolejích neví. Diví se, kdyÏ jim
ﬁeknu, Ïe nûco takového vÛbec existuje,“
ﬁíká Lucie a bere si Aniãku, která uÏ pﬁestala
plakat, a dokonce se na nás i usmûje, na klín.
Ve tﬁetím pavilonu bﬁevnovsk˘ch kolejí se
kaÏdoroãnû vytváﬁí zvlá‰tní komunita, snad
v Ïádném jiném domû nenajdete tolik koncentrovaného novomanÏelství. Mladí
obyvatelé vysoko‰kolsk˘ch kolejí spolu Ïijí
v intenzivním kontaktu snad na kaÏdé koleji,
na Hvûzdû ale vypadá sousedská v˘pomoc
trochu jinak. Uãení se tu nevymûÀuje, jen
málokdy se sejdou studenti stejného oboru,
natoÏ roãníku. Na Hvûzdû se vymûÀují dûti.

Dvouleté Aniãce Lustigové dnes napﬁíklad
pﬁibyla jen o nûco star‰í Eli‰ka z druhého
patra. „Je to ale jen dneska, zas tak ãasto se
tu dûti nepÛjãují,“ smûje se Jakub.
V patﬁe nad Lustigov˘mi bydlí i Kseniya
Dryahina. Zastihneme ji, právû kdyÏ rovná
kníÏky do nûkolika krabic od bot. „UÏ mám
skoro pﬁipraveno ke stûhování,“ ukazuje na
hromádky vûcí, které vyrostly po celém,
jinak útulném, pokoji. Její manÏel právû získal od Akademie vûd, svého zamûstnavatele,
moÏnost nastûhovat se do bytu na Praze 4.
Kseniya pracuje na Akademii také, v Ústavu
fyzikální chemie. Stejnû jako její manÏel
pochází z Ukrajiny a v Praze je doktorandkou na Matematicko-fyzikální fakultû.
UÏ jsem dospûlá
Jejich dvoulet˘ syn Alexej tu není, zÛstal
o nûco déle ve ‰kolce, která je v tûsné blízkosti kolejí. „âlovûk tu má vlastnû v‰echno,
co potﬁebuje, kousek jsou i jesliãky nebo
zdravotní stﬁedisko,“ ukazuje z balkonov˘ch
dveﬁí Kseniya. „KdyÏ jsem pﬁijela poprvé,
musím pﬁiznat, Ïe jsem byla hodnû smutná,
nevûdûla jsem, co mû tu ãeká a bála se, jestli
se to s dítûtem vÛbec dá zvládnout,“ vzpomíná sympatická Ukrajinka. „Teì se mi
pomalu nechce pryã. Nedá se ale nic dûlat,
vÏdyÈ jsem uÏ dospûlá,“ povzdechne si
Kseniya.
Na chodbách tﬁetího pavilonu koleje
Hvûzda je aÏ stoick˘ klid, pﬁestoÏe vût‰inou
je právû tady dost ru‰no, dûtsk˘ kﬁik
a cupot hrajících si ratolestí je sly‰et snad
jen z nedaleké ‰kolky. Caparti na pokojích si
povût‰inou dopﬁávají neru‰ené poobûdní
dﬁímoty. V‰udypﬁítomn˘ dûtsk˘ element
pﬁipomíná jen koãárek a rÛÏov˘ ply‰ov˘
medvûd u okna na konci chodby. âasné
odpoledne je dobou, která dává v˘jimeãnosti tﬁetího bloku vydechnout, dobou, kdy
se na pokojích, podobnû jako v pozdních
hodinách veãerních, stávají z maminek
a tatínkÛ zase na chvíli studenti.
Lucie Horáãková,Tomá‰ Sachr
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JAK SE BYDLELO STUDENTÒM
V DÁV N ¯ C H D O B ÁC H
Zlatá doba existence klasick˘ch kolejí konãí v na‰em prostﬁedí nedlouho po Bílé hoﬁe
prozrazuje Doc. PhDr. Ivana âornejová, CSc. z Ústavu dûjin Univerzity Karlovy v Praze

klá‰tera sv. AneÏky âeské. K jeho udrÏování mûly slouÏit v˘nosy ze dvou vesnic,
Poãernic a âertouz. O tuto donaci se
postaral univerzitní kancléﬁ Arno‰t
z Pardubic.
ZávaÏná zmûna se ov‰em odehrála aÏ
v roce 1366, kdy je‰tû sám zakladatel
Karel IV. vûnoval své drahé univerzitû
kolej v plném smyslu toho slova. Daroval
jí dÛm, náleÏící pﬁedtím Îidu Lazarovi,
dÛm stojící na rozhraní Starého mûsta
praÏského a Îidovského mûsta (stával
kdesi pﬁibliÏnû v místû dne‰ního staro-

mûstského kostela sv. Mikulá‰e). Na
pamûÈ fundátora mûla pak tato kolej nést
jeho jméno – kolej Karlova. Osvícen˘
panovník neopomnûl tuto kolej obvûnit
i patﬁiãn˘m poãtem vesnic, z jejichÏ úrokÛ
mûla prosperovat a kromû toho jí vûnoval i cenné rukopisy, které vytvoﬁily základ
pozdûj‰í bohaté knihovny. StudentÛm
tyto prostory v‰ak ne zcela postaãovaly,
a tak dál pokraãovala v˘uka v burzách, ale
i klá‰terech dominikánÛ, augustiniánÛ,
minoritÛ, nebo cisterciákÛ, jejichÏ ãlenové
na univerzitû pﬁedná‰eli.
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Pod pojmem vysoko‰kolská kolej si dnes
kaÏd˘ pﬁedstaví studentskou ubytovnu,
kde Ïivot tepe zrychlen˘m tempem.
V na‰í Ïhavé souãasnosti pak pﬁistupuje
i aktuální problém zv˘‰ení poplatkÛ za
nájem kolejních pokojÛ, takÏe se (alespoÀ
co se ceny t˘ãe) mÛÏe stát z tûchto objektÛ
cosi na zpÛsob lukrativního hotelu. Pﬁitom
stále je‰tû existuje ﬁada kolejí, kde dvoulÛÏkové pokoje jsou nereáln˘m snem
a studující musí sdílet svá doãasná obydlí
tﬁeba se ãtyﬁmi dal‰ími druhy.
Ve star‰ích dobách hrály ov‰em koleje na
univerzitû mnohem dÛleÏitûj‰í roli.
Nebyly jen „noclehárnami“, v nich se odehrávala v˘uka, jednotlivé domy mûly své
vlastní ekonomické zázemí, vlastní správu.
Zdej‰í kolegiáti se cítili se sv˘m domovem
více neÏ spjati.
Na alma mater se koleje objevily s urãit˘m zpoÏdûním. V prvních zhruba deseti
letech po zaloÏení vysokého uãení
Karlem IV. se studenti scházeli se sv˘mi
uãiteli v jejich bytech, tak ﬁeãen˘ch burzách, kde poslouchali v˘klady. Nezﬁídka
studenti u sv˘ch mistrÛ také pﬁeb˘vali
a platili jim za stravu a ubytování. Vedle
toho mistﬁi dostávali svolení vyuãovat
v jin˘ch budovách – napﬁ. mistr lékaﬁské
fakulty mûl svolení uãit v T˘nské ‰kole,
mistr teologické fakulty pﬁedná‰el u sv.
Víta na PraÏském hradû. Velká shromáÏdûní celé univerzitní obce a jednotliv˘ch
fakult se odehrávala ãasto také u sv. Víta,
nebo v arcibiskupském dvoﬁe.
PosluchaãÛ uÏ záhy po vzniku praÏské univerzity pﬁib˘valo. Není divu, vÏdyÈ to byla
první ‰kola svého druhu na sever od Alp.
Aãkoliv neznáme pﬁesné poãty studentÛ,
je nepochybné, Ïe se jich v Praze shromáÏdily stovky. Proto bylo nutné co
nejrychleji zmûnit i zpÛsob zaji‰tûní v˘ukov˘ch prostor. Nejstar‰ím sídlem
vyãlenûn˘m pﬁímo vysokému uãení, tedy
pﬁímo artistické (filozofické) fakultû, se
stal dÛm za kostelem sv. Ha‰tala, nedaleko

29
FORUM

â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

LazarÛv dÛm nebyl asi pﬁíli‰ rozlehl˘,
a proto se zdárnû prosperující vysoké
uãení muselo poohlíÏet po zpÛsobilej‰ích
a rozlehlej‰ích prostorách. Vhodného
mecená‰e nalezla ve Václavovi IV. Aãkoliv
se v literatuﬁe ãasto objevují ne zcela
oprávnûné soudy, Ïe tento vladaﬁ byl
„nehodn˘m“ synem svého velkého otce,
není tomu tak. I praÏskou univerzitu choval ve stejné úctû jako Karel IV. Mezi
jin˘mi dobrodiními jí v roce 1383 vûnoval
jeden z nejv˘stavnûj‰ích staromûstsk˘ch
palácÛ, kter˘ pﬁedtím vlastnil královsk˘
mincmistr Jan Rotlev. Jak˘m zpÛsobem
k nûmu sám panovník pﬁi‰el, není jasné.
Jisté ale je, Ïe se jednalo o skuteãnû pozoruhodnou stavbu, nadto leÏící na velmi
v˘hodném místû – v samém centru
Starého mûsta praÏského. V prÛbûhu pﬁí‰tích tﬁí let byl palác pﬁestavûn pro
potﬁeby vysokého uãení. Roku 1386 se
zde uÏ mohli univerzitáni bez potíÏí usídlit. Na tuto budovu bylo pﬁeneseno jméno
Karlova kolej, téÏ se jí bûÏnû ﬁíkalo Velká
kolej. Právû ta se mûla stát po ﬁadu
budoucích staletí centrem praÏské univerzity, jímÏ historické Karolinum zÛstává
aÏ do dne‰ní doby.
V této Karlovû koleji mûlo své místo dvanáct mistrÛ svobodn˘ch umûní, s nimi zde
Ïili také studenti, kteﬁí pÛsobili jako sluÏebníci famulové. Zde, v b˘valé hodovní
síni bohatého Rotleva, vznikla velká aula –
magna aula- kde se odehrávaly nejdÛleÏitûj‰í akademické slavnosti, promoce, volby
rektorÛ i dûkanÛ a kromû toho se aula
stala svûdkem v˘znamn˘ch politick˘ch
událostí. Za husitské revoluce, pﬁi jednáních vedoucích k vydání Majestátu na
náboÏenskou svobodu v roce 1609, nebo
potom za stavovského povstání roku
1618. Dokonce ani v roce 1848 nezÛstalo
Karolinum na periferii dûní – studenti
patﬁili vÏdy (a posud patﬁí) mezi radikální
vrstvy obyvatelstva, takÏe není divu, Ïe
o svatodu‰ních bouﬁích onoho revoluãního roku vyrostla jedna z barikád pﬁímo
pﬁed starobylou univerzitní budovou.
V Karolinu se ale neodehrávaly jen svûtodûjné vûci. Kolej Ïila sv˘m svébytn˘m
vnitﬁním Ïivotem. V 16. století se na zdej‰ím nádvoﬁí pravidelnû hrávala divadelní
pﬁedstavení. Bydleli zde osobití muÏi,
v˘znaãní univerzitní uãenci, jimÏ v‰ak nic
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lidského nebylo cizí. Poﬁádaly se tu nejen
vzne‰ené akademické slavnosti, ale i ty
ponûkud pﬁízemnûj‰í. Konaly se zde velkolepé hostiny pﬁi nástupu nov˘ch
rektorÛ do úﬁadu, pﬁi nichÏ se jedlo a pilo
gargantuovsk˘m zpÛsobem po nûkolik
dní. Renesanãní rektor Martin Bacháãek
z Neumûﬁic mûl na jedné z karolinsk˘ch
vûÏí astronomickou pozorovatelnu, ale
choval tu i holuby a hostil své uãené
druhy, pﬁi ãemÏ jednoho z nich po hodokvasu pr˘ hodlal v alkoholickém opojení
shodit z nádvorní pavlaãe.
Karlova kolej nebyla jedinou. K ní se
posléze pﬁidruÏily i dal‰í – nepﬁíli‰ vzdálená
kolej krále Václava na Ovocném trhu
(v místû souãasné soudní budovy), kolej
národa ãeského (na nároÏí Celetné ulice),
kolej nazaretská – spojená s Betlémskou
kaplí, ãi pozdûj‰í dÛm vdûãící za své zrození
litevské královnû Hedvice i koleje Reãkova
a Loudova, hlásící se dobou svého vzniku

do husitské éry. Zlatá doba existence klasick˘ch kolejí konãí v na‰em prostﬁedí
nedlouho po Bílé hoﬁe. Poté staré koleje
víceménû chátrají, v˘nosy z vesnic jsou
nedostateãné a ﬁada studentÛ volí spí‰e
jiné zpÛsoby bydlení. Prodlévají jako podnájemníci v rodinách bohat‰ích mû‰ÈanÛ ãi
‰lechticÛ, kteﬁí mají v Praze své paláce
a souãasnû pÛsobí v tûchto rodinách jako
preceptoﬁi, tedy domácí uãitelé synkÛ
sv˘ch domácích. V˘uka pak probíhá
v budovách fakult. Na stﬁedovûké koleje
sv˘m zpÛsobem navazují zvlá‰tní studentská zaﬁízení jezuitského ﬁádu, jehoÏ
pﬁíslu‰níci od dvacát˘ch let 17. vûku byli
v˘hradními uãiteli na fakultû filozofické
a teologické. Tak prosperoval Svatováclavsk˘ semináﬁ (v dne‰ní Husovû ulici)
nebo konvikt u sv. Bartolomûje, jehoÏ areál
mezi Bartolomûjskou ulicí a Betlémsk˘m
námûstím byl v nedávné dobû rekonstruován.
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P RÒ Z K U M N Á Z O RÒ N A K VA L I T U
DOKTORSKÉHO STUDIA U ABSOLVENTÒ Ph.D.
S T U D I A N A U N I V E R Z I T ù K A R L OV ù V P R A Z E
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Prof. PhDr. Jiﬁí Mare‰, CSc., Prof. RNDr. Jiﬁí Andûl, DrSc., Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

Rozvoj vûdecké ãinnosti a s ní spojené
doktorské studium jsou hlavní prioritou
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2000
zde studovalo 4939 doktorandÛ, v souãasnosti je to 6640 doktorandÛ, coÏ
odpovídá patnácti procentÛm v‰ech studentÛ UK a tﬁetinû doktorandÛ v âR.
Doktorské studium je uskuteãÀováno ve
více neÏ 250 studijních programech
a oborech humanitních, lékaﬁsk˘ch a pﬁírodovûdn˘ch. VzrÛstající zájem studentÛ
o tuto nejvy‰‰í formu studia, vzdûlávající
k samostatné vûdecké práci s sebou nese
zv˘‰enou zodpovûdnost za její úroveÀ.
Snahou univerzity proto je poskytovat
vzdûlání srovnatelné hodnoty v celé ‰íﬁi
studovan˘ch doktorsk˘ch programÛ
i pﬁes jejich znaãné oborové rozdíly.
DÛraz je kladen na odborné renomé
ãasopisÛ, v nichÏ doktorandi publikují své
v˘sledky, podporovány jsou jejich dlouhodobé zahraniãní pracovní stáÏe. Z Fondu

mobility UK, kter˘ byl zaloÏen v roce
2002, byly v loÀském roce na tento typ
mezinárodních kontaktÛ poskytnuty
4,0 mil. Kã z celkov˘ch 6,9 mil. Kã.
Doktorandi mají moÏnost Ïádat na své
vûdecké projekty finanãní prostﬁedky
z interní grantové agentury UK.Tato aktivita pﬁedstavuje nejen ekonomické
zaji‰tûní v˘zkumu, ale i pﬁíleÏitost nauãit
se formulovat grantov˘ projekt. Jen v r.
2004 získali doktorandi, jako hlavní ﬁe‰itelé, tímto zpÛsobem na své 102 projekty
19 mil. Kã z celkového rozpoãtu agentury
35 mil. Kã.
Pﬁíspûvkem k udrÏení standardÛ kvality
doktorského studia je i pilotní studie, ve
které absolventi Ph.D. vyjádﬁili svÛj názor
na získané vzdûlání. Tato akce, která probûhla koncem minulého roku, byla
zasazena do ‰ir‰ího kontextu hodnocení
v˘uky studenty probíhajícího na UK.
Pravidelné hodnocení v˘uky studenty má

na ﬁadû fakult univerzity, jako napﬁ. na
lékaﬁsk˘ch fakultách ãi na MFF, dlouholetou tradici, zatímco na jin˘ch fakultách
neprobíhalo vÛbec. Ve snaze vyrovnat
tyto rozdíly pro v‰echny typy a obory studia, byl v roce 2001 pﬁijat ¤ád hodnocení
v˘uky studenty na UK, kter˘ ukládá úroveÀ vyuãování kaÏdoroãnû hodnotit.
Tento typ posuzování je nejen ãasovû,
organizaãnû a odbornû nároãn˘, ale je to
i velmi citlivá a zodpovûdná práce, jak
ukázaly jiÏ první roky hodnocení. Proto
byla ustavena na UK stálá komise pro
hodnocení v˘uky, jejímÏ cílem je zab˘vat
se v‰emi aspekty hodnocení, navrhovat
postupy k jeho zlep‰ení, dbát na jeho
korektní prÛbûh a pﬁispívat tak ke kultivaci akademického prostﬁedí. V˘sledky
hodnocení v˘uky, které probûhlo na
fakultách UK v roce 2004, byly i tématem
univerzitního semináﬁe uspoﬁádaného
dne 18. 5. 2005.
PrÛzkumy o kvalitû pregraduálního studia
z pohledu samotn˘ch studentÛ mají v âR
a v dal‰ích vyspûl˘ch zemích dlouholetou
tradici. Mnohem ménû v˘zkumÛ probûhlo
u studentÛ Ph.D. studia a to i v celosvûtovém mûﬁítku. Pro posouzení úrovnû
doktorského studia, jeho siln˘ch i slab˘ch
míst, pro posouzení dal‰ích cest jeho
absolventÛ jsou tyto v˘zkumy neobyãejnû
dÛleÏité. UmoÏÀují pﬁijímat rozhodnutí se
znalostí aktuálního stavu. Pro posouzení
v˘vojov˘ch trendÛ bude ov‰em tﬁeba takováto ‰etﬁení pravidelnû opakovat. UK
se rozhodla jít tímto smûrem.
V rámci ankety bylo anonymním dotazníkem obsahujícím 35 poloÏek, osloveno
584 absolventÛ Ph.D., kteﬁí úspû‰nû ukonãili studium v období od 1. 11. 2000 do
31.10. 2002, a pro‰li tedy jiÏ i profesní
praxí. Doruãeno bylo 521 dotazníkÛ,
návratnost ãinila 52 %. Pﬁi vyhodnocování
v˘sledkÛ byli respondenti pﬁiﬁazeni buì
k pﬁíslu‰né fakultû nebo do jedné ze tﬁí
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GRAF â.1. BYL/A JSEM VEDEN/A K T¯MOVÉ PRÁCI.

GRAF â. 2. BYL/A JSEM VEDEN/A PROM¯·LET
A FORMULOVAT NÁPADY

GRAF â.3. ABSOLVOVANÉ DOKTORSKÉ STUDIUM HODNOTÍM
JAKO CELEK KLADNù

Poãet odpovûdí na otázku (y); 1 - nesouhlasím, 2 - spí‰e nesouhlasím, 3 - tûÏko rozhodnout, 4 - spí‰e souhlasím, 5 - souhlasím, N - nemohu se vyjádﬁit (x)
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skupin oborÛ: pﬁírodovûdné (MFF, PﬁF,
FaF), lékaﬁské (LF UK) a humanitní
(v‰echny ostatní fakulty UK). Dotazník byl
strukturován do sedmi blokÛ: 1. identifikace fakulty, formy studia, stáÏí
a souãasného zamûstnání, 2. údaje o sociálním klimatu na ‰kolicím pracovi‰ti,
3. údaje o pracovních podmínkách na ‰kolicím pracovi‰ti, 4. údaje o dovednostech
získan˘ch bûhem vûdecké v˘chovy,
5. údaje o práci ‰kolitele, 6. údaje o zkou‰kách a obhajobû, 7. celkové hodnocení
studia a jeho pﬁínosu z pohledu absolventÛ.
Statistické zpracování v˘sledkÛ zahrnovalo (kromû bûÏné deskriptivní statistiky),
chí-kvadrát test nezávislosti, korelaãní
anal˘zu, regresní anal˘zu, anal˘zu rozptylu,
shlukovou anal˘zu, faktorovou anal˘zu.
Úplné v˘sledky prÛzkumu jsou uvedeny
na adrese www.cuni.cz, v tomto pﬁíspûvku je, s ohledem na vymezen˘ prostor,
zmínûn struãn˘ pﬁehled nûkter˘ch závaÏn˘ch a zajímav˘ch zji‰tûní, která nám na‰i
absolventi poskytli.
Vût‰ina doktorandÛ se ‰kolila na fakultách
UK (81 %), v Akademii vûd (12 %), zbytek
v jiné instituci (7 %). âasto diskutovanou
otázkou je délka studia, potﬁebná k jeho
úspû‰nému dokonãení. Na celé UK se
pohybovala mezi tﬁemi aÏ osmi roky
a mezi skupinami oborÛ nebyly statisticky
v˘znamné rozdíly. Po tﬁech letech studium úspû‰nû absolvovalo 22 %
respondentÛ, po ãtyﬁech letech 47 %, po
pûti letech 72 %. Nejrychleji konãili doktorandi na Právnické fakultû UK –
v prÛmûru za 3,7 roku; nejdéle trvalo studium na Pﬁírodovûdecké fakultû UK –
v prÛmûru 5,3 roku. StáÏe na pracovi‰tích
v âR, resp. v zahraniãí absolvovalo jen
6 %, resp. 38 % doktorandÛ; mnohem ãastûji doktorandi pﬁírodovûdn˘ch oborÛ
neÏ studenti humanitních oborÛ. Práci
v oboru a akademické kariéﬁe se vûnuje
63 % absolventÛ, v pﬁíbuzném oboru pracuje 7 %; zb˘vajících 30 % respondentÛ
nezÛstalo v oboru a nevûnuje se akademické dráze.
Zajímavá je struktura respondentÛ podle
souãasného zamûstnání: na vysoké ‰kole
pÛsobí 41 % v‰ech respondentÛ,
v Akademii vûd 10 %, ve v˘zkumn˘ch
ústavech 3 %, ve státní správû 5 %, v prÛ-
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myslovém podniku 2 %, v sektoru sluÏeb
3 %, v bankovním sektoru 3 %, soukromû
podnikají 4 %. Celkem 23 % pracuje jinde,
neÏ jsou uvedené moÏnosti a zbytek,
6 %, je na mateﬁské dovolené. Existují statisticky v˘znamné rozdíly mezi skupinami
oborÛ – mnohem ãastûji odcházejí do
Akademie vûd a v˘zkumn˘ch ústavÛ
doktorandi pﬁírodovûdn˘ch oborÛ
(a nezÛstávají na vysok˘ch ‰kolách), naopak mnohem ãastûji zÛstávají na vysok˘ch
‰kolách doktorandi humanitních oborÛ
(a neodcházejí do v˘zkumu). O práci v EU
uvaÏuje jen 5 % a jen 3 % pﬁem˘‰lí o práci
v zámoﬁí; ostatní respondenti hodlají
v budoucnu pracovat doma v âR (89 %).
Zbytek zvaÏuje jiné moÏnosti. Rozdíly
mezi skupinami oborÛ nebyly prokázány.
Z dal‰ích okruhÛ otázek vyplynulo, Ïe
doktorandi ãasto postrádají vedení
k t˘mové práci (Obr.1) : takto se vyjádﬁilo
41 %, dal‰ích 14 % bylo nerozhodn˘ch
a pouze 37 % bylo vedeno tímto smûrem.
Názory respondentÛ na otázky vedení
k dovednosti analyzovat v˘zkumné problémy, ﬁe‰it je, podobnû jako prom˘‰lení
a formulování nápadÛ byly v podstatû
shodné (Obr. 2): 39 % doktorandÛ bylo
dÛraznûji vedeno k tomu, aby se nauãili
prom˘‰let a pﬁesnûji formulovat své
nápady; dal‰ích 27 % ﬁíká, Ïe k tomu byli
vedeni. Nerozhodné odpovûdi poskytlo
17 % respondentÛ. Jen 14 % respondentÛ
uvedlo, Ïe k promy‰lení a vhodnûj‰ímu
formulování nápadÛ nebyli vedeni. Zbytek
se nevyjádﬁil. Celkem 36 % respondentÛ
uvádí, Ïe bûhem studia byli systematicky
vedeni ke komunikaci v cizím jazyce; dal-

‰ích 22 % ﬁíká, Ïe k tomu byli vedeni.
Nerozhodné odpovûdi jsme obdrÏeli od
13 % respondentÛ. PováÏlivé je, Ïe 27 %
respondentÛ uvedlo, Ïe ke komunikování
v cizím jazyce nebyli systematicky vedeni.
MoÏnost scházet se se ‰kolitelem
Potû‰itelné je, Ïe celkem 73 % respondentÛ uvádí, Ïe nebyl vÛbec problém se
‰kolitelem sejít; dal‰ích 18 % ﬁíká, Ïe ‰kolitel byl dosaÏiteln˘. Nerozhodné
odpovûdi jsme obdrÏeli od 4 % respondentÛ. Je pﬁíjemné ãíst, Ïe pouze 5 %
doktorandÛ mûlo obtíÏe sehnat ‰kolitele.
Celkem 51 % respondentÛ uvádí, Ïe jim
‰kolitel dokázal poradit, jak v ﬁe‰ení
v˘zkumného problému postupovat dál;
dal‰ích 24 % ﬁíká, Ïe jim dokázal obãas
poradit. Nerozhodné odpovûdi jsme
obdrÏeli od 12 % respondentÛ. U 12 %
‰kolitel spí‰e nedokázal poradit, jak dál.
Poslední anketní otázka mûla poskytnout
shrnující hodnocení : spokojenost s doktorsk˘m studiem a subjektivnû vidûn˘
pﬁínos studia: (Obr.3) Respondenti vyjadﬁovali relativnû velkou spokojenost
s absolvovan˘m doktorsk˘m studiem na
UK. Kladnû ho hodnotí 45 % respondentÛ, spí‰e kladnû 40 %. Nerozhodn˘ch
bylo 10 % a zb˘vajících 5 % ho hodnotí
spí‰e zápornû a zápornû. Rozdíly mezi
skupinami oborÛ nebyly zji‰tûny.
Na celkové spokojenosti s doktorsk˘m
studiem na UK se nejvíce podílejí tyto
promûnné (seﬁazeno podle stupnû dÛleÏitosti): byl/a jsem veden k tomu, abych
prom˘‰lel/a a preciznû formuloval své
nápady, mûl/a jsem pﬁíleÏitost zapojit se

do kvalitního v˘zkumu, ‰kolitel se zajímal
o mé odborné problémy, doktorská
zkou‰ka byla zamûﬁena na ‰ir‰í souvislosti
oboru, mûl/a jsem moÏnost spolupracovat s dal‰ími doktorandy, ‰kolicí
pracovi‰tû organizovalo pro nás doktorandy uÏiteãné semináﬁe, byl/a jsem veden
k prezentaci v˘sledkÛ své vûdecké práce.
Zvlá‰tní postavení zaujímá promûnná:
„ujasnil/a jsem si, co uÏ nechci dál dûlat“,
která v˘znamnû pﬁispívá k nespokojenosti
se studiem. Platí to v‰ak jen pro studenty
humanitních a lékaﬁsk˘ch oborÛ, nikoli
oborÛ pﬁírodovûdn˘ch.
RespondentÛm byla dána moÏnost zvolit
z nabídky osmi moÏností ty, které povaÏují
za nejvût‰í pﬁínos svého studia. Dostali
jsme toto poﬁadí: 1. prohloubil/a jsem si
znalosti v jedné úzké odborné sféﬁe (25 %
v‰ech respondentÛ), 2.-3. prohloubil/a jsem
si obecnûj‰í akademické znalosti (19 %)
a získal/a jsem konkrétní znalosti a dovednosti potﬁebné pro nynûj‰í praxi (19 %),
4.získal/a jsem v˘zkumné dovednosti (15 %),
5. ujasnil/a jsem si, co chci dál dûlat (8 %),
6.-7. získal/a jsem zahraniãní zku‰enosti
(5 %) a ujasnil/a jsem si, co uÏ dál nechci
dûlat.
Existují statisticky v˘znamné rozdíly mezi
skupinami oborÛ. U pﬁírodovûdn˘ch
oborÛ si doktorandi ménû prohlubují
znalosti v úzké sféﬁe, mnohem více získávají v˘zkumné dovednosti a ãastûji
i zku‰enosti v zahraniãí. U humanitních
oborÛ doktorandi získávají mnohem
ménû zku‰eností s t˘movou prací.
U lékaﬁsk˘ch oborÛ doktorandi získávají
mnohem více konkrétních znalostí
a dovedností potﬁebn˘ch pro nynûj‰í
praxi.
V˘sledky ankety byly projednány s dûkany
fakult, byli s nimi seznámeni pﬁedsedové
oborov˘ch rad. ¤ada kritick˘ch postﬁehÛ,
které hodnocení pﬁineslo, je dÛvodem
k zamy‰lení a nápravû nedostatkÛ; na
druhé stranû celkovû pﬁíznivé vyznûní
ankety je v˘razem uznání absolventÛ doktorského studia tûm, kteﬁí se na jejich
vzdûlání podíleli. V leto‰ním roce probûhne druhé hodnocení doktorského
studia jeho absolventy. Vûﬁíme, Ïe navázan˘ dialog a snaha po zlep‰ení
doktorského studia je cestou, která vede
k cíli.
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J A K H O D N OT Í S T U D I U M , S V É P ¤ Í J M Y â I
MOÎNOST ZALOÎIT SI RODINU POSLUCHAâI
POSTGRADUÁLNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMÒ
UNIVERZITY KARLOVY?
Z miniankety Fóra vypl˘vá, Ïe se zvolen˘m oborem, úrovní jeho v˘uky ãi
s moÏn˘m uplatnûním jsou doktorandi
pﬁeváÏnû spokojení. Hor‰í uÏ je to
s finanãní situací – tu ov‰em mnozí
komentují nikoli hoﬁce, ale spí‰ s humorem. Koneãnû my‰lenky na rodinu vût‰ina
osloven˘ch zavrhuje, jako nejãastûj‰í
dÛvod zaznûla právû neuspokojivá
finanãní situace.
1. Pobíráte stipendium nebo máte
téÏ úvazek na „svém”, pﬁípadnû
jiném univerzitním, akademickém
ãi mimoakademickém pracovi‰ti?
2. Jste spokojen/a s kvalitou zvoleného
studijního programu? Myslíte si napﬁíklad, Ïe máte dostatek prostoru pro
pedagogickou a v˘zkumnou ãinnost?
3. Chcete se po absolvování studia
nadále vûnovat svému oboru na akademické pÛdû?
4. Jak byste ohodnotil/a svou Ïivotní
úroveÀ?
5. Dá se podle vás postgraduální studium skloubit s péãí o rodinu?
RNDr. Franti‰ek Galloviã (26)
prezenãní studium, katedra geofyziky,
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Název disertaãní práce: Kinematické modelování siln˘ch zemûtﬁesn˘ch pohybÛ pÛdy
Odborné zamûﬁení: matematické modelování seismick˘ch vln vyzáﬁen˘ch zdroji
zemûtﬁesení o koneãn˘ch rozmûrech
1. Moje mûsíãní stipendium je 8500 korun,
je‰tû dostávám pﬁíplatek z grantu 2500
korun mûsíãnû. Úvazek na katedﬁe ani
jinde nemám.
2.Velmi spokojen˘.
3. Rád bych.
4. Stﬁední tﬁída. Chudû si nepﬁipadám,
k bohatství mám daleko.
5. Ano, vûﬁím, Ïe ano. Na druhou stranu
ale, pokud chce ãlovûk dûlat postdoc
v cizinû, stejnû by mûl asi poãkat. Ale
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nûkdy pﬁíroda neãeká, a tak se musí
vûc ﬁe‰it. Já osobnû bydlím s pﬁítelkyní
ve vlastní garsonce. S dûtmi nespûcháme.
Mgr. Ivana Turãová (28)
prezenãní studium, katedra sportÛ
v pﬁírodû, Fakulta tûlesné v˘chovy
a sportu UK
Název disertaãní práce: Diversita ãeské
a anglické terminologie v˘chovn˘ch pﬁístupÛ a smûrÛ vyuÏívajících pﬁírodu jako
edukaãní prostﬁedí
Odborné zamûﬁení: kinantropologie
1. Stipendium jiÏ nepobírám, protoÏe pﬁesluhuji, jsem ve ãtvrtém roãníku. Loni
jsem mûla 8000 korun (ve druhém roãníku 6000 a v prvním roãníku 4500
korun). Úvazek mám jinde, coÏ mi
nûkdy moc nejde skloubit se studiem,
zvlá‰tû letos je to tûÏké, ale nic jiného
mi nezb˘vá. Nemám stipendium
a katedra nemá místo, aby mû zamûstnala (a to tam stále funguji jako
plnohodnotn˘ ãlen – uãím skoro na
pln˘ úvazek za 0 pﬁíjmu). TakÏe tvrdá
realita je, Ïe mám jednu práci jinou, kterou se Ïivím, pak dal‰í na katedﬁe, kde
uãím a navíc pí‰u disertaci. (Nejsem
trochu blázen?)
2. Moc ne, nûkteﬁí pedagogové by uÏ
radûji mûli odejít do dÛchodu, nebo se
jet podívat nûkam do zahraniãí, aby
poznali, jak to mÛÏe taky fungovat.
Nemyslím si, Ïe by u nás nebyli kvalitní
a vzdûlaní pedagogové, to jsou, ale asi
by se mûli nauãit trochu lidskosti.
Bûhem celého studia mi pﬁi‰lo, Ïe se mi
snaÏí házet klacky pod nohy. Mnozí
neumí jednat s ãlovûkem jako s rovn˘m, stále máte pocit, Ïe jste ten
nejvût‰í „blbeãek“ na svûte a oni jsou
nejchytﬁej‰í. V zahraniãí na jin˘ch univerzitách jsem vÏdy na‰la mnohem
vût‰í vstﬁícnost, ochotu pomoci a mnohem lep‰í komunikaci neÏ u nás.

3. Kupodivu ano. Prostor pro pedagogickou ãinnost mám, pro v˘zkumnou ne.
4. Na‰tûstí je‰tû bydlím na koleji, tak to
jde, ale za mûsíc se uÏ musím definitivnû odstûhovat, takÏe asi pﬁijde krize.
5. NedokáÏu posoudit, rodinu nemám.
Myslím si, Ïe skloubit se dá v‰e, kdyÏ se
chce.
PhDr. Martin Groman (29)
prezenãní studium, katedra mediálních studií, Fakulta sociálních vûd UK
Název disertaãní práce: Metody ﬁízení tisku
a jeho regulace 1948–1956 (vztah region
– centrum)
Odborné zamûﬁení: historie médií
1. Pobírám stipendium ve v˘‰i 6500
korun mûsíãnû. Kromû úvazku ve ‰kole
mám téÏ úvazek mimo akademickou
pÛdu. Toto angaÏmá mû samozﬁejmû
ãasovû velmi eliminuje. Na‰tûstí je
zamûstnavatel tolerantní, takÏe mohu
dostatek ãasu trávit na fakultû a hlavnû
v archivu, kde navíc díky moderní technice (dílem zakoupené z vlastních
zdrojÛ, dílem zapÛjãené z fakulty) se
má práce zrychluje a pﬁesouvá na
domácí pÛdu a do noãních hodin.
Finanãní ohodnocení v tomto úvazku
je takové, Ïe mi dovoluje vûnovat se
práci pro univerzitu – ze zdrojÛ
katedry bych nebyl s to ve své
v˘zkumné práci pokraãovat s takov˘m
zázemím, jaké mám díky pracovnímu
úvazku mimo univerzitu.
2. Fakulta mi jistû poskytuje dostatek prostoru a navíc mû k dal‰ímu roz‰iﬁování
práce na mém v˘zkumném zámûru inspiruje. Nezbytné pracovní vytíÏení mimo
univerzitu mû samozﬁejmû omezuje.
3. Rád bych, ale tûÏko pﬁedvídat.
4. Jako dobrou – finanãnû mû zaji‰Èuje
zamûstnání mimo univerzitu; doktorandské studium a práce na fakultû,
setkávání s pedagogy a studenty poskytují inspiraci a pocit osobní realizace.

5. U muÏe o poznání snáz neÏ u Ïeny.
Ale k této zku‰enosti je‰tû nemám
mnoho co ﬁíci.
Mgr. Martin Jeﬁab (24)
prezenãní studium, katedra elektroniky a vakuové fyziky, Matematicko
-fyzikální fakulta UK
Název disertaãní práce: Laboratorní simulace
procesu v kosmickém prachovém plazmatu
Odborné zamûﬁení: fyzika
1. Jasnû Ïe pobírám a je to pﬁesnû 5000
Kã. Na katedﬁe úvazek nemám, zatím.
Úvazek mimo akademickou sféru taky
nemám, neboÈ jsem rád, Ïe stíhám
tohle. A s tím ohodnocením.... VyÏít
se z toho jakÏtakÏ dá, ale víc by ne‰kodilo.
2. Jsem nadmíru spokojen.
3. Chtûl bych, ale kdo ví, jak to v‰ecko
bude.
4. No tak vÛbec si nestûÏuji. ¤ekl bych, Ïe
je opravdu dobrá.
5.Tak pﬁesnû tohle je otázka, kterou
ﬁe‰ím, uÏ nevím, jak dlouho. Zatím to
vychází tak, Ïe u nás se to skloubit
opravdu nedá. Kdybych chtûl zaloÏit
rodinu, tak je se studiem z ekonomick˘ch dÛvodÛ konec. A jen tak nûco
dodûlávat a plnû se tomu nevûnovat, to
tady prostû nejde.
Mgr. Zdenûk Fuãík (28)
prezenãní studium, Katedra ãeské literatury a literární teorie, Filozofická
fakulta UK
Název disertaãní práce: Weiner/Linhartová:
Architektura knihy
Odborné zamûﬁení: literární teorie
1. Pobírám stipendium ve v˘‰i 7000
korun. Jsem zamûstnán mimo akademickou sféru, coÏ mi neumoÏÀuje
vûnovat se ‰kole tak, jak bych chtûl.
2.Ano.
3. Ne.
4. Jako dobrou.
5. Ne.
Mgr. Lucie Fajfrová (30)
kombinované studium,katedra pravdûpodobnosti a matematické statistiky,
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Název disertaãní práce: Equilibrium behavior of zero range process on binary tree

Odborné zamûﬁení: pravdûpodobnost
a matematická statistika
1. Stipendium nepobírám, na pln˘ úvazek
jsem zamûstnaná v Ústavu teorie informace a automatizace Akademie vûd
âR, s v˘‰í finanãního ohodnocení pﬁíli‰
spokojena nejsem.
2.Ano.
3.Ano.
4.Velmi ‰patná, co se t˘ãe bydlení, jinak
dobrá.
5. Ne.
Mgr. et Mgr. Zdenûk R. Ne‰por (30)
interní studium, Ústav ãesk˘ch dûjin,
Filozofická fakulta UK
Název disertaãní práce: Pietas bohemica
transformata
Odborné zamûﬁení: dûjiny a sociologie
náboÏenství
1. Stipendium pobírám, bohuÏel si pﬁesnû
nepamatuji, kolik ãiní. Zaãínal jsem na
4500 korunách mûsíãnû, myslím, Ïe teì
to bude tak 5500 korun. Mám úvazek
jako asistent na Fakultû humanitních
studií UK a v Sociologickém ústavu
Akademie vûd âR.
2. âásteãnû.
3. Chci. Po zváÏení a vyzkou‰ení jin˘ch
moÏností (pﬁivydûlával jsem si napﬁíklad
jako ﬁidiã nákladního auta, taky jsem
navrhoval interiér jedné kavárny
v Bﬁeclavi) jsem usoudil, Ïe pro mû
bude nejlep‰í akademická dráha.
4. NiÏ‰í stﬁední.
5. ·patnû. Vlastnû – samotné studium asi
ano, ale kdyÏ pﬁitom ãlovûk chce vydûlat peníze potﬁebné pro rodinu, tak to
asi moc nejde.
PhDr. Irena Prázová (29)
kombinované studium, katedra mediálních studií, Fakulta sociálních vûd
UK
Název disertaãní práce: Reflexe ãtenáﬁe
jako uÏivatele ti‰tûn˘ch médií
Odborné zamûﬁení: v˘zkum publika
1. Stipendium jiÏ nepobírám, mám úvazek
jako knihovnice ve v˘zkumném zámûru.
S v˘‰í finanãního ohodnocení spokojena nejsem.
2. KvÛli pracovnímu vytíÏení bohuÏel
nemám moc ãasu na vlastní v˘zkum.
3.Vûnovat se své problematice „ãtenáﬁe“

ano, na akademické pÛdû pravdûpodobnû ne.
4. PrÛmûrná, ne-li podprÛmûrná – vzhledem k mé finanãní situaci.
5. Ne.
Mgr. Libor Votoãek (27,5)
prezenãní studium, katedra makromolekulární fyziky (oddûlení fyziky
vodiv˘ch polymerÛ a anorganick˘ch
polovodiãÛ), Matematicko-fyzikální
fakulta UK
Název disertaãní práce: Povrchov˘ fotovoltaick˘ jev a jeho aplikace pﬁi hledání
vhodn˘ch materiálÛ pro sluneãní ãlánky
(hledání vhodn˘ch materiálÛ pro sluneãní
ãlánky a diagnostika sluneãních ãlánkÛ)
Odborné zamûﬁení: Optika a optoelektronika (se zamûﬁením na polovodiãe)
1. Pobírám stipendium ve v˘‰i 5000
korun mûsíãnû. Na univerzitû úvazek
nemám. Douãuji Ïáky stﬁedních
a základních ‰kol. Finanãní ohodnocení
je podprÛmûrnû nízké, je v‰ak moÏné
z toho pﬁeÏít.
2.Ano. S kvalitou zvoleného studijního
programu jsem spokojen.
3. Zatím nevím.
4. ZáleÏí z jakého pohledu. Finanãnû je to
ﬁehole, ubytování na koleji vyluãuje
soukromí, zaloÏení rodiny nepﬁichází
v úvahu. Jinak jsem spokojen a bude to
stále lep‰í a lep‰í.
5. Myslím, Ïe jen velmi tûÏko, zejména
z finanãních a ãasov˘ch dÛvodÛ.
Mgr. Petra ·alamounová (28)
kombinované studium, katedra demografie, Pﬁírodovûdecká fakulta UK
Název disertaãní práce: MimomanÏelská
plodnost v Evropû
Odborné zamûﬁení: demografické anal˘zy
(zejména plodnost a potratovost), demografické prognózy
1. Stipendium nepobírám, pracuji na pln˘
úvazek v Sociologickém ústavu AV âR.
Se sv˘m finanãním ohodnocením jsem
spokojená.
2. Na obû otázky odpovídám ano.
3. Oboru ano, nejsem v‰ak rozhodnuta,
zda to bude na akademické pÛdû.
4. Jako dobrou.
5.Ano, doktorandské velmi dobﬁe.
mrk
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V Z D ù L Á N Í , V ¯ Z K U M A V ¯ VO J
– N U T N É P O D M Í N K Y RO Z VO J E
Jsme pﬁipraveni uspût i v dne‰ním globalizovaném svûtû? O v˘znamu vzdûlání a vûdy nikdo nepochybuje.
Tak kde máme je‰tû nevyuÏité rezervy?

Dﬁíve se pﬁedpokládalo, Ïe „vûdecko
-technick˘ pokrok“ je dosahován prostﬁednictvím lineárního ﬁetûzce procesÛ,
kter˘ zaãíná základním v˘zkumem
a pokraãuje pﬁes aplikovan˘ v˘zkum
a technologick˘ v˘voj aÏ po zavedení do
v˘roby. Za hnací motor byla povaÏována
vûda a optimisticky se pﬁedpokládalo, Ïe
vytvoﬁené vûdûní se o své uplatnûní
postará samo (science push model).
Jediné, co tedy vláda podle tohoto modelu
potﬁebovala, byla vûdní politika. Za hlavní,
a ãasto jedin˘ problém, byl povaÏován
nedostateãn˘ objem vloÏen˘ch finanãních
prostﬁedkÛ a pﬁedpokládalo se, Ïe jejich
radikální nav˘‰ení jaksi automaticky
povede k ekonomickému rÛstu.
Tento model byl opu‰tûn, kdyÏ se ukázalo,
Ïe vztah mezi produkcí vûdûní a jeho aplikací zdaleka není tak pﬁím˘ a Ïe více
poznatkÛ zdaleka neznamená také více
inovací. Zaãalo se uvaÏovat o inovaãní politice, která nesleduje pouze tvorbu vûdûní,
ale cel˘ proces od produkce vûdûní pﬁes
transfer vûdûní aÏ po zavádûní inovací. Do
centra pozornosti se tak dostaly i soukromé podniky a inovace uvnitﬁ firem.
Diskuse o znalostní ekonomice zaãaly také
dospívat ke komplexnûj‰ímu pohledu na
vztah vûdûní a ekonomiky. Plnou participaci zemû na znalostní ekonomice
umoÏÀují tﬁi základní pilíﬁe:
▼ Vzdûlaná populace schopná vytváﬁet,
sdílet a uÏívat vûdûní;
▼ Informaãní infrastruktura umoÏÀující
efektivní komunikaci, zpracování a roz‰iﬁování informací;
▼ Inovaãní systém – síÈ institucí napojená
na vzrÛstající mnoÏství globálního vûdûní,
slouÏící k jeho pﬁizpÛsobení lokálním podmínkám a vytváﬁení nového vûdûní.
Vedle tûchto tﬁí základních pilíﬁÛ se ãím dál
tím více zkoumá ãtvrt˘ „chybûjící“ pilíﬁ sociální kapitál. V‰e pak rámuje právní
a ekonomické prostﬁedí, které urãuje moÏnosti pohybu vûdûní, investic a podnikání.
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Oprávnûná spokojenost?
Sedmdesát procent obyvatel âeské republiky je se stavem ‰kolství trvale spokojeno.
âeská vzdûlávací soustava se vskutku mÛÏe
pochlubit mnoha pﬁednostmi: umoÏÀuje
vychovávat vysok˘ podíl dûtí v pﬁed‰kolním
vûku, síÈ základních i stﬁedních ‰kol je zde
mimoﬁádnû hustá, ‰koly mají vysoké pravomoci a Ïáci vykazují v mezinárodních
srovnáních vût‰inou dobré v˘sledky. Za
posledních padesát let klesl podíl populace
s pouze základním vzdûláním z 83 % na
23 % a podíl osob s maturitou vzrostl z 5 %
na 28 %. Dnes 92 % mlad˘ch lidí ve vûku
20-24 let absolvovalo nûjakou formu
stﬁední ‰koly, coÏ âR ﬁadí mezi absolutní
svûtovou ‰piãku.
Proã je tedy na‰e ‰kolství povaÏováno za
„hlavní problém pﬁevy‰ující v‰e ostatní, s ãím
se musí âeská republika pot˘kat a co ji
ohroÏuje“ (Manifest znalostní spoleãnosti)?
âeské ‰kolství se samo o sobû nezhor‰ilo,
av‰ak zmûnilo se – a stále se mûní – prostﬁedí, v nûmÏ existuje a s nímÏ nestaãí drÏet
krok.Stojíme na poãátku spoleãnosti vûdûní,
zatímco ãeské ‰kolství dosud vykazuje znaky
industriální éry – masovou a krátkodobou
pﬁípravu laciné pracovní síly.

Existují tﬁi v˘znamné rozdíly mezi pracovní
silou âeské republiky a prÛmûrem zemí
OECD.Velk˘ podíl pracovní síly se stﬁedo‰kolsk˘m vzdûláním (âR 88 % vs. prÛmûr
OECD 65 %). Mal˘ podíl pracujících
s ukonãen˘m terciárním vzdûláním (âR
12 % vs. prÛmûr OECD 23 %).Velk˘ podíl
stﬁedo‰kolsk˘ch absolventÛ s tradiãním
specializovan˘m odborn˘m vzdûláním
oproti malému podílu absolventÛ se v‰eobecn˘m vzdûláním (âR 16 % se
v‰eobecn˘m vzdûláním vs. prÛmûr OECD
47 %).
Je‰tû zaãátkem dvacátého století bylo
vûdûní povaÏováno za luxus, kter˘ si
mohou dovolit nemnozí. Pﬁedsudek, Ïe
vzdûlání si nemÛÏe dopﬁát celá populace,
ale jen vybraní jedinci, má u nás tuh˘ koﬁínek. Nûkteﬁí na‰i „experti“ tﬁeba vûﬁí, Ïe
staãí vyãkat a poptávka po vysoko‰kolském vzdûlání se vyﬁe‰í, aÏ podíl mladé
populace poklesne natolik, Ïe jí právû staãí
stávající kapacita souãasn˘ch vysok˘ch
‰kol. Kdybychom chtûli s EU srovnat krok
ve vzdûlanosti, muselo by si vysoko‰kolské
vzdûlání doplnit 500 000 na‰ich spoluobãanÛ. Bez radikálního nárÛstu poãtu
vysoko‰kolsk˘ch studentÛ nás ãeká bez-

POTENCIÁLNÍ ROâNÍ RÒST ZAMùSTNANOSTI OSOB VE VùKU
25 - 44 LET S TERCIÁRNÍ ÚROVNÍ VZDùLÁNÍ, 2001 - 2010.

precedentní zhor‰ení kvalifikaãní struktury
ekonomicky aktivní populace (viz obr.).
Jak pﬁijímat informace
Informaãní infrastrukturu lze vybudovat
relativnû snáze a v krat‰ím ãase neÏ lidsk˘
kapitál. Zatímco v mnoha indikátorech
rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ je âR na chvostu
zemí OECD (pﬁístup k terciárnímu vzdûlávání, podíl HDP na ‰kolství atd.), v míﬁe
investic do informaãních a komunikaãních
technologií je âR nad prÛmûrem zemí
OECD i EU. Na stranû druhé poãet pﬁipojení k internetu jak v domácnostech, tak
mal˘ch a stﬁedních podnicích je v˘raznû
pod prÛmûrem EU.
Schopnost pﬁijímat informace je základním
pﬁedpokladem jakéhokoli uãení. Více neÏ
80 % informací uloÏen˘ch na poãítaãích je
v anglickém jazyce, kter˘ v‰ak ovládá jen
22 % dospûlé populace âR (EU15 49 %,
francouz‰tina EU15 31 %, âR 2 %). Jak
mÛÏeme obstát v globalizovaném svûtû,
kdyÏ se s ním nedokáÏeme dorozumût?
Jazykové znalosti jsou dÛleÏit˘m faktorem
konkurenceschopnosti nejen jednotlivcÛ,
ale i firem a cel˘ch zemí.
Dûlníci jako ohroÏená skupina
Lákáme zahraniãní investory na lacinou
kvalifikovanou pracovní sílu uprostﬁed
Evropy. A oni k nám pﬁijíÏdûjí, rádi vyuÏívají
nabízené v˘hody a stavûjí u nás montáÏní
haly. AÏ to pro nû nebude tak v˘hodné,
pﬁemístí se dál na v˘chod. Za sebou
nechají jednostrannû vy‰kolené dûlníky,
kteﬁí pozdûji jen roz‰íﬁí zástupy nezamûstnan˘ch. V globalizované ekonomice
se ménû kvalifikovaní dûlníci v rozvinut˘ch zemích stávají obzvlá‰tû ohroÏenou
skupinou. Nemohou obstát v konkurenci
s mnohem poãetnûj‰í a levnûj‰í pracovní
sílou z rozvojov˘ch zemí. Struktura ãeské
ekonomiky stále relativnû zaostává svou
orientací na prÛmysl a tradiãní dûlnické
profese. Hledáme zamûstnavatele pro
nízko kvalifikované nezamûstnané namísto
investic do zvy‰ování celkového lidského
kapitálu zemû.
Nástupci vãerej‰ích kvalifikovan˘ch dûlníkÛ
pﬁipou‰tûjí, Ïe si nevydûlávají rukama, ale
tím, co se nauãili ve ‰kole. Podstatu této
zmûny symbolicky vystihuje star˘ vtip:
¤idiã ﬁachtajícího auta zastaví v servisu

INOVAâNÍ INDEX EU

a nechá si ho opravit. Automechanik
utáhne jeden ‰roubek a ﬁekne si o 500
korun. „Tolik?“ diví se ﬁidiã. „Napi‰te mi
úãet!“. A automechanik pí‰e: „ UtaÏení
‰roubku – 1,- Kã, vûdûl kter˘ – 499,- Kã.“
Jsme na prahu spoleãnosti, kde se vûdûní
stane klíãov˘m faktorem produkce
a bohatství spoleãnosti budou tvoﬁit pﬁedev‰ím vûdomostní pracovníci. Fyzicky
pracující dûlníci oproti nim budou propastnû neproduktivní.
Klíãem k prosperitû se stávají inovace, tedy
nové, aplikované a „akãní“ vûdûní.Vyspûlé
státy jiÏ povaÏují za základní zdroj konkurenceschopnosti nikoli v˘zkum a v˘voj
samotn˘, ale inovaãní systém, tj. produkci
vûdûní ve vazbû na jeho uplatnûní, a to
pﬁedev‰ím v komerãní sféﬁe. Jde o v˘raznou zmûnu paradigmatu, nejpﬁesvûdãivûji
viditelnou obrovskou pozorností, kterou
tématu inovací vûnuje EU a OECD. Velmi
slibná je napﬁ. metodologie EU „Innovation
Scoreboard“, která hodnotí inovaãní kapacitu ãlenÛ EU v 18 indikátorech
rozdûlen˘ch do ãtyﬁ základních kategorií:
Lidské zdroje, Tvorba nového vûdûní,
Transfer a aplikace vûdûní, Financování inovací, v˘stupy a trhy. Srovnání âR s dal‰ími
státy EU je alarmující (viz obrázek Inovaãní
index).
Chybûjící pilíﬁ
Zatímco v˘znam lidského kapitálu je studován jiÏ víc neÏ tﬁicet let, sociální kapitál
získává zv˘‰en˘ zájem teprve v posledních
letech. Lidsk˘ kapitál se tradiãnû chápe

jako znalosti, schopnosti a kompetence
jednotlivcÛ, oproti tomu sociální kapitál se
vztahuje k tûm aspektÛm spoleãenského
Ïivota, jako je dÛvûra, partnerství, soudrÏnost, které umoÏÀují lidem spolu pracovat,
Ïít, vytváﬁet synergie.
Sociální kapitál dovoluje jednotlivcÛm, skupinám a komunitám ﬁe‰it spoleãné
problémy jednodu‰eji. Reciproãní normy
a spoleãenské sítû pomáhají posílit harmonii s kolektivnû Ïádan˘m chováním. KdyÏ
dÛvûra a spoleãenské sítû posilující soulad
chybí, jednotlivci tíhnou k ne-spolupráci,
protoÏe nemohou spoléhat, Ïe druzí
budou jednat stejn˘m zpÛsobem.
Podnikání nemÛÏe vzkvétat v prostﬁedí
nedÛvûry, protoÏe mnoho ekonomick˘ch
moÏností je tak pﬁedem uzavﬁeno. DÛvûra
je tak nutná pro vzájemné souÏití, ale je
i mazivem ekonomického systému a sniÏuje jeho tﬁení – transakãní náklady.
Nedostatek dÛvûry se prodraÏí – vede
k bujení administrativy a pl˘tvání energie
na ﬁe‰ení problému jak nejdÛkladnûji ohlídat. Chybí pak vÛle pro pﬁem˘‰lení jak
otvírat a rozvíjet. Ekonomická aktivita není
záleÏitostí jednotlivcÛ, ale organizací, které
vyÏadují vysok˘ stupeÀ sociální kooperace.
NeÏ se vytvoﬁí bohatství, musí se lidé uãit
spolupracovat, má-li dojít k pokroku, musí
b˘t vyvinuty nové formy organizace.
Nová moÏnost – telepráce
Pﬁib˘vající publikace na téma znalostní
ekonomiky zdÛrazÀují v˘znam síÈové spolupráce, dÛvûry a partnerství. V souladu
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s tímto pohledem jsou inovace stále více
zaloÏeny na spolupráci, rychlém uãení
a síÈové práci. Existuje silná kapacita rÛstu
díky inovaãním síÈov˘m pracím v prÛmyslu
spojující dodavatele, zákazníky a v˘zkumníky. Z tohoto pohledu je schopnost síÈové
práce a komunikace mimo formální kanály
stále dÛleÏitûj‰í.
Existuje úzk˘ vztah mezi nov˘m typem
pracovních moÏností – teleprací, autonomní ãinností v sítích apod. a sociálním
kapitálem. Napﬁíklad ve Finsku roste telepráce o 17 % roãnû, protoÏe se jedná zemi
s velk˘m sociálním kapitálem, naopak
v Itálii pouze o 3,4 % neboÈ míra sociálního
kapitálu v Itálii nedostaãuje pro radikálnûj‰í
rozvoj tûchto pracovních trhÛ. Sociální
kapitál tak b˘vá povaÏován za ãtvrtou nutnou podmínku spoleãnosti vûdûní.
Manévrovací prostor
Jak se kdysi chudému a zaostalému Irsku
podaﬁilo pﬁedhonit Velkou Britanii v HDP
na obyvatele? Irsko kombinovalo správnou
finanãní politiku a silnou politiku rozvoje
lidsk˘ch zdrojÛ s dobr˘mi pracovními
vztahy v pﬁísnû právním státu a otevﬁeném
prostﬁedí. Ale za tímto vysvûtlením stále
zÛstává otázka: jak Irové dokázali tu dobrou politiku zorganizovat? âtvrt˘ pilíﬁ
irské spoleãnosti ve v˘‰e uvedeném smyslu
poskytuje vysvûtlení.
Proã i „dobﬁí politici“ dûlají „‰patnou politiku“? Mají mal˘ manévrovací prostor,
zpÛsoben˘ pﬁedev‰ím nízkou mírou sociálního kapitálu. Schopnost formulovat
nûjakou rozsáhlou spoleãenskou reformu
je mnohonásobnû snaz‰í neÏ ji skuteãnû
realizovat. Její implementace totiÏ pﬁedpokládá dostateãn˘ sociální kapitál –
schopnost spoleãnosti dojít k nûjaké
rozumné dohodû, vÛli rÛzn˘ch skupin
a institucí spolupracovat pﬁi respektování
rozdíln˘ch potﬁeb a priorit a spoleãenskou
ochotu podstoupit zmûny, které v krátkodobém horizontu budou znamenat jistou
míru obûti, ale v dlouhodobé perspektivû
prospûch pro v‰echny.
Právní a ekonomické prostﬁedí
Aãkoli samotné vûdomostní procesy jsou do
znaãné míry spontánní, probíhají v‰ak v urãitém legislativním, ekonomickém, sociálním
a kulturním prostﬁedí, které mÛÏe zdrav˘

chod podporovat, nebo naopak brzdit. Pﬁi
tvorbû znalostní ekonomiky má strana
poptávky stejn˘ v˘znam jako strana nabídky.
Nové poznatky b˘vají obvykle, i kdyÏ ne
v˘hradnû, nejdﬁíve vyuÏity soukrom˘m sektorem. V‰echny tradiãní makroekonomické
pﬁedpoklady rÛstu jsou tudíÏ i nutn˘m pﬁedpokladem znalostní ekonomiky.
Pokud jsou slabé zákony, nespolehlivé
vynucování práva soudní mocí, hospodáﬁská ãinnost se stává zbyteãnû drahou
a neefektivní a i nejschopnûj‰í manaÏeﬁi
selhávají. Zlep‰ení práce ãeského soudnictví
a zv˘‰ení vymahatelnosti práva by mûly b˘t
neustále prioritou politiky vlády na podporu ãeské ekonomiky. Lep‰í legislativa by
mohla zkvalitnit i regulaci finanãního trhu
a odstranit administrativní pﬁekáÏky pﬁi
zakládání nové firmy (Co do ãasu, kter˘
je zapotﬁebí k zaloÏení firmy, se âeská
republika podle studie Svûtové banky umístila na 107. pﬁíãce ze 132 zemí. V hodnocení doby, za kterou lze provést likvidaci
podniku, byla âeská republika dokonce
ãtvrtou nepomalej‰í zemí na svûtû.).
Ztrácíme pud sebezáchovy?
V globalizovaném svûtû spolu nesoutûÏí
jen zemû velké a malé, bohaté a chudé, ale
také zemû pomalé a rychlé, napojené
a uzavﬁené. Víc neÏ v˘chozí stav dnes
o prosperitû rozhoduje schopnost adaptace na prudce se mûnící podmínky
svûtového v˘voje a pﬁedev‰ím rychlost
zmûny. Malé a kdysi chudé zemû se bûhem
desetiletí dokázaly vy‰vihnout na ‰pici svûtového v˘voje (Irsko, Finsko aj.).
âeská republika mûla na zaãátku devadesát˘ch let relativnû dobrou v˘chozí pozici.
Dá se ﬁíci, Ïe na sv˘ch kdysi relativnû
dobr˘ch pozicích zÛstává, ale svût kolem
nás jde kupﬁedu, a tak se v poli soutûÏících
propadáme zpût a zdá se, Ïe ztrácíme pud
sebezáchovy.
Svût stále rychleji smûﬁuje k rozdûlení do
tﬁí kontrastních a soupeﬁících civilizaãních
sektorÛ – prvního symbolizovaného motykou, druhého továrním bûÏícím pásem
a tﬁetího poãítaãem. V takto rozdûleném
svûtû bude první dodávat nerostné suroviny a zemûdûlské produkty, druh˘
poskytne lacinou pracovní sílu a pásovou
v˘robu, koneãnû tﬁetí bude prodávat inovace a informace, management a finanãní

servis, kulturu, vzdûlání a dal‰í sluÏby
celému svûtu. âeská republika jako by snad
boj o tﬁetí sektor jiÏ vzdávala; nedojde-li
rychle ke zmûnû souãasn˘ch trendÛ,
zakotví bezpeãnû v druhém sektoru laciné
pracovní síly u bûÏících pásÛ.
Doc. Jaroslav Kalous, PhD.,
Centrum pro sociální
a ekonomické strategie,
Fakulta sociálních vûd UK

Prognóza pracovní síly
Obecnû ﬁeãeno ãeská populace je sice
vzdûlaná, ale toto vzdûlání neodpovídá
potﬁebám doby. Patﬁíme mezi zemû s nejvût‰ími rozdíly mezi ﬁe‰ením praktick˘ch
a „akademick˘ch“ úloh. âím více se sledují
praktické dovednosti, tím hor‰í v˘sledky
Ïáci dosahují. Vinen je vzdûlávací systém,
kter˘ pﬁispívá k odtrÏení akademického
a praktického pohledu na svût.
Ve spoleãnosti vûdûní se vzdûlávání stává
trvalou potﬁebou. Kdo si chce udrÏet ãi zv˘‰it svou Ïivotní úroveÀ, musí se celoÏivotnû
vzdûlávat, aby tak stihl sledovat rychlé
zmûny, kter˘mi svût prochází. Dobrou
zprávou je, Ïe díky globální internetové síti
je snadné kdekoli a kdykoli získat Ïádoucí
vûdomosti. MoÏnost individuálního úspûchu ãi propadu se tak postupnû stále více
stává závislá na míﬁe osobního úsilí a podnikavosti kaÏdého jedince, spí‰e neÏ na
jeho pÛvodu a okolí.
Problém je v tom, Ïe na‰e populace není
k celoÏivotnímu uãení pﬁíli‰ motivovaná. Jak
potvrzují v˘sledky mezinárodních komparativních v˘zkumÛ, koﬁeny tohoto postoje
lze najít jiÏ na základní a stﬁední ‰kole.
Napﬁ. z 19 porovnávan˘ch zemí nikdo
nemá k matematice a fyzice hor‰í vztah
neÏ ãe‰tí studenti, hor‰í vztah k biologii
mají jen Slovinci, k chemii pak Maìaﬁi
a Litevci. Ve v‰ech ostatních sledovan˘ch
zemích mají studenti k matematice, fyzice,
chemii i biologii vztah lep‰í neÏ na‰i.
Zatímco v rozvinut˘ch zemích jiÏ poãty
dospûl˘ch vzdûlávan˘ch mimo ‰kolskou
soustavu pﬁesáhly poãty mlad˘ch vzdûlávan˘ch ve ‰kolské soustavû, dal‰í vzdûlávání
je v âeské republice stále Popelkou.
Napﬁíklad v˘daje na vzdûlávání, které
vynakládají ãeské podniky, jsou zhruba
poloviãní oproti prÛmûru zemí EU.
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F Y Z I K A N E N Í N U D N Á V ù DA !
Na Katedﬁe didaktiky fyziky (KDF) Matematicko-fyzikální fakulty se vysoko‰kol‰tí studenti pﬁipravují na svou
budoucí profesi uãitelÛ fyziky.Vedle tradiãních odborn˘ch pﬁedná‰ek poﬁádá katedra také kaÏdot˘denní semináﬁe
a víkendové akce, jejichÏ úãastníci hledají pod vedením zku‰en˘ch pedagogÛ cesty, jak fyziku studentÛm pﬁiblíÏit.

FOTO: FYZWEB

UKÁZKY Z FYZWEBU:

FOTO: FYZWEB

Za tvary kapek je odpovûdná gravitace, povrchové napûtí a odporová síla vzduchu.
Na fotografii se mÛÏete pﬁesvûdãit, Ïe kapky ilustrátora Ondﬁeje Sekory se li‰í od tvaru
skuteãn˘ch kapek.

SíÈovou frekvenci mÛÏeme urãit pomocí fotografie obyãejné pouliãní lampy.
Musíme znát pouze dobu expozice a spoãítat poãet pﬁeru‰ovan˘ch ãar.

DÛraz je kladen hlavnû na samostatnost
studentÛ, jejich schopnost hledat, tﬁídit
a interpretovat informace. DÛleÏité je také
propojení ‰kolské fyziky s kaÏdodenním
Ïivotem a motivace studentÛ k samostatnému objevování pﬁírodních zákonitostí,
jejich kritickému posouzení a v neposlední
ﬁadû také k aktivní spolupráci s ostatními
a prezentaci v˘sledkÛ. KDF organizuje také
konference a setkání uãitelÛ a studentÛ,
jejichÏ cílem je podpora neformálního
vzdûlávání a vzájemná v˘mûna zku‰eností.
K nejménû oblíben˘m pﬁedmûtÛm na
základních i stﬁedních ‰kolách patﬁí podle
vût‰iny v˘zkumÛ fyzika. Velké mnoÏství
poznatkÛ je ãasto pﬁedáváno tradiãní formou, která není pﬁíli‰ zábavná, a místo
rozvoje zvídavosti prohlubuje ve studentech spí‰e pﬁesvûdãení o zbyteãnosti
a nesrozumitelnosti celého oboru.
Poznávání pﬁírodních zákonitostí ale
nemusí b˘t pouze nudné memorování
vzorcÛ a pouãek. VÏdyÈ ﬁadu jevÛ mÛÏeme prozkoumat sami, s jednoduch˘mi
pomÛckami mÛÏeme zopakovat pﬁevratné objevy Newtona, Ampéra a dal‰ích
velk˘ch fyzikÛ. Prostﬁedkem, kter˘ mÛÏe
uãitelÛm fyziky poskytnout námûty pro
v˘uku a samotn˘m studentÛm usnadnit
zkoumání fyziky, je bezesporu internet.
Od roku 2001 funguje na adrese
http://fyzweb.cuni.cz fyzikální webov˘ server FyzWeb shromaÏìující uÏiteãné
informace pro uãitele, studenty, ale také
pro zájemce ze ‰iroké veﬁejnosti. Obsáhl˘
server, o jehoÏ provoz peãují studenti
i zamûstnanci KDF, nabízí v jednotliv˘ch
rubrikách pﬁehled zajímav˘ch akcí,
novinky ze svûta fyziky a její v˘uky (sekce
Zajímavosti), odborné ãlánky a komentované odkazy na ãeské i zahraniãní stránky
(Knihovna), návody na pokusy i jejich
vysvûtlení, pracovní listy a dal‰í v˘ukové
materiály (Dílna), adresy institucí zab˘vajících se fyzikou (Odkazy). Velmi
oblíbenou ãástí FyzWebu je Odpovûdna,
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Ukázka z FyzWebu: Úder blesku do hladiny rybníka
Dotaz:
Probírali jsme blesk. Studenti se ptali, jestli blesk, kter˘ uhodí do rybníka, zahubí kapry. Nevím si rady. Dûkuji (Iva Bímová)
Odpovûì:
Aã nejsem ani odborník na blesky, ani na ryby, pokusím se odhadnout podstatné rysy situace, kdy blesk uhodí do hladiny vody.Voda je relativnû dobr˘ vodiã a je prakticky homogenní, takÏe se dá oãekávat, Ïe se proud v˘boje blesku rozdûlí do v‰ech smûrÛ od místa úderu blesku.
Pﬁi zbûÏném pátrání po webu jsem objevil údaje o proudech ve v˘boji s maximem ﬁádu desítek kA, které pﬁená‰ejí celkov˘ náboj desítek coulombÛ. Proud mÛÏe mít docela komplikovan˘ prÛbûh. Rybou nebo plavcem bude ve vodû protékat asi srovnateln˘ proud jako okolní vodou.
Tedy v blízkosti v˘boje znaãn˘, ve vût‰í vzdálenosti men‰í. Pokud nejsme v moﬁi, ale na vodních plochách v âesku, pak bude urãitû hrát roli
i omezená hloubka nádrÏe a vlastnosti podloÏí. Jednoduch˘ odhad v‰ak ukazuje, Ïe kdyÏ by se proud napﬁ. 10 kA rozloÏil na polosféru o polomûru 10 m, tak by plo‰kou 5 dm2 (to je tak prÛﬁez tûla) tekl proud 0,8 A. Sice jen kraÈounkou dobu nûkolika milisekund, ale mohlo by to
staãit. BohuÏel nevím pﬁesnû, kolik snese ãlovûk a kolik kapr. TakÏe bych oãekával, Ïe kolem místa úderu blesku do rybníka bude kruh, ve kterém budou kapﬁi mrtví, dále moÏná omráãení. Nevím, jak˘ bude polomûr tûchto kruhÛ. Jako plavec bych za bouﬁky z vody rychle utekl. Podobné
úvahy najdete na webu, dáte-li do hledaãe hesla lightning, water, fish.
Jiﬁí Dolej‰í
do níÏ mÛÏe kdokoli zaslat svÛj dotaz.Více
neÏ 700 star‰ích odpovûdí je shromáÏdûno v tematicky ãlenûném archivu.
V leto‰ním roce byl provoz Odpovûdny
pro nedostatek ãasu redaktorÛ omezen,
ale od záﬁí 2005 roku bude Odpovûdna
opût plnû funkãní.
âlánky a odpovûdi zveﬁejnûné na
FyzWebu prochází recenzí zku‰en˘ch
fyzikÛ a ãtenáﬁi tak mají zaruãenu odbornou správnost v‰ech informací. Pro pﬁí‰tí
‰kolní rok pﬁipravujeme roz‰íﬁení obsahu
serveru a také nové moÏnosti pro ãtenáﬁe, mj. hodnocení a komentování
ãlánkÛ. Doufáme, Ïe aktuální a uÏiteãné
informace na FyzWebu budou dále slouÏit jeho náv‰tûvníkÛm a pﬁinesou jim
radost z objevování tajÛ pﬁírody.
Mgr. Jana Bure‰ová

Ukázka z FyzWebu: Elektrické spotﬁebiãe ve vodû
Dotaz:
Dojde-li k ponoﬁení napﬁ. el. vysou‰eãe, rádia aj. do vody ve vanû, stává se koupající se jedinec obûtí takového poãínání, nebo se mu z principu
nestane vÛbec nic? Pokud jsou oba póly ve vodû a blízko sebe (tj. cel˘ spotﬁebiã je ponoﬁen), má elektrick˘ proud dÛvod protékat ve vodû jinou
cestou, neÏ jen blízk˘m okolím kontaktÛ – i v pﬁípadû Ïe vana je uzemnûna? (Standa)
Odpovûì:
Pokud nebudete mou odpovûì experimentálnû ovûﬁovat, pak se odvaÏuji s Vámi souhlasit, pokud si celou akci pﬁedstavujete tak, Ïe zapnut˘
vysou‰eã ponoﬁíte do vody a potom do té vody strãíte ruku, nebo do té vany vlezete. âasto citovaná nebezpeãí fénování ve vanû spoãívají
v takovém postupu, Ïe sedíce ve vanû drÏíte vysou‰eã v mokré ruce. Potom ov‰em mÛÏete tvoﬁit paralelní vûtev elektrického obvodu s 230 V
a elektrick˘ proud má chuÈ samozﬁejmû cestovat více i schÛdnûj‰í cestou va‰ím tûlem, neÏ vedením vysou‰eãe. Po nûkolika diskusích s kolegy
se shodujeme na tom, Ïe v˘sledek takové situace je velmi tûÏko pﬁedvídateln˘. Pokud bude v‰e v poﬁádku, poteãe si proud ve vodû nûkde uvnitﬁ
spotﬁebiãe tak, jak naznaãujete. Staãí ale napﬁíklad nalomen˘ vodiã ve ‰ÀÛﬁe a v‰echno bude jinak.Tedy není ani bezpeãné si hrát se spotﬁebiãem pﬁipojen˘m k síti ve vanû, ani hození podobného spotﬁebiãe nezaruãuje rychlou smrt koupajícího se.
M. Rojko, J. Dolej‰í
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âE·TÍ STUDENTI
N A M I M O E V RO P S K ¯ C H U N I V E R Z I TÁC H

Já a mé zku‰enosti v zahraniãí
Kateﬁina Plichtová,
2. lékaﬁská fakulta UK
Studovat nûjak˘ ãas v zahraniãí byl odjakÏiva mÛj sen. KdyÏ jsem na nástûnce
s informacemi o zahraniãních stáÏích objevila nabídku stipendií do Austrálie, zbystﬁila
jsem. Doma jsem si prohlédla internetové
stránky University of Queensland a ke
svému nad‰ení zjistila, Ïe univerzita nabízí
mnoho programÛ ke studiu mozku, neuropsychologie vnímání, pamûti, emocí atd.,
coÏ byly pﬁedmûty, které mû coby budoucího (doufejme) neurologa opravdu
zajímaly. Sebrala jsem odvahu a pﬁihlásila
se. KdyÏ jsem o pár t˘dnÛ pozdûji ãetla email, Ïe jsem byla vybrána, mrazilo mû
v zádech. Sen se stával skuteãností. Radost
se ve mnû mísila s obavami. Zvládnu to
vÛbec? Opustit v‰echno, co dÛvûrnû znám,
rodinu, pﬁítele, kamarády, odletût pﬁes pÛl
zemûkoule na dlouh˘ch pût mûsícÛ do cizí
zemû a zaãít tam od nuly. Sv˘m zpÛsobem
tohle pﬁedodletové období bylo nejtûÏ‰í.
KdyÏ jsem totiÏ dorazila do Brisbane, nebyl
vÛbec ãas pﬁem˘‰let, jestli umím plavat,
prostû jsem plavala, jak to ‰lo – obíhala
úﬁady, zaﬁizovala vûci do ‰koly, shánûla bydlení a pozdûji i práci na pﬁiv˘dûlek.
Univerzita byla obrovská – 25 000 studentÛ, z toho 5000 zahraniãních.
Pﬁipoãteme-li k tomu to, Ïe kaÏd˘ si mohl
navolit v podstatû libovolnou kombinaci
pﬁedmûtÛ a oborÛ a dále to, Ïe pﬁeváÏnou
ãástí studia bylo psaní esejí a samostudium,

vypl˘vá z toho jistá anonymita takového
stylu studentského Ïivota. Lidi jako já, kteﬁí
jsou zvyklí dennû a léta potkávat tytéÏ spoluÏáky, kteﬁí jsou tmeleni spoleãn˘mi
proÏitky v sehranou partu, musejí b˘t takov˘m zpÛsobem studentského Ïivota
zákonitû zklamaní. Podobné je to i s kolejním Ïivotem. Koleje jsou v Austrálii
neskuteãnû drahé, takÏe jsou v podstatû
ob˘vány jen studenty prvních roãníkÛ,
kteﬁí je‰tû nejsou úplnû samostatní. Na
koleji mají zaji‰tûn˘ úklid, tﬁikrát dennû
teplé jídlo atd. Zbytek studentÛ si spoleãnû
pronajímá byty a domy, ve kter˘ch si sami
hospodaﬁí. V Austrálii není zvykem, aby
rodiãe své ratolesti na vysoké ‰kole
finanãnû podporovali, a tak témûﬁ kaÏd˘
má pﬁi ‰kole je‰tû nûjaké zamûstnání.
Celkovû tedy austral‰tí studenti musí b˘t
víc samostatní, draví a podnikaví neÏ my
âe‰i. Musím pﬁiznat, Ïe mi dûlalo docela
potíÏe drÏet s nimi krok. Mé první kuchaﬁské pokusy byly vyloÏenû tristní, dodnes
bavím své pﬁátele historkou, jak mi hoﬁel
olej na pánvi do v˘‰ky jednoho metru a já
se snaÏila s nenucen˘m v˘razem v obliãeji
své spolubydlící pﬁesvûdãit, Ïe my
v âechách takhle opravdu smaÏíme steaky.
Na‰tûstí jsem si po mûsíci na‰la práci
v jedné kavárnû, kde jsem se mohla
zadarmo najíst, takÏe jsem hlady neumﬁela.
Vrátím-li se k univerzitû, tak musím ﬁíct, Ïe
co nedostaãovalo ve studentském Ïivotû,
to nahradila kvalita a perfektní organizace
v˘uky. Na semináﬁích jsem se dozvûdûla
spoustu zajímav˘ch vûcí, z nichÏ mnohé
byly ãerstvé, je‰tû nepublikované v˘sledky
z v˘zkumu. Knihovna pﬁetékala kvalitními
uãebnicemi, aÏ ãlovûku bylo líto, Ïe
nestihne pﬁeãíst v‰echno, co by ho zajímalo. AÏ ‰okující byl rovnostáﬁsk˘ pﬁístup
pedagogÛ. Dlouho jsem si nemohla zvyknout, Ïe mám vedoucímu svého oboru,
kter˘ byl váÏen˘m profesorem a ãestn˘m
ãlenem mnoha organizací, ﬁíkat prostû
„Jacku“. Univerzita mûla taky hodnû insti-

tucí zaji‰Èujících dokonalé blaho studentÛ poradce pro právní aspekty bydlení, potírání
rasismu,
diskriminace
Ïen,
náboÏensk˘ch men‰in, drogovû závislé atd.
Námi zdaleka nejnav‰tûvovanûj‰ím byl
poradce pro studium, kter˘ zadarmo opravoval v na‰ich esejích gramatické
a obsahové chyby. To byla velká pomoc,
díky které jsem s pomûrnû slu‰n˘mi
v˘sledky proplula aÏ k závûreãn˘m zkou‰kám.
Zkou‰ka
formou
testu
s mnohoãetn˘m v˘bûrem byla pomûrnû
snadná, hor‰í uÏ byla ta formou eseje na
zadané téma. Mûli jsme na ni stejn˘ ãasov˘
limit jako rodilí mluvãí, coÏ nebylo úplnû
nejjednodu‰‰í. Závûreãné známky mû ale
mile pﬁekvapily, hodnotící ‰kála byla mírnûj‰í neÏ jsem z âech zvyklá, takÏe konec
dobr˘, v‰echno dobré.
Tím, Ïe jsem nebydlela na koleji, jsem sice
pﬁi‰la o druÏení a nekoneãné party mezinárodních studentÛ, jak to obãas
sl˘chávám od spoluÏákÛ, kteﬁí pro‰li programem Erasmus, na druhou stranu jsem
mûla moÏnost Ïít mezi Australany, b˘t na
pût mûsícÛ jednou z nich, poznat jejich
Ïivotní styl, kulturní zvyklosti, hodnoty…
a jak to tak b˘vá, ãlovûk pﬁi poznávání
odli‰ného nakonec nejvíc pozná sám sebe
– co je mu drahé, co je vzácné, aãkoli to
dﬁív povaÏoval za samozﬁejmé. Vrátila
jsem se z Austrálie trochu jiná, neÏ jsem
tam odjíÏdûla. Samostatnûj‰í, dravûj‰í :-), víc
vûﬁím v to, Ïe kaÏd˘ sen je dosaÏiteln˘, kdyÏ
ãlovûk vûﬁí, Ïe jej zvládne a je ochoten pro
to nûco udûlat, a uÏ taky vím, Ïe i kdyÏ mû
baví cestovat a poznávat svût, mÛj domov
je tady, v âechách.
University of Otago, Department
of Maori Studies
Jana Lesaﬁová,
FF UK Kulturologie
Po nûkolikaletém usilovném pátrání po
moÏnosti studia na Novém Zélandû jsem
jednoho dne dostala e-mail, kde mi bylo

41
FORUM

â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

: Studenti Univerzity Karlovy

ﬁeãeno, Ïe tato moÏnost je. Od chvíle, co
jsem dostala tuto informaci, do chvíle, kdy
jsem se dovûdûla, Ïe jsem byla vybrána,
ubûhlo snad jen nûkolik dní. Nebo mi to
tak pﬁi‰lo? Po dal‰ích komplikacích a po
vyplnûní asi tak tﬁí set tisíc papírÛ na v‰ech
moÏn˘ch institucích jsem se nakonec na
Nov˘ Zéland vydala. âekalo mû studium
maorské kultury na Department of Maori
Studies na University of Otago
v Dunedinu.
Dunedin je studentské mûsto, kde Ïije asi
120 000 obyvatel. 25 000 z nich jsou studenti a z nich je 5000 studentÛ
mezinárodních. Ti pocházejí vût‰inou
z Malajsie, Koreje, âíny a Nûmecka. Nás,
âechÛ, tam studovalo ‰est a ve mûstû jsme
nakonec na‰li dal‰ích pár, kteﬁí Ïili
v Dunedinu natrvalo. Utvoﬁili jsme men‰í
ãeskou komunitu, která mûla asi 12 ãlenÛ.
Na Novém Zélandû je v‰echno stra‰nû
jednoduché. Bûhem 48 hodin jsem se stala
majitelkou tﬁí osobních automobilÛ. Jeden
z nich jsem „zdûdila“ po pﬁede‰l˘ch ãesk˘ch studentech a na‰la ho na odtahovém
parkovi‰ti bez stﬁechy, sedadel a motoru.
Druh˘m jsem ujela 200 kilometrÛ. Poté
nûco za‰krouchalo a byl konec. Tﬁetí auto
jsem koupila ihned na místû od lidí, co
zastavili, aby nám pomohli. Za 500 dolarÛ.
Prodala jsem ho po pÛl roce a 15 000 kilometrech za 800.
Studium bylo neuvûﬁitelnû odli‰né od studia v na‰í zemi. Vyuãující pﬁicházeli na
minutu pﬁesnû a mûli pﬁipraven˘ program.
Ten, pﬁestoÏe byl v angliãtinû, byl srozumitelnûj‰í neÏ leckteré v˘klady, které jsem
zaÏívala nûkolik let na rÛzn˘ch vysok˘ch
‰kolách v na‰í republice. Mûly strukturu:
zaãátek, stﬁed a konec. Vûci na sebe navazovaly a mûly logiku. KdyÏ pﬁi‰ly zkou‰ky,
byla jsem velmi pﬁekvapena, kolik toho
vím. Zábavné povídání pﬁedná‰ejících,
které mi pﬁipadalo spí‰ jako klábosení
s kamarády u piva mûlo magickou moc
zachytit se do posledního slova v hlavû,
aniÏ by ãlovûk musel studovat. Zadarmo
v‰ak „áãka“ nebyla. âlovûk musel napsat
pár esejí a obãas nûco odprezentovat pﬁed
kolegy spoluÏáky. K tomu ov‰em slouÏila
neuvûﬁitelnû krásná, funkãní a materiálem
pﬁekypující knihovna, pﬁed kterou ãekali
studenti dlouhé fronty uÏ hodinu pﬁed
otevﬁením, aby na‰li místo k sezení. Cel˘

den ji pak neopustili!! Prezentace také
nebyly stresující, protoÏe lidé tam jsou
tolerantní a otevﬁení diskuzi na jakékoliv
téma, s lidmi v‰ech ras, vzdûlání a jazykov˘ch schopností (i neschopností).
Svou zku‰enost se zahraniãním studijním
pobytem bych doporuãila kaÏdému.
âlovûk se nauãí hodnû nejen o jin˘ch kulturách, ale i sám o sobû a paradoxnû
i o v tu chvíli vzdálen˘ch pﬁátelích.
University of Queensland
v Brisbane
Karolína Kudynová,
FF UK sociologie
V˘mûnn˘ program s australskou
University of Queensland v Brisbane
pﬁedãil v‰echna má oãekávání a pÛlroãní
pobyt mi pﬁinesl obohacení na mnoha
úrovních – studijní, poznávací i osobnostní. Kvalitní studijní zázemí, pﬁíjemné
prostﬁedí, zelená zahrada s vodními Ïelvami a papou‰ky, slunce témûﬁ kaÏd˘ den
– ãlovûk si rychle zvykne. Univerzitní kampus v multikulturní zemi je vhodn˘m
místem ke stﬁetávání kultur a seznamování
se s lidmi z celého svûta.Aãkoliv je rytmus
univerzitního dechu mnohem uspûchanûj‰í neÏ u nás a student je zamûstnán
prÛbûÏnû bûhem celého pÛl roku, má ale
více pﬁíleÏitostí k aktivitám tûla i ducha.
Osobnû jsem se zapojila do obnovy
pÛvodní australské vegetace. Zde to „Ïije“.
Zvolila jsem sociologick˘ kurz „From
Nationalism to Cosmopolitanism“, mezinárodní Ïurnalistiku a pﬁedná‰ky
o souãasné Austrálii. Rozsáhlá knihovna
s velk˘m v˘bûrem literatury k soudob˘m
tématÛm, vût‰inou ihned dostupné. Jak
poznamenal kamarád: „V˘zkum tu spoãívá
v selekci materiálu, nikoli v jeho kumulaci.“ Tolik oblastí lidské tvoﬁivosti
k prozkoumání, co v té záplavû má smysl
ãíst? Na chodbû univerzity potkáte lidi
v‰ech barev pleti, národností a etnik, coÏ
umocÀuje vûdomí rozmanitosti i propojenosti na‰í planety.
Austrálie je hrdá na svou multikulturní
atmosféru, coÏ mûsto Brisbane vyjádﬁilo
organizací velkého pochodu studentÛ
v‰ech národností s vlajkami v‰ech státÛ
a oslavou mezinárodního dne míru. Aã
du‰í kosmopolita, toho dne jsem zastupovala âeskou republiku hrdû.

Pﬁekvapením bylo mnoÏství materiálÛ
a broÏur informujících o vûcech dÛleÏit˘ch, i o (z ãeského pohledu) banalitách –
„noste v zimû teplé ponoÏky na spaní
a maÏte se krémem, aby vám nevyschla
pokoÏka“. V Austrálii, podobnû jako
jin˘ch anglosask˘ch zemích, vás v‰ude na
nûco upozorÀují a „chrání“ pﬁed nebezpeãím (jelikoÏ tam vymahatelnost práva
funguje). Stát dbá o va‰e bezpeãí tak moc,
Ïe pokud vás policista pﬁistihne na kole
bez cyklistické helmy, zaplatíte za tuto
„ochranu“ 5000 Kã. Australané nepﬁejí
romantickému potulování a trampování –
jak by z vás dostali peníze? Je tam ilegální
i stopovat a stanovat, je to totiÏ pro va‰e
dobro.
Zpoãátku bylo tûÏké adaptovat se na elektronick˘
systém
zápisu, ve‰kerá
komunikace se ‰kolou je pﬁes poãítaã.
Pﬁevaha techniky nad lidsk˘m faktorem
byla zpoãátku iritující, ãlovûk ale rychle
objeví v˘hody – odpovûì na e-mail dostanete od vyuãujícího do nûkolika hodin,
nejpozdûji do následujícího dne.
Australané jsou i na univerzitû neformální,
na zkou‰ku se chodí i v ‰ortkách.
V Austrálii studují, aby znalosti uplatnili
v praxi. U nás je ideálním studentem
encyklopedie, v Austrálii samostatnû a kriticky uvaÏující bytost pﬁipravená na
budoucí praxi. Získala jsem dojem, Ïe
zatímco Evropané Ïijí ãasto vlastní minulostí a „ﬁe‰í“ co a jak bylo, v Austrálii se
zatím pilnû pﬁipravují na budoucnost, na to
„co bude jednou potﬁeba“.
Îivot s dvûma Australany a Thajkou mi
pﬁinesl zdokonalení v angliãtinû i gastronomick˘ch dovednostech. Nauãila jsem se
„horolezit“, zkusila si surfing, vidûla krásnou pﬁírodu a získala hodnû kamarádÛ –
mapa svûta se mi stala Ïivoucím prostorem – kdyÏ zavzpomínám, jak se asi zrovna
mají v Mexiku, Brazílii, Malajsii, Botswanû,
Thajsku. Dostala jsem pﬁíleÏitost nahlédnout do jin˘ch mentalit skrze pﬁíbûhy
a kaÏdodenní starosti i radosti lidí z nejrÛznûj‰ích ãástí svûta, a uvûdomit si na‰i
propojenost. PÛl roku v Austrálii patﬁí
k nejkrásnûj‰ím a nejintenzivnûj‰ím obdobím mého Ïivota. Praha je mezi Australany
velmi oblíbená, tak se mÛj pokoj obãas
promûní v hotel pro kamarády z opaãné
polokoule.
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· KO L A N E B O U N I V E R Z I TA ?
Lektor DAAD, Mgr. Gerd Lemke se zam˘‰lí, zda je univerzitní studium a ‰kolní vzdûlávání v âechách
v myslích studentÛ striktnû oddûleno

âe‰tí studenti rádi hovoﬁí o tom, Ïe absolvovali urãitou ‰kolu. Na druhou stranu jiÏ
Ïáci mluví o tom, Ïe studují. Rozdílné jazykové zvyklosti v nûmãinû a v ãe‰tinû
pﬁitom prozrazují základní rozdíl v pojetí
vysoko‰kolského studia. V Nûmecku studenti nechodí na ‰kolu, ale na univerzitu,
vysokou odbornou ‰kolu nebo na akademii. Pﬁirozenû také v Nûmecku se
posluchaãi na univerzitách musejí hodnû
uãit, ale pouze tam studenti studují,
základy pro to Ïáci získávají v˘ukou na
gymnáziích.
Zdá se, Ïe rozdílné koncepce univerzitního studia a ‰kolního vzdûlávání jsou
striktnûji oddûleny i v myslích NûmcÛ.
Oproti tomu se studium v âeské republice jeví jako pouhé pokraãování ‰koly
s vût‰í specializací. Pokud sledujeme souãasn˘ univerzitní systém v Nûmecku,
rozpoznáme zde nûkolik podstatn˘ch roz-

dílÛ oproti místním studijním podmínkám.
Zejména v oborech spoleãensk˘ch vûd
podporuje masová univerzita zcela jiné
vlohy u studujících neÏ ãeská univerzita.
Hlavní semináﬁe s více neÏ 100 posluchaãi
jsou spí‰e pravidlem neÏ v˘jimkou. Za
tûchto podmínek pochopitelnû není
moÏné, aby se profesor vûnoval kaÏdému
studentovi.Tûm, kteﬁí by se chtûli schovat
v davu, se tak nask˘tají ty nejlep‰í pﬁedpoklady. Na druhé stranû ti, kteﬁí chtûjí
vynikat a zahájit akademickou kariéru, mají
ztíÏené podmínky – v Ïádném pﬁípadû to
v‰ak není nemoÏné. AngaÏovanost stále
je‰tû vzbuzuje pozornost.
V Nûmecku rovnûÏ doposud jen v nûkolika málo oborech existuje princip
pﬁijímacích zkou‰ek. Kritériem pro studium je prÛmûr známek na maturitním
vysvûdãení. Vysoké ‰koly si tedy vût‰inou
své studenty nemohou vybírat samy. To

vede k tomu, Ïe v nûkter˘ch oborech po
urãité dobû probíhají zkou‰ky, které
podobnû jako luãavka královská oddûlují
vhodné studenty od nevhodn˘ch – pro
nûkteré z nich velmi bolestná zku‰enost.
Skuteãnost, Ïe je úroveÀ studia
v Nûmecku navzdory masové univerzitû
opravdu vysoká, spoãívá rovnûÏ v tom, Ïe
se studenti v systému zdánlivé anonymity
rychle zorientují a jdou si v oborech svou
vlastní cestou. A tento fakt jednoznaãnû
odli‰uje univerzitu od ‰koly, a tím také od
ãeské univerzity: Prvním úkolem studenta
je, aby se sám zorientoval v systému studia a na‰el si tak svou vlastní cestu.
Mgr. Gerd Lemke
Lektor DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Univerzita Karlova v Praze
Institut germánsk˘ch studií

ZAHRANIâNÍ STUDENTI
N A U N I V E R Z I T ù K A R L OV ù

FOTO: ARCHIV UK

Proã se rozhodl Japonec Taro Kondo a Chilan Claudio Suit studovat na Univerzitû Karlovû
zji‰Èovala Denisa Kollmannová

Taro Kondo,Tokio
Co vás pﬁivedlo do âech?
Studoval jsem v Japonsku sociologii a chtûl
jsem si doplnit vzdûlání v lingvistice. Do

lingvistick˘ch teorií ale jen tûÏko proniknete, kdyÏ umíte jenom japonsky a anglicky,
na to jsou oba jazyky pﬁíli‰ vzdálené.
Cestoval jsem po USA a tam jsem se
seznámil s ãesk˘mi studenty z AVU.
Spﬁátelili jsme se a já jsem se zaãal hloubûji
zajímat o âeskou republiku, její historii
a kulturu.

V mém pﬁípadû ne, studoval jsem vTokiu na
International Christian University, kde se
setkávají v‰echny národnosti svûta. Studenti
napﬁíklad bydlí na koleji v pokojích po
tﬁech, a alespoÀ jeden z kaÏdého pokoje
musí b˘t cizinec. TakÏe uÏ na studiích
v Japonsku jsem se cítil trochu jako na
zahraniãní stáÏi.

Japanologové z Filozofické fakulty jezdí studovat na Hokkaidó kulturu posledních
pﬁíslu‰níkÛ kmene AinÛ, vy jste pﬁijel studovat bohemistiku sem… Nezavání to
trochu touhou po exotickém studiu „pﬁírodních národÛ“?

Li‰í se v nûãem studium na ICU a UK?
Urãitû. Japon‰tí studenti uÏ pﬁi studiu
pomûrnû hodnû chodí do práce. âe‰i maximálnû vyuÏívají pﬁíleÏitosti b˘t studentem,
coÏ je pro Ïivot velmi cenná, nenahraditelná
zku‰enost. Také pﬁístup vysoko‰kolsk˘ch
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pedagogÛ ke studentÛm je na UK jin˘,
moÏná tro‰ku bliÏ‰í vztahu na stﬁední ‰kole.
To ale nemyslím kriticky, naopak mû tento
osobnûj‰í pﬁístup vyhovuje víc.

FOTO: ARCHIV UK

A co byste ﬁekl na závûr o va‰em studentském Ïivotû na UK?
(Smûje se) Hned vedle Filozofické fakulty,
nejv˘znamnûj‰ího místa pro ãesk˘ jazyk, je
pivnice u Rudolfina, nejv˘znamnûj‰í místo
na pivo.

Claudio Suit, Santiago de Chile
Jak dlouho Ïijete v Praze?
V âechách bydlím uÏ skoro dva roky, ale
v Praze teprve devût mûsícÛ. První rok
jsem se uãil ãe‰tinu, teì studuji ve druhém semestru Matematicko-fyzikální
fakultu UK. Líbí se mi hlavnû pestrost
témat, kterou na MFF studujeme, ale ta
matematika je hroznû tûÏká.

Tak to se radûji zeptám na jiné radosti
studentského Ïivota. Co se Vám
v âechách líbí nejvíc?
Samozﬁejmû kulturní Ïivot, a nejenom
v Praze. Loni jsme byli s kamarády na
taneãní zábavû v Neustupovû ve stﬁedních
âechách, po pÛlnoci se tancovalo i na
stole… Zdej‰í Ïivot a kultura mû hodnû
zajímá. Proto jsem se také pﬁihlásil letos
na Filozofickou fakultu na studium slavistiky. Doufám, Ïe zvládnu pﬁijímací zkou‰ky.
Jak˘ je podle Vás rozdíl mezi studiem
v Chile a v âechách?
Rozdíly jsou právû ve formû pﬁijímacího
ﬁízení – v Chile se dostane‰ na vysokou
‰kolu po sloÏení národní pﬁijímací
zkou‰ky, zde je to individuální proces na
kaÏdé ‰kole, a v akademickém stupni –
u nás máme rovnou magisterské studium,
tady jsou i bakaláﬁské programy. A samozﬁejmû je rozdíl v jazyce (smûje se), ale
jinak je to víceménû stejné.

Do Prahy na Univerzitu Karlovu jsem pﬁi‰el
studovat z New Orleans, amerického mûsta,
které mÛÏe nûkter˘m lidem pﬁipadat exotické a jedineãné. V srpnu dokonãím na
University of New Orleans studia oboru
komunikace se zamûﬁením na film – anglick˘
jazyk. ZároveÀ pracuji na oddûlení zahraniãních studentÛ a stipendistÛ, a tak se
dostávám do kontaktu se v‰emi zahraniãními
studenty na na‰í univerzitû.Toto oddûlení je
obdobou Zahraniãního oddûlení UK.
Poprvé jsem pﬁijel do Evropy v létû roku
2002 a mûl jsem pﬁíleÏitost studovat fotografii na letní univerzitû UK. Samozﬁejmû
jsem si Prahu ihned zamiloval. Bûhem léta
jsem mûl tu ãest studovat pod vedením
renomovan˘ch ãesk˘ch fotografÛ jako jsou
napﬁ. Jan Pohﬁibn˘, Jindﬁich ·treit, Rudo
Prekop nebo Miroslav ·volík.Tato letní zku‰enost na mnû udûlala nesmazateln˘ dojem.
Byl to tak siln˘ záÏitek, Ïe jsem byl odhodlan˘ vrátit se do Prahy na UK na del‰í
a intenzivnûj‰í studijní pobyt. Proto jsem se
vrátil letos,abych studoval v rámci programu
ECES (Evropská a stﬁedoevropská studia).
Od svého prvního letního pobytu jsem se
zaãal velmi zajímat o âeskou republiku, její
kulturu a historii, a tak jsem se tentokrát
rozhodl zamûﬁit na pﬁíslu‰né pﬁedmûty
v rámci tohoto studijního programu –
âeské dûjiny, âeské umûní a architektura,
âesk˘ film a Evropské dûjiny 20. století.
Musím ﬁíci, Ïe jsem v Ïádném ohledu nebyl
zklaman˘. V‰ichni na‰i lektoﬁi byli velmi
vzdûlaní a uãení, ale zároveÀ velice skromní
a neokázalí, na rozdíl od nûkter˘ch profesorÛ na americk˘ch univerzitách. Mohu
upﬁímnû prohlásit, Ïe jsem se kaÏd˘ den tû‰il
na vyuãování, protoÏe kaÏdá vyuãovací
hodina byla nûjak du‰evnû podnûtná.
MÛj profesor ãesk˘ch dûjin není jen akademick˘m odborníkem na dûjiny ãesk˘ch
zemí, ale je zároveÀ kurátorem a v˘zkumn˘m pracovníkem ve sbírce rukopisÛ
strahovské knihovny ve Strahovském klá‰teﬁe. Jednoho veãera pro nás zorganizoval
soukromou prohlídku knihovny a dokonce
nám ukázal nûkteré vzácné rukopisy. JiÏ
samotná prohlídka byla skuteãn˘m Ïivotním
záÏitkem.

Hodiny ãeského filmu byly rovnûÏ velice
pﬁíjemné a zajímavé. MÛj uãitel je v˘zkumn˘
pracovník Národního filmového archivu.
V prÛbûhu semestru jsme shlédli pﬁes
25 ãesk˘ch a slovensk˘ch celoveãerních
i krátkometráÏních snímkÛ, které nás seznámily s dûjinami ãeské kinematografie od
jejích poãátkÛ po souãasnost. Vybraní studenti si museli kaÏd˘ t˘den pﬁipravit referát
pro celou tﬁídu o ãeském filmu, kter˘ jsme
aktuálnû vidûli.
Také hodiny o ãeském umûní a architektuﬁe
byly velmi hodnotné. Po na‰í úterní ranní
pﬁedná‰ce jsme nav‰tûvovali galerie, muzea
nebo rÛzné památky. Bûhem semestru jsme
nav‰tívili 15 rÛzn˘ch míst. Ná‰ vyuãující mûl
velmi hluboké znalosti a pﬁi na‰ich cestách
po Praze a âeské republice byl pﬁipraven
odpovûdût na v‰echny na‰e otázky t˘kající
se umûní a architektury.
M˘m nejoblíbenûj‰ím pﬁedmûtem byl v‰ak
kurs evropsk˘ch dûjin 20. století. Na‰ím
vyuãujícím byl emeritní profesor, kter˘ se
narodil v první ãtvrtinû minulého století
a témûﬁ cel˘ Ïivot proÏil ve stﬁední Evropû.
Jeho encyklopedické znalosti a osobní zku‰enosti a postﬁehy z jeho Ïivota bûhem
nûkter˘ch velmi temn˘ch období moderních
dûjin byly fascinující. Také jsme nav‰tívili
nûkterá historicky v˘znamná, byÈ smutná
místa, jako napﬁ.Terezín a Lidice.
Jedinou vadou na celém programu
a semestru byla skuteãnost, Ïe mnoho americk˘ch studentÛ nebralo studium pﬁíli‰
váÏnû. Myslím si, Ïe si neuvûdomili nebo
nepochopili historick˘ a kulturní v˘znam
âeské republiky a to, jak skvûlou pﬁíleÏitost
mûli zde studovat. Mnoho AmeriãanÛ chápalo svÛj studijní pobyt spí‰e jako
nekoneãn˘ veãírek, coÏ bohuÏel ve své podstatû sniÏovalo hodnotu celého programu
pro ty studenty, kteﬁí sem, stejnû jako já, pﬁijeli studovat.
Nicménû studium na Univerzitû Karlovû
bylo pro mû nejvût‰ím Ïivotním záÏitkem
a to do takové míry, Ïe váÏnû uvaÏuji o dal‰ím studiu v nûkterém magisterském
programu na UK, pravdûpodobnû obor
ekonomie nebo politické vûdy. Pevnû doufám, Ïe mi to vyjde.
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Nenechte se v‰ak zmást trochu zavádûjícím úvodem. Ani jedna z dÛchodkyÀ
nepatﬁí mezi notorické repetenty. Dámy
totiÏ nav‰tûvují kurzy Univerzity 3. vûku.
Na Univerzitû Karlovû v Praze funguje
tento systém pﬁedná‰ek pro seniory jiÏ
od roku 1987 a kaÏd˘ akademick˘ rok jím
projde nûkolik stovek dÛchodcÛ, kteﬁí
touÏí po doplnûní svého vzdûlání.
Projektu se úãastní vût‰ina fakult.V poãtu
poﬁádan˘ch kurzÛ pak jednoznaãnû mezi
v‰emi vítûzí Filozofická fakulta a Fakulta
humanitních studií s ‰estnácti vyuãovan˘mi
pﬁedmûty. âasové
rozpûtí
jednotliv˘ch kurzÛ se pohybuje od jednoho do ‰esti semestrÛ. To uÏ napﬁíklad
odpovídá délce bûÏného bakaláﬁského
studia, a proto se nedá ﬁíct, Ïe by ‰kola
seniory nûjak ‰etﬁila. Na rozdíl od
bûÏn˘ch studentÛ v‰ak frekventanti pﬁedná‰ek na Univerzitû 3. vûku musí kvÛli
studiu sáhnout do kapsy ponûkud hloubûji, neÏ je zvykem u jejich mlad‰ích
kolegÛ. Své vzdûlání si totiÏ musí zaplatit,
stejnû jako kdyby nav‰tûvovali krouÏek
‰achÛ nebo v˘uku práce s poãítaãem.
Oproti kurzÛm, jeÏ poﬁádají soukromé
instituce, v‰ak vycházejí pﬁedná‰ky na
Univerzitû Karlovû o poznání levnûji: cena
kurzu se pohybuje od stovky do pﬁibliÏnû
pûti set korun. Jen 3. lékaﬁská fakulta
a Katolická teologická fakulta nabízejí seniorÛm své sluÏby zdarma.
MoÏná se ptáte, jací lidé kurzy Univerzity
3. vûku nav‰tûvují. Vût‰inou to b˘vají
senioﬁi, kteﬁí dosáhli vy‰‰ího vzdûlání uÏ
v mládí, mají velké mnoÏství zájmÛ
a nechtûjí se v dÛchodu vûnovat jen rutinním a nudn˘m domácím pracím. „Nûkteﬁí
lidé si myslí, Ïe bych mûla rad‰i sedût
doma a péct bábovky,“ smûje se dvaadevadesátiletá Ludmila Hesová, která
v letním semestru dokonãila kurz Dûjiny
filosofie. „To by mû ale rozhodnû tak
nebavilo,“ dodává. Paní Hesová pro‰la na
Univerzitû 3. vûku témûﬁ nepﬁedstavitel-
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Ludmila Hesová a Markéta Cahová. Obû dámy, které uÏ oslavily devadesáté narozeniny pﬁed nûkolika roky,
byste na ulici snadno zamûnili s jin˘mi dÛchodkynûmi, jaké potkáváte kaÏd˘ den. Od tûch ostatních je v‰ak
odli‰uje trochu nezvyklá vûc: stále je‰tû studují.

Studentka U3V Ludmila Hesová

n˘m mnoÏstvím kurzÛ z nejrÛznûj‰ích
oblastí vûdy. V˘ãet, kter˘ obsahuje psychologii, preventivní medicínu, astronomii,
egyptologii, ãeské dûjiny nebo antickou
archeologii vypadá spí‰ jako soupis pﬁedmûtÛ vyuãovan˘ch na nûjaké men‰í
regionální univerzitû, neÏ jako studijní
program devadesátileté dámy. Aãkoli
pﬁedná‰ky Univerzity 3. vûku nav‰tûvuje
uÏ od roku 1992, rozhodnû nehodlá se
sv˘m vzdûláváním skonãit. „UÏ teì jsem si
na‰la kurz na pﬁí‰tí rok,“ pﬁiznává se
dÛchodkynû z Prahy 8. „Bude to úplnû
nov˘ pﬁedmût na katedﬁe indologie, ve
kterém budeme studovat v˘chodní myslitele. UÏ se na to moc tû‰ím!“
Pûtadevadesátiletá Markéta Cahová se
spokojila s uÏ‰ím zábûrem neÏ její kolegynû. MoÏná se tak rozhodla proto, Ïe je
dlouholetou profesorkou angliãtiny, nûmãiny a filosofie.V rámci Univerzity 3. vûku
si vybrala pﬁedná‰ky z historie antického
¤íma a dûjin hudby.Ve svém studiu ale uÏ
dál pokraãovat nehodlá. „Celkovû jsem
byla s kurzem spokojená, jen mi vadilo, Ïe
kvalita pﬁedná‰ek byla u kaÏdého z profesorÛ jiná. U nûkter˘ch vyuãujících to byla
opravdu hrÛza,“ stûÏuje se paní Cahová.
Ke studiu v pozdním vûku ji podle jejích
slov pﬁivedla hlavnû touha prohloubit si

Akademick˘
rok
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05

Poãet zapsan˘ch
posluchaãÛ
na U3V na FF UK
475
543
597
628
672

znalosti o svém oblíbeném období –
antice. „Latinu studuji uÏ od gymnázia.
Tam jsme ji mûli kaÏd˘ den, dokonce
i v sobotu,“ vzpomíná profesorka
Cahová. „Ta mû postupnû pﬁivedla k filosofii a teì také ke studiu antiky.“
Obû dámy si v˘uku a nové vûdomosti
velice pochvalují. Shodují se v‰ak také na
tom, Ïe novû nabyté informace vût‰inou
nemají kde pouÏít. „Hodí se mi to jen
k tomu, Ïe jsem v‰ude nejchytﬁej‰í a navíc
se mi dobﬁe lu‰tí kﬁíÏovky,“ usmívá se
Ludmila Hesová. „Chtûla bych svoje znalosti také nûjak pﬁedat potomkÛm, ale ti
o nû bohuÏel moc zájem nejeví,“ dodává.
Na to, Ïe se dÛchodkynû rozhodnou jít
nav‰tûvovat kurz na univerzitû, se dnes uÏ
málokdo dívá skrz prsty. Nevadilo to ani
rodinám obou studentek z Univerzity 3.
vûku. „Pocházím z univerzitního prostﬁedí,
dcera a syn jsou lékaﬁi, takÏe byli oba rádi,
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Studentka U3V Markéta Cahová

Ïe se ve svém vûku je‰tû snaÏím nûco
dûlat,“ popisuje pohled dûtí na své studium profesorka Cahová. S pochopením
se setkala i paní Hesová. Její zvûdavost pr˘
v‰ichni velmi dobﬁe znají, a tak se rozhodnutí nav‰tûvovat vysokou ‰kolu vÛbec
nikdo nedivil. V její volbû ji utvrdil i fakt,
Ïe na vysoké ‰kole v mládí nestudovala.
„Tatínek byl obchodník a chtûl, abych se
podobnû zamûﬁila i já. Nejprve jsem chodila na mû‰Èanku a potom na obchodní
‰kolu,“ vzpomíná Ludmila Hesová. Nûjak˘
ãas sice pob˘vala na anglické koleji
v Praze, nav‰tûvovala ‰kolu pro cizince ve

Francii, k vysoko‰kolskému vzdûlání se
v‰ak nikdy nedostala. „Tﬁináct let jsem byla
doma s dûtmi, a tak jsem ani poﬁádnû
nechodila do zamûstnání. AÏ pﬁed dÛchodem mi manÏel na‰el místo v zahraniãním
obchodû,“ vysvûtluje dÛchodkynû. „Na to,
co mû zajímá, mi zbyl ãas aÏ nyní.“ V aktivitách paní Hesové pomáhají i její dûti.
Díky nim má tato dáma po svûtû nacestováno tolik, Ïe by jí mohl závidût leckter˘
mlad‰í student, kter˘ kaÏdoroãnû obráÏí
stáÏe programu Socrates/Erasmus. „Loni
jsem se napﬁíklad podívala na Maltu a letos
se chystám do Barcelony,“ plánuje leto‰ní
léto seniorka.
Aãkoli získávání vûdomostí je i ve vy‰‰ím
vûku uÏiteãné, Univerzita 3. vûku má
i dal‰í cíle. Mezi ty nejdÛleÏitûj‰í patﬁí
zejména pomoc seniorÛm pﬁi udrÏování
kontaktÛ se zbytkem spoleãnosti. ¤ada
psychologÛ a gerontologÛ se shoduje, Ïe
právû univerzity tﬁetího vûku mohou
seniorÛm v˘znamnû pomoci k uchování
du‰evní svûÏesti i v pokroãilém vûku.
Coby pﬁíklad mÛÏeme citovat z publikace
MUDr. ZdeÀka Kalvacha Úspû‰né stárnutí
a aktivní stáﬁí, kterou vydal v loÀském
roce
Státní
zdravotnick˘
ústav:
„V extrémních pﬁípadech mÛÏe psychická
pasivita vést aÏ k projevÛm chorobného
nedostatku smyslov˘ch a komunikaãních
podnûtÛ, oznaãovan˘ch jako deprivace. …
Objevuje se fenomén veteránství, vypadá-

vání z kontextu dûní, kter˘ závaÏnû ohroÏuje participaci seniorÛ na spoleãenském
Ïivotû… K prevenci fenoménu veteránství i jako nástroj aktivizace mozku je
v˘znamné seniorské vzdûlávání – aÈ jako
samostudium (pozoruhodné jsou vzdûlávací rozhlasové a zvlá‰tû televizní
poﬁady), nebo organizovanou formou
jako kurzy, akademie ãi univerzity tﬁetího
vûku ãi volného ãasu.“
Pﬁi pohledu na obû „studentky“ jsem se
nemohl ubránit údivu. S bezmála stolet˘mi dámami, které zaÏily dvû svûtové
války, sedm reÏimÛ a Ïily ve dvou stoletích, jsem si popovídal lépe neÏ s mnoha
‰edesátníky, jiÏ by mohli klidnû pﬁedstavovat jejich dûti. KdyÏ k tomu v‰emu
pﬁipoãtu je‰tû jejich stále upravené ‰aty,
peãlivû uklizené byty a velik˘ smysl pro
humor, napadá mû srovnání snad jedinû se
Supermanem nebo jin˘m nepﬁedstaviteln˘m hrdinou z komiksov˘ch stránek.
A pokud jejich vitalitû a spokojenosti byÈ
jen trochu napomohla Univerzita 3. vûku,
mohlo by to nejen pro ostatní seniory, ale
i pro mlad‰í generace, znamenat zajímavé
téma k zamy‰lení, jak naloÏit s podzimem
svého Ïivota. Ostatnû, jak ﬁíká profesorka
Markéta Cahová: „KaÏd˘ by si mûl pro
sebe opakovat: Nebuì lín˘! Dokud mÛÏe‰
chodit a trochu ti to myslí, snaÏ se zlep‰ovat!“
Tomá‰ DrahoÀovsk˘

Univerzita tﬁetího vûku na Filozofické fakultû UK v Praze
Filozofická fakulta je jednou z fakult Univerzity Karlovy, která realizuje nepﬁetrÏitû Univerzitu tﬁetího vûku jiÏ osmnáct let a stále za znaãného
zájmu ‰iroké veﬁejnosti. Fakulta je od zahájení realizace Univerzity tﬁetího vûku aktivním ãlenem Asociace Univerzit tﬁetího vûku âeské republiky.
Fakulta dosud realizovala v kaÏdém akademickém roce 9–10 kurzÛ. Pro akademick˘ rok 2005/06 otevﬁela fakulta 16 kurzÛ. Vzhledem
k vysoké odbornosti vyuãujících a nabízen˘ch zajímav˘ch témat, si znaãná ãást posluchaãÛ, tak jako v pﬁedchozích letech, zapisuje soubûÏnû
i dva obory. Mezi nejvíce obsazované obory patﬁí psychologie, pedagogika, historie (ãeské dûjiny), egyptologie, dûjiny hudby a filozofie. Pﬁedná‰ky
se konají vÏdy v pátek v hlavní budovû fakulty. Seznam nabízen˘ch kurzÛ pro následující akademick˘ rok fakulta zveﬁejÀuje vÏdy koncem
bﬁezna a pﬁihlá‰ky se vydávají bûhem první poloviny mûsíce dubna.
Na nov˘ akademick˘ rok byly zcela novû vypsány kurzy z oborÛ politologie, informaãních studií a knihovnictví a indologie a po del‰í pauze
kurzy z oborÛ dûjiny umûní, ﬁecká a latinská studia a etnologie. Kurzy jsou vypisovány jako dvou aÏ ãtyﬁsemestrální. Pﬁedná‰ející nûkter˘ch
oborÛ, kde je nutná názorná v˘uka, vyuÏívají novû i audiovizuální techniku.
Podmínkou k získání osvûdãení o absolvování kurzÛ Univerzity tﬁetího vûku v závûru akademického roku je odevzdání písemné práce, která
by mûla navázat na nûkteré z témat, která posluchaãe pﬁi pﬁedná‰kách zaujala. Ponechává se na jejich rozhodnutí, zda dají své práci spí‰e
formu samostatné úvahy, nebo se budou opírat zãásti o odbornou ãi populárnû vûdeckou literaturu. Zvlá‰tû je vítáno, kdyÏ ve svém zpracovávaném tématu uplatní posluchaãi vlastní zku‰enosti nebo záÏitky z osobního Ïivota ve vztahu k danému oboru. Rozsah práce by mûl b˘t
alespoÀ tﬁístránkov˘. Posluchaãi obdrÏí pﬁi slavnostním aktu ve Velké aule Karolina osvûdãení o absolvování U3V na Filozofické fakultû
Univerzity Karlovy.
Vûkové sloÏení posluchaãÛ je cca od 50 do 95 let vûku. V ãervnu roku 2003 pﬁijal dûkan fakulty prof. dr. Jaroslav Vacek,CSc., tﬁi posluchaãky,
které v tom roce dovr‰ily 90 a 93 let vûku, jako projev úcty a zároveÀ i obdivu k jejich dlouholeté studijní aktivitû v U3V na fakultû.Tohoto
setkání se úãastnila i prodûkanka pro studijní záleÏitosti prof. dr. Jana Králová, CSc. a vedoucí studijního oddûlení JUDr. Jarmila Handzelová.
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PAU L R I C O E U R
– P RV N Í L AU R E ÁT C E N Y K A R L A I V.
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Emeritní rektor Univerzity Karlovy, prof. PhDr. Radim Palou‰, CSc, dr.h.c.(mult.) pﬁipomíná, Ïe pﬁed dvanácti lety
stanul v staroslavné aule Karolina politicky „ménû zajímav˘“ ãlovûk, nicménû myslitel prvního ﬁádu.

V roce 1993 vybírala Univerzita Karlova
u pﬁíleÏitosti 645. v˘roãí svého zaloÏení,
a s ní i hlavní mûsto Praha, prvního laureáta Ceny Karla IV. Podle statutu to mûla
b˘t osobnost, která v˘raznû reprezentuje
odpovûdnost dramatu s názvem „svût“;
mÛÏe to b˘t „vûdec, literát, umûlec, ale
i osobnost z kterékoli jiné oblasti lidské
ãinnosti, pokud její dílo (ãin ãi produkt)
zﬁetelnû vyjadﬁuje globální orientaci“.
Sedmiãlenná správní rada zvolila filosofa
Paula Ricoeura.
Laureát tomu v˘raznû odpovídal, vÏdyÈ
jeho gigantické dílo s tûÏi‰tûm ve filosofii
a etice v˘znamnû zasáhlo i psychologii,
religionistiku, teologii, lingvistiku, filologii,
teorii
interpretace,
hermeneutiku
a v neposlední ﬁadû právo i politiku. Paul
Ricoeur nepochybnû ztûlesÀuje nejen
evropskou, ale i svûtovou integritu
obecné sounáleÏitosti jakoÏto interpret
duchovní jednoty, transdisciplinarity a globální odpovûdnosti.Ve svém díle pﬁedvedl
spojitost existencialisticko fenomenologické souvislosti evropské filosofie
s analytick˘m my‰lením anglosaské provenience nejen kontinentálním, ale
i severoamerick˘m. Byl téÏ inspirátorem
reflexe o úkolech univerzity – sám uni-

verzitní profesor jak na evropském kontinentû, tak v USA. JiÏ tenkrát ve svém
slavnostním projevu v Karolinu upozorÀoval, Ïe dnes je pro skuteãnû vysokou
úroveÀ univerzit jakoÏto „vysok˘ch“ ‰kol
nejdÛleÏitûj‰í ‰iroká v˘mûna a pohyb mezi
nimi, jak tomu vlastnû bylo v dobû zaloÏení praÏského uãení, kdy tehdej‰í mistﬁi
mohli vyuãovat stejnû v Oxfordu jako
v PaﬁíÏi, Boloni, Kolínû, Salamance, Praze.
Dnes je úsilí o badatelské, uãitelské i studentské spoleãenství univerzit jednou ze
základních deviz souãasn˘ch rozvrhÛ
a plánÛ. „Je tﬁeba tuto my‰lenku pevnû
zakotvit v Evropû kulturní, intelektuální
a duchovní a ne pouze ekonomické,
finanãní, monetární ãi pouze sociální,“
ﬁekl tenkrát Ricoeur v svém projevu.
Îe jeho váÏnost byla „posvûcena“
i funkãnû, dosvûdãuje jeho mnohaleté
pﬁedsednictví v mezinárodní filosofické
asociaci (L’assotiation international
philosophique). ¤ada mezinárodních konferencí byla vûnována jeho dílu. Ná‰ Jan
Patoãka patﬁil mezi jeho osobní pﬁátele
a filosofické a politické souputníky –
vÏdyÈ Ricoeur jezdil do na‰í vlasti
i v dobách totality, aby se úãastnil bytov˘ch semináﬁÛ policií ostﬁe sledovan˘ch.

Dne 21. kvûtna se svût dozvûdûl, Ïe Paul
Ricoeur zemﬁel stár 92 let.V tisku byl oznaãen za pﬁedstavitele nejvy‰‰í filosofické
úrovnû, za „posledního z velké generace“.
Nûkteﬁí z tûch, kdo znají jeho dílo, ho mají
za „nejv˘znamnûj‰ího“, „nejvût‰ího“ filosofa
druhé poloviny 20. a prvních let 21. století.
Zesnul˘ Paul Ricoeur by se asi nad takovou
formulací pozastavil, a to nikoli ze skromnosti, n˘brÏ principiálnû – vÏdyÈ sám byl
odpÛrcem kategorick˘ch nedialogick˘ch
soudÛ jakoÏto pﬁívrÏenec „konfliktu interpretací“.
V hﬁmotu souãasného dûní se odchod
filosofa, byÈ v˘znamného, jeví jako cosi
málo zajímavého, ba zanedbatelného. Není
v‰ak v‰e, co se masovû zviditelÀuje, skuteãnû to, co získá v˘znamn˘ vliv v dal‰ích
ãasech! Velké vûci pﬁicházívají na holubiãích noÏkách. O to pozoruhodnûj‰í je
volba Paula Ricoeura jakoÏto prvního laureáta Ceny Karla IV. Ru‰ná doba pﬁed
dvanácti lety publicisticky preferovala
senzaãnûj‰í aktuality. V staroslavné aule
Karolina v‰ak stanul politicky „ménû zajímav˘“ ãlovûk, nicménû myslitel prvního
ﬁádu. Tím byla pro pﬁí‰tû nasazena laÈka
Ceny Karla IV. nejen nepochybnû velmi
vysoko, ale i hluboko.
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C E N Y U D ù L OVA N É S T U D E N T Ò M
U N I V E R Z I T Y K A R L OV Y V P R A Z E

Ceny, které mohou obdrÏet studenti
Univerzity Karlovy, se dûlí do nûkolika
kategorií:
▼ Univerzitní ceny (Bolzanova cena,
Cena rektora, Mimoﬁádná cena rektora)
▼ Fakultní ceny
▼ Cena ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
▼ Cena Josefa Hlávky pro nejlep‰í
studenty a absolventy
Univerzitní ceny
SoutûÏ o Bolzanovu cenu
Jméno Bernarda Bolzana bylo pro název
ceny zvoleno pﬁedev‰ím proto, Ïe je
spojeno s Univerzitou Karlovou
v souvislosti s pedagogick˘m pÛsobením
Bernarda Bolzana, mimoﬁádné postavy
ãeské kulturní minulosti. Byl geniálním
matematikem a logikem, náboÏensk˘m
filozofem, sociálním myslitelem a v neposlední ﬁadû i vynikajícím univerzitním
uãitelem.
Na univerzitû pÛsobil 15 let a pﬁedná‰el
zde obor náboÏenské filozofie. Pro své
svobodomyslné názory byl císaﬁem v roce
1820 zbaven profesury a nûkolik let perzekuován. Teprve na pﬁelomu 19. a 20.
století bylo Bolzanovo dílo znovu objeveno.
„Bolzanova cena“ byla na Univerzitû
Karlovû poprvé udûlena v roce 1994 a je
soutûÏí odborn˘ch a vûdeck˘ch prací
vypracovan˘ch studenty UK v rámci bakaláﬁského, magisterského a doktorského
studia v oborech právních, ekonomick˘ch,
matematick˘ch a sociálnû-vûdních, akreditovan˘ch na Univerzitû Karlovû. Je
otevﬁena v‰em studentÛm uveden˘ch
studijních oborÛ.
SoutûÏní práce musí b˘t uchazeãi zpracovány v prÛbûhu studia a na jeho
základû. Musí se jednat o objevné
pÛvodní práce s tvÛrãím obsahem. Pﬁi
jejich posuzování se hodnotí následující
kritéria – originalita my‰lenky, novost
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pﬁínosu pro rozvoj poznání, kvalita provedení práce po stránce obsahové
(pﬁedev‰ím vyváÏenost vstupních dat
s formulovan˘mi závûry) i po stránce
formální (srozumitelnost, pﬁehlednost,
zpÛsob uspoﬁádání práce, gramatická
bezchybnost apod.) a metodická
vyspûlost (t.j. v˘bûr a zpÛsob realizace
pouÏit˘ch metod).
„Bolzanova cena“ má slouÏit podpoﬁe
vûdecké v˘chovy a odborné pﬁípravy studentÛ univerzity a je cenou vysoce
prestiÏní. SoutûÏ navazuje na bohatou tradici univerzitních soutûÏí v oblasti
studentské vûdecké a odborné ãinnosti a
univerzita ji v souãasné dobû hradí plnû
ze sv˘ch prostﬁedkÛ.
SoutûÏní práce posuzuje hodnotící
a v˘bûrová komise sloÏená ze zástupcÛ
zúãastnûn˘ch fakult UK. Komisi pﬁedsedá
prorektor pro studium nebo místopﬁedseda komise, kter˘ je volen na jejím
prvním zasedání z jejích ﬁádn˘ch ãlenÛ.
Posuzování prací probíhá dvoukolovû.
Zatímco v prvním kole jsou práce posuzovány individuálnû ãleny komise nebo ve
spolupráci s pﬁizvan˘mi experty podle
pﬁedem pﬁijat˘ch kritérií, druhé a rozhodující v˘bûrové kolo se uskuteãÀuje
formou rozpravy k jiÏ posouzen˘m pracem. Ceny laureátÛm soutûÏe pﬁedává
rektor pﬁi slavnostním vyhlá‰ení
v˘sledkÛ soutûÏe v reprezentaãních
prostorách Karolina. Udûlení cen se
osvûdãuje diplomem a s cenou je také
spojena penûÏitá odmûna. V leto‰ním
roce se konal jiÏ XI. roãník Bolzanovy
ceny a v jeho rámci bylo udûleno 9 cen
– z toho 6 za magisterské a 3 za doktorské práce. Za I. – XI. roãník bylo dosud
celkem udûleno 112 cen.
Cena rektora
Cena rektora Univerzity Karlovy v Praze
pro nejlep‰í absolventy UK mÛÏe b˘t udûlena vynikajícím studentÛm bakaláﬁského

studijního programu nebo magisterského
studijního programu v závûru jejich studia,
kteﬁí v prÛbûhu studia dosáhli mimoﬁádn˘ch v˘sledkÛ ve vûdecké, v˘zkumné,
sportovní nebo kulturní ãinnosti.
Cena mÛÏe b˘t kaÏdoroãnû udûlena jednomu studentovi bakaláﬁského studijního
programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu v oborech:
Cena
prof. MUDr. Karla Weignera
– lékaﬁské obory
(1.LF, 2. LF, 3. LF, LF PlzeÀ, LF Hradec
Králové)
Cena
prof. JUDr. Karla Engli‰e
– spoleãenskovûdní obory
(PF, FF, FSV, FHS)
Cena
prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
– pﬁírodovûdní obory
(FaF, PﬁF, MFF, FTVS)
Cena
Josefa Dobrovského
– teologické obory
(KTF, ETF, HTF)
Cena
prof. PhDr.Václava Pﬁíhody
– uãitelské studium
(PedF, FTVS, MFF, PﬁF)
Návrhy na udûlení Ceny zasílají fakulty
odboru pro studium a záleÏitosti studentÛ rektorátu ve lhÛtû stanovené
prorektorem pro sociální záleÏitosti studentÛ. Cena je spolu s diplomem rektora
pﬁedána na zasedání vûdecké rady
Univerzity Karlovy.
Mimoﬁádná cena rektora
pro studenty Univerzity Karlovy
Mimoﬁádná cena rektora pro studenty
Univerzity Karlovy se udûluje
▼ za ãin (popﬁ. ãinnost) vykonan˘ bûhem
studia a prokazující mimoﬁádnou
obãanskou stateãnost nebo obûtavost

▼ za dosaÏení mimoﬁádn˘ch v˘sledkÛ
v prÛbûhu studia v oblasti vûdy ãi
v˘zkumu
▼ za mimoﬁádnû vysoké ocenûní pﬁi provozování kulturních ãi umûleck˘ch
aktivit nebo za skvûlé sportovní
v˘sledky v mezinárodních soutûÏích.
Návrh pﬁedkládá rektorovi dûkan fakulty.
Cena je udílena pﬁíleÏitostnû. Laureátovi
je slavnostnû pﬁedána spolu s dopisem
rektora na zasedání vûdecké rady
Univerzity Karlovy.
Cena ministra ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy
Cena se udûluje vynikajícím studentÛm
studia v bakaláﬁském, magisterském nebo
doktorském studijním programu za
mimoﬁádné v˘sledky ve studiu a ve
vûdecké, v˘zkumné, v˘vojové, umûlecké
nebo dal‰í tvÛrãí ãinnosti. Návrhy na udûlení ceny podávají rektoﬁi vysok˘ch ‰kol,
návrhy pro absolventa lze podat nejpozdûji do jednoho roku po ﬁádném
ukonãení studia v pﬁíslu‰ném studijním
programu. V kalendáﬁním roce mÛÏe b˘t
udûleno nejv˘‰e 5 cen.
Statut ceny je zveﬁejnûn na adrese:
http://www.msmt.cz
Nadace „Nadání Josefa,
Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch“
Josef Hlávka je v novodobé historii ãeského národa nejvût‰ím mecená‰em.V roce
1904 zaloÏil Nadání Josefa, Marie
a ZdeÀky Hlávkov˘ch, kterému, jako univerzálnímu dûdici, odkázal ve‰ker˘ svÛj
majetek, velkostatek se zámkem
v LuÏanech, nadaãní domy v Praze a ve
Vídni, cenné papíry i peníze na úãtech.
V pﬁepoãtu na dne‰ní mûnu se jednalo
o více neÏ dvû miliardy Kã. Do tohoto
Nadání spojil ve‰keré své pﬁedchozí
nadaãní aktivity. Je‰tû za svého Ïivota uvedl
dal‰ím právním aktem Nadání v ãinnost.
Bûhem stoleté nepﬁetrÏité ãinnosti (po
druhé svûtové válce bylo Nadání jedinou
nezru‰enou nadací v âeskoslovensku)
podporovalo stovky vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, mlad˘ch vûdcÛ a umûlcÛ.
V souãasné dobû jsou ãleny správní rady
Nadání v˘znamní pﬁedstavitelé Akademie
vûd âR, Univerzity Karlovy, âeského

vysokého uãení technického a dal‰ích
vysok˘ch ‰kol praÏsk˘ch. Nadání o své
ãinnosti vydává kaÏdoroãnû zprávy
a informuje téÏ na internetov˘ch stránkách www.hlavkovanadace.cz.
V souladu s nadaãní listinou ze dne 29. 10.
1911 a platn˘m statutem Nadání ze dne
14.12.1998 je stanoveno, Ïe posláním
Nadání je podporovat vûdecké, literární
a umûlecké snahy ãeského národa, pﬁispívat k uspokojování jeho kulturních potﬁeb
a podporovat potﬁebné a nadané studenty na ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách
praÏsk˘ch v souladu s vÛlí zakladatele
Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat
zejména
prostﬁednictvím
Národohospodáﬁského ústavu Josefa
Hlávky úsilí, které smûﬁuje k tomu, aby
‰íﬁením a získáváním odborn˘ch vûdomostí a znalostí mohl ãesk˘ národ obstát
v ekonomické soutûÏi evropsk˘ch
národÛ. Nadání souãasnû plní pﬁání svého
zakladatele o nadaãních pﬁíspûvcích, vyjádﬁené v § 2 závûti Josefa Hlávky ze dne 25.
1. 1904. Správní rada Nadání pﬁi rozhodování o pﬁiznání nadaãních pﬁíspûvkÛ
pﬁihlíÏí podle odkazu Josefa Hlávky k sociální situaci Ïadatele. Nadání zásadnû
neposkytuje nadaãní pﬁíspûvky pro
obchodní, politické nebo církevní úãely ãi
poslání s nimi související. Finanãní zdroje
pro nadaãní ãinnost jsou získávány pﬁedev‰ím ekonomick˘m vyuÏitím nadaãního
jmûní, o jehoÏ majetkovou podstatu
proto musí Nadání náleÏitû peãovat.
Cena Josefa Hlávky pro nejlep‰í
studenty a absolventy praÏsk˘ch
veﬁejn˘ch vysok˘ch ‰kol, brnûnské
techniky a mladé talentované
pracovníky Akademie vûd âeské
republiky
▼ Cena Josefa Hlávky je urãena pro talentované studenty v bakaláﬁském,
magisterském nebo doktorském studiu, kteﬁí prokázali v˘jimeãné
schopnosti a tvÛrãí my‰lení ve svém
oboru, a pro mladé talentované
vûdecké pracovníky Akademie vûd âR
do 33 let jejich vûku.
▼ O udûlení Ceny rozhoduje správní rada
Nadání na návrh rektorÛ ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol praÏsk˘ch, rektora brnûnské
techniky a pﬁedsedy Akademie vûd âR.

▼ Cena je spojena s pﬁedáním nadaãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 20 000,- Kã pro kaÏdého nositele.
▼ Návrh na udûlení Ceny Josefa Hlávky
zasílají správní radû Nadání rektoﬁi
ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol praÏsk˘ch, a to
z kaÏdé fakulty podle schválen˘ch pravidel ne více neÏ jednoho kandidáta.
Rektor Vysokého uãení technického
v Brnû a pﬁedseda Akademie vûd âR
navrhují kandidátÛ pût. Termín zaslání
návrhÛ je do 31. 7. 2005.
▼ Cena Josefa Hlávky je zpravidla pﬁedávána pﬁed státním svátkem 17.
listopadu na zámku Josefa Hlávky
v LuÏanech u Pﬁe‰tic.
Kontaktní údaje:
Nadace „Nadání Josefa, Marie
a ZdeÀky Hlávkov˘ch“
Vodiãkova 17, Praha 1, 110 00
tel.: 224947691, 224948752,
fax: 224947690
e-mail: josefhlavka@volny.cz
Internet: http://www.hlavkovanadace.cz

Pﬁehled fakultních cen (více informací
na: http://www.cuni.cz/UK-186.html )
Bolzanova cena
PhDr. Radek Sobûhart, FFUK
V roce 2005 jsem obdrÏel Bolzanovu cenu
– cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlep‰í diplomovou práci. Bolzanovu cenu
povaÏuji na nejprestiÏnûj‰í ocenûní, kterého mÛÏe student dosáhnout. Cena pro
mû znamená zhodnocení mého dosavadního vûdeckého pÛsobení a zároveÀ se pro
mû stala závazkem do budoucnosti. Velmi
si povaÏuji nezávislého a objektivního pﬁístupu komise, která stála pﬁed nelehk˘m
úkolem posuzovat odevzdané práce
z mnoha vûdeck˘ch oborÛ.
Ocenûní mi pomohlo v získávání nov˘ch
kontaktÛ a stipendií doma i v zahraniãí.
Ve ‰kolním roce 2004-2005 pokraãuji ve
svém doktorandském studiu na universitû
v Heidelbergu a v Bayreuthu, kde jsem si
uvûdomil, jak vysoké renomé má
Univerzita Karlova ve vûdeckém svûtû.
Od mnoha vynikajících vûdeck˘ch pracovníkÛ se mi dostalo osobního
blahopﬁání za získání Bolzanovy ceny.
V západní Evropû patﬁí univerzitní ceny
k nejvy‰‰ím a nejprestiÏnûj‰ím ocenûním

49
â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

: Studenti Univerzity Karlovy

za vûdeckou práci a jejich laureáti jsou
ﬁazeni k budoucí intelektuální elitû.
Bolzanova cena mi také pomohla pﬁi úspû‰ném absolvování konkurzu na místo asistenta
na Katedﬁe hospodáﬁsk˘ch dûjin Fakulty národohospodáﬁské Vysoké ‰koly ekonomické,
kam nastupuji od srpna leto‰ního roku.
V budoucnosti se chci i nadále vûnovat
v˘zkumu historie, pÛsobit na vysoké ‰kole,
pracovat se studenty a podporovat jejich
dal‰í osobní i profesní rÛst.
Mimoﬁádná cena rektora UK
Mgr. Martin Stluka, FF UK
Své pÛsobení na Filozofické fakultû
Univerzity Karlovy jsem zapoãal roku 1994
studiem jednooborové bohemistiky.
Záhy jsem byl ovlivnûn pedagogick˘m
pÛsobením prof. Alexandra Sticha, kter˘
neúnavnû zdÛrazÀoval „polovzdûlanost“
studentÛ vystudovav‰ích pouze jednooborové studium tohoto oboru. Jeho
slovy je nutno bohemistiku latinizovat,
germanizovat a slavizovat. Zvlá‰tû tedy
na jeho popud jsem od roku 1996 zahájil
dvouoborové studium, pﬁibrav si k bohemistice v‰eobecnou a srovnávací
slavistiku. Od let, kdy jsem byl dítû
‰kolou povinné, mû zajímala historie.
Snad to je jeden z hlavních dÛvodÛ, proã
jsem se bûhem studia filologick˘ch oborÛ
na FF UK zamûﬁil na diachronní zkoumání jazyka. Tomuto zamûﬁení jsem
doposud vûrn˘. SvÛj pohled na v˘voj ãeského jazyka jsem se snaÏil zúroãit
v diplomové práci zab˘vající se rozborem
jedné ze staroãesk˘ch památek, která je
povaÏována za poãátek staroãesky psané
prózy (staroãeské Îivoty Krista Pána) –
za ni se mi dostalo ocenûní ve formû
Bolzanovy ceny, coÏ bylo do dal‰í práce
bezesporu povzbuzující.
Druhé ocenûní, které mi bylo udûleno loÀského roku, Mimoﬁádná cena rektora UK,
za pﬁípravu a dokonãení elektronické verze
Neuberkova opisu Rosova slovníkáﬁského
díla je pro mû rovnûÏ potû‰ující a povzbuzující, ale sv˘m zpÛsobem zcela jiné ve
srovnání s pﬁedchozím. Aãkoli na mû, coÏ
snad mohu takto ﬁíct, pﬁipadl podstatn˘ díl
práce pﬁi realizaci a zvlá‰tû dokonãování
tohoto díla, budiÏ zde podstatnû ﬁeãeno
a zdÛraznûno, Ïe zejména ve sv˘ch poãátcích se jednalo o práci kolektivní. Bez úsilí

mnoha lidí, m˘ch tehdej‰ích spoluÏákÛ, kteﬁíÏto jsme byli úãastni grantu prof. Sticha,
jenÏ si zpﬁístupnûní Rosova slovníkového
poãinu poloÏil jako jeden z úkolÛ, by toto
dílo v nyní existující podobû (elektronické
edici) nikdy nespatﬁilo svûtlo svûta. V‰em
zúãastnûn˘m tedy patﬁí velk˘ dík.
V souãasnosti pracuji v UJâ AV âR
v Oddûlení v˘voje jazyka, kde jsem jako
„pomvûd“ v roce 1997 zaãínal a nasbíral
mnohé podstatné zku‰enosti pro svou
budoucí práci. ZároveÀ pracuji v Ústavu
ãeského národního korpusu, kde se spoleãnû s prof. Kuãerou a mnoh˘mi
nejmenovan˘mi pﬁispûvateli pokou‰íme
budovat jeho diachronní sloÏku. SnaÏím se
také dostát sv˘m povinnostem coby studující postgraduálního studia v Ústavu ãeského
jazyka a teorie komunikace na FF UK.
Cena ministrynû ‰kolství mládeÏe
a tûlov˘chovy pro vynikající studenty
v doktorském programu 2004
MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., 2. LF
Cena ministrynû ‰kolství, která mi byla
udûlena v roce 2004, znamená pro mû
osobnû velmi mnoho. Jak jsem se dozvûdûl
aÏ pﬁi pﬁedávání, byli jsme vybráni z velkého mnoÏství studentÛ z rÛzn˘ch
vysok˘ch ‰kol. Oproti ostatním jsem mûl
asi tu v˘hodu, Ïe jsem práci vûnoval více
ãasu a proto jsou v˘sledky tak rozsáhlé. Po
absolvování Fakulty dûtského lékaﬁství (2.
LF UK) jsem byl nûkolik let v Nûmecku
(postupnû Dûtská klinika Univerzity
Göttingen, neuropediatrické odd.; Ústav
pro lidskou genetiku Univerzity Göttingen;
Pracovní skupina pro molekulární
neurobiologii pﬁi Ústavu pro neuropsychofarmakologii, Freie Universität Berlin;
Neurogenetická laboratoﬁ Neurologické
kliniky Universität Rostock; Ústav pro lidskou genetiku Universität Erlangen) a tam
jsem si uvûdomil, Ïe pﬁíãiny onemocnûní
jsou napsané v genech. V tamním genetickém ústavu jsem pak pronikl do
molekulární genetiky a získal zku‰enosti,
které jsem pﬁinesl sem. Na fakultû jsem si
udûlal nástavbovou atestaci z lékaﬁské
genetiky a z dûtské neurologie. Oficiální
název oboru mého postgraduálního studia
je molekulární a bunûãná biologie, genetika
a virologie. V loÀském roce jsem obhájil
disertaãní práci na téma Molekulárnû

genetická vy‰etﬁení u dûdiãn˘ch neurologick˘ch onemocnûní – pﬁíspûvek k rozvoji
neurogenetiky v âesku. Zab˘vám se neurologick˘mi onemocnûními, která jsou
dûdiãnû nebo geneticky podmínûná.
Podstata práce mého t˘mu spoãívá ve
vy‰etﬁování pacientÛ s nûjak˘m postiÏením. Máme-li podezﬁení na to, Ïe je
postiÏení dûdiãné, snaÏíme se vy‰etﬁit
i jeho pﬁíbuzné. Na základû toho pak lze
uvaÏovat o rÛzn˘ch typech dûdiãnosti
a tím pádem i o rÛzn˘ch genov˘ch poruchách. V˘sledky tûchto vy‰etﬁení mohou
prospût jak pacientÛm a jejich pﬁíbuzn˘m,
tak i lékaﬁÛm, kteﬁí napﬁí‰tû rozpoznají
stejnou nemoc mnohem rychleji a vûdí, co
je její pﬁíãinou.
V souãasné dobû pÛsobím na Klinice dûtské neurologie 2. LF UK v Praze a na
Klinice Sv. Klimenta. Na fakultû také vedu
pre- a postgraduální studenty. Kladu dÛraz
pﬁedev‰ím na to, aby byli pokud moÏno
v‰estrannû pﬁipraveni – aby rozumûli jak
klinické stránce, tak podstatû molekulární
a laboratorní. A snaÏím se je také orientovat na srovnání se zahraniãím.
Cena Josefa Hlávky
MUDr. Petr Bu‰ek, 1. LF UK
V roce 2004 mi byla udûlena Cena Josefa
Hlávky, na kterou nominují rektoﬁi vysok˘ch ‰kol a pﬁedstavitelé Akademie vûd
âR nejlep‰í studenty a mladé vûdecké pracovníky. Ocenûní mi bylo spolu s ostatními
studenty slavnostnû pﬁedáno v pﬁedveãer
17. listopadu na zámeãku v LuÏanech.
Tohoto ocenûní sv˘ch studijních v˘sledkÛ
a vûdecké práce si nesmírnû váÏím, znamená pro mû povzbuzení v mé ãinnosti
a beru ho zároveÀ jako závazek do
budoucnosti. V souãasnosti pokraãuji ve
studiu problematiky dipeptidylpeptidázy IV
a homologních molekul v rámci svého PhD
studia.
Cena prof. PhDr.Václava Pﬁíhody
Mgr. Jiﬁí Havlík, Ped F UK
Cena prof. PhDr. Václava Pﬁíhody mû
velmi potû‰ila. Dostal jsem ji na své narozeniny a datum jejího vydání se shoduje
s narozeninami mého otce. Zaujalo mû, Ïe
jsme ceny pﬁebírali samí muÏi, aÏ na jednu
v˘jimku, kterou tvoﬁila zástupkynû teologick˘ch fakult.
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EXISTENCE A âINNOST
STUDENTSK¯CH SPOLKÒ NA UK

V‰ehrd
Existence a ãinnost studentsk˘ch spolkÛ
se stala samozﬁejmou a neodmyslitelnou
souãástí akademického Ïivota na univerzitách po celém svûtû. Tím nejstar‰ím
v âeské republice je Spolek ãesk˘ch
právníkÛ V‰ehrd.
Roku 1867 do‰lo v dÛsledku vydání
tzv. „Prosincové ústavy“ k celkovému
uvolnûní politického, kulturního i spoleãenského Ïivota. Toho vyuÏili také
studenti Právnické fakulty KarloFerdinandovy Univerzity v Praze. V této
dobû vznikla z touhy po vzdûlání v rodném jazyce (kterého se tenkrát ãesk˘m
studentÛm práv nedostávalo) my‰lenka
zaloÏení spolku V‰ehrd. JiÏ bûhem roku
1867 se v hostinci „U FáfÛ“ schází
studentská spoleãnost v ãele s JUC.
Alfrédem Hrdliãkou, která se zpoãátku
bavila zpûvem a vá‰niv˘mi diskusemi
o právu v mateﬁském jazyce, pozdûji bylo
zapoãato i s prvními pﬁedná‰kami.
Po druhé svûtové válce se ãinnost spolku
zaãala slibnû obnovovat, byla v‰ak pﬁeru‰ena událostmi roku 1948, kdy byl
V‰ehrd nejprve ochromen a následnû
tzv. akãním v˘borem rozpu‰tûn.

K obnovení ãinnosti V‰ehrdu mohlo
dojít aÏ po listopadové zmûnû politického klimatu. V roce 1990 byl Spolek
znovuzaloÏen. Na ustavující valné hromadû se pﬁihlásil ke kontinuitû
s pﬁedváleãn˘m V‰ehrdem, a to jak my‰lenkovû, tak i institucionálnû – za ãestné
ãleny byli opûtovnû prohlá‰eni i ãestní
ãlenové z let 1868 aÏ 1948, byly pﬁijaty
stanovy podle pÛvodní podoby. Znovu
se zaãal vydávat spolkov˘ ãasopis
V‰ehrd. V˘znamné bylo rovnûÏ oÏivení
pﬁedná‰kové ãinnosti. K tomu se
postupnû pﬁidaly dal‰í akce vzdûlávací,
spoleãensko-kulturní, sportovní, ediãní
ãinnost a dal‰í.
Cílem Spolku je podporovat snahy ãlenÛ
o vzdûlání v oboru vûd právních a státních, rozvíjet jejich styky domácí
i zahraniãní, odborné i spoleãenské
a podporovat zájmy právnického stavu
vÛbec a dále nabízet urãitou moÏnost
roz‰iﬁovat své vzdûlání také nad rámec
standardní v˘uky. K dosaÏení tûchto cílÛ
slouÏí zejména poﬁádání pﬁedná‰ek
a odborn˘ch semináﬁÛ, vydávání právnick˘ch publikací a periodik, zakládání
a správa nadaãních fondÛ. Spolek je zﬁi-

zovatelem nadaãního Randova fondu
Spolku ãesk˘ch právníkÛ V‰ehrd, kter˘
finanãnû podporuje sociálnû znev˘hodnûné studenty pﬁi jejich studiu na PFUK
a udûluje stipendia pro studium na
Univerzitû v Curychu.
Souãasn˘ starosta V‰ehrdu Ivo Jeník
povaÏuje za jednu z v˘hod ãlenství ve
Spolku moÏnost aktivnû se podílet na
poﬁádání v‰ech akcí, které V‰ehrd
poﬁádá. „Studenti a ãlenové mají moÏnost setkat se s ﬁadou zajímav˘ch lidí
a to nejen z oboru,“ ﬁíká Ivo Jeník. Mezi
dal‰í v˘hody podle nûj patﬁí moÏnost
vyuÏívat slev na publikace vydavatelství
V‰ehrd a pﬁi úãasti na vzdûlávacích kurzech. „V neposlední ﬁadû je jistû
pﬁínosem moÏnost realizovat své
vlastní nápady a pﬁedstavy, pro coÏ
Spolek poskytuje dostateãné zázemí,“
dodává.
O tom, Ïe je Spolek stále aktivní svûdãí
pﬁedev‰ím v˘ãet pﬁedná‰ek, které
v posledním pÛlroce uspoﬁádal. V listopadu to byla pﬁedná‰ka prezidenta
republiky Prof. Ing. Václava Klause, CSc.
na téma evropské integrace, v bﬁeznu
pﬁedná‰ka Ing. Franti‰ka Nekováﬁe
nazvaná „Rychlé uãení a systém
Mnemonik®“. S velk˘m ohlasem se setkalo vystoupení v˘znamné osobnosti
evropské ekonomické a právní vûdy,
Prof. Jana S. Kruli‰e-Randy, profesora
Univerzity v Curychu, kter˘ ve své
pﬁedná‰ce analyzoval Smlouvu o ústavû
pro Evropu z hlediska liberalismu
a prostﬁednictvím srovnání s ústavami
·v˘carské konfederace a Spojen˘ch
státÛ americk˘ch. Evropskému tématu
se vûnovali také PhDr. Petr Koláﬁ, Ph.D.
(analytik Parlamentního institutu)
a JUDr. Jiﬁí Georgiev (konzultant
V˘boru pro evropské záleÏitosti Senátu
âR). Velmi zajímav˘m roz‰íﬁením znalostí v oblasti finanãního práva a práva
kapitálov˘ch trhÛ byla dvoudílná
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pﬁedná‰ka Mgr. Lucie Anny Matolínové,
ãlenky prezidia Komise pro Cenné
papíry, s názvem „Regulace kapitálového trhu v âR“.
Jak tvrdí Ivo Jeník, také na podzim bude
pﬁedná‰kov˘ program pestr˘. „K dne‰nímu dni nám pﬁislíbilo prezentaci své
pﬁedná‰ky nûkolik skuteãnû v˘znamn˘ch
ústavních ãinitelÛ. Jejich jména v‰ak
nebudu pﬁedem prozrazovat, studenti se
ale rozhodnû mají na co tû‰it,“ ﬁíká Jeník.
Aktivita Spolku se v‰ak neomezuje
pouze na poﬁádání pﬁedná‰ek, mezi studenty jsou velmi populární také
spoleãenské a sportovní akce ãi vzdûlávací kurzy (Sportovní den, Mikulá‰ská
besídka, Kurzy profesionálního vystupování, Kurzy rétoriky, Kurzy ASPI atd.
Více na www.vsehrd.cz).
Dne 14.4. 2005 probûhlo v historické
budovû Karolina Slavnostní pﬁedávání
Cen Randovy nadace, konané pod zá‰titou primátora hlavního mûsta Prahy
MUDr. Pavla Béma. Cena je udûlována
studentÛm Právnické fakulty UK za
diplomovou práci obhájenou v daném
akademickém roce, jeÏ zároveÀ znamená
pﬁínos pro rozvoj oboru.
Vedle poﬁádání pﬁedná‰ek je jednou
z nejdÛleÏitûj‰ích aktivit Spolku ãinnost
publikaãní. Vytopení skladu fakulty pﬁi
povodni roku 2002 vydavatelství
doãasnû ochromilo. „V leto‰ním akademickém roce se nám podaﬁilo navázat
nové kontakty s autory, pﬁedev‰ím z akademické obce Právnické fakulty,“ ﬁíká
vedoucí vydavatelství V‰ehrd Petr
Prokopius. Do konce roku budou vydány
dva tituly. Jedná se o právnické uãebnice,
které mají pomoci studentÛm fakulty
v pﬁípravû na zkou‰ky. „Rádi bychom
také vydávali skripta zamûﬁená na aktuální zmûny v právním ﬁádu. Studenti by je
mohli pouÏívat spolu s uãebnicí, jako
doplnûk reflektující nejnovûj‰í úpravu“
dodává Petr Prokopius.
Pro V‰ehrd vÏdy byla a je velmi dÛleÏitá
spolupráce s univerzitou i se samotnou
fakultou. Vzájemné propojení tûchto
institucí je ovûﬁeno dlouh˘mi lety spolupráce a vzájemné vstﬁícnosti, proto
vûﬁíme, Ïe i nadále se bude daﬁit rozvíjet
ãinnost Spolku právû v rámci univerzity.
Tomá‰ Slavíãek
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Spolek MedikÛ âesk˘ch
Spolek medikÛ ãesk˘ch navazuje na tradici Spolku ãesk˘ch medikÛ zaloÏeného
roku 1863 jako hrdé stavovské organizace
studentÛ lékaﬁské fakulty v Praze
a pozdûji dal‰ích lékaﬁsk˘ch fakult. Asi
nejvût‰ího rozkvûtu dosáhl mezi svûtov˘mi válkami, kdy hrál velkou úlohu nejen
ve spoleãenském Ïivotû studentÛ, ale
pomáhal i s ubytováním, finanãní podporou pﬁi studiu a nacházením pracovního
uplatnûní absolventÛ. Po desetiletích totalitního reÏimu byl Spolek obnoven v roce
1989 víceménû separátnû na v‰ech lékaﬁsk˘ch fakultách. V roce 1999 byl Spolek
medikÛ ãesk˘ch zaregistrován u ministerstva vnitra jako nezisková organizace
s platn˘mi stanovami a vnitﬁní strukturou,
která zastupuje zájmy studentÛ lékaﬁsk˘ch fakult, de facto hlavnû 1. LF UK.
Spolek medikÛ ãesk˘ch provozuje ve
Faustovû domû knihovnu zahraniãní literatury a internetovou studovnu. Vytváﬁí
informaãní internetové stránky pro
studenty medicíny a podílí se na preventivních programech pro veﬁejnost ve
spolupráci s IFMSA âR. Poﬁádá kaÏdoroãnû Burzu uãebnic a zaji‰Èuje chod
Erasmus students office, která pomáhá
vyjíÏdûjícím i pﬁijíÏdûjícím studentÛm programu Erasmus.
Sv˘mi dobroãinn˘mi akcemi jiÏ vstoupil
spolek do povûdomí ‰iroké veﬁejnostihumanitární pomocí rovníkové Africe,
která je známa pod názvem Pro Africa,
dobrovoln˘m dárcovstvím krve pod
názvem Studentská kapka krve, kaÏdoroãní Mikulá‰skou nadílkou pro dûti
hospitalizované ve V‰eobecné fakultní
nemocnici. Spolek MedikÛ âesk˘ch organizuje spoleãenské akce jako napﬁ.
Hvûzdná paﬁba (oblíbená hudební party
na kolejích Hvûzda, kde se nûkolikrát
roãnû mají moÏnost setkat studenti rÛzn˘ch roãníkÛ), Piknik (konan˘ vÏdy na jaﬁe
v parku psychiatrické kliniky), setkání se
zahraniãními studenty z v˘mûnn˘ch programÛ, podílí se na organizaci Plesu
medikÛ.
Miroslav Volsk˘

Akademick˘ klub 1. lékaﬁské
fakulty UK a FaustÛv dÛm
(k 10. v˘roãí zaloÏení
Akademického klubu 1. LF)
Pﬁevzetím do správy
1. lékaﬁskou fakultou
se stal FaustÛv dÛm
souãástí
klasického
univerzitního campusu,
táhnoucího se od Botiãe a Albertova
pﬁes Karlov, Vûtrov a areál v ulici
U Nemocnice aÏ k budovám techniky na
Karlovû námûstí. Prostory zde získala
pracovi‰tû 1. LF, ale i Spolek medikÛ ãesk˘ch a studentské sdruÏení IFMSA.
Rozhodujícím momentem pro oÏití prostor nádherného Faustova domu bylo
otevﬁení Akademického klubu 1. LF
v roce 1995.Vedení 1. lékaﬁské fakulty se
nechalo inspirovat v˘jimeãností tohoto
historického objektu k vytvoﬁení dÛstojného zázemí pro vyuÏití volného ãasu
ãlenÛ akademické obce, pﬁedev‰ím studentÛ. Po dohodû s Magistrátem
hl.m.Prahy a Památkov˘m úﬁadem byla
upravena ãást pﬁízemních prostor na
klubové zaﬁízení, které bylo nazváno
Akademick˘m klubem 1. LF. Jeho správy
se ochotnû ujali studenti 1. lékaﬁské
fakulty a Akademick˘ klub 1. LF vstoupil
velmi rychle do podvûdomí odborné,
laické veﬁejnosti i médií sv˘mi akcemi –
tiskov˘mi konferencemi, besedami,
semináﬁi, spoleãensk˘mi setkáními,
v˘stavami, koncerty, kurzy první pomoci
atp. ZaslouÏenû si nejvût‰í pozornost
získal cyklus setkání s v˘znamn˘mi
osobnostmi nejen z 1. lékaﬁské fakulty,
kter˘ byl pﬁíhodnû nazván Kﬁeslo pro
Fausta. Tyto besedy vzbudily pomûrnû
velk˘ zájem i médií a za necelé ãtyﬁi
roky se zde vystﬁídaly témûﬁ ãtyﬁi
desítky v˘znamn˘ch osobností. Velk˘
ohlas, kter˘ tato setkání mûla, vyuÏilo
vedení fakulty k jejich kniÏnímu vydání.
V souãasné dobû se v nakladatelství
Galén s.r.o. do tisku pﬁipravuje jiÏ ãtvrt˘
díl knihy Kﬁeslo pro Fausta, které autorsky pﬁipravil skvûl˘ moderátor tûchto
besed pan magistr Jaroslav Hoﬁej‰í.
V akademickém klubu mají prostor
i dal‰í akce – hojnû jsou nav‰tûvovány
pravidelné koncerty Dixielandu 1. LF,
kter˘ vede pan profesor Jiﬁí Tich˘,

velkému zájmu se tû‰í akce Joná‰-klubu
Praha a ãasopisu Vesmír. Náv‰tûvníci
mûli moÏnost se setkat napﬁíklad
s houslistou Pavlem ·porclem, pﬁekladatelkou Danou Hábovou, se ãleny divadla
Semafor, s profesorem Tomá‰em
Halíkem, s profesorem Janem Sokolem.
Fakulta v klubu poﬁádá v˘stavy profesionální i amatérské malíﬁské tvorby.
Vystavují zde malující lékaﬁi, ale také
profesionální malíﬁi, ilustrátoﬁi, grafici,
fotografové aj. Fakulta zve do sv˘ch prostor i dal‰í lékaﬁské fakulty UK. Na pÛdû
akademického klubu se v loÀském roce
konala krásná v˘stava Lékaﬁské fakulty
Hradec Králové vûnovaná profesoru
Karlu Rokitanskému a právû probíhá
dal‰í v˘stava – tentokrát anatomického
malíﬁe LF Hradec Králové pana doktora
Josefa Bavora, vûnovaná 60. v˘roãí zaloÏení Hradecké lékaﬁské fakulty.
Akademick˘ klub 1. LF se za deset let
své ãinnosti stal dÛstojn˘m kulturním
zázemím nejen pro akademickou obec
1. lékaﬁské fakulty, ale také pro veﬁejnost
a chvíle v nûm strávené jsou mil˘m
zpestﬁením kaÏdodenního Ïivota. Na
kaÏdého náv‰tûvníka jistû zapÛsobí
neru‰en˘ klid magického prostﬁedí
a dech historie – snad tzv. genius loci. Je
proto jistû pﬁíjemné konstatovat, Ïe
nová úloha starobylého domu je vskutku
dÛstojná, a tak není pravdûpodobné, Ïe
by do‰lo k naplnûní starého latinského
nápisu z mladotovské doby, jenÏ hrozí
prokletím kaÏdému, kdo by chtûl dÛm
ohrozit otrock˘m jhem.
Prof. MUDr. ·tûpán Svaãina,
DrSc., MBA
dûkan 1. LF UK
Debatní klub na UK
Od dobré univerzity se
dozajista oãekává, Ïe
kromû pestré nabídky
kurzÛ a citlivého individuálního
pﬁístupu
pedagogického sboru ke studentÛm
dokáÏe nabídnout i jisté spektrum moÏností pro své studenty, jak efektivnû
naloÏit se sv˘m voln˘m, mimostudijním
ãasem. A tak pro ty, které nebaví sedût
kaÏdou volnou chvíli v hospodû, existuje
v rámci UK kupﬁ. sportovní centrum,

filmov˘ semináﬁ, nebo rÛzné fakultní
spolky – jako tﬁeba ELSA na právnické
fakultû, ãi AISEC pro ekonomy. Pro ãeského studenta pomûrnû novou aktivitu,
av‰ak v Irsku, USA, ãi Austrálii uÏ velice
tradiãní, pﬁedstavuje debatní klub, pﬁesnûji Debatní klub studentÛ a pﬁátel UK.
Studenti náleÏící k Univerzitû Karlovû
(ale nejenom ti), se pravidelnû schází
kaÏd˘ t˘den, rozvíjejí své rétorické
schopnosti, poﬁádají celorepublikové
i mezinárodní klání a snaÏí se tuto aktivitu propagovat. Navzdory tomu drtivá
vût‰ina ostatních studentÛ nikdy o niãem
podobném nesly‰ela a po zhlédnutí
pozvánky na debatní turnaj mnohdy
nevûdí, co si o této ãinnosti myslet.
Co to tedy vÛbec je? Nebo spí‰, co to
dozajista není? Není to nikam nevedoucí
diskuze o nikoho nezajímajících tématech, kde si lidi skáãou navzájem do ﬁeãi.
Není to ani schÛzka ‰prtÛ s kalkulaãkami v kapsách, kteﬁí se hrajou na
intelektuály. Je to... tûÏké charakterizovat na pár ﬁádcích. Ale urãitû je to
diskuse s pﬁesn˘mi pravidly, stanoven˘mi
ãasy pro jednotlivé pﬁíspûvky, faktick˘mi
poznámkami pro oponenty a panelem
rozhodãích, kter˘ urãí stranu, která
si lépe obhájila svou pozici. A to je
základní cíl. Jedna teze (vût‰inou aktuální
spoleãenská nebo politická), dvû protichodné strany a ãtyﬁi ﬁeãníci na kaÏdé
stranû. Relevantní argumentací je
potﬁeba vysvûtlit, proã je právû va‰e
pozice ta lep‰í a pro spoleãnost v˘hodnûj‰í. Debata tak uãí argumentaci,
schopnosti podívat se na problémy
z více úhlÛ pohledu (kdyÏ jsme nuceni
obhajovat tezi, s níÏ vnitﬁnû nesouhlasíme) a ﬁeãnick˘m dovednostem.
Pozitiva, jeÏ jsou dÛleÏité tak pﬁi studiu
a zkou‰kách, jako i v reálném Ïivotû.
Jednou z dal‰ích v˘hod debatování je, Ïe
ãlovûk potká spoustu zajímav˘ch lidí.
Debata je soutûÏ, a tak jako v kaÏdé jiné
soutûÏi, i v debatû existují turnaje. Pro
ty, kteﬁí si chtûjí kromû argumentace
procviãit i angliãtinu, je moÏnost zúãastnit se na nûkterém z mezinárodních
turnajÛ. KaÏdoroãnû se konají turnaje
napﬁ. v Nûmecku, Rusku, Polsku,
Estonsku, Slovinsku, ale také v Praze
a Bratislavû, na kter˘ch je moÏné potkat

studenty z mnoha rÛzn˘ch krajin, od
Kazachstánu aÏ po Velkou Británii.
Kromû samotného debatování máte
tedy moÏnost poznat nové krajiny,
ochutnat rÛzné druhy piva (zatím se
nám ale nepodaﬁilo zúãastnit se na turnaji, kter˘ by v této oblasti pﬁekonal to
na‰e domácí...) a mluvit s mnoha zajímav˘mi lidmi.
Jak se tedy zapojit do aktivit debatního
klubu? Staãí se pﬁijít podívat na nûkterou z pravideln˘ch schÛzek. Jediné co
k debatování potﬁebujete je ochota nauãit se nûco nového a obãas nûjak˘ ten
dobr˘ nápad. Vûﬁím, Ïe mezi tolika studenty UK se najde mnoho tûch, kteﬁí by
chtûli zlep‰it svou schopnost racionální
argumentace a asertivity v jednání.
Proto v‰ichni, které tento ãlánek zaujal,
pﬁijìte se podívat. âást moÏná odejde
po pár minutách, ale ta druhá ãást
moÏná taky zÛstane a zjistí, Ïe to byl
dobr˘ krok. ·ance je kaÏd˘ ãtvrtek.V pÛl
‰esté na Právnické fakultû, místnost
ã. 38. Budeme se tû‰it.
Michal Hru‰ík
Místopﬁedseda DKUK
Dal‰í informace o Debatním klubu
studentÛ a pﬁátel UK najdete na
http://dkuk.wz.cz
OÏivená fakulta
Co mají spoleãného hudební festival, filmov˘ a divadelní klub, diskuse studentÛ
s Jaromírem ·tûtinou ãi Václavem
Havlem, T˘den neklidu nebo vzpomínková akce k 15. v˘roãí 17. listopadu
1989? Jednodu‰e to, Ïe je poﬁádá SR FF
UK. A co se skr˘vá za touto dlouhou
zkratkou? Je‰tû del‰í název: Studentská
rada Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Studentská rada má uÏ docela dlouhou
a pozoruhodnou historii.Vznikla z iniciativy studentÛ, kteﬁí byli v listopadu roku
1989 sdruÏeni ve stávkovém v˘boru. Po
stávce mezi tûmito studenty vznikla my‰lenka vytvoﬁit organizaci, která by
i nadále studentÛm umoÏÀovala mít vliv
na to, co se na fakultû dûje. Navíc ve
stávkovém fondu zÛstaly peníze, které
bylo potﬁeba nadále spravovat a vyuÏívat
ve prospûch studentÛ.
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Pﬁi T˘dnu neklidu ‰lo o to vzkázat politikÛm, Ïe není moÏné nadále pﬁehlíÏet
problémy vysokého ‰kolství, Ïe se studentÛm napﬁíklad nelíbí, kdyÏ si jejich uãitelé
musejí pﬁivydûlávat jinde, aby mohli uãit
na univerzitû. Pﬁi ostatních zmínûn˘ch
akcích bylo poselství je‰tû obecnûj‰í: politika se dnes smrskla na pÛtky o sobecké
ãi stranické zájmy a vytratilo se z ní poctivé a konstruktivní hledání v˘chodisek
i upﬁímná starost o budoucnost zemû
a nám studentÛm to není lhostejné. SR se
zkrátka snaÏila b˘t tím hlasem ze sféry
obãanské spoleãnosti, kter˘ pﬁipomíná

vysoce postaven˘m jejich zodpovûdnost
a volá po zmûnách.
Jakkoli v‰echny tyto akce pﬁesahovaly
sv˘m zamûﬁením hranice fakulty, v˘znam
mûly samozﬁejmû i pro studenty
samotné. Dávaly poznat, Ïe je moÏné se
sdruÏovat, Ïe je moÏné se ozvat, kdyÏ se
nám nûco nelíbí, a Ïe je moÏné a dobré
spojit se pro spoleãnou vûc. A právû
v tom tkví pﬁedev‰ím smysl ãinnosti
Studentské rady.
Za Studentskou radu
Rostislav Valvoda
strada.ff.cuni.cz

FOTO: MARTIN BENDA

Aby ov‰em bylo moÏné studentsk˘ Ïivot
podporovat dlouhodobû, bylo zapotﬁebí
zajistit stál˘ pﬁísun financí. Peníze ze
stávkového fondu se totiÏ záhy vyãerpaly. Na jaﬁe 1992 se proto ãlenové
Studentské rady rozhodli zaloÏit jazykovou ‰kolu SF Servis, která dodnes
pﬁedává ãást svého roãního zisku na studentské aktivity.
Dnes je Studentská rada dvanáctiãlennou
skupinkou studentÛ, která se snaÏí, seã jí
síly staãí, trochu rozvíﬁit nudnû poklidné
vody Ïivota na fakultû, av‰ak nejen tam.
Skuteãnû, SR se od jin˘ch studentsk˘ch
organizací li‰í právû tím, Ïe se neomezuje
jen na pÛsobení v rámci fakulty, ale
v posledním roce nûkolikrát zamíﬁila svou
ãinností do kruhÛ spoleãensk˘ch, ba
politick˘ch.
Neznamená to, Ïe by se SR nestarala
fakultní dûní a studenty na fakultû. Jen
v posledním roce napﬁíklad SR uspoﬁádala koncert Karla Plíhala a Jaroslava
Hutky, hudební festival, kter˘ probûhl
v rámci celostátního Majálesu 2005 a na
kterém se mohli pﬁedvést fakultní
hudební skupiny. Pro pﬁíznivce trochu
odli‰ného hudebního Ïánru zaji‰Èuje SR
prodej zlevnûn˘ch lístkÛ na koncerty
âeské filharmonie (za 50 Kã), koncerty
âF takto nav‰tívilo uÏ pﬁes 1 500 studentÛ. Pro nováãky na fakultû – studenty
prvních roãníkÛ – SR zorganizovala Ïertovn˘ orientaãní bûh po budovách
fakulty, pﬁi kterém se novopeãení „filozofové“ seznamovali s úskalími studia na
fakultû a získávali uÏiteãné informace
o jejím fungování. Nadto z penûz získan˘ch od jazykové ‰koly SF Servis
rozdûluje SR tﬁikrát roãnû 25 000 Kã na
projekty, které podávají sami studenti
fakulty. SR tak napﬁíklad dlouhodobû
finanãnû podporuje ãasopis Nav˘chod,
kter˘ kvalitnû informuje o zemích b˘valého v˘chodního bloku.
Pﬁes v‰echny tyto aktivity bylo v posledním roce tûÏi‰tû ãinnosti SR pﬁece jen
posunuto je‰tû trochu jinam. T˘den
neklidu, veﬁejná debata s Václavem
Havlem, pietní akce k v˘roãí úmrtí Jana
Palacha, vzpomínková akce k 15. v˘roãí
17. listopadu 1989. V‰echny tyto akce
mûly ukázat, Ïe studenti mají názor na
souãasnou situaci a Ïe jej dokáÏí projevit.
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: Studentské spolky
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: Poradny

INFORMAâNù-PORADENSKÉ CENTRUM UK (IPC)
P R ÁV N Í P O R A D N A I P C U K

„Jsem studentkou V· a ocitla jsem se
v tíÏivé finanãní situaci...?“
„Jsem studentem V·, pﬁesáhl jsem hranici
26 let, prosím o poskytnutí rady a informace t˘kající se pﬁípadn˘ch sociálních
dávek...?“
„Jsem studentka .F UK a zajímají mne
hlavnû zmûny ohlednû nového zákona,
kter˘ se t˘ká brigád...?“
„Hledám odpovûdi na své otázky t˘kající
se pﬁedãasného ukonãení studia...?“
„V ãem se li‰í práva studenta v kombinovaného studia od práv studenta
zaﬁazeného do presenãní formy studia...?“
„Ukonãila jsem studium na zahraniãní V·,
bude mi uznán diplom z tohoto studia
v âR, v...?“
„Jsem ãerstvou absolventkou UK a zajímá
mû od kdy si musím zaãít hradit zdravotní
poji‰tûní...?“
„Ráda bych se informovala na zamûstnávání lidí s trval˘m pobytem v âR...?“
„Jsem studentka a jsem zamûstnána na
pln˘ úvazek, kolik studijního volna si
mohu vyÏádat..“
Takhle nûjak zaãínají dotazy nasmûrované
do právní poradny pÛsobící v rámci IPC
UK, ale také takto:

„S manÏelem, kter˘ je cizinec, spolu neÏijeme jiÏ rok ve spoleãné domácnosti...?“
„Je mi 26 let, jsem na mateﬁské dovolené,
chci vûdût, zda jsem nûco nepro‰vihla...?“
„Známému jsem pÛjãil peníze, dal mi to
písemnû, ale nevrátil je,...?“
„Jsem vdaná a ráda bych, aby druÏstevní
byt, kter˘ získal manÏel...?“
„Nejsme manÏelé, i kdyÏ máme spolu
syna. MÛj druh koupil nemovitost...?“
V rámci IPC je poskytováno právní poradenství. Jedná se o základní orientaci
v osobních problémech. Tato sluÏba je
zabezpeãována dvojí formou. Studenti
mohou vyuÏít osobního kontaktu s práv-
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V rámci IPC UK je poskytováno právní poradenství. Jedná se o základní orientaci v osobních problémech.
Tato sluÏba je zabezpeãována dvojí formou. Studenti mohou vyuÏít osobního kontaktu s právniãkou,
pravidelnû ve ãtvrtek v odpoledních hodinách, v prostorách IPC ve ·kolské ulici.)

niãkou, pravidelnû ve ãtvrtek v odpoledních hodinách, v prostorách IPC ve
·kolské ulici. K tomuto dochází vût‰inou
v pﬁípadech, kdy je pro tázajícího tûÏ‰í
jednodu‰e a jednoznaãnû formulovat
otázku, zejm. jde-li o sloÏitûj‰í problém
zasahující více stránek osobního Ïivota,
tzn. více oblastí práva, kdy jeho ﬁe‰ení
spadá do pﬁedmûtu ãinnosti více institucí.
Pﬁi osobním kontaktu teprve dochází
k upﬁesÀování souãasného stavu, nastínûní moÏností ﬁe‰ení a pak teprve k volbû
varianty a vlastnímu zpÛsobu ﬁe‰ení. I pﬁes
tento osobní kontakt, zÛstává tázající více
anonymní. Nemusí se pﬁedstavovat,
nemusí uvádût Ïádná konkrétní osobní
data, není poﬁizován záznam z jednání.
Od roku 2003 zaãala b˘t stále více vyuÏívána forma dotazÛ prostﬁednictvím
e-mailového spojení. Tento trend pokraãoval i v roce 2004.Tato forma má urãité
v˘hody pro obû strany. U jednodu‰‰ích
dotazÛ, dochází k men‰ímu ãasovému
zatíÏení tázajícího. Odpovûì lze zpracovávat ve vût‰ím klidu, je moÏné ujasnit si

pﬁesné znûní souãasné právní úpravy, rovnûÏ je moÏné tázajícímu vybrané úseky
relevantních právních pﬁedpisÛ pﬁeposlat
pro dal‰í pouÏití pﬁi ﬁe‰ení daného problému. Tato forma v‰ak má i své stinné
stránky. SloÏitûj‰í situace neb˘vá pﬁesnû
a dostateãnû podrobnû formulována
a pak je nutné kombinovat obû formy.
JUDr. Pavla ·pinarová
Nûkolik postﬁehÛ a informací
o psychologické poradnû
pro vysoko‰koláky
pﬁi IPC UK Praha
Psychologickému
poradenství
jako
souãásti sluÏeb IPC se systematicky
vûnuje pozornost od r. 2003, kdy byly
konzultace poskytovány odborníkem
– psychoterapeutem. Do této doby bylo
psychologické poradenství zaji‰Èováno
studenty oboru psychologie (jako forma
pomoci vrstevníky - peer). Od r. 2003 jsou
psychologické intervence provádûny tﬁi
hodiny t˘dnû pro ãeské studenty a jednu
hod. t˘dnû pro studenty zahraniãní.
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(Vzhledem k zájmu vysoko‰kolákÛ UK
o tyto sluÏby uvaÏujeme o roz‰íﬁení poãtu
konzultací na 6 hod. t˘dnû).
V souãasnosti u psychologického poradenství pro V· dochází ke zmûnû role
poradce (psychologa) – jeho pﬁístupu ke
studentovi (klientovi) i k problému, se
kter˘m student do poradny pﬁichází. Na
studenta je Ïádoucí nahlíÏet celostním,
holistick˘m pohledem. Stále více nab˘vá
na dÛleÏitosti to, aby poradce smûroval
klienta k samostatnému, aktivnímu a tvÛrãímu vyrovnání se s danou problémovou
situací, k pﬁevzetí odpovûdnosti za své
jednání i vûdomí své reálné role. Úkolem
psychologa je pomoci studentovi lépe
porozumût sv˘m potﬁebám, proÏívání
a pocitÛm, které jej dovedly do souãasné
situace, pomoci mu k hlub‰ímu a kvalifikovanûj‰ímu sebepoznání. Dochází tedy
k vût‰ímu dÛrazu a respektu k jedineãnosti a specifiãnosti kaÏdého studenta –
klienta a tedy i k diferencovanému pﬁístupu poradce ke kaÏdému z nich.
Psychoterapeut je pro vysoko‰koláka více
prÛvodcem a partnerem pﬁi jeho hledání
optimální cesty k sobû neÏ direktivním
vÛdcem a pﬁedkladatelem návodÛ
a ﬁe‰ení.
Nejãastûj‰ími problémy, se kter˘mi se
v poradnû pro vysoko‰koláky setkáváme,
jsou pﬁedev‰ím pocity únavy, napûtí event.
neurotické potíÏe pramenící z nedostatku
sebedÛvûry a sebejistoty, úzkostné
a depresivní stavy, vztahové problémy
s partnerem ãi partnerkou, ekonomická,
citová nebo sociální závislost na rodiãích,
zpÛsoby a styly uãení, psychosomatické
potíÏe, poruchy pﬁíjmu potravy, odli‰ná
sexuální orientace, drogová a alkoholová
závislost i problematika zdravotnû handicapovan˘ch studentÛ. Obecnû jsou
vysoko‰koláci v tomto v˘vojovém období
orientováni na hledání identity, aktivní
utváﬁení sebepojetí, hledání sebe sama
které je ovlivnûno specifick˘m rozvojem
psychick˘ch funkcí – emocí, intelektu,
motivace, hodnot, zájmÛ a postojÛ.
Jedním z pﬁíkladÛ z poslední doby je
náv‰tûva psychologické poradny studentkou Právnické fakulty J.P. Pﬁi první
konzultaci sdûluje své nepﬁíjemné pocity
strachu a úzkostí spojen˘ch s ukonãováním studia. Zkou‰ky doposud vykonávala

vesmûs v termínu, ale s pﬁib˘vajícími roky
studia se její proÏívání zkou‰kového
období stále zhor‰uje, má poruchy spánku
(budí se kolem tﬁetí hodiny ranní
a nemÛÏe následnû usnout), hor‰í se její
schopnost soustﬁedit se na urãité ãinnosti
(nejen pﬁi pﬁípravû na zkou‰ky, pﬁi vypracování písemn˘ch textÛ, ale napﬁ. i pﬁi
setkání s pﬁáteli nevydrÏí naslouchat
pﬁíbûhÛm druh˘ch, stále se v duchu
zab˘vá problémy spojen˘mi se studiem),
psychické napûtí se projevuje i v somatické oblasti – opakovanû cítí tlak v oblasti
Ïaludku a s tím spojené nechutenství.Tyto
nepﬁíjemné stavy se promítají téÏ do
jejího partnerského vztahu – vzrÛstá
poãet nedorozumûní a konfliktÛ mezi ní
a jejím dlouholet˘m pﬁítelem, ãasto se
hádají z malichern˘ch pﬁíãin. Promûnil se
také vztah studentky k rodiãÛm, je k nim
kritiãtûj‰í, vadí jí její ekonomická závislost
na nich a s tím spojená jejich tendence ji
kontrolovat a usmûrÀovat. Zde uveden˘
pﬁíklad ilustruje spektrum urãit˘ch problémÛ, se kter˘mi se poradce
v psychologické poradnû setkává.
MoÏnosti a zpÛsoby intervencí jsou
vázány na osobnost psychologa – jeho
zku‰enosti, profesionální psychoterapeutickou orientaci a v˘cvik, jeho specifick˘
zpÛsob pﬁístupu a vztahu ke studentovi –
klientovi.
Jedním z dÛleÏit˘ch úkolÛ poradce-psychoterapeuta (nejen v rámci IPC) je
pomoci studentovi lépe se orientovat
v mnohdy promûÀujících se podmínkách
a souvislostech vlastní, jedineãné cesty
k seberozvoji a rÛstu.
PhDr.V. Junková
Co mÛÏe nabídnout Profesní
poradna Informaãnû
– poradenského centra UK?
Na profesní poradnu se obracejí studenti
se dvûma typy dotazÛ ãi problémÛ: první
skupina jsou studenti, kteﬁí zjistili, Ïe
nejsou spokojeni s oborem, kter˘ si
vybrali a kter˘ studují. Obor zkrátka
nesplÀuje jejich oãekávání a pﬁedstavy.
Anebo aÏ v prÛbûhu studia zjistí, Ïe se pro
obor nehodí a Ïe chtûjí dûlat nûco jiného.
V podstatû ﬁe‰í problém, zda obor
dokonãit nebo zda se vûnovat jinému
oboru. Problém b˘vá sloÏitûj‰í v pﬁípadû,

Ïe student toto ﬁe‰í napﬁíklad ve 4. ãi v 5.
roãníku medicíny.
Jak mÛÏe poradna v této situaci studentovi pomoci? Pﬁedev‰ím rozebrat situaci
a ukázat moÏnosti, které student má
vzhledem k jeho podmínkám i pﬁedstavám. Také je uÏiteãné ukázat situaci na
trhu práce v pﬁíslu‰né oborové oblasti.
Nûkdy pﬁípad vyÏaduje spolupráci s psychologem ãi jin˘m odborníkem, coÏ
studentovi samozﬁejmû zprostﬁedkujeme.
Druhá skupina náv‰tûvníkÛ profesní
poradny oãekává pomoc pﬁi hledání
uplatnûní po ukonãení studia. Jsou to studenti a ãerství absolventi UK, kter˘m se
snaÏíme pomoci pﬁi orientaci na trhu
práce, pﬁi hledání pracovního místa. VÏdy
se snaÏíme nasmûrovat je k aktivnímu pﬁístupu a nikoli trpnému vyãkávání. Nûkteﬁí
absolventi se pak ozvou a my máme
radost, Ïe získali atraktivní a zajímavé
místo.
Na poradnu se také obracejí lidé z praxe,
kteﬁí chtûjí zmûnit zamûstnání a hledají
vhodné pracovní místo. V tomto pﬁípadû
jim doporuãíme obrátit se na osobní
oddûlení fakult nebo rektorátu, kde mají
pﬁehled o voln˘ch pracovních místech na
univerzitû.
Kromû individuálního poradenství patﬁí
k ãinnosti profesního poradce také pﬁíprava a organizace skupinov˘ch akcí pro
studenty, jejichÏ cílem je pomoci studentÛm pﬁi vstupu do praxe, tj. pﬁi orientaci
na trhu práce, pﬁi orientaci v aktuální
legislativû a v moÏnostech, které studenti
ãasto pomíjejí – tj. rÛzné typy stáÏí, v âR
i v zahraniãí. Uveden˘mi tématy napﬁíklad
zab˘val cyklus pﬁedná‰ek, kter˘ probûhl
od 5. kvûtna do 22. ãervna 2005
v Celetné ul. 20. Kromû získání znalostí
v oblasti profesní orientace, ve snaze
pomoci studentÛm pﬁi zdokonalení
nûkter˘ch klíãov˘ch dovedností, byl do
programu zaﬁazen i dvoudenní kurz Úvod
do projektového ﬁízení. Vycházíme totiÏ
z pﬁedpokladu, Ïe kaÏd˘ absolvent UK
dﬁíve ãi pozdûji bude pracovat na pozici,
kde bude vyÏadován aktivní projektov˘
pﬁístup k problémÛm. A navíc zájem
o tyto kurzy byl zji‰tûn i v prÛzkumu provedeném v IPC v prosinci minulého roku.
PhDr. Hana Urychová
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OD âASOPISU
K STUDENTSKÉMU FENOMÉNU
Studentské ãasopisy na akademické pÛdû vznikaly v dobû vlády ti‰tûn˘ch médií, daﬁí se jim
i v informaãní digitalizované spoleãnosti. Bezesporu je to fenomén, se kter˘m se budeme setkávat
i v budoucnosti, tvrdí Tomá‰ Sachr.
Akademická pÛda vÏdy nabízela pﬁedpoklady pro kreativitu studentÛ, sdruÏujících
se do spolkÛ, ãi naopak usilujících o rozvoj individuality. Fenomén studentsk˘ch
ãasopisÛ je s Ïivotem posluchaãe vysoké
‰koly úzce spojen, i dnes jich jen na pÛdû
Univerzity Karlovy vychází celá ﬁada.
Nepodstatn˘m se pﬁitom ukazuje, zda je
vydávají budoucí Ïurnalisté, medici nebo
napﬁíklad právníci.
Zﬁejmû nejslavnûj‰ím poãinem v historii
studentského novináﬁství na Univerzitû
Karlovû se stal ãasopis, kter˘ nesl právû
její jméno. „Universita Karlova“ se pﬁedstavila
dvojãíslem
na
zaãátku
akademického roku 1955 a vycházela,
kromû pÛlroãního pﬁeru‰ení v letech
1962-1963, aÏ do ãervence, respektive
záﬁí 1969. Na jeho pﬁípravû se podíleli
pﬁedev‰ím studenti Ïurnalistiky, studující
na tehdej‰í Fakultû osvûty a novináﬁství
UK.V rámci sv˘ch povinností jej pak jako
kameloti prodávali v ulicích. Universita
Karlova (ãi její pozdûj‰í mírnû zmûnûné
názvy) si brzy získala celouniverzitní
povûdomí, na redakãní práci se stále více
podíleli i studenti z jin˘ch fakult. V záﬁí
1969 bylo ale vydávání ãasopisu zastaveno

a pﬁipravované první ãíslo ‰estnáctého
roãníku zabaveno Úﬁadem pro tisk
a informace. âasopis se stal jako poãin
„rozdm˘chávající antisocialistické a antisovûtské nálady“ reÏimu nepohodln˘m.
Se studentsk˘mi lety v ãasopisu
Univerzita Karlova je spojena ﬁada znám˘ch osobností, za v‰echny uveìme
jednoho ze studentsk˘ch redaktorÛ
Rudolfa KﬁesÈana. Na pﬁípravû ãasopisu
mûla ale svÛj díl napﬁíklad i socioloÏka
Jiﬁina ·iklová, ãlenka redakãní rady, pod
publikovan˘mi ãlánky ãtenáﬁi mohli najít
i taková jména jako Josef ·kvoreck˘ nebo
Ludvík Vaculík. „Májové ãíslo v roce 1969
vymysleli se ‰eﬁíkovou vÛní! Vypadali
suverénnû. Jako redaktoﬁi. Jako novináﬁi.
Tenkrát se je‰tû neﬁíkalo ani po savûtskomu Ïurnalisté, ani po latinskomu
publicisté.Taky ‰kola se jmenovala Fakulta
osvûty a novináﬁství. Moc si z toho nepamatuju, jen snad, Ïe první dva semestry
patﬁily k nejkrásnûj‰ím letÛm Ïivota,“
vzpomíná v kníÏce fejetonÛ NeÏ to zapomenem Libu‰e Koubská.
Doby Fakulty osvûty a novináﬁství jsou
dnes historií, Fakulta sociálních vûd, která
její místo zaujala, dnes také není po

stránce studentsk˘ch ãasopisÛ pasivní.
Nejv˘raznûj‰í poãin místních studentÛ,
ãasopis Sociál, v souãasnosti naãíná druh˘
roãník své existence. Jeho náklad kolísá
mezi 450 a 500 v˘tisky, v provozu je
i internetová verze.V elektronické podobû
Sociálu se ale objevuje jen ãást ãlánkÛ,
navíc s nûkolikat˘denním zpoÏdûním.
„SnaÏíme se mapovat dûní na celé fakultû,
i kdyÏ to nûkdy jde ztuha a ze strany
redaktorÛ, kteﬁí ve velké vût‰inû studují
v budovû v Jinonicích, je patrn˘ sklon
k tematizování problémÛ spojen˘ch právû
s jinonick˘m areálem. Sjednocení fakulty
je velká v˘zva a zároveÀ ná‰ cíl,“ ﬁíká ‰éfredaktor Sociálu Martin Benda.
Ambicí mladého studentského poãinu je
vytvoﬁit na v‰ech fakultních institutech
lokální redakãní t˘my, které budou zpravovat o místním dûní. Své místo mají ale
na stránkách Sociálu i celofakultní a celouniverzitní otázky. Za zmínku stojí
i anglická rubrika pro studenty na v˘mûnn˘ch pobytech. PﬁipomeÀme, Ïe Fakulta
sociálních vûd je v tomto ohledu, tedy
v mnoÏství pﬁíchozích studentÛ, vÛbec
nejaktivnûj‰í.
Fakulta sociálních vûd umoÏnila psaní
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chtiv˘m studentÛm distribuovat ãasopis
na vrátnicích jejích budov, na fakultním
serveru mu poskytuje místo pro webovou verzi. Se spoluprací ze strany fakulty
podle Martina Bendy problémy nejsou.
„S vedením fakulty máme velmi korektní
vztahy, jmenovitû dûkan Ví‰ek na‰i snahu
velmi vítá, pﬁispûl nám dokonce nûkolika
ãlánky. Nejsme pﬁitom oficiální bulletin,
snaÏíme se pﬁiná‰et i odlehãená témata,
humor,“ doplÀuje Martin Benda.
Velk˘ handicap vidí studenti, podílející se
na vydávání periodika na FSV, v neexistenci místní studentské asociace. Díky
ãlensk˘m pﬁíspûvkÛm, které jsou v nûkter˘ch zemích pro studenty povinné, je
vznik projektÛ typu fakultního studentského ãasopisu v zahraniãí spontánnûj‰í
a hojnûj‰í. „Financování z inzerce se nám
daﬁí jen ãásteãnû, zatím to pokr˘vá jen
men‰í ãást celkov˘ch nákladÛ. Do
budoucna ale poãítáme s vût‰ím podílem
reklamy,“ ﬁíká ‰éfredaktor Sociálu, kter˘
v poãátcích ãasopisu investoval vût‰inu
nákladÛ z vlastních prostﬁedkÛ. „Po roce
fungování hospodaﬁíme s chronickou
ztrátou, v souãasnosti Ïádáme fakultu
o poskytnutí jednorázové finanãní v˘pomoci,“ popisuje problémy Martin Benda.
Magazín v právnickém gardu
âinorodost studentÛ v ohledu studentsk˘ch ãasopisÛ ale nelze spojovat jen
s Fakultou sociálních vûd, od bﬁezna roku
1999 napﬁíklad vychází na Právnické
fakultû Prímalex. âasopis tu vznikl pod
zá‰titou evropské asociace studentÛ práv
ELSA, jejíÏ praÏská lokální skupina se
kromû vydávání ãasopisu podílí i na ﬁadû
dal‰ích aktivit.
„Na zaãátku byla pro ãasopis hlavním
zdrojem
informací
spolupráce
s Akademick˘m senátem Právnické
fakulty, cílem bylo umoÏnit studentÛm
zachytit dûní na jejich alma mater,“ vzpomíná ‰éfredaktor David Petr. „Mnohé
z prvních ãlánkÛ podnítila nespokojenost,
nebo jen prostá zvûdavost samotn˘ch
studentÛ, na jejichÏ popud pátrala
redakce po pozadí fakultního dûní. Dokud
zÛstávají jakékoliv názory jen ve sféﬁe
tichého v‰eobecného mínûní studentÛ,
chybí jim najednou prÛraznost a dÛslednost v praxi cokoliv ovlivnit,“ dodává.

âasopis Prímalex v souãasnosti vychází
jednou za semestr, podle redaktorÛ je to
jediná moÏnost, jak v boji s nedostatkem
volného ãasu pﬁi studiu, potaÏmo zkou‰kovém období, dosáhnout nejvy‰‰í
kvality. David Petr naráÏí na dal‰í problém, kter˘ je pﬁíznaãn˘ v‰em
studentsk˘m magazínÛm. Stejnû jako
doba studia, je i doba pÛsobnosti jednotliv˘ch ãlenÛ redakce pouze doãasná.
„Stejnû jako pﬁicházejí a odcházejí studenti, dochází k v˘mûnû ‰éfredaktora.
Práce, kterou zaãal, se tak ãasto doãká
jen sv˘ch obrysÛ.“
Poslední dubnové ãíslo Prímalexu mûlo
náklad 1200 v˘tiskÛ, zatím pﬁiná‰í
redakãní snaÏení studentÛ pravidelné zv˘‰ení nákladÛ o 10 – 20 % s kaÏd˘m nov˘m
ãíslem. Na akademické pÛdû je Prímalex
volnû k rozebrání, nûkolik ãísel posílají
studenti v˘znamn˘m advokátním kanceláﬁím v Praze nebo vydavatelÛm odborné
literatury. Pﬁes dlouhé odstupy mezi jednotliv˘mi ãísly se studenti snaÏí
o provázanost s aktuálním dûním na
fakultû. Pravideln˘mi tématy jsou pak ãinnost akademického senátu fakulty,
rozhovory s profesory a b˘val˘mi studenty, ankety nebo ãlánky o spolupráci se
studentsk˘mi spolky, s nimiÏ je ELSA
v kontaktu.
Psaní chtiví medici
Fenomén ryze studentsk˘ch ãasopisÛ
není na Univerzitû Karlovû zcela masovou záleÏitostí, znaãnou mûrou se ale
studenti podílejí na chodu mnoha oficiálních, ale i ménû formálních fakultních
ãasopisÛ. Pomûrnû populárním se
v poslední dobû stal napﬁíklad ãasopis
Mefisto, vycházející na 1. lékaﬁské
fakultû.
Podobn˘m poãinem je i ãasopis Pelikán
na 2. LF UK. Jeho nedílnou souãástí je
pravidelná rubrika Studentsk˘ma oãima,
kam pﬁispívají studenti napﬁíklad ãlánky
o zahraniãních cestách a stáÏích. âasto
se mladí medici zab˘vají otázkami etiky
lékaﬁské profese, jejich snahou je ale
i informování o aktuálním akademickém
dûní, a to nejen fakultním.
Pelikán vychází od roku 1993.
„Zpoãátku jsme bojovali s nedostatkem
podpory, hlavnû technického rázu, chvíli

také trvalo, neÏ si studenti zvykli na to,
Ïe se v nûm nûco uÏiteãného dozvûdí,“
ﬁíká ‰éfredaktorka ãasopisu Ing. Marcela
Cipryanová. Pelikán vychází ‰estkrát za
akademick˘ rok. Polovina z nákladu 450
v˘tiskÛ putuje na kliniky a ústavy, druhá
je volnû k rozebrání v knihovnû Ústavu
vûdeck˘ch informací.
Novû se mÛÏe vlastním fakultním ãasopisem py‰nit i 3. lékaﬁská fakulta. Od
leto‰ního jara zde v prozatímním
nákladu 200 v˘tiskÛ vychází dvoumûsíãník 3Medik. PﬁestoÏe redaktoﬁi ãasopisu
3Medik mají k dispozici místnost studentského sdruÏení, podle Jana Smí‰ka,
pﬁedsedy sdruÏení studentÛ 3. LF UK
Trimed, které ãasopis vydává, probíhá
komunikace mezi redaktory nejãastûji
pomocí elektronické po‰ty. Podobná
praxe funguje i v rámci jin˘ch studentsk˘ch novináﬁsk˘ch projektÛ. SdruÏení
studentÛ Trimed vydává ãasopis na 8-10
stránkách v ãernobílé podobû, do
budoucna se ale má 3Medik, co se rozsahu i obsahu t˘ãe, znaãnû roz‰íﬁit.
„Zatím jsme vydali tﬁi pravidelná ãísla
a jedno speciální plesové. V souãasnosti
uÏ pracujeme i na internetové verzi
ãasopisu,“ ﬁíká Jan Smí‰ek.
Ryze internetovou podobu získal napﬁíklad projekt, kter˘ zrealizovali studenti
Filozofické fakulty UK. Ikaros – elektronick˘ ãasopis o informaãní spoleãnosti,
vznikl jako dobrovolná studentská aktivita poãátkem roku 1997. Od listopadu
roku 2000 jej vydává obãanské sdruÏení
Ikaros. Ikaros se zamûﬁuje na internet
jako na médium, specifické komunikaãní
prostﬁedí a seriózní zdroj informací.
Studentské ãasopisy na akademické
pÛdû vznikaly v dobû vlády psan˘ch i ti‰tûn˘ch médií, daﬁí se jim i v informaãní
digitalizované spoleãnosti. Bezesporu je
to fenomén, se kter˘m se budeme setkávat i v budoucnosti. Jejich podstatu
moÏná vystihuje ‰éfredaktor Prímalexu
David Petr: „Na jedné stranû je vydávání
ãasopisu zajisté spojené s urãitou seberealizací kaÏdého, kdo se na nûm podílí,
na stranû druhé je ideou pﬁiná‰et informace a ‰íﬁit je. Jakmile pﬁevaÏuje ona
druhá ãást, stává se z jakéhokoli vycházejícího plátku skuteãn˘ ãasopis.“
Tomá‰ Sachr
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K U LT U R A J A KO S P E C I F I C K ¯ P RV E K
S T U D E N T S K É H O Î I VOTA
·árka Marou‰ková, Alexandr Guha a Nela Herrmannová

Studentsk˘ kulturní Ïivot. Jaké místo má
kultura v Ïivotû bûÏného studenta? Jak
tuto otázku lépe zodpovûdût neÏ oãima
tûch, kter˘ch se bytostnû t˘ká? Jako pﬁíklad nám poslouÏí prototyp studentky
Univerzity Karlovy, ﬁíkejme jí tﬁeba Jitka.
Pohled do jednoho jejího dne bude reflektovat rÛzné podoby studentské
kultury, pochopitelnû v patﬁiãnû zhu‰tûné
formû.
Jitka se probouzí je‰tû s my‰lenkami na
pﬁedchozí veãer, stráven˘ v divadle na
pﬁedstavení, které napsal její spoluÏák.
Divadlo je jednou z dimenzí jejího kulturního Ïivota, nicménû nemÛÏe si ho
dopﬁávat v tak hojné míﬁe, jak by si pﬁála.
Její finanãní limity nedovolují vybírat si
pﬁedstavení ãistû podle kvality, ale pﬁedev‰ím podle poskytovan˘ch studentsk˘ch
slev.
Cestou do ‰koly ﬁe‰í svÛj obvykl˘ problém, co si vzít do autobusu ke ãtení.
Pohor‰ena nad nabídkou bulvárních
plátkÛ a strategick˘m umístûním pornografick˘ch ãasopisÛ marnû hledá
tiskovinu, která by ji opravdu kulturnû
uspokojila. Nakonec vytáhne snad uÏ tisíckrát rozeãtenou knihu...
Pﬁedná‰ka uÏ zaãala. Jitka K. opatrnû vstupuje do uãebny a zji‰Èuje, Ïe uÏ pro ni není
místo. Îidle, co jiÏ nûco pamatují, obsadili
studenti z jin˘ch fakult, a tak Jitka K. bere
za vdûk koutem pod umyvadlem. Na‰tûstí
pﬁedná‰ka je poutavá, takÏe jí neãiní aÏ zas
takov˘ problém vydrÏet i v tûchto kulturnû nedÛstojn˘ch podmínkách.
Dal‰í pﬁedná‰ka odpadá, a protoÏe se blíÏí
doba obûda, je nutné vyﬁe‰it otázku stravování. Její spoﬁiví spoluÏáci okamÏitû
zavrhují náv‰tûvu nejbliÏ‰ích restaurací.
Baget se uÏ také pﬁejedli, zvlá‰tû tûch
s majonézou. Pﬁedstava dlouhé fronty
v menze a nepﬁíli‰ pﬁitaÏlivé nabídky studentského bufetu je pﬁimûje k tradiãní
náv‰tûvû nedaleké kavárny. Navzdory
neuspokojení jejich fyziologick˘ch potﬁeb

zde mohou dostateãnû saturovat du‰evní
potﬁeby. Nad dobrou kávou ãi ‰álkem ãaje
dochází k intenzivní sociální integraci
a vzájemnému kulturnímu obohacování.
Jedním ze spoleãn˘ch témat se stala kontroverzní díla souãasné v˘chodoasijské
kinematografie. Jitãin spoluÏák jí v návaznosti na to nabídne strávení spoleãného
veãerního programu – pozve ji na film od
jejich oblíbeného reÏiséra. Spoleãnû
nahlédli do kulturního pﬁehledu, ale
bohuÏel v‰echna klubová kina, kter˘ch
navíc není mnoho, ten veãer nabízejí jin˘
repertoár. S notnou dávkou zklamání se
dohodli, Ïe pÛjdou do multikina.
âas se nach˘lil, a tak Jitka K. spûchá za
dal‰ími povinnostmi. Jako externí spolupracovnice studentsk˘ch novin musí
napsat ãlánek o právû probíhající v˘stavû
soudobé grafiky. U vstupu v‰ak její
nad‰ení opadá. Pokladní vytrvale odmítá
uznat její studentsk˘ status prokazovan˘
v‰emi studentsk˘mi prÛkazy. Na‰tûstí se
pokladní nechává zviklat novináﬁsk˘m
prÛkazem. Po tomto záÏitku uÏ není jednoduché vnímat vystavené umûní, proto si
Jitka K. chce zakoupit katalog z v˘stavy,
nicménû jeho vysoká cena ji odradí.
Z v˘stavy tak odchází s ponûkud rozpaãit˘mi dojmy.
Poté spûchá do studentského informaãního centra, aby stihla elektronickou
po‰tou odeslat recenzi do uzávûrky dal‰ího ãísla. âekání na voln˘ poãítaã v‰ak
nebere konce. Jitka K. je uÏ mírnû zoufalá.
Pﬁedstava veãera stráveného v kinû
pomalu bere za své. Ve chvíli, kdy se
rozhoduje pro internetovou kavárnu,
zahlédne spoluÏaãku, která právû opou‰tí
své místo. Jen tak tak stihne dopsat ãlánek, ãímÏ jeho kvalita pochopitelnû utrpí,
a spûchá na domluvenou schÛzku.
Kamarád na Jitku K. uÏ netrpûlivû ãeká
v davu pﬁed kinem. Jitka K. zatím v pﬁeplnûné tramvaji pevnû svírá kabelku.
Nechce znovu zaÏít to nekoneãné bûhání

po úﬁadech, jaké musela jiÏ jednou absolvovat, kdyÏ jí byly odcizeny doklady. Oba
dva se v davu nakonec najdou a vyráÏí na
strastiplnou cestu multi-hyper-megacentrem. Stateãnû odolávají agresivnû
nabízenému konzumu a labyrintem
obchodÛ hledají cestu k pokladnám.
PﬁestoÏe pﬁicházejí pozdû, ãeká je je‰tû
dlouh˘ blok reklam pﬁed zaãátkem filmu.
Jak se dalo ãekat, jsou oba dva permanentnû ru‰eni hlasit˘m usrkáváním koly
a pojídáním popcornu, jeÏ se oz˘vá snad
ze v‰ech koutÛ sálu.
Vzhledem k prodlouÏen˘m veãerním
intervalÛm mûstské hromadné dopravy
mají ãas prohlédnout si vylepené plakáty.
Mezi kﬁiklavou propagací mohutné muzikálové produkce se krãí skromn˘ letáãek.
Jitka K. na nûm ale poznává název studentské kapely, kterou dnes chválila
spoluÏaãka v kavárnû. Jitka K. plna entuziazmu navrhuje kamarádovi pokraãování
spoleãného veãera touto kulturní akcí.
Jejich hudební vkus v‰ak spolu nekonvenuje, a tak Jitka K. odjíÏdí na koncert
sama, zatímco její spoluÏák míﬁí na nedalekou diskotéku. Na rockovém koncertû
na‰tûstí potkává spousty sv˘ch spoluÏákÛ
a znám˘ch ze ‰koly. Jako kaÏdá zodpovûdná dcera volá svému otci.
Je jasné, Ïe k plnému studentskému Ïivotu
neodmyslitelnû patﬁí spoleãenské vyÏití.
Události tohoto rozmûru slouÏí nejen
k odreagování od horlivého studia, ale
pﬁedev‰ím posilují sociální vazby uvnitﬁ
kolektivu. Takto posíleni se po skonãení
celé akce spoleãnû odeberou zakonãit
veãer do jiného podniku. Poslední metro
je také jiÏ dávno pryã, a tak jim ani nic
jiného nezb˘vá. Povzbuzena dobr˘m pitím
se doposud jednotná skupina rozdûlí. Ti,
kter˘m koncert nestaãil, okupují místní
juke–box. Rozpustil˘ ludismus pﬁivádí
Jitãiny spoluÏáky k ‰ipkám a stolnímu fotbalu. A Jitka zÛstává sama s prázdn˘m
úsmûvem na rtech.
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J Á J S E M D E BU R E AU …
pﬁiznává v rozhovoru Ivo Kristián Kubák, principál Divadla Vojtûcha Jarníka (DIVOJ).

FOTO: ARCHIV UK

jako mnû, podaﬁí ukoﬁistit malé interview
a podpis do památníku.

Proã ten Vojtûch Jarník v názvu souboru?
ProtoÏe v prosinci 1997, kdy se mi v hlavû
zrodil nápad zaloÏit divadelní spolek, jsem
studoval Matematicko-fyzikální fakultu,
a Jarník, to je pro ãeské matematiky totéÏ,
co je pro divadlo Stanislavsk˘. Je to takov˘
drobn˘ hold zakladateli MFF, kter˘ má tak
díky nám v Praze kromû ulice dedikované
i malé podzemní divadlo.

Ivo Kristián Kubák, principál

Myslí‰ undergroundové?
PﬁestoÏe se snaÏíme udrÏovat klasick˘
ãinoherní repertoár, obãas máme chuÈ
ﬁíznout si poﬁádn˘ andro‰. První undergroundovou vla‰tovku jsme ukázali na
Beánii 2004, a do nové sezony jich pﬁipravuji celou budku.
Proã tedy podzemní?
ProtoÏe divadelní prostor, ve kterém hrajeme (díky KaM UK a KR), se nachází pod
úrovní Vltavy. AÏ se pﬁivalí dal‰í povodeÀ,
budeme muset v‰echno vystûhovat, coÏ

Kolik ãasu v podzemí trávíte?
My tam ãas nejenom trávíme, ale
dokonce, jak py‰nû praví na‰e reklama,
„udrÏujeme kulturu podzemí“. Jsou to
dva aÏ ãtyﬁi veãery t˘dnû, jednou za ãtvrt
roku i víkend.
A co vá‰ repertoár?
S prvním spolkem DIVOJ, nebo spí‰e
UrDIVOJ, jsme pﬁipravili speciální verzi
slavného muzikálu Angelika a Jesus Christ
Superstar. Z tohoto pﬁedstavení zbylo jen
pár fotek a na‰tûstí i takﬁka kompletní
videozáznam. Setkali jsme se s neãekan˘m
úspûchem, a proto jsme nelenili a na pût
let se odmlãeli, abychom pak mohli na
neexistujících troskách vybudovat stejnojmenn˘ nov˘ spolek, kter˘ se etabloval
muzikálem ·umaﬁ na stﬁe‰e. Myslím, Ïe
tehdy nám vypomohla snad celá Praha –
Divadlo na Vinohradech, Ka‰par, Minor,
Klub vojenské historie, Gymnázium Na

FOTO: ARCHIV UK

Ve z‰eﬁel˘ch chodbách pod budovami
vysoko‰kolsk˘ch kolejí 17. listopadu
v Tróji se vám snadno mÛÏe stát, Ïe narazíte na anglického krále, kterak si v noãní
ko‰ili, dobﬁe schovan˘ pod schodi‰tûm,
vychutnává doutník, na mnicha s kutnou,
kter˘ stále dokola Ïadoní o ãernou kávu,
nebo na ruského dÛstojníka ve fraku,
kter˘ se vrací se sv˘mi kumpány z tahu.
A pokud zrovna nepotkáte nûkoho, kdo si
zkou‰í roli nerudného novináﬁe a kritika
v koleãkovém kﬁesle, tﬁeba se vám, stejnû

pﬁinese mnohé stresové situace – napﬁíklad praktikábly neprojdou dveﬁmi,
protoÏe ty jsou pﬁíli‰ úzké.

Marek Piliarik, Edita Dufková a Daniel Ry‰link (Koãár nejsvûtûj‰í svátosti, 2004)
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TakÏe nebudete hrát nic?
Budeme hrát, na sezonu 2005/2006
chystáme obrodu repertoáru, a pokud
v‰echno vyjde, jak plánuji, mûli bychom
mít na v˘bûr tﬁi nové hry, z nichÏ jedna by
mohla b˘t dokonce autorská.Ale protoÏe
od nápadu k realizaci je vÏdycky daleko,
nerad bych pﬁedbíhal událostem. A i kdyby, poﬁád je tu záchrana v podobû
pﬁedstavení Sklenice ãerné kávy, Ha‰kovy
ãtvrthodinové naprosto úchylné kabaretní hﬁíãky, se kterou jsme v dubnu
vystoupili na festivalu Chudé divadlo 2005
a obdrÏeli za ni ãestné uznání.A pochopitelnû nemohu zapomenout na Klasické
veãery, coÏ je kmenov˘ poﬁad divadla,
kter˘ se spoluzakladatelem spolku
Markem Piliarikem provozujeme uÏ více
neÏ sedm let. MÛÏete v nûm zahlédnout
dva muÏe ve fraku, o stojanu nemluvû, jak
dirigují váÏnou hudbu, aniÏ by jim ãinilo
velk˘ problém, Ïe nemají k dispozici Ïiv˘
orchestr.

BohuÏel opak je pravdou. Leto‰ní sezona
se nesla v duchu ze‰tíhlování souboru
a s tím spojenou úpravou dramaturgického plánu: neuvedli jsme plánovanou hru
Pﬁi‰el na veãeﬁi, ani komponovan˘ veãer
na téma Kavárna, kter˘ mûl kromû ãinoherních obsahovat i písÀové a taneãní
ãásti. Snad se k tûmto kusÛm je‰tû nûkdy
vrátíme. A druh˘m zádrhelem b˘vají
tvÛrãí krize. Obãas si sám pﬁipadám jako
v té slavné historce z paﬁíÏské ordinace:
huben˘, ãernû odûn˘ muÏ si stûÏoval
lékaﬁi na smutek, melancholii, trápení
a bolest srdce. Lékaﬁ mu pﬁedepsal lék,
kter˘ jej mûl zaruãenû uzdravit – poslal
ho na pﬁedstavení mima Jeana Gasparda
Debureaua. A ten bled˘ muÏ se uklonil
a ﬁekl smutnû: „Já jsem Deburau…“

FOTO: ARCHIV UK

Zatlance, Lucie Loosová, Emma Srncová
a mnoho dal‰ích – a stálo to za to. Podle
na‰eho dobrého zvyku jsme natoãili záznam i tohoto pﬁedstavení, ale tentokrát
je obohacen˘ o spoustu exteriérového
materiálu, takÏe je to spí‰e film. Oba dva
zmínûné muzikály obãas promítáme
v divadle. Pak jsme zanechali muzikálÛ
a vrhli se na ãinohru: ke stovce Jana
Wericha jsme s mal˘m pﬁedstihem nastudovali tetralogii her, které natoãil Werich
v ‰edesát˘ch letech pro âT: Krále a Ïenu,
Slzy, které svût nevidí, Koãár nejsvûtûj‰í
svátosti a Medvûda. Druhé dvû uÏ na
repertoáru nejsou a ty první dvû uÏ asi
brzo stáhneme také.

Îiv˘ obraz

Snad to není tak zlé… Nebo je budoucnost DIVOJe skuteãnû ãerná?
Ale ne, budoucnost je urãitû rÛÏová.
DIVOJ je studentské divadlo s profesionálními ambicemi, takÏe udûlám v‰echno
pro to, aby nezaniklo, abych mohl spolupracovat s tak skvûl˘mi lidmi jako
doposud, abychom mohli divákÛm nabízet
kvalitní program, a aby si nás mohli naladit i jinde neÏ na na‰í domovské scénû –
aÈ uÏ na festivalech nebo na prknech
jin˘ch divadel.

âlenové divadelního spolku
DIVOJ:
Cyril Brom
Daniel Ry‰link
Edita Dufková
Ivo Kristián Kubák
Jan Jirmásek
Jaroslav Kousal
Jindﬁi‰ka BroÏková
Karolína Koláﬁová
Marie Kuncová
Pavel âernohous
Tereza Blehová

Inu, tak zlomte vaz!
A tebe vem ãert!
Ptal se Kristián Cornelius.

Adresa
V· kolej 17. listopadu, budova B
Pátkova 3, 182 00, Praha 8
http://divoj.cz/
info@divoj.cz

V‰echno to zní velmi dobﬁe, skoro jako
by vám na cestû ke slávû nestály Ïádné
pﬁekáÏky…

Spojení
Metrem "C" na stanici NádraÏí Hole‰ovice
a odtud buì busem ã. 112 na zastávku
Pelc-Tyrolka nebo ã. 102 na zastávku
KuchyÀka. Z autobusové zastávky se
vydejte smûrem ke kolejím. Budova B je ta
nejblíÏe u skály. Od vrátnice vás dovedou
‰ipky.
FOTO: ARCHIV UK

A co jiné akce?
Zvu ostatní poloprofesionální a amatérské soubory a kapely, aby u nás v podzemí
vystupovaly. Loni jsme slavnostní zahájení
sezony svûﬁili tﬁem kapelám, divadlo
zlehka praskalo ve ‰vech, a tak bychom
rádi v tomto trendu pokraãovali. V ideálním pﬁípadû bychom rádi nabídli program
pûtkrát aÏ desetkrát do mûsíce.

Dvû vdovy

NejbliÏ‰í pﬁedstavení
▼ pondûlí 10. 10. 2005 (20:00)
zahájení sezony 2005/2006
Divadlo DIVOJ
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¤ E C KO P O E - M A I L U A N E B J A K S E R E A L I Z U J E I D E A
Marcela Spívalová

Na zaãátku byla Eva.V na‰em pﬁípadû prof.
Eva Stehlíková a její „asi nám nezbude nic
jiného, neÏ se do toho ¤ecka podívat, co
ﬁíkáte?“ Na svÛj návrh pravdûpodobnû
ãekala jinou reakci neÏ nad‰enû pﬁikyvující
hlavy. Vidût ﬁecká antická divadla by si
pﬁece pﬁálo kaÏdé oko ﬁádného studenta
divadelní vûdy!
Zaãalo plánování. Nikdo z nás nemûl zku‰enosti s organizováním zájezdu podobné
velikosti (pﬁedpoklad byl 10 dní a 25-30
úãastníkÛ), proto jsme postupovali podle
principu „ten udûlá to, ten zas toto“. Po
první informaãní schÛzce byly úkoly jasné:
jeden má na starosti ubytování, druh˘ zji‰Èuje ceny letenek, tﬁetí jízdenek. Jedna
skupina postupnû obesílala rÛzné grantové
nadace s Ïádostí o finanãní pﬁíspûvek
a druhá pﬁijímala zamítající odpovûdi. Dal‰í
student se po dobu pﬁíprav promûnil
v emailovou informaãní centrálu.
První problémy se objevily pﬁi rezervování

letenek. Za nejniÏ‰í inzerovanou cenu jsme
jich na jeden let poﬁídili jen omezen˘
poãet. Rozhodla náhoda, kter˘ z nás byl
ten ‰Èastn˘ a rezervoval nejrychleji a kter˘
si musel pﬁiplatit. Nûkdo nakonec letûl
pozdûji, nûkdo si hrdinnû koupil jízdenku
na autobus, jin˘ se radûji odhlásil. Den pﬁed
odletem pﬁi‰la ale jiná zpráva – nûkde mezi
Prahou a Athénami do‰lo k nedorozumûní
a ná‰ budoucí hosteliér, kter˘ v e-mailech
chválil na‰i Prahu pro její absint, po nás
bude chtít daleko více penûz, neÏ jsme
ãekali. Situace se uspokojivû nevyﬁe‰ila ani
na místû, handrkování o kaÏdé euro se
protahovalo a my jsme si tak kaÏd˘ den
uvûdomovali, jak daleko jsme od domova.
Na zaãátku jsme si py‰nû mysleli, Ïe se
o v‰e dokáÏeme postarat sami, aniÏ
bychom tím pﬁes míru zamûstnávali paní
Stehlíkovou. S blíÏícím se datem odjezdu
jsme si více a více uvûdomovali, jak nám
svou pomocí v‰echno zjednodu‰ila. Podle

sv˘ch zku‰eností vymyslela program, jehoÏ
hlavní linii tvoﬁila místa s antick˘mi divadly,
která nejsou bûÏnû turisticky dostupná.
Navíc nám zajistila to nejcennûj‰í, co jsme
mohli v Athénách získat – spojence, ãeskou
studentku klasické filologie se znalostí
novoﬁeãtiny. NejenÏe nám a na‰im zavazadlÛm poskytla po pﬁíletu do Athén
v ranních hodinách drahocenn˘ azyl, ale
také nás informovala o v‰em, co bychom
o ¤ecích a ¤ecku mûli vûdût. Mimo to pro
nás zorganizovala závûreãn˘ veãírek
a pﬁedstavila nás panu Kostasovi a jeho
autobusu, se kter˘mi jsme se poté vydali
za tûmi nejkrásnûj‰ími ﬁeck˘mi mûsty
a místy (Delfy, Mykény, Akrokorint,
Epidauros...).
Doma na nás zatím ãekalo pﬁekvapení. My
v‰ichni studenti divadelní vûdy jsme dostali
úãelové stipendium, které pokrylo vût‰inu
v˘dajÛ. Potû‰eni touto tﬁe‰niãkou na tﬁe‰niãce si ti‰e zaãínáme myslet na ¤ím.

DA J Í P O Z O R , C O BU D E F I K U ROVÁ N O !
Hraní (si) na Katedﬁe ãeské literatury PedF UK od Lucie Peisertové

Jsme „Vlastensk˘ spolek kandidátÛ uãitelství Budeã“. Pod tímto oznaãením se
skr˘vají nejrÛznûj‰í aktivity studentÛ
ãeské literatury, zahrnující hojné literární
a kulturnû historické exkurze, a pﬁedev‰ím dva spﬁátelené divadelní soubory
s velmi propustn˘mi hranicemi. Slu‰í se
hned v úvodu jmenovat ty, kteﬁí se
o zdárné fungování spolku zasluhují nejvíce, jsouce jeho umûleck˘mi ‰éfy,
reÏiséry, herci a je‰tû v‰ím moÏn˘m. Jde
o pedagogy katedry ãeské literatury
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
PhDr. Vûru BroÏovou, PhDr. Milo‰e
Sládka a Mgr. Tomá‰e Havelku. Název
na‰eho souboru naznaãuje, Ïe uskupení
sdruÏuje studenty Pedagogické fakulty,
navíc odkazuje k 19. století a snahám
o ãeské ‰kolství pod praporem „hnutí
budeãského“. JistûÏe jde tak trochu
o nadsázku, rádi bychom ale, aby oním
mostem mezi námi a Budãí 19. století

bylo na‰e nad‰ení a elán do smûl˘ch
podnikÛ.
Divadelní aktivity pﬁi katedﬁe ãeské literatury na‰í fakulty ostatnû zaãaly roku 2001
právû z ryzího nad‰ení studentÛ i pedagogÛ nastudováním dnes jiÏ nehraného,
v 19. století nicménû velmi populárního
„du‰iãkového“ kusu z pera Raupachova
Mlynáﬁ a jeho dítû. Tato hra do znaãné
míry pﬁedznamenala i ve‰ker˘ dal‰í repertoár na‰eho uskupení. Pozornost
obracíme k 19. století i k textÛm stﬁedovûk˘m a barokním. Nehrajeme, co je jinde
na divadle k vidûní. Líbí se nám naopak
kﬁísit zapomenuté a uvádût opût v Ïivot
to, co je sice známo teoreticky literární
a divadelní vûdû, co uÏ ov‰em v inscenaãní
praxi propadlo sítem ãasu: neopra‰ujeme
jen staré kusy, nûkdy – a teì mám na
mysli pﬁedev‰ím sestavování Ïiv˘ch
obrazÛ – jde o cel˘ Ïánr. Pﬁi hraní textu
(ale i hraní si s textem) se snaÏíme ales-

poÀ v náznacích o dotyk s pÛvodními
dobov˘mi inscenaãními postupy a zvyklostmi. Nejsme pﬁitom ale tak vûdecky
pﬁísní, abychom zapomnûli divadlem bavit
sebe a své diváky.
O tom, Ïe se nám vytãené cíle snad daﬁí
naplÀovat, svûdãí i to, Ïe pﬁedstavení
Mlynáﬁ a jeho dítû si vyÏádali organizátoﬁi
23. mezioborového mezinárodního plzeÀského sympozia k problematice 19. století
„Biedermeier v ãeské kultuﬁe 19. století“
jako doprovodn˘ program jednání, Ïe
inscenace J.V.Winckera Zrcadlo masopustu byla v roce 2003 na pozvání uvedena
na Festivalu pro barokní divadlo a kulturu
Theatrum Kuks a o rok pozdûji byla na
tomtéÏ festivalu uvedena anonymní hra
Komedie o sedmi ãertov˘ch osidlech.
Aãkoliv od poãátku zÛstáváme vûrni stejn˘m principÛm, do‰lo bûhem ãasu ke
zmûnû organizaãní formy. To, co zapoãalo
jako volnoãasová aktivita, má v souãasné
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dobû podobu v˘bûrového semináﬁe.
Studenti katedry se v jeho teoretické
ãásti dozvídají o historii dramatu, v˘stupem je pak inscenace dobové hry, pﬁi níÏ
dostávají ‰anci si teorii vyzkou‰et také
prakticky.
Proã vlastnû:
Nabízí se jistû otázka, proã to v‰echno
dûlat. Pﬁedstavení se na konci roãníku
sehrají jen nûkolikrát, a nûkdy dokonce
pouze jednou. Samotn˘ v˘stup semináﬁe
je tedy dosti efemérní záleÏitostí. Do dal‰ího semestru nastupují noví studenti
a zaãíná se zase znova a jakoby od
zaãátku.
Nemal˘m pouãením plynoucím z tohoto
semináﬁe pro kaÏdého „kandidáta uãitelství“ v oboru ãeská literatura je, Ïe
dramatizace textu otvírá jednu z moÏn˘ch cest k jeho interpretaci. (Kdo se
chce o dramatick˘ch metodách v literární v˘chovû dozvûdût je‰tû nûco navíc
má ostatnû moÏnost pﬁihlásit se také do
semináﬁe PhDr. BroÏové ·kolní interpretace literárního textu a metody
a techniky dramatické v˘chovy, otevíraného od roku 2002.)
Tou nejpodstatnûj‰í odpovûdí je ale pﬁedev‰ím to, Ïe nejde ani tak o vlastní
v˘sledek v podobû inscenace (aãkoliv to
obãas není vÛbec ‰patné, schválnû se
nûkdy pﬁijdûte podívat), jako spí‰ o sám
proces jejího vzniku. Nejde jen o to, Ïe se
pﬁi nûm ãlovûk nûco dozví o divadle.
Dost se toho dozví také sám o sobû. Je
nucen spolupracovat s ostatními, snést
obãas tak trochu polní podmínky bûhem
divadelního soustﬁedûní, myslet víc na
celek neÏ sám na sebe, kultivovat vlastní
projev verbální i neverbální… a pﬁedev‰ím pﬁekonat vnitﬁní zábrany, zbavit se
strachu a studu, riskovat pobyt na jevi‰ti
a snést pﬁitom pohledy sv˘ch kolegÛ
v prÛbûhu semestru a velkého publika
v jeho závûru. Kdo to vydrÏí a unese,
u toho stoupají nadûje, Ïe jednou vydrÏí
a unese i uãitelskou profesi, pﬁípadnû
jakékoliv veﬁejné vystupování vÛbec.
Kandidát uãitelství je‰tû uãitelem není,
teprve se jím stává. A pﬁesnû o to jde:
stáváme se. ProtoÏe Budeã, to je,
ﬁeãeno s Karlem Slavojem Amerlingem
a Vladimírem Macurou, ten, kter˘ bude.

Co jsme zatím hráli
(premiéry a rok jejich uvedení):

F I L M OV ¯ F E S T I VA L
Z L AT ¯ VO â I

2001
▼ inscenace hry E. Raupacha Mlynáﬁ a jeho
dítû (reÏ.V. BroÏová; pﬁedstavení si mj.
vyÏádali organizátoﬁi 23. mezioborového
mezinárodního plzeÀského sympozia
k problematice 19. století „Biedermeier
v ãeské kultuﬁe 19. století“ jako doprovodn˘ program jednání – PlzeÀ 2003)

aneb Kterak (se) studenti
filmové vûdy baví

2002
▼ inscenace dvou interludií V. F. Kocmánka
Sedláci a chrapouni (reÏ.T. Havelka;
v˘stup semináﬁe Kapitoly ze star‰í
ãeské literatury, vedeného T. Havelkou).
2003
▼ inscenace stﬁedovûké hry Sestoupení
Krista do pekel (reÏ. M. Sládek; v˘stup
semináﬁe Drama ãeského stﬁedovûku).
▼ inscenace J.V.Wincker Zrcadlo masopustu (reÏ.T. Havelka; v˘stup semináﬁe
Literatura ãeského novovûku; na
pozvání uvedeno v témÏe roce na
Festivalu pro barokní divadlo a kulturu
Theatrum Kuks).
2004
▼ Hold postav Smetanov˘ch oper svému
tvÛrci; Ïiv˘ obraz inscenovan˘ pﬁi vernisáÏi v˘stavy Podoby Bedﬁicha Smetany
(Národní muzeum – Muzeum
Bedﬁicha Smetany; reÏ.V. BroÏová).
▼ inscenace F. B. Mikovec Záhuba rodu
pﬁemyslovského (reÏ.V. BroÏová,
M. Sládek; v˘stup semináﬁe Drama
v kultuﬁe 19. století)
▼ inscenace anonymní hry Komedie
o sedmi ãertov˘ch osidlech (zájmová
skupina studentÛ, reÏ.T. Havelka; na
pozvání uvedeno v témÏe roce na
Festivalu pro barokní divadlo a kulturu
Theatrum Kuks).
2005
▼ anonymní hra O Helenû, dceﬁi králi
tureckého (reÏ. M. Sládek,V. BroÏová;
v˘stup semináﬁe Sousedské drama pﬁelomu 18. a 19. století).
▼ pﬁíprava anonymní hry Labyrint svûta
(reÏ.T. Havelka; v˘stup semináﬁe
Drama v kontextu barokní literatury).

Nejstar‰í záznamy o tomto podivuhodném festivalu, jehoÏ tradici ti nejotrlej‰í
a nejvûrnûj‰í filmoví nad‰enci udrÏují
podnes, pocházejí z roku 1988. Podle
slov pamûtníkÛ si filmová skupina
Bul‰itfilm zorganizovala nûkdy v prÛbûhu tohoto roku filmov˘ festival
pﬁedev‰ím jako záminku k tomu, aby si
sama mohla udûlit nûjaké ceny. ZároveÀ
usilovala o to, aby vytvoﬁila filmovou
událost, jaká se mûla dramaturgií
i samotnou atmosférou li‰it od tehdej‰ích festivalÛ amatérského filmu,
originální znûlku obstaral poãítaã
ATARI.
PrÛkopnick˘, chvályhodn˘ a na svou
dobu avantgardní poãin Bul‰itfilmu
a jeho pﬁátel zahájil tradici.
K oÏivení festivalu do‰lo v roce 1994
a to na pÛdû nejpﬁípadnûj‰í, mezi vysoko‰kolsk˘mi studenty na katedﬁe
filmové vûdy FF UK v Praze. Podle zpráv
z dobového tisku si „akumulovaná cinefilní energie vyÏádala obnovení
festivalu“. Duchovním otcem pﬁesunu,
jímÏ festival vstoupil pokoutnû, takﬁíkajíc zadními dvíﬁky, na akademickou
pÛdu, se stal student filmové vûdy Vít
Janeãek. Právû v této dobû se Zlat˘ voãi
ustálily jako lehce recesisticky ladûn˘
festival studentÛ filmové vûdy na FF UK
v Praze.
Porota z ﬁad v˘znamn˘ch pedagogick˘ch a studentsk˘ch osobností FF UK
a FAMU postupem let vyprofilovala
ﬁadu filmov˘ch cen, napﬁ. Hlavní cenu
Zlat˘ voãi, Voãi Jeanne Moreau, RÛÏov˘
brejle, Spasitel ãeského filmu ãi
Po‰krában˘ brejle Kurta Krena. Festival
se aÏ na v˘jimky uskuteãnil v posledních
dnech letního semestru a konãil jiÏ tradiãnû bujarou oslavou v nûkterém
z pﬁilehl˘ch staromûstsk˘ch hostincÛ.
Velmi ãasto mûli diváci kromû filmÛ
samotn˘ch a napûtí z nejistoty, kdo
vyhraje, moÏnost vychutnat brilantní
v˘kony velmi vtipn˘ch moderátorÛ (nejv˘znamnûj‰ími bylo pravdûpodobnû
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P.S.: A je‰tû upozornûní pro zájemce
o témûﬁ dvacetiletou tradici této
v˘znamné akce: bûhem nûkolika t˘dnÛ
by mûla b˘t pﬁístupna kronika Zlat˘ch
voãí webov˘ch stránkách katedry filmov˘ch studií FF UK.

JiÏ tﬁetím rokem si mohou studenti
a náv‰tûvníci Evangelické teologické
fakulty UK krátit chvíli prohlíÏením
obrázkÛ. Nûkdy to jsou snadno srozumitelné krajinky, nûkdy vysoce abstraktní
malby vyz˘vající k soustﬁedûné reflexi.
VÏdy v‰ak díla sdûlná, umûlecky a technicky poctivá. ¤eã je o Galerii Apokryf
neboli o v˘stavách pravidelnû poﬁádan˘ch v prostorách prvního patra fakultní
budovy v âerné ulici 9.V souãasné dobû
je zde k vidûní 30 obrazÛ – v˘tvarn˘ch
meditací nad texty Romana Guardiniho
a sedm velk˘ch grafick˘ch listÛ vztahujících se k pasáÏím biblické knihy Kazatel.
Jejich autorkou je studentka ETF
Krist˘na Pilecká. V˘stavy jsou zde instalovány zpravidla na dobu jednoho
semestru, tedy dvû v˘stavy roãnû.
Ale ohlédnûme se nazpût, jak vlastnû
tato tradice vznikla a odkud se vzalo
ono podivnû znûjící jméno. ETF se v
letech 2001–03 podílela na ﬁe‰ení grantového projektu Pﬁeklad novozákonních
apokryfÛ. Jedním z jeho v˘stupÛ (vedle
kritického pﬁekladu apokryfních textÛ
do ãe‰tiny) byla v˘stava sledující, jak se
nûkteré apokryfní literární motivy projevovaly ve v˘tvarném umûní od pozdní
antiky po baroko. Jako vhodná plocha
pro umístûní reprodukcí s pﬁíslu‰n˘mi
texty se nabízely prázdné stûny uzavﬁené
chodby mezi posluchárnami a jedné z
poslucháren. V˘stava se stala apokryfní
hned ve dvou v˘znamech. Sv˘m tématem

RÛzná koleãka a divné páãky
V tomto roce slaví sdruÏení RÛzná koleãka a divné páãky 10. v˘roãí. Jeho ãleny jsou pﬁeváÏnû
studenti a absolventi fakult UK, „Páãky“ ov‰em spolupracují také se studenty vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol, neprofesionálními divadly, kapelami ad.
SdruÏení prakticky od svého vzniku v roce 1995 organizuje kulturní akce, kde v˘tvarné
v˘stavy vÏdy doplÀují hudební, divadelní a taneãní vystoupení, autorská ãtení, v˘tvarné dílny
a filmové projekce. Pro své festivaly vyhledává zajímavé a nevyuÏité objekty. Akce jsou jednorázové a jejich dramaturgie pokaÏdé vychází z konkrétního „genia loci“. Za dobu své
existence uÏ sdruÏení uspoﬁádalo dvanáct festivalÛ.
Na fotografiích jsou zábûry ze zatím poslední akce, která se konala na tvrzi v Koﬁeni
v západních âechách 6. – 8. 5. 2005. Kromû v˘stavy v˘tvarn˘ch objektÛ zde hrály napﬁ. skupiny Popoklesu ãi Vrch a vystoupili zde i studenti DAMU.
Více informací na: http://web.ff.cuni.cz/kolecka/
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i umístûním, neboÈ apokryf znamená to
skryté, utajené – coÏ lze vztáhnout jak
na dotyãné texty, tak na onen „v˘stavní
sál“ mezi posluchárnami. V˘stava posléze
putovala na dal‰í pracovi‰tû zapojená do
projektu, zÛstalo v‰ak technické vybavení
a s ním nápad poﬁádat v onom skrytém
– apokryfním prostoru v˘stavy pravidelnû.
Nebylo úmyslem preferovat nûjak˘
vybran˘ Ïánr. Vítána je pochopitelnû
„domácí“ tvorba studentÛ ãi pracovníkÛ
fakulty, ale galerie je otevﬁena i ostatním.
Hned druhou v˘stavu tvoﬁily dokumentární fotografie z práce dobrovolníkÛ
ETF a Diakonie âCE pﬁi odstraÀování
následkÛ
povodnû
roku
2002.
Následovaly krajináﬁské fotografie, portréty a fotografie volnû Ïijících zvíﬁat.
Nynûj‰í v˘stava má z dosavadních nejv˘raznûj‰í duchovní rozmûr. A máme se
na co tû‰it i do budoucna.
Galerii lze nav‰tívit kdykoliv v pracovní
dny od 8'30 do 17'00 (v pátek do 16'00)
hodin; exponáty v posluchárnû S1 jsou
pﬁístupné jen v dobû, kdy tam neprobíhá
v˘uka. Pﬁesnûj‰í informace o v˘stavách
lze nalézt na internetové adrese
http://www.etf.cuni.cz/galerie. Pﬁijmûte
pozvání.
RNDr. Jan Moravec

FOTO: ARCHIV RÒZNÁ KOLEâKA A DIVNÉ PÁâKY

kriticky-komické duo Martin ·voma –
Michal Procházka, které festival provázelo druhou polovinu 90. let)
a pﬁíleÏitostnû také dal‰í kulturní vloÏky
(v roce 1995 napﬁ. vystoupení divadla
Buchty a loutky).
Mezi nejv˘znamnûj‰ími nositeli cen festivalu Zlat˘ voãi patﬁí také dnes jiÏ
profesionální filmaﬁi Petr Marek, Karel
Îalud, Vít Janeãek, Tomá‰ Baﬁina aj. UÏ
sám tento fakt dokazuje, jak v˘znamnou
a prestiÏní spoleãenskou událostí se festival bûhem nûkolika let stal.
Ale ani festivalu velkého vûhlasu se
nakonec nevyhnula krize. Mezi lety 2000
aÏ 2003 se festival neuskuteãnil, protoÏe
se nena‰el nikdo, kdo by ho uspoﬁádal.
Od prachu zapomnûní jej nakonec oãistila „stará parta“ (Martin ·voma, Michal
Procházka a já), která stále doufá
v mladé následovníky (uÏ se r˘sují).
Letos, a to poãítáme s rozvahou sobû
vlastní, se doãkáme jubilejního 10. roãníku Zlat˘ch voãí. Rádi bychom Vás
pozvali na leto‰ní roãník festivalu, ale
bohuÏel to vzhledem k termínu vydání
ãasopisu nebude moÏné. Pro velk˘
zájem ale mÛÏete iniciovat uspoﬁádání
ozvûn festivalu!
Tereza Dvoﬁáková
Katedra Filmov˘ch studií FF UK
terezkad@centrum.cz
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pro studenty katedry v˘tvarné v˘chovy Univerzity Karlovy v Praze
– Pedagogické fakulty
Z iniciativy docenta ak.mal. Ivana ·pirka se
v roce 2004 zrodil projekt, nazvan˘ posléze
Cenou sv. Luká‰e nebo zkrácenû
Luká‰ovou cenou pro studenty katedry
v˘tvarné v˘chovy UK Ped F v Praze.
Podnûtu se chopili studenti katedry
v˘tvarné v˘chovy – jedné ze dvou umûlecko-kreativních a souãasnû umûlecko
-teoretick˘ch a souãasnû umûlecko-pedagogick˘ch kateder na‰í univerzity.
Propozice této ceny, spoleãnû vytvoﬁené
zástupci Studentské rady katedry v˘tvarné
v˘chovy a jejími uãiteli, byly vedeny snahou
podpoﬁit kreativní potence studentÛ i jejich
schopnosti v prezentaci vlastní tvÛrãí ãinnosti pro fakultní, univerzitní i ‰ir‰í
veﬁejnost. Cena mûla b˘t udûlována za v˘jimeãné umûlecké, teoretické a pedagogické
v˘kony na poli v˘tvarné tvorby a v˘tvarné
v˘chovy. Zvlá‰tní zﬁetel mûl b˘t brán na
v˘kony, pﬁiná‰ející prospûch, pouãení
a radost druh˘m lidem.
Pro ekonomické zaji‰tûní soutûÏe vytvoﬁili
studenti s podporou pedagogÛ návrh projektu jako podklad pro Ïádost o udûlení
Studentského grantu dûkana pedagogické
fakulty. Tento
typ
mimoﬁádného
stipendia dûkana UK PedF Prof.RNDr. Pavla
Bene‰e, CSc. je s podporou senátu urãen
právû pro rozvoj tvoﬁiv˘ch odborn˘ch,
vûdeck˘ch a umûleck˘ch aktivit studentÛ
fakulty. Na doporuãení pﬁíslu‰né rady a rozhodnutím dûkana získali studenti na projekt
Luká‰ovy ceny jednadvacet tisíc korun.
Touto ãástkou se (pﬁi maximální ‰etrnosti)
podaﬁilo pokr˘t v‰echny nezbytné náklady
pro zaji‰tûní soutûÏe a vystavení vybran˘ch
prací.
K urãenému datu se do soutûÏe
o Luká‰ovu cenu pﬁihlásilo více neÏ ãtyﬁicet
studentek a studentÛ oboru s témûﬁ
dvûma sty vût‰inou umûleck˘mi pracemi
nebo cykly prací. Z nich vybrala porota, sloÏená ze tﬁí zvolen˘ch zástupcÛ studentÛ
a tﬁí zvolen˘ch pedagogÛ katedry v˘tvarné
v˘chovy, díla nebo soubory dûl sedmnácti
studentÛ.
Vybraná díla byla silami studentÛ a pedagogÛ instalována ve v˘stavních prostorách
Galerie U Prstenu v Jilské ulici v Praze 1, na

dohled od rektorátu na‰í Univerzity.
Hlubok˘ dík je nezbytné je‰tû jednou vyslovit majitelce Galerie U Prstenu, paní Dr. J.
Holé, bez jejíhoÏ pochopení a velkorysosti
by nebylo moÏno v˘stavu uskuteãnit
v renomovan˘ch galerijních prostorách.
VernisáÏ v˘stavy se sice nepodaﬁilo uskuteãnit v den svátku Sv.Luká‰e, patrona
malíﬁÛ a potaÏmo v‰ech v˘tvarn˘ch umûlcÛ,
ale pﬁesnû o mûsíc pozdûji, 18. listopadu
loÀského roku.
Pﬁi vernisáÏi byl rozhodnutím poroty,
sloÏené ze tﬁí studentek a tﬁí docentÛ
katedry (ak.mal. Z. HÛla, ak.mal. J. Kornatovsk˘ a ak.mal. I. ·pirk jako pﬁedseda
poroty), vyhlá‰en vítûz prvního roãníku
Luká‰ovy ceny. Stal se jím student
ãtvrtého roãníku jednooborového magisterského prezenãního studia uãitelství
v˘tvarné v˘chovy Ondﬁej Suchan. Ocenûn
byl za soubor grafick˘ch listÛ. Putovní
Luká‰ovu cenu vytvoﬁil doc. ak.mal. Zdenek
HÛla. Pﬁi vernisáÏi, jíÏ se zúãastnilo na tﬁi sta
hostÛ, byla pﬁítomn˘mi zvolena i cena
divákÛ.Tu získala ãerstvá absolventka fakulty
Zuzana Sommernitzová za cyklus kreseb.
V˘stavu, která byla otevﬁena deset dní, nav‰tívilo odhadem témûﬁ tisíc náv‰tûvníkÛ.
Práce studentÛ ocenily i renomované osobnosti ãeského v˘tvarného umûní, mimo jiné
i ãlenové poroty celostátní soutûÏe Grafika
roku.
V souãasné dobû jiÏ probíhá pﬁíprava druhého roãníku Luká‰ovy ceny. Je zvolena
nová porota, v níÏ mají opût paritní zastoupení studenti i uãitelé katedry. Porota
uvaÏuje i o moÏnosti zpﬁístupnit soutûÏ
nejen pregraduantÛm, ale i studujícím doktorského studia teorie v˘tvarné v˘chovy,
pro nûjÏ má katedra rovnûÏ akreditaci.
Spoleãnou snahou katedry i její Studentské
rady bude, aby se v˘stava mohla opût uskuteãnit ve veﬁejn˘ch prostorách a aby tak
v˘znamná ãinnost studentÛ Univerzity
Karlovy mohla oslovovat i ‰ir‰í veﬁejnost
a pﬁiná‰et jí radost, pouãení i prospûch,
kter˘ nelze vÏdy vyjádﬁit jen v korunách.
Doc. Dr. Pavel ·am‰ula, CSc.,
vedoucí katedry v˘tvarné v˘chovy UK Ped
F v Praze
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HUDEBNÍ VùDCI
NEJSOU SUCHA¤I
Studium hudební vûdy na Filozofické
fakultû Univerzity Karlovy je zamûﬁeno
pﬁedev‰ím na dûjiny a teorii hudby, jiÏ pﬁi
pﬁijímacích zkou‰kách v‰ak v‰ichni uchazeãi absolvují testy zji‰Èující míru jejich
hudebního nadání. Studovat hudbu bez
hudebního sluchu a praktické zku‰enosti
s hrou na klavír nebo jin˘ hudební nástroj
totiÏ není dost dobﬁe moÏné, proto je
celkem logické, Ïe mezi studenty hudební
vûdy nacházíme amatérské i profesionální
hudebníky.
V pﬁedvánoãním ãase se studenti tradiãnû scházejí se sv˘mi pedagogy na
muzikologické besídce, kterou poﬁádá
2. roãník a která je pﬁíleÏitostí pﬁedvést
kolegÛm a pﬁátelÛm mnohé z toho, na co
pﬁi vyuãování není ãas ani prostor. Hraje
se hudba váÏná i ménû váÏná, zaznívají
pﬁedná‰ky na uvûﬁitelná i neuvûﬁitelná
témata, pedagogové jsou podrobováni
úmorn˘m testÛm (aby nezapomnûli, jak
se pﬁi nich studenti cítí) a pﬁedev‰ím
panuje uvolnûná atmosféra. Právû besídka
se pro mnohé stává v˘zvou k sestavení
pﬁíleÏitostn˘ch hudebních tûles, nácviku
nového repertoáru a nûkdy i kompozici
nov˘ch skladeb.
Jinou pﬁíleÏitostí k rozvinutí tvÛrãích schopností studentÛ i pedagogÛ se pﬁed více neÏ
rokem stala oslava Ïivotního jubilea doc.
PhDr. Jaromíra âerného, CSc. A ãím jin˘m
potû‰it srdce muzikologa neÏ jeho oblíbenou hudbou. Osazenstvo Ústavu hudební
vûdy náleÏitû vyuÏilo této jedineãné pﬁíleÏitosti a jako pﬁekvapení pﬁipravilo pro
oslavence dvouhodinov˘ koncert ‰it˘
pﬁímo na míru.Vedle hostÛ z profesionální
sféry na nûm vystoupil napﬁ.smyãcov˘ kvartet, komorní duo a trio, Ïensk˘ a muÏsk˘
sbor – v‰e pﬁíleÏitostná seskupení, ve kter˘ch úãinkovali studenti i pedagogové.
Koncert dopadl nad oãekávání dobﬁe a rozhodnû ukázal, Ïe hudební vûdci nejsou
Ïádní suchaﬁi, kteﬁí by nad hudbou jenom
spekulovali – mají ji rádi a dovedou si ji
vychutnat i z pozice interpretÛ.
PhDr. Lenka Mráãková, Ph.D.
odborná asistentka
a tajemnice Ústavu hudební vûd

C E S TO U D O P R A X E
Zdá se to pﬁirozené: na pﬁípravû budoucího uãitele hudební v˘chovy
se podílí i praxe v umûleck˘ch kolektivech.
studentÛ, nûkteﬁí z nich odcházejí na stáÏe do
Rozhlédnutí po dobﬁe fungujících v‰eobecnû
zahraniãí, pokraãují v doktorandském studiu
vzdûlávacích ‰kolách potvrzuje, Ïe hloubkou
i ve spolupráci s mateﬁsk˘mi fakultními kolekzaujetí i rozsahem práce jsou umûlecké aktitivy. Pﬁi v˘znamn˘ch pﬁíleÏitostech spojují
vity uãitelov˘m druh˘m povoláním, v nûmÏ
jednotlivci a soubory své síly a pod vedením
navazuje na specifickou ãeskou tradici a soupedagogÛ katedry kulminují práci do rozsáhãasnû se pﬁizpÛsobuje nov˘m podmínkám
lej‰ích premiér a pﬁedstavení, napﬁ. Janáãkova
doby. Dlouhodobû na katedﬁe hudební
Zápisníku zmizelého nebo zmínûného oratov˘chovy PedF UK v Praze pracují pûvecké
ria Jana Hanu‰e. Na své cestû od univerzitních
sbory, orchestr i komorní ansámbly, konají se
poslucháren do ‰kolních uãeben potkávají tak
soutûÏní pﬁehlídky a absolventské koncerty.
studenti umûleck˘ch oborÛ PedF UK v Praze
Komorní orchestr Collegium paedagogicum
velké pﬁíleÏitosti k pﬁedání poselství hudby
pracuje pod vedením doc. Marky Perglerové.
dychtiv˘m posluchaãÛm. Zdá se to pﬁirozené.
Pro domácí koncerty, studiové nahrávky
i zahraniãní zájezdy pﬁipravuje pestr˘ reperProf. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
toár od staré hudby aÏ po tvorbu souãasn˘ch
autorÛ.Smí‰en˘ pûveck˘ sbor je sloÏen pﬁedeEMPTY SMILE
v‰ím z posluchaãÛ hudebních oborÛ fakulty.
âerstv˘m úspûchem tohoto nad‰eného
kolektivu byl chrámov˘ koncert leto‰ního
Pﬁi katedﬁe kulturologie se v loÀském roce
PraÏského jara, na nûmÏ v bazilice sv. Markéty
utvoﬁila umûlecká skupina Empty Smile,
v Bﬁevnovû premiéroval oratorium Ecce
jakoÏto v˘sledek spontánních tvÛrãích aktivit
homo – Svûdectví z konce ãasÛ Jana Hanu‰e.
jejích studentÛ. Cílem bylo pozdvihnout kulPﬁi realizaci této nároãné partitury spolupraturní dûní na pÛdû Filozofické fakulty
covali dirigent Marek Valá‰ek a umûlecká
Univerzity Karlovy, zejména v‰ak na té kultuvedoucí sboru Jana Veverková se Symfonick˘m
rologické. Poprvé na sebe upozornila
orchestrem PraÏské konzervatoﬁe. Nejdel‰í
pﬁípravou mikulá‰ského veãírku katedry,
ãas zrání má za sebou Iuventus paedagogica,
nazvaného pﬁíznaãnû Mi – kult – á‰, jenÏ se
komorní Ïensk˘ sbor katedry, zaloÏen˘ prof.
setkal s velk˘m ohlasem z ﬁad studentÛ. Po
Jiﬁím Koláﬁem a dnes veden˘ Ivanou ·tíbronásledném období urãité stagnace se aktivní
vou. Nahrávky i vítûzství ve sborov˘ch
ãást skupiny Empty Smile vybiãovala k ãinsoutûÏích Evropy,ale pﬁedev‰ím fakt,Ïe vût‰ina
nosti. Sv˘m improvizovan˘m vyhodnocením
ãlenek sboru vede své vlastní dûtské sbory
fotografické soutûÏe oÏivili druh˘ roãník stua ovlivÀuje tak úroveÀ muzicírování dûtí pﬁidentské vernisáÏe Okultûní. Její neãekanou
nejmen‰ím ve Stﬁedoãeském kraji, jsou
vítûzkou se stala vedoucí sekretariátu katedry,
vizitkou kvality naplnûní volného ãasu. Struãn˘
která se ov‰em vûdomû soutûÏe ani nezúv˘ãet kolektivního muzicírování mÛÏeme
ãastnila. Tato skromná akce povzbudila ãleny
doplnit zmínkou o práci komorních ansámblÛ,
Empty Smile - studenty Alexandra Guhu,Nelu
zejména smyãcov˘ch nebo smí‰en˘ch (dua,
Herrmannovou a v neposlední ﬁadû i ·árku
tria, kvarteto), které nabízejí moÏnost získat
Marou‰kovou, v dal‰ích kulturních aktivitách.
uÏiteãné zku‰enosti pro mimo‰kolní praxi
Ku pﬁíleÏitosti konce letního semestru organiabsolventÛ. V poﬁádání celorepublikov˘ch
zují komponovan˘ veãer spojen˘ s prezentací
interpretaãních soutûÏí se katedry stﬁídají.
jejich fotorománu reflektujícího fenomén noãPraÏského kola v roce 2002 se zúãastnilo na
ního Ïivota praÏsk˘ch non-stop barÛ.
160 soutûÏících a závûreãn˘ koncert se konal
ZmiÀovaná kulturní událost byla naplánována
ve velké aule Karolina.Na soutûÏi v roce 2004
na sobotu 28. kvûtna 2005 v prostorách pod(Hradec Králové) praÏská katedra získala
niku U Havrana od osmi hodin veãer.Souãástí
první ceny v oborech klavír, housle i zpûv,
programu byl mimo jiné koncert kapely
v leto‰ní soutûÏi (Brno) první cenu v oborech
Kdyby psi studenta kulturologie Ondﬁeje
klavír a housle. Od zaloÏení nástrojového
Raka. Svou úãastí dodal kaÏd˘ náv‰tûvník skuoboru v roce 1990 zakonãilo svá studia absolpinû Empty Smile elán do je‰tû dal‰ích
ventsk˘m koncertem nûkolik desítek
tvÛrãích aktivit.
G.H.M.
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FOTA NA TÉTO STRANù: ARCHIV 3. LF

Dne 11. kvûtna 2005 uspoﬁádal Ústav tûlesné v˘chovy 2. a 3. LF UK Rektorsk˘ sportovní den poprvé s názvem
„O POHÁR REKTORA UNIVERZITY KARLOVY“. Jarní poãasí bylo tomuto dni naklonûno aÏ
na hodinovou pﬁeháÀku, která prÛbûh celé této akce témûﬁ nenaru‰ila.

Nejpoãetnûj‰í zastoupení z „muÏsk˘ch“
sportÛ mûl jako obvykle fotbal v poãtu
384 hráãÛ. „Îensk˘“ sport vyhrál aerobik
s poãtem 307 studentek a dokonce pût
studentÛ v‰ech fakult UK.
Poprvé v historii RSD se uskuteãnila soutûÏ v aerobiku zvaná Master Class, kdy
úãastníci soutûÏili 90 minut od 9.00 hod.
pod vedením 4 násobného mistra svûta
ve sportovním aerobiku Mgr. Vladimíra
Valoucha v poãtu celkem 102 cviãících.
V‰echny úãastníky hodnotilo dle pravidel
soutûÏního aerobiku Master Class 8 rozhodãích v ãele s hlavní rozhodãí
PaedDr. Janou Hájkovou /PedF UK/.
Velmi pﬁekvapily dvû cviãenky, které vzaly
cviãení s velk˘m humorem a pokryly své
tûlo historick˘mi obleãky - modré tren˘rky s kapsiãkou, bílé bavlnûné triãko,
„jarmilky“ s ponoÏkami do poloviny
l˘tek. Nechybûly samozﬁejmû paruka
a br˘le jako doplnûk. V‰em divákÛm
i zúãastnûn˘m se soutûÏ velmi líbila, protoÏe cviãení bylo veﬁejné, na velkém
profesionálnû ozvuãeném prostoru

a mûlo velmi vysokou úroveÀ a skvûlou
atmosféru.
Pan rektor Ivan Wilhelm spoleãnû s ﬁeditelkou soutûÏe PaedDr. Ivanou Vladykovou
a sekretáﬁem âAUS Ladislavem Vladykou
pﬁedali vítûzÛm ceny a pohár za velkého
potlesku publika a soutûÏících.
V˘sledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Master class
Ka‰pírková Pavla
Vápeníková Barbora
Melicharová Eli‰ka
Hudcová Martina
Novosad Jan
Kolmanová Radka

FTVS
FTVS
PedF
3.LF
FTVS
FTVS

Aerobik je‰tû pokraãoval tﬁi hodiny
nesoutûÏní formou ve dvou sálech
a v bazénu za úãasti 212 cviãících. Na
své si tedy pﬁi‰li nejen typické „aerobiãky“, ale i pﬁíznivci tance nebo jógy.
Cviãení v bazénu probíhalo za znûní pﬁíjemné hudby od 13.15–14.00 hod pod
vedením PaedDr. Zuzany Bulíﬁové/1.LF/
a PaedDr. Vûry Schätzové /PﬁF/ v celko-

vém poãtu 53 studentÛ z celé Univerzity
Karlovy. Zajímavé polohy, pohyby
a poskoky ve dvojicích byly stﬁídány
s individuálním cviãením s nudlemi.
Do fotbalového turnaje se pﬁihlásilo 52
nejménû ‰estiãlenn˘ch t˘mÛ a jako
obvykle je‰tû dal‰ích nûkolik t˘mÛ zkou‰elo ‰tûstí v den turnaje. Díky
obvyklému zru‰ení úãasti na poslední
chvíli /aÈ z dÛvodu nároãnûj‰ího veãírku
pﬁed turnajem a problémy se vstáváním
ãi nedostateãného poãtu hráãÛ nebo
zranûní/ se na nûkteré usmálo ‰tûstí
a do turnaje byli zaﬁazeni. Nakonec startovalo celkem 384 hráãÛ v poãtu 48
druÏstev ze v‰ech fakult UK i nûkolika
jin˘ch V·.
PoﬁadatelÛm se podaﬁilo i pﬁes chvilkové
zdrÏení nepﬁízniv˘m poãasím po osmihodinovém klání dotáhnout turnaj do
zdárného konce, ve kterém byl nej‰Èastnûj‰ím t˘mem FC Hedonis z FF UK, kter˘
ve finále zdolal Obhájce z Budweisseru
z PedF UK. V souboji o bronz nakonec
druÏstvo Absinth /mezifakultní mix/
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zdolalo t˘m Doktor Voják z 2. a 3. LF UK.
PﬁestoÏe osmihodinov˘ turnaj v tak velkém poãtu zúãastnûn˘ch t˘mu byl
organizaãnû nároãn˘ pro Mgr. Petra
Horna /3.LF UK/ a jeho kolegu PaedDr.
Ivana âechovského /2.LF UK/, probûhl
turnaj ve skvûlé atmosféﬁe bez váÏn˘ch
problémÛ.
Cyklistického v˘letu se zúãastnilo15 studentÛ z ‰esti fakult: 3.LF, MFF, PﬁF, 2.LF,
1.LF a PF. Najeli celkem 65 km, podél
Botiãe pﬁes PrÛhonice na Psáry, Vrané,
Zbraslav, Bráník a zpût. Nûkteﬁí úãastníci
ani netu‰ili, jak je moÏné jezdit v terénu
v okolí Prahy a jaká krásná místa jsou
k vidûní.
Do programu RSD byl zaﬁazen i dynamicky se rozvíjející sport – golf. Celkem
ãtyﬁicet zaãínajících golfistÛ se chtûlo
seznámit s touto hrou, dovûdût se
základní pravidla a pod vedením tﬁí profesionálních trenérÛ si vyzkou‰eli základní
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‰vih na cviãném drivingu, pokusili se
o nároãnou krátkou hru a vûnovali se
i puttování na greenu. Dvû hodiny utekly
jako voda, v‰ichni byli velmi spokojeni
a Ïivû se zajímali o dal‰í moÏnosti v˘uky
golfu na na‰í ‰kole.
·est pokroãil˘ch golfistÛ absolvovalo na
hostivaﬁské akademii 18 jamek. Za pﬁíznivého golfového poãasí byla k vidûní
gentlemanská hra s ﬁadou zdaﬁil˘ch
úderÛ, které umoÏnily mnoh˘m zahrát
jamky „par“ ãi „boogie“, jak je zvykem
u dobr˘ch hráãÛ.
Zajímavou nabídku pro studenty
Univerzity Karlovy uãinil prezident zdej‰ího golfového klubu Ing. Martinka. Nabízí
na‰im studentÛm v˘razné slevy v dopoledních tréninkov˘ch hodinách. Informace
budou k dispozici na na‰ich webov˘ch
stránkách i na kolejních nástûnkách.
Ukázková tréninková hodina i akademie
se setkala s velk˘m ohlasem a v‰ichni se
jiÏ tû‰í na pﬁí‰tí roãník, kter˘ by se mohl
konat na zdej‰ím devítijamkovém hﬁi‰ti
otevﬁeném pﬁí‰tí rok na jaﬁe.
V˘sledky Golf
1.
80b. Fürst Daniel
2.
85b. Vaculík Petr
3.
86b. Straková Krist˘na

3.LF
3.LF
3.LF

Na hﬁi‰tích MFF na Albertovû se konal
v rámci RSD volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch
‰estek - 4+2. Pﬁes nepﬁízeÀ poãasí se do
soutûÏe pﬁihlásilo 22 druÏstev a po
nároãném rozlosování do skupin byl turnaj krátce po deváté hodinû zahájen. Po
odehrání dvou kol na kaÏdém hﬁi‰ti nám
pﬁi‰el pﬁedãasnû ukázat svou sílu první
z ledov˘ch muÏÛ Pankrác. Jeho vystoupení bylo sice patnáctiminutové, ale zato
velmi úspû‰né. Kurty byly pod vodou
a kroupy odstranili obûtaví studenti MFF
pod
odborn˘m
vedením
dr.
Stehna.Uvedení kurtÛ do poÏadovaného
stavu trvalo témûﬁ hodinu. Hra pokraãovala znovu pﬁed polednem a po 17.00
zvítûzilo druÏstvo FTVS, druhé bylo spojenectví MFF+PﬁF.,na tﬁetím-ãtvrtém
místû byla druÏstva MFF a FTVS.
KaÏd˘ rok se tû‰í velké oblibû plavecké
závody. Letos se zúãastnilo 41 závodníkÛ
v individuálních startech a 56 ve ‰tafetách.
Závody zaji‰Èovalo 17 rozhodãích z rÛzn˘ch

fakult a V·.Atmosféra byla skvûlá a dokreslují ji i fotografie.
V˘sledky Plavání
100 m PZ Ïeny
1.
Gálová Katarina
2. a 3. LF
2.
Gaalová Romana
2. a 3. LF
3.
Svato‰ová Katka
2. a 3. LF
100 m PZ muÏi
1.
Pokorn˘ Petr
FTVS
2.
Dioszegi Matej
MFF
3.
Pavlík Ivo
MFF
50 m ZZ Ïeny
1.
Gaalová Romana
2. a 3. LF
2.
Svato‰ová Katka
2. a 3. LF
3.
Hlinková Zuzka
2. a 3. LF
500 m ZZ muÏi
1.
Soukup Radek
FTVS
2.
Skaãkov Alex
2. a 3. LF
3.
Dioszegi Matej
MFF

01:10,6
01:14,6
01:23,0

01:08,8
01:12,2
01:12,3

00:40,4
00:46,0
00:47,0

00:36,3
00:38,1
00:39,7

·tafety
1. discip. 2. discip. 3. discip. Souãet
bodÛ
1. Kvûtu‰ - team
1
1
1
3
2. Eva
2
2
3
7
3. âolci
5
3
2
10
Squashového turnaje se zúãastnilo celkem
19 studentÛ. Hrálo se na dvou kurtech
v pﬁíjemném hostivaﬁském stﬁedisku,
v pohodové atmosféﬁe, i kdyÏ utkání byla
nelítostná. Nutno podotknout, Ïe se hrálo
s ohromn˘m nasazením, ale vÏdy v duchu
fair play. Studenti ocenili, Ïe se soutûÏilo
o Pohár rektora UK.

Ïeny:
1.
2.
3.

Kazdová Miroslava
Krajcová Aneta
Valentová Aneta

PRF
PRF
1.LF
PRF

FF
1.LF
PRF

Tenisu se zúãastnilo 23 studentÛ a tﬁi studentky. Nejvût‰í zastoupení mûla PF UK
v poãtu 13 studentÛ,coÏ byla polovina v‰ech
zúãastnûn˘ch. Atmosféra na kurtech byla
i pﬁes dopolední nepﬁíznivé poãasí vynikající.
V˘sledky Tenis - studenti
Ïeny:
1.
ProÀková V.
2.
Zoubková K.
3.
Bezdûková V.

FHS
PF
3.LF

muÏi:
1.
2.
3.

PF
PF
2.LF

·tork R.
¤ádek
Velãevsk˘

Tenisov˘ turnaj - VIP se hrál ve dvou skupinách po pûti dvojicích. Utkání se hrála
na dva sety do ãtyﬁ gamÛ.Vítûzové skupin
se utkali o prvenství. Utkání o dal‰í umístûní se nedohrávala.
Pohár pro vítûze si odnesli kolegové z MFF
PotuÏník a Poddan˘. V˘jimeãn˘m byl pan
Kubát, hrající na vozíku a sv˘m v˘konem se
vyrovnal ‰piãkov˘m hráãÛm. V horní polovinû v˘sledkové listiny skonãili prorektor UK
doc. ·obr a Ing. Kubíãek – kvestor UK. Lesk
turnaji pﬁidali i pﬁátelé ze v‰ech tﬁí lékaﬁsk˘ch
fakult. Asistenti z ÚTV vhodnû doplnili
a zkvalitnili turnaj.
Program RSD nabízel i ostatní sporty jako
lezení na umûlé stûnû, rafting, softbal, basket-

bal, sjezd Sázavy a ukázku nového raketového sportu – speedmintonu.
Florbal se v souãasné dobû stává velmi oblíben˘m studentsk˘m sportem. Startovalo 17
druÏstev z 21 pﬁihlá‰en˘ch v celkovém poãtu
119 studentÛ. Za hojné úãasti studentÛ
z MFF, PﬁF, 1., 2. a 3. LF, FTVS, PF, FF gradovala
atmosféra na hﬁi‰tích i v hledi‰ti aÏ do finále.
V˘sledky Florbal
1.
„Dá‰a“
2.
„Noxa“
3.
„Bruno Banany“

2. LF
FTVS

Turnaj v badmintonu probíhal pod vedením
PaedDr. Ivana Pﬁibyla ve sportovním areálu
v Brand˘se nad Labem za úãasti studentÛ
z pûti fakult UK. Po hrách jednotlivcÛ se
závûrem utkaly je‰tû smí‰ené ãtyﬁhry.
V˘sledky Badminton
muÏi:
1.
Jiﬁí Klíma
2.
Martin Schindler
3.
Ctibor PoÏár

PedF
MFF
PﬁF

Ïeny:
1.
2.
3.

FF
1.LF
1.LF

Eva Novotná
Iva Frintová
Michaela PavlÛ

Celkovû se zúãastnilo v 18 rÛzn˘ch sportech RSD 2005 neuvûﬁiteln˘ch 1625
studentÛ, kteﬁí dokázali sv˘m pﬁístupem
ke sportu, Ïe je v nich obrovská chuÈ
nejen ke studiu na Univerzitû Karlovû, ale
i k pohybov˘m aktivitám.
Podrobné informace a fotogalerii z RSD
najdete na: www.lf3.cuni.cz/telovychova.
as. Bohuslav Pﬁíhoda, CSc.
pﬁednosta ÚTV 2. a 3.LF UK
PaedDr. Hana Milerová
ÚTV 2. a 3. LF UK
organizátor a koordinátor RSD 2005

FOTA NA TÉTO STRANù: ARCHIV 3. LF

V˘sledky Squash
muÏi:
1.
Chorváth Rostislav
2.
Luká‰ Martin
3. – 4.
Kusák Pavel
3. – 4.
Nevoral Josef
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S U RV I VA L
- RO Z H OVO R S P E T R E M B L O U D K E M

FOTO: ARCHIV UK

Jaká je historie survivalu ve svûtû a v âechách?

Ve svûtû se dlouhé závody tzv. Adventure
race chodí tak 20 let. Poﬁádá se v nich
Svûtová série, která vrcholí mistrovstvím
svûta. V âechách se Adventure race ‰el
poprvé loni. Pﬁed tím se u nás konaly
krat‰í závody, které se nejezdí v kuse, ale
jsou rozdûleny do dvou aÏ tﬁí etap.

Jaké jsou konkrétnû úkoly, které se musí
pﬁi závodu plnit?
Cel˘ závod se jede nonstop podle mapy
a je rozdûlen na pû‰í, cyklistické, plavecké, kanoistické, bruslaﬁské úseky. Ne
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vÏdy jsou v tom závodû v‰echny. ZáleÏí to
na moÏnostech a náladû poﬁadatele. Mezi
tûmito ãástmi b˘vají depa, ve kter˘ch si
vymûÀujeme vybavení, doplÀujeme potraviny a pití. V prÛbûhu etap se plní rÛzné
úkoly napﬁíklad skálolezení, slaÀování,
lanové lávky, traverzy, ‰plhání po lanû
pomocí ‰plhadel. Úkoly musí splnit
v‰ichni ãlenové druÏstva. Nesplnûní má
vût‰inou za následek ãasovou penalizaci,
nûkdy i diskvalifikaci. Zabrat dává kaÏd˘
úkol kaÏdému jinak. ZáleÏí také na
momentální únavû, takÏe nûkdy i snadn˘

úkol je velmi tûÏk˘. Já osobnû nemám
moc rád v˘‰ky, tak nemám rád slaÀování,
i kdyÏ je to skoro to nejsnaz‰í.V˘voj disciplín a úkolÛ se odvíjí od moÏností
poﬁadatele a pﬁírodních podmínek v dané
lokalitû. Poslední dobou se u krat‰ích
závodÛ vyuÏívají lanová centra s vysok˘mi
pﬁekáÏkami, kdyÏ jsou po ruce.

Kde a jak spíte a co jíte? Kolik hodin
v prÛmûru bûhem soutûÏe naspíte?
Základem je mít s sebou nûco, co je velmi
v˘Ïivné, a nûco, co vám chutná. TakÏe

FOTO: ARCHIV UK

rÛzné energetické tyãinky, gely, sladké
tyãinky, tûstoviny, ale i tﬁeba housku se
salámem. Pravidlem se stává, Ïe vÏdy
dostanete chuÈ pﬁesnû na to, co s sebou
nemáte (a minule toho bylo hodnû,
a nesnûdli jste z toho vÛbec nic). Spánek
je kapitola sama pro sebe. KdyÏ závod
trvá do ‰edesáti hodin, tak pﬁední t˘my
nespí. Pﬁi del‰ích závodech první noc
nespíte a pak kaÏdou dal‰í od pÛl do
dvou hodin. Dá se spát v depu nebo
nûkde po cestû, protoÏe v povinném
vybavení je buì spacák nebo NRC folie.

Není závod nebezpeãn˘?
Îádná vût‰í dramata jsme nezaÏili, akorát
loni ve Slovinsku AngliãanÛm na hﬁebeni
hor zkolabovala závodnice a musel pro ni
letût vrtulník. V povinném vybavení je
mobilní telefon nebo vysílaãka a tou se
dá zavolat pomoc.Také je samozﬁejmostí,
Ïe závod je aÏ na druhém místû, takÏe si
t˘my v tûchto situacích pomáhají, ale Ïe
by se nûkdo nûjak v˘raznû ztratil, to jsem
je‰tû nesly‰el, i kdyÏ trochu se ztratil asi
kaÏd˘.

FOTO: ARCHIV UK

MÛÏete bûhem noci pouÏívat napﬁ.
baterku nebo si rozdûlat oheÀ?
Baterky jsou povinné a oheÀ se smí rozdûlávat podle pokynÛ poﬁadatele, vÏdy
záleÏí na tom, kudy závod probíhá.
Povinné vybavení se li‰í v drobnostech,
ale v jádru je to: lékárniãka, svûtlo, zapalovaã, pí‰Èalka, svûtelné tyãinky, pﬁilba,
buzola, zrcátko, sedací úvazek, zámkové
karabiny, smyce, náﬁadí na opravu kola,
rukavice na slaÀování, slaÀovací pﬁípravek, ‰plhadla, spacák nebo NRC folie.
Osvûdãily se nám a doporuãujeme hÛlky
na chÛzi, gumicuky na tahání na kole i pﬁi
chÛzi, batohy s camelbagem, mapník,
hodnû kvalitní nûkolikery boty (bûhací
i trekingové) a velké bedny na materiál
do depa. Hlavnû se ãlovûk musí snaÏit
uchovat nohy co nejdéle v suchu, neosvûdãilo se nám brodit v botách, radûji se
zouváme do ponoÏek a bereme si potom
náhradní.

FOTO: ARCHIV UK

Jak ãasto musíte trénovat, abyste takov˘
závod zvládli?
Trénujeme prakticky kaÏd˘ sám nebo
s jinou skupinou, snaÏíme se bûhat
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„Bratﬁi Bloudkové vzpomínají ...“.
Na‰e první setkání se survivalem
mÛÏeme datovat uÏ do minulého století,
jsme survivaloví pamûtníci. S oddílem
sportÛ v pﬁírodû UK PedF jsme si vyzkou‰eli ﬁadu závodÛ v âechách i na Moravû
a zjistili, Ïe není vÛbec ‰patné trávit voln˘
ãas v pﬁírodû s partou podobnû zaloÏen˘ch lidí a pﬁitom trochu potrápit tûlo –
sjíÏdûním i brodûním ﬁek, plaváním, zdoláváním pﬁírodních a lanov˘ch pﬁekáÏek,
zlézáním skal, slaÀováním, orientací
v terénu ve dne i v noci, pû‰ky, bûhem, na

FOTO: ARCHIV UK

„Dob˘váme survivalov˘ svût“
Petr je absolventem UK PedF a Ondﬁej
je stále studentem UK PedF, oba jsou
ãleny oddílu sportÛ v pﬁírodû V·SK UK
PedF

kole i bruslích. Zkrátka se nám líbily „kuli‰árny“ – survivaloviny, které nám
kreativní poﬁadatelé pﬁipravovali.
V roce 2000 jsme se poprvé rozhodli
opustit nejen hranice v‰edních dnÛ, ale
i hranice na‰í vlasti a vyrazili jsme na ná‰
první dlouh˘ závod do Polska. Zprvu jsme
vÛbec netu‰ili, do ãeho jdeme. Adventure
race se od tûch domácích soutûÏí li‰í
hlavnû tím, Ïe se jednotlivé úkoly plní
v ãtyﬁãlenném t˘mu nonstop a nûkolik
dní v kuse. Hlavní obtíÏnost totiÏ spoãívá
v tom, Ïe se do celkového ãasu zapoãítává

FOTO: ARCHIV UK

dlouhé trasy a jezdit na kole. O víkendech se zúãastÀujeme krat‰ích závodÛ, na
kter˘ch se spolu potkáváme a mÛÏeme
se i pomûﬁit. Natrénovat se dá prakticky
v‰echno, snad kromû nespaní, na to si
musí ãlovûk akorát zvyknout. (Dá se to
trénovat v hospodû)

72
FORUM

â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

: Sportovní Ïivot

i ãas na spánek, odpoãinek a jídlo. Mûli
jsme ‰tûstí, neboÈ hned tento první závod
se pro nás vyvíjel pﬁíznivû a jako „ãerní
konû“ startovního pole jsme vybojovali
tﬁetí místo. To by asi navnadilo kaÏdého
k dal‰ím pokusÛm o pﬁeÏití. Vzhledem
k tomu, Ïe závody jsou ãasovû a fyzicky
nároãné, vystﬁídali se v na‰em t˘mu
v prÛbûhu let tito borci: J. Starosta,
P. Heinige, R. Havrdová, L. KﬁíÏ, J. âerná,
T.Vanûk, Ondﬁej Bloudek a Petr Bloudek.
Letos se je‰tû chystáme vyrazit do
Polska, Slovinska a Chorvatska a pokusíme se obhájit l. místo na MR âR
v Dobronicích u Bechynû. Díky druh˘m
místÛm v závodech SP v Polsku a Brazílii
jsme se nominovali na MS v AR, které se
bude konat v listopadu na Novém
Zélandu, tak nám, prosím, drÏte palce.

Umístûní v závodech
2000
Polsko – kotlina Klodzda
3. místo (59 hod.)
2001
Polsko – Bieszczady
3. místo (44 hod.)
2002
Polsko – okolí Danajce
5. místo (66 hod.)
2003
Slovinsko – Velenje
3. místo (50 hod.)
Polsko – Îywiec
4. místo celkovû
a 2. místo ve smí‰en˘ch t˘mech (72 hod.)
Chorvatsko – Terra Incognita
3. místo
2004
Polsko – Lion Winter Challange
ná‰ první zimní závod jsme nedokonãili
Slovinsko – Velenje
2. místo (43 hod.)
âeská rep. - Hluboká n.Vlt.
1. AR v âR – 1. místo (34 hod.)
Chorvatsko – Terra Incognita
5. místo
Brazílie – Bahia
1. úãast v SP Adventure race
2. místo (83 hod.)
2005
Polsko – Bergson Winter Challange
zimní závod SP
2. místo (89 hod.)

S P O RTOV N Í K L U B N A
P E DAG O G I C K É FA K U LT ù U K
Sportovní klub na praÏské Pedagogické fakultû (V·SK UK PedF) je ãinn˘
od roku 1996 jako pokraãovatel tehdej‰í Tûlov˘chovné jednoty Slavia PedF.
Klub patﬁí mezi nejmen‰í vysoko‰kolské sportovní kluby sdruÏené
v âeské asociaci univerzitního sportu (âAUS).
âlenská základna klubu se kaÏd˘m akademick˘m rokem trochu obmûÀuje a tak
se poãet ãlenÛ pohybuje mezi 180–210
sportujícími, pﬁeváÏnû z ﬁad studentÛ
Pedagogické fakulty.
Podmínky k provozování zájmové tûlesné
v˘chovy a sportu ve formû rekreaãní
i v˘konnostní jsou díky moÏnosti vyuÏívání sportovního zaﬁízení v Brand˘se n.L.,
kde má Pedagogická fakulta jedno ze
sv˘ch pracovi‰È, dobré. K dispozici je
pûkn˘ bazén, sportovní hala s rozmûry
házenkáﬁského hﬁi‰tû, velká tûlocviãna
a malá posilovna. V blízké budoucnosti
bude rekonstruována velká místnost
b˘valé kotelny, v níÏ jiÏ dnes je postavena
horolezecká stûna. VyuÏívání nedalekého
atletického stadionu v Hou‰tce ve Staré
Boleslavi je bohuÏel finanãnû nároãné.
Pﬁesto byl v minulosti tréninkov˘m prostorem pro atletick˘ oddíl, úspû‰n˘ po
mnoho let v první národní lize Ïen,
pozdûji pak ve druhé národní lize.
âásteãnû limitujícím faktorem pro pravi-

delnou ãinnost sportovních oddílÛ na UK
je skuteãnost, Ïe se klubová ãinnost
zamûﬁuje pﬁedev‰ím na studenty fakulty
a ti nav‰tûvují v˘uku v Praze. Ve spolupráci s katedrou tûlesné v˘chovy UK
PedF zabezpeãoval klub v minul˘ch
letech akademická mistrovství âR
v aerobiku. Garantem jsou známé osobnosti ãeského aerobiku dr. Jitka
Polá‰ková, mgr. Jana Zachariá‰ová a dr.
Jana Hájková. KaÏdoroãnû se uskuteãÀuje
Bûh Hou‰tkou, jednak pro veﬁejnost
a jednak v rámci soutûÏe O nejlep‰ího
akademického bûÏce v pﬁespolních
bûzích. Dále se klub podílí na plaveckém
v˘cviku dûtí z nûkolika základních ‰kol
z Brand˘sa a okolí a pomáhá pﬁi organizaci známého Praque International
Marathon.
âlenové klubu se zúãastnili leto‰ních
âesk˘ch akademick˘ her, které se poﬁádaly v kvûtnu v Olomouci. Reprezentanti
fakulty mají ve‰kerou podporu klubu UK
PedF.

Pravidelnou ãinnost vyvíjejí jen ãtyﬁi sportovní oddíly.
Oddíl plavání vede mgr. Iva Vlãková, mj. akademická mistrynû v survivalu. âlenové oddílu
trénují dvakrát t˘dnû, úãastní se V· plavecké ligy, âAH, a pro ostatní studentské vodomily poﬁádají obãas vodní hrátky v bazénu. Pod hlaviãkou oddílu byl a znovu je pﬁipraven kurz potápûní.
Oddíl florbalu má za sebou bohatou minulost.V roce 1999 se stalo druÏstvo muÏÛ akademick˘m mistrem âR a druÏstvo Ïen bylo vicemistrem, v roce 2000 se stalo druÏstvo Ïen
akademick˘m mistrem âR (trenérem byl Dr. Ladislav Pokorn˘). Dnes po zmûnû kádru druÏstva muÏÛ je oddíl úãastníkem 6. ligy florbalu.
Oddíl basketbalu se vûnuje rekreaãní formû ãinnosti.Trénuje jednou t˘dnû pod vedením
Mgr. Vûry Svobodové, poﬁádá turnaje v rámci fakulty a úãastní se napﬁ. Rektorského dne UK.
Oddíl volejbalu resp. jeho druÏstvo Ïen mûlo po dobu nûkolika let dílãí úspûchy v praÏské V·
lize. Dnes se ãlenové oddílu (muÏi i Ïeny) scházejí jednou t˘dnû bez ambicí na úãast v pravidelné soutûÏi.
Oddíl sportÛ v pﬁírodû poﬁádá pﬁedev‰ím jednorázové akce, jeho vedoucím je dr. Ivan
Pﬁibyl. âinnost oddílu je pomûrnû bohatá, zde tedy jen struãnû. âlenové oddílu se napﬁ. úãastní
závodÛ MTB, závodÛ v survivalu aÏ po akademická mistrovství v survivalu. Dále organizují
lezení na cviãné stûnû, orientaãní závody apod. Zájem o ãlenství v oddílu se zvût‰uje po uspoﬁádání sportovních zájezdÛ do Chorvatska a Itálie. Pﬁíloha textu je vûnována dvûma ãlenÛm
tohoto oddílu a jeho aktivitám.
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H O RO L E Z E C K ¯ O D D Í L
P ¤ Í RO D N Í V ù DY U K P R A H A

Vyjma zvlá‰tních variant sólolezectví je
hlavní podstatou lezení spolupráce pﬁi
postupu – ji‰tûní a jiná vzájemná pomoc.
Oddíl nabízí sv˘m ãlenÛm prostﬁedí, kde
mÛÏe kaÏd˘ navázat kontakt a vybrat si
k sobû vhodného partnera (nejen)
k lezení. MnoÏství akcí se organizuje hromadnû, takﬁíkajíc pro cel˘ oddíl, mezi nû
patﬁí zejména Chytání pádÛ a Poslední
slanûní – tradiãní závûr sezony (spí‰e spoleãenská akce na podzim, kdy poãasí jiÏ
není pﬁíli‰ lezecky optimální. V prÛbûhu
roku oddíl organizuje mnoÏství v˘jezdÛ
do zahraniãí, nejvût‰í akcí co do poãtu
úãastníkÛ jsou zejména zimní Tatry, kam
jezdí 12-25 lidí, nezaostávají ani vût‰inou
t˘denní v˘jezdy do jiÏní Francie na jaﬁe
a na podzim, mnoÏství v˘jezdÛ do rÛzn˘ch
ãástí Alp, na poãet pravdûpodobnû pﬁevaÏují nejrÛznûj‰í oblasti Dolomit.

Bezpeãnost a horolezectví
Pro v‰echny oblasti lidské ãinnosti vlastnû
stále platí, Ïe v‰ichni podstupujeme
vûdomû rizika. Îivot zcela bez rizika by byl
neuvûﬁitelnû nudn˘. KaÏd˘ z nás cel˘ Ïivot
analyzuje pﬁínosy plynoucí z urãité ãinnosti
oproti rizikÛm vypl˘vajícím z téhoÏ. V pﬁípadû triviálních pﬁípadÛ je rozhodnutí
drtivé vût‰iny lidí shodné – riziko plynoucí
ze vstávání z postele a snídanû pravdûpodobnû pﬁeváÏí v˘razn˘ zisk. Nepodstoupení
takového rizika vlastnû garantuje smrt hladem. Horolezec se vystavuje pﬁi své
ãinnosti zﬁejm˘m a znám˘m nebezpeãím,
riziko plynoucí z této ãinnosti je v‰ak rÛzné
– je v˘raznû ovlivnûno chováním horolezce
– jeho vybavením, znalostmi, povahou,
a také jeho okolím – spolulezcem. Pﬁínosy
plynoucí z lezení naopak zjevné jsou – celkové posílení ducha i tûla je zpravidla na

FOTO: ARCHIV UK
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Luká‰ Hanãil je pﬁesvûdãen, Ïe mezi pﬁínosy plynoucí z lezení patﬁí celkové posílení ducha i tûla, které je zpravidla
na aktivním horolezci patrné na první pohled.

aktivním horolezci patrné na první pohled.
(Lezení je fyzioterapeuty povaÏováno za
jedno z nejlep‰ích cviãení, zejména pro jeho
reflexivní povahu).
Proã povaÏujeme oddíl za pﬁínosn˘?
Zejména umoÏÀuje sv˘m ãlenÛm diskutovat
nejrÛznûj‰í problémy vybavení,techniky a bezpeãnosti. Pro smysluplné a bezpeãné lezení je
ãlenství v organizovaném oddíle rozhodnû
pﬁínosem, poãítaje v to moÏnost zapÛjãení
vybavení a lezeck˘ch prÛvodcÛ. Po v˘cviku
mají noví ãlenové moÏnost získat prÛkaz âHS.
Ve ‰kolním roce se scházíme kaÏdé pondûlí
po sedmé hodinû v posilovnû a následnû
v saunû v areálu Sportovního centra UK
v Hostivaﬁi, ve ãtvrtky hrajeme fotbal
v tûlocviãnû na koleji Budeã, nejrÛznûj‰í
skupinky ãlenÛ oddílu se scházejí po cel˘
t˘den na umûl˘ch stûnách.
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A K A D E M I C K ¯ S E N ÁT U K :
C O J E N OV É H O ?

FOTO: ARCHIV UK

Od uzávûrky minulého ãísla Fora se plénum AS UK se‰lo dvakrát (1. 4. a 13. 5.). Mezitím samozﬁejmû pracovaly
komise a pﬁedsednictvo AS UK.

AS UK se pﬁedev‰ím zab˘val reformou
dotací na ubytování vysoko‰kolsk˘ch studentÛ. Názor AS UK na její souãasnou
podobu je v rámeãku.
V souvislosti s nadcházející zmûnou dotace
na ubytování projednal AS UK návrh Dílãí
zmûny Stipendijního ﬁádu UK. Tento návrh
byl dlouho a peãlivû pﬁipravován v tûsné
spolupráci vedení UK, Grémia kolejních rad
a Sociální komise AS UK. Návrh, kter˘ silnû
akcentoval pﬁednostní podporu studentÛ ze
sociálnû slab‰ích rodin, podpoﬁila legislativní
i sociální komise AS UK a principiální
námitky nemûla ani vût‰ina fakultních
senátÛ. PﬁestoÏe pro pﬁedlohu (ve znûní pﬁijat˘ch pozmûÀovacích návrhÛ) hlasovala
mírnû nadpoloviãní vût‰ina z pﬁítomn˘ch 52
senátorÛ, návrh nezískal potﬁebné hlasy 3/5
v‰ech 70 ãlenÛ senátu a nebyl tedy pﬁijat.
Pﬁijata naproti tomu byla Komplexní zmûna
¤ádu vysoko‰kolské koleje UK, která si
klade za cíl zjednodu‰it podávání Ïádostí
o ubytování a dal‰í administrativní záleÏitosti. Jako je tomu u v‰ech vnitﬁních
pﬁedpisÛ a jejich zmûn, mÛÏe i tato zaãít
platit aÏ po registraci M·MT. Informace
o tom se bezprostﬁednû objeví na webové
stránce AS UK.
AS UK vyslovil souhlas s návrhem Opatﬁení
rektora, které stanoví reÏijní ceny pro ubytování na kolejích UK. ReÏijní ceny se
budou pohybovat od necel˘ch 43 Kã za
den (Heyrovského) do 135,40 Kã za den
(Petrská).Ve vût‰inû kolejí bude reÏijní cena
mezi 60 a 90 Kã za den (je tﬁeba pﬁipoãítat

▼ AS UK vyslovuje dÛrazn˘ nesouhlas s aktuální podobou reformy dotací na ubytování studentÛ. AS UK nemá námitek proti principu reformy jako takovému, nicménû vyslovuje
politování nad tím, Ïe mnoh˘m z principiálních pﬁipomínek UK nebylo pﬁi pﬁípravû návrhu
v roce 2004 vyhovûno. Zahájení reformy dotací na ubytování studentÛ bez ﬁe‰ení problémÛ
spojen˘ch se stravováním studentÛ, neprovázanost reformy s nutn˘mi zmûnami zákonÛ
v oblasti sociální péãe a konkrétní podoba pravidel stanoven˘ch M·MT pro rozdûlování
dotace na ubytovací stipendia vysok˘m ‰kolám pro poslední kvartál r. 2005 jsou hlavní skuteãnosti, které AS UK k vyjádﬁení tohoto nesouhlasu vedou.
▼ AS UK zásadnû odmítá kritéria tzv. prvního studijního programu a trvalého bydli‰tû
mimo sídlo vysoké ‰koly uvedená ve zmínûn˘ch pravidlech M·MT, a dále retroaktivní uplatÀování pravidel.
▼ AS UK vyslovuje dÛraznou podporu jednáním zahájen˘m vedením UK smûﬁujícím ke stanovení vhodnûj‰ích pravidel pro rok 2006.V pﬁípadû zachování souãasn˘ch pravidel
povaÏuje AS UK situaci, která by tím vznikla pro studenty UK v roce 2006, za neudrÏitelnou, a proto si v pﬁípadû neúspûchu tûchto jednání vyhrazuje právo podpoﬁit dal‰í aktivity
v tomto smyslu.
▼ AS UK vyz˘vá v‰echny zástupce UK v reprezentativních orgánech vysok˘ch ‰kol k aktivnímu prosazování tohoto stanoviska.
(z 1. 4. 2005)
je‰tû DPH). Tyto ceny platí pro dvoulÛÏkové pokoje, se stoupajícím poãtem lÛÏek
na pokoji ceny klesají. Cenu o 15 % zvy‰uje
sociální zaﬁízení pﬁímo na pokoji.
Krátkodobûj‰í ubytování jsou draÏ‰í.AS UK
projednal a schválil Komplexní zmûnu
Vnitﬁního mzdového pﬁedpisu UK. Zavádí
se nov˘ systém platové klasifikace pro akademické a vûdecké pracovníky vãetnû
nového katalogu prací. Zatímco vût‰ina
fakult s pﬁedlohou v zásadû (s pﬁipomínkami) souhlasila, AS PﬁF pﬁedloÏil detailní
materiál zdÛvodÀující jeho kritické stanovisko. Na základû tûchto podnûtÛ vedení
UK návrh podstatn˘m zpÛsobem modifikovalo, coÏ pﬁedseda AS PﬁF UK, pﬁítomn˘ na
zasedání AS UK ocenil a doporuãil modifikovan˘ návrh k pﬁijetí. Smyslem zmûny je
hlavnû lep‰í vazba odmûÀování na v˘kon
a jeho kvalitu.
Rektor UK prof. Wilhelm podal Akademickému senátu zprávu o Právnické
fakultû. Na základû kritického dopisu dr.
Îárského (PﬁF) poÏádal v létû 2003 AS UK
rektora, aby se v souãinnosti s vedením PF
zab˘val koncepcí právnického studia na
UK. Právnická fakulta na základû rektorovy

v˘zvy pﬁedloÏila zprávu o evaluaci v oblasti
vzdûlávací ãinnosti, oblasti v˘zkumné ãinnosti a oblasti pﬁijímacího ﬁízení. Rektor
poÏádal o posouzení zprávy nûkolik nezávisl˘ch odborníkÛ a jejich posudky
konzultoval s vedením fakulty. Na zasedání
1. dubna rektor podrobnû informoval plénum AS UK o vûcném obsahu evaluace
i o pozitivních krocích, které na jejím
základû vedení PF udûlalo nebo chystá.Více
podrobností lze nalézt v zápise na webov˘ch stránkách AS UK.
AS UK opakovanû schválil uvolnûní prostﬁedkÛ z rezervy AS UK na pokrytí
v˘padkÛ z titulu neuznan˘ch v˘zkumn˘ch
zámûrÛ.
AS UK schválil V˘roãní zprávu o ãinnosti
UK za rok 2004.
Dal‰í zasedání bude 3. ãervna. Na nûm
bude projednávána dal‰í verze návrhu Dílãí
zmûny Stipendijního ﬁádu UK, zpráva
o hospodaﬁení UK za rok 2004, a AS UK
vyhlásí harmonogram volby rektora na
dal‰í funkãní období.
prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
UK 2.LF
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M I L Í â L E N OV É A P ¤ ÁT E L É S P O L K U
A B S O LV E N T Ò A P ¤ ÁT E L U K – C A RO L I N U M . . .

Máme velkou radost, Ïe ãasopis FORUM
se objevuje opût i v ti‰tûné podobû
a jsme rádi, Ïe v nûm SAPUK má moÏnost
publikovat aktuality na‰eho spolkového
Ïivota. Spolek postrádá mlad‰í absolventy,
kteﬁí se z pochopiteln˘ch dÛvodÛ starají
pﬁedev‰ím o svÛj odborn˘ a ekonomick˘
rÛst, ale – v‰echny v˘znamné university
v Evropû mají své ALUMNI a jejich absolventi mají ke kaÏdé ALMA MATER sv˘m
zpÛsobem emocionální vztah. Mûlo by
tomu tak b˘t i u nás a záleÏelo by pak na
tom, jak˘m smûrem by se náplÀ spolku
smûrovala, aby uspokojovala i ty „mlad‰í“,
kteﬁí zákonitû budou pﬁebírat Ïezla
spolku.
Dovolte mi, abych se právû v tomto ãísle
Fóra, vûnovaném studentskému Ïivotu,
zmínil o nûkolika vûcech. Dne 13.dubna
2005 probûhlo jako kaÏdoroãnû valné
shromáÏdûní spolku spojené s volbou
pﬁedsednictva. Podle regulí nejdﬁíve promluvil pﬁedseda spolku, rektor UK
prof. Ing. I. Wilhelm o úspû‰ích UK, nárÛstu poãtu studentÛ, jejich dobr˘ch
znalostech a uplatnûní i v mezinárodním
mûﬁítku. Podrobnosti je moÏné najít
v rozhovoru s panem rektorem v prvním
ãísle FORA t.r.
Kromû nezbytn˘ch formalit potﬁebn˘ch
k pﬁípravû volby, schválení pﬁedloÏeného
plánu práce na dal‰í rok, pﬁehledu financí
a ãinnosti za rok minul˘, schválení ãestného ãlenství v˘boru pro pana JUDr.
Petra Hanzlíka, ﬁeditele fy. Olympus
C&S s.r.o jsme vyslechli pﬁedná‰ku
PhDr. Jaroslava ·turmy o v˘znamu osobnosti prof. PhDr. ZdeÀka Matûjãka, CSc.,
kter˘ se neobyãejnû zaslouÏil o v˘chovu
deprivovan˘ch dûtí. Z mého projevu
o ãinnosti bych si dovolil vám
– kteﬁí jste v dobû ukonãení totalitní
komunistické vlády pﬁed 15 roky byli asi
desetiletí, vyjmout ãást, která není jen
historickou zajímavostí.
Od ukonãení II. svûtové války ubûhlo 50

Dal‰í ãinnost spolku bude ﬁídit v˘bor ve sloÏení:
PhDr.Vlasta Beránková, Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.,
Prof.MUDr. Radana Königová, CSc., PaedDr.Vladimíra Rattayová, CSc.,
Ing. Josef Svoboda, PhD., Prof. MUDr. Jiﬁí Tich˘, DrSc., Doc. Judr. Olga Vidláková CSc.,
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Judr. Jan Winkler.
Za náhradníky byli zvoleni:
Doc. MUDr. Leo Klein CSc., MUDr. Jan ·turma, CSc., RNDr.Tomá‰ Jirsák, Csc.
Dozorãí radu tvoﬁí:
Dana Kandertová, Ing. Ivan Novesk˘, JUDr. Josef Patejdl,
JUDr. Annamaria Koláﬁová (náhradnice).
Podûkování patﬁí odstupujícím ãlenÛm v˘boru:
PhDr. Michalu Svato‰ovi za dlouholetou skvûlou práci a ThDr. ZdeÀku Kuãerovi,
dále pak Prof. PhDr. et Ing. Janu Roytovi
a PhDr. ZdeÀku Poustovi za externí spolupráci.
let, pokraãovala válka studená a ãetné
regionálními konflikty, které stály miliony
ÏivotÛ. VÏdy byla v pozadí otázka moci
spojená s nedemokratick˘mi reÏimy.
Jak vypadaly návody „v‰emocného“
Sovûtského svazu vypl˘vá z dokumentu,
kter˘ byl uveﬁejnûn pod názvem JAK
SE CHOVAT K DOMORODCÒM
v Lidov˘ch novinách 5. ledna 1990 v pﬁekladu z pÛvodního ruského textu,
nalezeného v kanceláﬁi nûkdej‰ího polského prezidenta Boleslawa Bieruta
a obsahoval smûrnice moskevského
ústﬁedí KGB. S chladnou metodiãností
v nûm byla pﬁipravována naprostá podﬁízenost a závislost na sovûtské velmoci,
která nepochybnû podobné instrukce
mûla i pro Prahu. Polsk˘ pﬁeklad dokumentu vy‰el v USA v r. 1959 v ãasopise
Zgoda- Dzienik Zwiazkowy.
Ze 45 bodÛ uvedu jen nûkolik
2) Uspí‰it likvidaci domorodcÛ spojen˘ch
s domácími odbojov˘mi organizacemi
a sdruÏeními, která nevznikla z popudu
SovûtÛ a k tomu úãelu vyuÏít faktu
ozbrojené opozice.
6) Slouãit v‰echny mládeÏnické organizace do jedné a funkce v ní od
okresního vedení v˘‰e obsadit lidmi
potvrzen˘mi na‰imi sluÏbami. Je‰tû

pﬁed slouãením zlikvidovat známé
vedoucí skautského hnutí.
8) Zaﬁídit, aby státní zamûstnanci (kromû
sboru bezpeãnosti) mûli malé platy,
domorodé úﬁady by nabyvatelÛm pÛdy
nemûly poskytovat doklady o vlastnictví,
ale o jejich udûlení. VÛãi soukrom˘m
zemûdûlcÛm postupovat tak, aby se jejich
hospodaﬁení stalo nev˘nosn˘m a pﬁistoupit ke kolektivizaci venkova.ZpÛsobit,aby
v‰echna naﬁízení právní, organizaãní ãi
hospodáﬁská nebyla pﬁesnû formulována.
Podnikové samosprávy nesmûjí mít vliv
na ãinnost závodu, odbory nesmûjí odporovat vedení závodu a je tﬁeba je
zamûstnat jinou ãinností, jako jsou organizace rekreace, v˘letÛ, kulturních
poﬁadÛ a potvrzování názorÛ a rozhodnutí politického vedení.
19) DomorodcÛm ve stranick˘ch, státních
a hospodáﬁsk˘ch funkcích vytvoﬁit
takové podmínky, aby je v budoucnu
zdiskreditovaly.
22) Podrobnû sledovat v‰echny laboratoﬁe a vûdecké badatelské ústavy.
28) Podrobnû sledovat, zda v novû budovan˘ch mûstech a sídli‰tích není
vybudován vodovodní ﬁád, kter˘ by
nebyl napojen na hlavní síÈ. Staré pﬁívody a pouliãní studny systematicky
likvidovat.
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29) Pﬁi budování prÛmyslov˘ch objektÛ
dbát, aby odpady byly odvádûny do
ﬁek, které by jinak mohly slouÏit jako
rezervoáry pitné vody
30) Byty v nov˘ch sídli‰tích nesmûjí mít
prostory, ve kter˘ch by se mohly
hromadit zásoby potravin nebo
pûstovat domácí zvíﬁata.
31) Soukrom˘m v˘robcÛm znemoÏnit
kvalitní a levnûj‰í v˘robu.
32) ZpÛsobit maximální zv˘‰ení kanceláﬁské administrativy na v‰ech
stupních, je sice moÏné pﬁipustit
kritiku administrativy, nikoliv ale její
zmen‰ení ãi zlep‰ení její funkce.
33) Bedlivû sledovat církev a osvûtu
vést tak, aby k této instituci vznikl
v‰eobecn˘ odpor.
34) V základním a odborném ‰kolství
zaﬁídit odstranûní uãitelÛ, kteﬁí se
tû‰í obecné autoritû a oblibû.
Postarat se o zru‰ení v˘uky latiny
a ﬁeãtiny, obecné filozofie, logiky
a genetiky na stﬁedních ‰kolách.
V dûjepise se nesmí vykládat, co
kter˘ panovník udûlal nebo chtûl
udûlat pro zemi…
38) Kdyby vznikla organizace, která by
chtûla kontrolovat hospodáﬁskou
ãinnost oficiální, je tﬁeba ji obvinit
z nacionalizmu, ‰ovinismu…
38) Peãlivû budovat mosty silnic
a spojÛ, aby byl umoÏnûn rychl˘
pﬁesun v pﬁípadû nutnosti vojenské
intervence.
41) Nepﬁipustit rehabilitaci osob odsouzen˘ch v politick˘ch procesech.
42) Neposílat pﬁed soud osoby
z vedoucích míst, které svou ãinností zpÛsobili ztráty, ale pﬁesunout
je na jiná místa stejná nebo vy‰‰í.
45) Zaﬁídit, aby se na vysoké ‰koly
dostávali lidé z nejniÏ‰ích spoleãensk˘ch vrstev, kteﬁí nemají zájem
o zvy‰ování odbornosti, n˘brÏ
pouze o nabytí diplomu.
Potud velmi zestruãnûn˘ v˘tah ze zmínûné publikace.

Za odstupující v˘bor
úﬁadující místopﬁedseda
Prof. MUDr. Jiﬁí Tich˘ DrSc

U N I V E R Z I TA K A R L OVA
â I J E J Í FA K U LT Y
V âESKÉM HRANÉM FILMU
Je to moÏná s podivem, ale filmaﬁi se do zobrazování prostﬁedí Univerzity
Karlovy v hrané fikci nikdy pﬁíli‰ nehrnuli. Rádi a bezstarostnû vyhledávali
ústavy stﬁedo‰kolské jako prostﬁedí pﬁímo stvoﬁené pro studentskou psinu,
kde v‰ak je prostor i pro intenzivní, ale je‰tû ne tak fatálnû, resp. závaznû
Ïivotní lásku, pﬁípadnû i prostor pro sociální sentiment, budeme-li reflektovat filmovou tvorbu první republiky.
Vybavíme-li si studentské veselohry
Martina Friãe podle scénáﬁÛ Jaroslava
Îáka ·kola, základ Ïivota (1938) ãi Cesta
do hlubin ‰tudákovy du‰e (1939) stejnû
jako debut Vladislava Vanãury (za spolureÏie Svatopluka Innemanna) Pﬁed
maturitou (1932) nebo rÛzné ty veselohry z prostﬁedí dívãích ‰kol typu Dûvãata,
nedejte se! (1937), ale i tﬁeba KrejãíkÛv
Vy‰‰í princip (1960), shledáme u nich
jeden spoleãn˘ znak – v‰echny mají
ambici pﬁedstavit danou ‰kolskou instituci
v relativnû uceleném obrazu.Vnímají soubûÏnû svût studentstva i svût
profesorského sboru a vnímají také, Ïe
tyto dva svûty k sobû neodmyslitelnû
patﬁí, Ïe vzdor v‰em vzájemn˘m konfliktÛm tvoﬁí komplementární, v koneãné
instanci harmonick˘ celek. V je‰tû vût‰í
míﬁe platí toto zji‰tûní pro filmy dûtské,
situované vzhledem k vûku hrdinÛ do
prostﬁedí základní ‰koly.
Vstupem na vysoko‰kolskou pÛdu jako by
se ale v‰echno od základu mûnilo.
Pﬁedev‰ím se filmaﬁi vysoko‰kolskému
prostﬁedí spí‰e vyh˘bají a není úplnû
snadné pﬁíãiny tohoto jevu pojmenovat.
Zdá se navíc, Ïe dÛvod k tomuto „ostychu“ byl v kaÏdé v˘vojové etapû ponûkud
jin˘, ov‰em v˘sledek byl t˘Ï – „ostych“
kontinuálnû trval. Za první republiky
mohli mít filmoví producenti zato, Ïe
vysoko‰kolské prostﬁedí je pro lidové
publikum intelektuálnû pﬁíli‰ exkluzivní
a Ïe divák se bude daleko lépe cítit
v majetkovû luxusním prostﬁedí továrníkÛ, prezentovaném pravidelnû jako
intelektuálnû nenároãné. Období protektorátu je pak prÛzraãnû prosté – ãeské
vysoké ‰koly byly zavﬁené a nepﬁipadalo
v úvahu je filmem pﬁipomínat. Teprve

v pováleãném období se zaãínají tu a tam
vynoﬁovat filmy, které tento letit˘ dluh
umen‰ují.Vtáhnout do hry vysoko‰kolské
prostﬁedí v‰ak jaksi automaticky znamenalo konkretizovat, o jakou ‰kolu, resp.
fakultu jde. Jakmile filmová postava studuje v Praze medicínu (Jak básníci
pﬁicházejí o iluze; Du‰an Klein, 1984)
nebo tﬁeba etnografii (Zítra se bude tanãit v‰ude; Vladimír Vlãek, 1952), je jasno.
Pﬁijít s fiktivní vysokou ‰kolou je zkrátka
v ãeském vysoko‰kolském prostﬁedí pﬁi
jeho útlosti svízelné – tak jako tak budou
za nû diváci dosazovat konkrétní instituci,
aÈ oprávnûnû, ãi mylnû.V tom tkví zásadní
rozdíl oproti filmÛm z prostﬁedí základních a stﬁedních ‰kol, v nichÏ nikdy nejde
o konkrétní stﬁední ãi základní ‰kolu,
n˘brÏ vÏdy jen obecnû o typ ‰koly.
Dal‰í podstatn˘ rozdíl spoãívá v tom, Ïe
tváﬁí v tváﬁ vysoké ‰kole filmaﬁi jako by
automaticky rezignovali na onen celostní
obraz ‰kolské instituce, tak typick˘ pro
oba niÏ‰í stupnû, a ãím blíÏe k souãasnosti, tím „privátnûji“, totiÏ pﬁes
soukrom˘ Ïivot studentÛ ãi pedagogÛ, se
tohoto prostﬁedí dot˘kají, aniÏ by jim
leÏela na srdci ‰kola sama. Pokud pﬁece
jen do takov˘ch filmÛ proniknou urãité
reálie nûkteré konkrétní fakulty, jde
zhusta o sekundární efekt. Pravidlem pak
zÛstává, Ïe tyto filmy netematizují instituci
univerzity, v na‰em pﬁípadû Univerzity
Karlovy, jako celku.
O to sloÏitûj‰í je rozpomínání se, kde Ïe
se to vlastnû Univerzita Karlova ãi její
fakulty v ãeském hraném filmu vÛbec
vyskytly. Nejvtíravûji se nabízí jiÏ zmínûn˘
druh˘ titul z Kleinovy série o básnících,
a to nejen pro jeho diváckou popularitu
a ãasté reprízování na v‰ech domácích
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Z natáãení filmu Taková láska

televizních stanicích, ale zejména proto, Ïe
vysoko‰kolskému studentskému Ïivotu
i fenoménu vysoko‰kolského studia
poskytuje opravdu nadstandardnû velk˘
prostor. Krok s ním drÏí komedie
Otakara Fuky Samorost (1983) nahlíÏející
fakulty lékaﬁskou a filozofickou z perspektivy
pedagogÛ
a
„odváÏnû“
exponující téma protekce pﬁi pﬁijímacím
ﬁízení. Îivot na kolejích, kde se ve vypjatém historickém ãase potkávají medici
s právníky i se studenty z filozofické
fakulty, evokoval v˘raznû zapomenut˘ film
Ladislava Helgeho Jarní povûtﬁí (1961)
situovan˘ do jara roku 1948. Hlavní jeho
konflikt se v‰ak neﬁe‰il na pÛdû nûkteré
z fakult ani na kolejích, n˘brÏ v úﬁednické
rodinû jedné ze studentek. Univerzitní
pÛda pak daleko ãastûji tvoﬁí jak˘si netematizovan˘ horizont pro rozvíjení

privátních, zpravidla milostn˘ch zápletek.
Jen opravdu v˘jimeãnû mají ráz ãi podtext
tragick˘, navíc se spoleãensk˘m pﬁesahem, jako tomu bylo v pﬁípadû
rekonstrukce pﬁípadu studentky práv,
která se rozhodla vyﬁe‰it své problémy
sebevraÏdou, v adaptaci divadelní hry
Pavla Kohouta Taková láska (Jiﬁí Weiss,
1959) ãi v pﬁípadû reminiscenãních
sekvencí Jire‰ova Îertu (1968) podle
Kunderova románu. Autoﬁi tyto zápletky
rozehrávají spí‰e ve veseloherním rámci
a vysoko‰kolské prostﬁedí kontaktují jen
zlehka a okrajovû (Léto s kovbojem Ivo
Nováka z roku 1976 ãi z téhoÏ roku Hra
o jablko Vûry Chytilové). Ale kdoví…,
moÏná jsou to v‰echno jen zbrklá zobecnûní a dÛkladnûj‰í tematologická sonda by
je korigovala.
KaÏdopádnû za obrazem Univerzity

Karlovy reflektované jako instituce
s v˘znamn˘m spoleãensk˘m posláním je
tﬁeba se v hraném filmu vypravit do ﬁí‰e
historick˘ch ÏánrÛ. Teprve zde UK vystupuje jako instituce úãastná historick˘ch
dûjÛ a tûmito dûji také zasahovaná. Snad
nejv˘raznûji je tento motiv rozvinut ve
filmu Miloslava Luthera Svûdek umírajícího ãasu (1990) podle scénáﬁe Vladimíra
Körnera. NejenÏe se tu setkáme hned se
dvûma rektory Karlova uãení, Jesseniem
a Jan Campanem VodÀansk˘m, ale zazní
zde i slova, z nichÏ d˘chá vûdomí historického v˘znamu univerzity. Z vÛle autora je
to Václav Budovec z Budova, kdo pﬁi pﬁebírání Karlovy univerzity ãesk˘mi stavy
pronese: „Povoláme nejlep‰í uãence
z celé Evropy, jak se slu‰í a patﬁí na slavné
Husovo uãení.Ale na‰í víry, Ïádné tmáﬁe.“
Ivan Klime‰

78
FORUM

â a s o p i s U n i v e r z i t y K a r l ov y v P r a z e

Tajenku (latinsk˘ citát) zasílejte na adresu: forum@cuni.cz do 31/8/2005. Jednoho v˘herce odmûníme knihou z produkce
nakladatelství Karolinum
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NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

Reifová, I. (uspoﬁ.):
Anal˘za obsahu mediálních sdûlení
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 151 str.,
2.pﬁeprac. vydání, cena 150 Kã.
Druhé, pﬁepracované vydání knihy poskytující
úvod do problematiky politické komunikace
a obsahové anal˘zy mediálních informací.
První ãást publikace tvoﬁí tﬁi texty sociologÛ
z univerzity v Erlangenu-Norimberku, vypracované v rámci spoleãného projektu s katedrou masové komunikace IKSÎ a Centrem
mediálních studií FSV UK. Uvádûjí ãtenáﬁe do problematiky vztahu
médií a veﬁejné sféry, ukazují zpÛsoby kvantitativního rozboru
masovû mediovan˘ch sdûlení a vyhodnocování zpravodajství.
Druhá ãást knihy pﬁiná‰í konkrétní v˘sledky projektu, kter˘ se
zab˘val zobrazováním tzv. vánoãní krize v âeské televizi na pﬁelomu let 2000 a 2001 ve zpravodajství âeského rozhlasu.
ISBN 80-246-0827-8
Ledvina, Miroslav a kolektiv:
Biochemie pro studující medicíny
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 564 str.,
1. vydání, cena 380 Kã.
Dvoudílná uãebnice je urãena posluchaãÛm
lékaﬁsk˘ch fakult. Text je rozdûlen do 23
kapitol, které studentÛm poskytují nezbytn˘
pﬁehled základních informací z lékaﬁské biochemie nutn˘ch pro zvládnutí lékaﬁského studia.
ISBN 80-246-0851-0
Machová, Jitka:
Biologie ãlovûka pro uãitele
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 270 str.,
Dotisk 2. vydání, cena 390 Kã.
Nové vydání úspû‰né uãebnice. Autorka se
postupnû vûnuje základÛm anatomie a fyziologie ãlovûka, základÛm lidské genetiky,
ontogenetickému v˘voji a charakterizuje
jednotlivá vûková období.V závûru se autorka vûnuje i otázkám
zdraví ãlovûka a rozebírá rozhodující faktory, které ovlivÀují
Ïivotní styl a Ïivotní prostﬁedí. Kniha obsahuje velké mnoÏství
orientaãních obrázkÛ a tabulek.
ISBN 80-7184-867-0
Pucek,Vladimír:
Gramatika korejského jazyka
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 454 str.,
1. vydání, cena 390 Kã.
Uãebnice je koncipována jako systematick˘
pﬁehled korejské gramatiky. Vedle obecné
charakteristiky korej‰tiny a struãného uvedení do korejské abecedy je obsahem
uãebnice fonetick˘ a morfologick˘ systém korejského jazyka,
morfologie a syntax. V˘klad je doplnûn ãetn˘mi pﬁíklady vût,
vãetnû jejich ãeského pﬁekladu.
ISBN 80-246-1004-3

·ulová, Lenka:
Ran˘ psychick˘ v˘voj dítûte
Praha, Karolinum 2004, broÏ., 248 str.,
1. vydání, cena 250 Kã.
Kniha Lenky ·ulové se vûnuje ranému v˘voji
dítûte, s dÛrazem na ran˘ kontakt a základní
vztahy s rodiãi. Autorka se postupnû vûnuje
v˘voji dítûte od prenatálního období do
pﬁed‰kolního období, v˘voji dûtské ﬁeãi a dûtské motoriky, sociálnímu v˘voji dítûte v rodinû, v˘znamu rodiny pro zaﬁazení dítûte
do lidské spoleãnosti a dysfunkcím rané interakce.V samostatné
kapitole je podán historick˘ pﬁehled v˘zkumu v˘voje rané interakce a vztahu rodiãÛ s dítûtem. Kniha komplexnû uvádí do
problematiky v˘vojové psychologie.
ISBN 80-246-0877-4
WaberÏinek, Gerhard:
Základy obecné neurologie
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 244 str.,
1. vydání, cena 190 Kã.
Uãebnice neurologie lékaﬁÛ z Lékaﬁské
fakulty v Hradci Králové je koncipována tak,
aby v ní studenti i lékaﬁi nalezli praktick˘
návod jak ke klasickému klinickému vy‰etﬁení
nemocného, tak i k vy‰etﬁení specializovanému. Obsah: neurologické vy‰etﬁení, vybrané kapitoly pomocn˘ch vy‰etﬁení
v neurologii, základy neurologické syndromologie.
ISBN 80-246-0803-0
Dostál,Václav:
Infektologie
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 339 str.,
1. vydání, cena 300 Kã.
Uãební text pro posluchaãe Lékaﬁské fakulty
UK v Hradci Králové.Autoﬁi kladli pﬁedev‰ím
dÛraz na obecné ãásti infekãní medicíny, "syndromologii" a diferenciální diagnostiku.
Obsah: obecná ãást, diferenciální diagnostika syndromÛ v infektologii, infekãní nemoci dle systémÛ, klinické jednotky dle
etiologie, infekãní nemoci a populace
ISBN 80-246-0749-2
Ko‰nar, Lubomír:
Nûmecko-ãesk˘ archeologick˘ slovník
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 264 str.,
1. vydání, cena 190 Kã.
Slovník obsahuje odbornou nûmeckou terminologii
pro
obor
prehistorické,
protohistorické a stﬁedovûké archeologie.
V závûru je pﬁipojen seznam dﬁívûj‰ích a historick˘ch nûmeck˘ch místních názvÛ v˘znamn˘ch lokalit
s archeologick˘mi nálezy v âeské republice.
ISBN 80-246-0959-2

