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: Editorial

VáÏená ãtenáﬁko, váÏen˘ ãtenáﬁi,

systematická, cílevûdomá a svûdomitá péãe
o to, ãemu se v poslední dobû ne moc
hezky ﬁíká „lidské zdroje“, patﬁí k základním a zároveÀ nejobtíÏnûj‰ím podmínkám
rozvoje kaÏdého podniku, kter˘ chce
obstát v globální konkurenci ãím dál víc
závislé na znalostech, dovednostech, informacích a schopnosti s nimi kreativnû
pracovat. O to víc to platí pro univerzitu,
tuto gigantickou „superfirmu“ na informace, vûdûní a originální my‰lenky. Na
univerzitû má tato agenda zejména – i kdyÏ
ne v˘luãnû – podobu péãe o akademickou
kvalifikaci, charakterizovanou osvûdãen˘m ﬁetûzcem od PhD. pﬁes stadium
tzv. postdoca po docenty a posléze profesory.
Pro tuto agendu je vyhrazena nová funkce
prorektora pro akademické kvalifikace.
Jednou z jeho starostí je zajistit, aby kritéria pro jmenování docentem a profesorem
odpovídala specifikÛm vûdních disciplín,
které na univerzitû pûstujeme. Mezi tûmito

kritérii by nemûla zapadnout taková, která
mÛÏeme chápat jako sekundární – manaÏerské, aÏ i do jisté míry podnikatelské
schopnosti, popularizace vlastní vûdecké
práce, pﬁípadnû i její praktické uplatnûní.
Docent nebo profesor chirurgie napﬁíklad
musí umût i dobﬁe léãit, nejen bádat; totéÏ
platí i pro psychology, pedagogy a právníky.
Kvalitní docenti a profesoﬁi jsou nutností
nejen kvÛli tomu, aby vzdûlávali schopné
absolventy. I sami o sobû jsou dÛleÏit˘m
aktivem univerzity. Chceme-li zachovat stabilitu vysoko‰kolské sféry, je tﬁeba dbát na
kvalitu ‰kol a kvalifikaãních kritérií. Lpûní
na kvalitû ov‰em nûkdy mÛÏe paradoxnû
vysokou ‰kolu ohroÏovat, protoÏe kritériem pro finanãní podporu ze strany státu
je poãet docentÛ a profesorÛ, nikoliv jejich
kvalita. Jsem velmi rád, Ïe UK tomuto tlaku
a poku‰ení odolává. Náklady na tato ﬁízení
pﬁitom nejsou malá – nejde jen o pﬁímé
organizaãní náklady, ale zejména o ãasové
nároky na velké mnoÏství vysoce kvalifikovan˘ch odborníkÛ: od oponentÛ pﬁes
posuzovací komise po vûdecké rady,
o kolegiích dûkanÛ a rektora nemluvû.
Jedná se vlastnû o veﬁejnou sluÏbu a na‰e
univerzita ji vykonává se ctí.
Pﬁi porovnávání univerzit se ãasto se operuje s pomûrem akademikÛ na studenta.
Vysok˘ pomûr umoÏÀuje intenzivnûj‰í
v˘uku, zároveÀ je v‰ak tﬁeba zajistit, aby
ne‰lo jen o papírov˘ pomûr, ale o skuteãn˘
kontakt kapacit se studenty. Více akademikÛ na studenta sice pﬁiná‰í vût‰í náklady,
ale jedná-li se o skuteãné vûdecké kapacity,
pﬁitáhnou peníze na v˘zkum.

Osvûdãen˘m nástrojem rozvoje akademické kvalifikace je studijní volno
(tzv. sabbatical) pro akademické pracovníky.
âesk˘ vysoko‰kolsk˘ zákon volna umoÏÀuje, moc vyuÏívaná v‰ak nejsou. Chtûl bych
vytvoﬁit podmínky pro jejich ãerpání, neboÈ
by nám mohla pomoci k dosaÏení nûkter˘ch
na‰ich priorit – rozvoje vûdecké potence,
povûdomí o ní v odborném svûtû, lep‰ího
mezinárodního hodnocení UK a vstupu do
„klubu“ prestiÏních svûtov˘ch univerzit.
Stejnû tak musíme motivovat zahraniãní
kapacity i mladé vûdce k pobytu u nás.
Na‰ím dÛleÏit˘m úkolem je také sladit
poÏadavky pro získání habilitace ãi profesury s potﬁebou motivovat mladé
a nadûjné pracovníky.V souvislosti s tím mû
na dubnovém zasedání Vûdecké rady UK
potû‰ilo napﬁ. profesorské ﬁízení doc.
Melichara z Lékaﬁské fakulty v Hradci
Králové. Není mu je‰tû ãtyﬁicet, a nemûl
pﬁitom nejmen‰í problém pﬁesvûdãit radu
o své vûdecké vyzrálosti a kvalifikovaném
nad‰ení pro dal‰í rozvoj svého zjevnû zamilovaného oboru.To, Ïe lidé tohoto typu uÏ
nejsou na UK v˘jimkou, mû naplÀuje optimismem.
Pﬁeji krásné letní mûsíce plné zaslouÏeného odpoãinku a tû‰ím se na setkání
v novém akademickém roce!

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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D ù N Í N A U N I V E R Z I T ù K A R L OV ù

Nov˘ rektor UK prof. Václav Hampl pﬁebírá rektorské Ïezlo od svého pﬁedchÛdce prof. Ivana Wilhelma

▼

Nov˘ rektor byl slavnostnû
inaugurován
Na konci února byl ve Velké aule
Karolina slavnostnû inaugurován nov˘
rektor UK prof. Václav Hampl.
Inaugurace probûhla podle stalet˘ch univerzitních tradic, odstupující rektor
kromû pﬁedání úﬁadu také vyznamenal
nûkteré akademické pracovníky pamûtními medailemi. NejdÛleÏitûj‰í souãástí
slavnostního obﬁadu bylo tradiãnû pﬁedání univerzitních symbolÛ, jimiÏ jsou
starobylé rektorské insignie, a sloÏení
slibu nového rektora. Nov˘ rektor pﬁevzal peãetidlo univerzitní obce, jeÏ je
symbolem univerzity jako instituce
tohoto státu a zároveÀ symbolem v‰ech
práv univerzitû státem svûﬁen˘ch a propÛjãen˘ch. Dal‰í z rektorsk˘ch insignií je
Ïezlo, jeÏ symbolizuje pravomoc nad
celou akademickou obcí univerzity.
Rektor pﬁijímá také klíã jako znamení
správy v‰eho majetku a jmûní univerzity
jemu svûﬁen˘ch a prsten, jenÏ pﬁedstavuje pouto s celou univerzitní obcí. Nov˘
rektor pﬁevzal i zlatou medaili na ﬁetûzu
jako v˘raz dÛstojnosti. Pronesením slibu
„Spondeo ac policeor“ se dvûma prsty
pravé ruky na Ïezle se nov˘ rektor zavázal, Ïe bude vÏdy podle svého nejlep‰ího
svûdomí a ze v‰ech sv˘ch sil hájit
v‰echna práva, jeÏ ze zákona tomuto
vysokému uãení náleÏejí.
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kteﬁí na transformaci prodûlali – a ti dnes
tvoﬁí jádro nezamûstnan˘ch a nespokojen˘ch obãanÛ.
Paul Wolfowitz (*1943) pÛsobí jako prezident Svûtové banky od bﬁezna 2005. Do
jejího ãela se dostal na návrh amerického
prezidenta George Bushe a na základû
neformální dohody, podle které je v ãele
Mezinárodního mûnového fondu Evropan
a ‰éfem Svûtové banky je Ameriãan.
Prioritami jsou pro Wolfowitze boj
s korupcí v africk˘ch státech i v samotné
Svûtové bance a pomoc rozvojov˘m
zemím.

Pﬁírodovûdecká fakulta
zahájila âesko-mongolskou
paleontologickou expedici
Pﬁírodovûdecká fakulta ve spolupráci
s mongolsk˘mi partnery zahájila expedici
do dinosauﬁích lokalit v pou‰ti Gobi.
PÛjde pravdûpodobnû o nejvût‰í v˘zkum
v ãeské historii. Je naplánován na léta
2006–2009 a z vût‰í ãásti bude hrazen
z komerãních prostﬁedkÛ.V˘zkumníci plánují, Ïe budou kaÏd˘ rok kopat tﬁi mûsíce,
po zbytek ãasu pak analyzovat nálezy.
âesko-mongolská expedice bude kromû
samotn˘ch dinosaurÛ také studovat horniny, ve kter˘ch se kosterní pozÛstatky
nalézají, budou probíhat palynologické
a geochemické anal˘zy, které pomohou
rekonstruovat paleoprostﬁedí, klima
a jeho zmûny v ãase.

▼

▼

Prezident Svûtové banky
Paul Wolfowitz diskutoval
se studenty

FOTO: ARCHIV UK
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▼

Prezident Svûtové banky Paul Wolfowitz hovoﬁí se
studenty

Poslední únorov˘ den zavítal na pÛdu
Univerzity Karlovy prezident Svûtové
banky Paul Wolfowitz, aby diskutoval se
studenty za pﬁítomnosti rektora UK
prof. Hampla. Wolfowitz se zajímal o to,
jak vnímají studenti zmûny v ãeské spoleãnosti po roce 1989. „Byl jsem v Praze
uÏ v roce 1991 a mám pocit, Ïe dnes se
lidé daleko více dívají do budoucnosti,“
ﬁekl Wolfowitz. Studenti mu v‰ak pﬁipomnûli, Ïe v na‰í spoleãnosti existují i lidé,

Básník Enzensberger nav‰tívil
Filozofickou fakultu UK
V bﬁeznu nav‰tívil Filozofickou fakultu spisovatel Hans Magnus Enzensberger
a zamûﬁil se na vztah politiky a literatury.
Pro Enzensbergera je typická v˘bojnost
proti patologick˘m jevÛm ve spoleãnosti:
válce, hladu, pl˘tvání a poÏivaãnosti. Je
znám jako bﬁitk˘ kritik, kter˘ se vyjadﬁuje
k morálním i politick˘m problémÛm. „Já
osobnû ‰katulkování nemám rád. Podle
mého názoru je básník v‰eÏravec, kter˘
nic nevynechá: vûdu, lásku, pﬁírodu, politiku… NesnaÏím se b˘t odborník. Politika
je souãást Ïivota, v‰ichni jsme jí zasaÏeni,
aÈ chceme, nebo ne,“ ﬁíká autor nové
sbírky poezie Jed – Das Gift, kterou
v Praze pﬁedstavil.

▼

Geografie slaví
150 let
V roce 1856 se stal prvním docentem
geografie na PraÏské univerzitû Jan
Ka‰par Palack˘, syn nejv˘znamnûj‰ího historika a politika 2. poloviny 19. století
Franti‰ka Palackého. Sedmdesát let pak
pracovali geografové ve skromn˘ch podmínkách a omezovali se na regionální
a fyzickou geografii a dûjiny oboru. AÏ
zaloÏení Pﬁírodovûdecké fakulty UK
v roce 1920 znamenalo pro obor v‰e-
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nizaci Zubr a bûloruské redakci Radia
Svobodná Evropa. Dopis mimo jiné podepsali: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
(pﬁedseda
Akademického
senátu
Univerzity Karlovy), prof. Ing. Jan Royt
(Katolická teologická fakulta UK), prof.
MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc.
(Lékaﬁská fakulta UK Hradec Králové),
prof. PhDr. Pavel
¤íãan, CSc.
(Psychologick˘ ústav Akademie vûd âR),
prof. MUDr. Richard ·kába, CSc. (2. lékaﬁská fakulta UK), doc. ak. mal. Ivan ·pirk
(Pedagogická fakulta UK), doc. MUDr.
Petr Hach, CSc. (1. lékaﬁská fakulta UK),
a dal‰í. K dopisÛm se také pﬁipojily akademické senáty Husitské teologické fakulty
a Fakulty tûlesné v˘chovy a sportu UK.

FOTO: ARCHIV UK

▼

RNDr. Pavel Chrom˘, PhD., povaÏuje za otce zakladatele geografie na UK Jana Ka‰para Palackého

strann˘ rozkvût, kter˘ byl umocnûn po
pádu komunistického reÏimu v roce 1989.
Dnes je geografie jedním z kvarteta stûÏejních oborÛ na PﬁF UK. Pﬁi studiu je
kladen dÛraz na interdisciplinaritu, a jak
pﬁipomnûl dûkan Pﬁírodovûdecké fakulty
prof. RNDr. Pavel Kováﬁ, CSc., právû
postavení mezi tzv. tvrd˘mi (pﬁísnû exaktními) a humanitními obory vytváﬁí pro
absolventy ideální podmínky, aby se uplatnili na trhu práce – od státní správy
a samosprávy pﬁes nadnárodní instituce
(napﬁ. prodûkan PﬁF doc. RNDr. Vít
Vilímek, CSc., je ãlenem expertní skupiny
OSN, která se zab˘vá vyhodnocováním
druÏicov˘ch snímkÛ pro ochranu pﬁed
pﬁírodními katastrofami) po komerãní
instituce typu âeského statistického
nebo Hydrometeorologického ústavu.

▼

Akademick˘ senát a rektor
UK podpoﬁili bûloruské
studenty
âlenové Akademického senátu Univerzity
Karlovy v Praze podpoﬁili bûloruské studenty protestující proti reÏimu Alexandra

Luka‰enka. Univerzita Karlova nabídne
studentÛm, kteﬁí budou za úãast na opoziãních manifestacích vylouãeni ze ‰kol,
moÏnost dostudovat na UK. âlenové akademického senátu zároveÀ pﬁislíbili sv˘m
kolegÛm v Bûlorusku finanãní, materiální
i politickou podporu v jejich úsilí za
demokratizaci Bûloruska. S jejich dopisem
se plnû ztotoÏnil i rektor univerzity
prof. Václav Hampl. âlenové senátu se
také pokusili pﬁedat protestní dopis bûloruskému chargé d’affaires v âeské
republice Mikalaji Baryseviãovi, v nûmÏ ho
vyz˘vají k propu‰tûní bûlorusk˘ch obãanÛ
zatãen˘ch za úãast na manifestacích
v minul˘ch dnech. Pracovníci bûloruské
ambasády dopis odmítli pﬁijmout, senátoﬁi
jej proto na velvyslanectví zaslali po‰tou.
Oba dopisy byly s Ïádostí o dal‰í ‰íﬁení
zaslány následujícím organizacím: V˘boru
bûlorusk˘ch studentÛ v âR, Charta 97,
Bûloruskému centru Spoleãnosti âlovûk
v tísni pﬁi âT, o. p. s., Bûloruskému helsinskému v˘boru, spoleãnosti na ochranu
lidsk˘ch práv Viasna, opoziãnímu kandidátovi na prezidenta Alaksandru
Milinkeviãovi, mládeÏnické opoziãní orga-

Univerzita si pﬁipomnûla
658. v˘roãí svého zaloÏení
Nejstar‰í univerzita ve stﬁední Evropû si
poãátkem dubna pﬁipomnûla 658. v˘roãí
svého zaloÏení. Slavnostního shromáÏdûní,
které se pﬁi této pﬁíleÏitosti uskuteãnilo
v Karolinu, se zúãastnila ﬁada souãasn˘ch
i b˘val˘ch osobností univerzity, ale také
veﬁejného a kulturního Ïivota. Slavnostní
pﬁedná‰ky na setkání pﬁednesli rektor UK
prof.Václav Hampl a prof. Jiﬁí Pe‰ek z FSV
UK. „Vytvoﬁení podmínek pro dal‰í rozvoj
vûdy na Univerzitû Karlovû povaÏuji za
jednu z priorit mého pÛsobení ve funkci
rektora,“ ﬁekl jasnû prof. Hampl. Jednou
z nejdÛleÏitûj‰ích v˘zev blízk˘ch mûsícÛ
a let je pﬁitom pro univerzitu vytvoﬁení
Centra pro pﬁenos poznatkÛ a technologií
do praxe. „âím dál tím víc si uvûdomujeme, Ïe jiÏ nestaãí, aby vûdecké osobnosti
bádaly ve skleníkovém prostﬁedí sv˘ch
laboratoﬁí, ale Ïe je stejnû tak dÛleÏité
vûnovat se i prezentaci a pﬁenosu dosaÏen˘ch v˘sledkÛ do konkrétní praxe.“

▼

Bohemia Jesuitica 1556–2006:
Mezinárodní konference
Jezuité v âesk˘ch zemích
Ve dnech 25. aÏ 27. dubna probûhla
v Praze mezinárodní konference vûnovaná
pÛsobení jezuitÛ v ãesk˘ch dûjinách a kultuﬁe. Jejími poﬁadateli byli Katolická
teologická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze a âeská provincie Tovary‰stva
JeÏí‰ova. Konference, v jejíchÏ sedmi sekcích zaznûlo 120 pﬁedná‰ek ãesk˘ch
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Prof. dr. Pascal Cebollada SJ (Universitad Pontificia Comillas Madrid) pﬁi pﬁedná‰ce v sekci Ignaciánská spiritualita

Evropské kulturní konvence, aby pokraãovali v diskusi o vzdûlávání mladé generace
v otázce holocaustu a odkazu minulosti.
„Myslím si, Ïe toto téma na univerzitní

▼

Probûhla konference
Cesty ke spoleãnému svûtu
Dne 27. dubna 2006 probûhla k v˘roãí
tﬁiceti let od zahájení v˘uky prostorové
orientace zrakovû postiÏen˘ch v âR konference Cesty ke spoleãnému svûtu.
Konferenci poﬁádal Institut rehabilitace
zrakovû postiÏen˘ch UK FHS spolu
s V˘zkumn˘m ústavem práce a sociálních
vûcí pod zá‰titou námûstka ministrynû
M·MT, doc. RNDr. Petra Koláﬁe, CSc.,

FOTO: ARCHIV UK

i zahraniãních specialistÛ, pﬁipomnûla dvû
v˘znamná v˘roãí: 21. dubna roku 1556
dorazilo do Prahy prvních dvanáct jezuitÛ,
aby zde na pozvání pﬁedních ãesk˘ch
‰lechticÛ, pﬁedstavitelÛ církve i císaﬁe
Ferdinanda I. zaloÏili jezuitskou kolej; a dne
31. ãervence téhoÏ roku zemﬁel v ¤ímû
zakladatel jezuitského ﬁádu sv. Ignác
z Loyoly. Je nepochybné, Ïe tato velká
osobnost ovlivnila svou inkarnaãní teologií
katolickou religiozitu novovûku, a jí zaloÏen˘ ﬁád navíc záhy pÛsobil v˘znamnû
v celém spektru kulturního, intelektuálního a vûdeckého Ïivota a posléze
v˘znamnû zasáhl i do vzdûlanosti nekatolick˘ch zemí.Ve zkratce lze konstatovat, Ïe
v datu roku 1556 se v˘znamnû propojují
jak ãeské, tak svûtové dûjiny ãasného
novovûku.

pÛdu, a konkrétnû i na pÛdu této univerzity, patﬁí,“ uvedl rektor UK prof. Hampl,
kter˘ se diskusí rovnûÏ úãastnil. Semináﬁ
o holocaustu v âeské republice byl jiÏ
tﬁetím v poﬁadí. První se konal ve ·trasburku, druh˘ v Krakovû a Osvûtimi.
„Pokud jsme schopni dohodnout se na
minulosti, jsme schopni vyhnout se konfliktu v budoucnosti,“ uvedl na tiskové
konferenci Gunnar Maudt ze vzdûlávací
komise Rady Evropy. Mezi hosty úterního
fóra nechybûla ministrynû ‰kolství Petra
Buzková, místopﬁedseda vlády doc. Jiﬁí
Havel, úãastnil se i b˘val˘ prezident Václav
Havel. Rada Evropy organizuje spoleãné
diskuse a semináﬁe, kde se setkávají
pamûtníci druhé svûtové války a poﬁádají
se ‰kolení pro vysoko‰kolské profesory
pedagogiky. „Musíme nauãit mladé lidi
z rÛzn˘ch kultur Ïít pohromadû, pak ke
genocidám docházet nebude,“ uvedl
Gunnar Maudt.

▼

V Karolinu se diskutovalo
o holocaustu
V Karolinu se 25. dubna se‰li zástupci
zhruba tﬁiceti zemí Rady Evropy a zemí

4
FORUM

Semináﬁe o holocaustu se zúãastnili i ministrynû ‰kolství Petra Buzková, b˘val˘ prezident âR Václav Havel
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kter˘ pﬁedal Mgr. Pavlu Wienerovi, ﬁediteli
IRZP UK FHS, nejvy‰‰í resortní vyznamenání – medaili Ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy I. stupnû za vynikající práci v oblasti v˘uky prostorové
orientace a samostatného pohybu zrakovû postiÏen˘ch.
Poúnoroví exulanti se se‰li
nad knihou Rozchod 1948
KdyÏ Klement Gottwald oznámil
25. února 1948 dvûstûpadesátitisícovému
davu demonstrantÛ vítûzství komunistického puãe, odstartoval první vlnu
zat˘kání – pﬁedev‰ím lidí z ﬁad politick˘ch
oponentÛ, kteﬁí by mohli „revoluci“ ohroÏovat. „Bylo nezvratné, Ïe vítûzstvím
komunistÛ je programovû ohroÏena svoboda ﬁady politick˘ch protivníkÛ i cel˘ch
jejich rodin.“ (Rozchod 1948, s.13)
Studenti, novináﬁi, politici, dûlníci, na ãtyﬁicet tisíc lidí se rozhodlo radûji odejít do
exilu, neÏ aby sná‰eli pﬁíkoﬁí nového
reÏimu. „Opou‰tûli svÛj domov za okolností ãasto velmi dramatick˘ch.
V zavazadlovém prostoru automobilu, ve
stﬁe‰ním prostoru jídelního vozu, v lodním kufru ãi v útrobách nákladní lodi
plující po Labi aÏ do Hamburku, jak se to
podaﬁilo Ladislavu Feierabendovi.“
(Rozchod 1948, s.13) Po pûtapadesáti
letech dostali Pavel Kosatík s exulantem,
historikem a b˘val˘m redaktorem Rádia
Svobodná Evropa Petrem Hrub˘m nápad
vytvoﬁit sérii rozhovorÛ s osobnostmi
poúnorového exilu, z nichÏ je ﬁada spojena s Univerzitou Karlovou. Po
rozsáhlém hledání lidí po celém svûtû,
za pomoci Archivu UK a jmenovitû
dr. ZdeÀka Pousty vznikla kniha rozhovorÛ,
která byla na konci dubna pﬁedstavena ve
Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.

▼

Zlatá medaile Univerzity
Karlovy pro velikána
humanitních vûd
Dne 27. dubna byla za mimoﬁádné zásluhy
v oblasti humanitních vûd pﬁedána zlatá
pamûtní medaile Univerzity Karlovy profesoru Wolfgangu Iserovi, svûtoznámému
literárnímu vûdci, zakladateli kostnické
‰koly recepãní estetiky a prÛkopníkovi
nového oboru literární antropologie.
Profesor Iser pﬁijel do Prahy krátce pﬁed

FOTO: ARCHIV UK

▼

Prof. Wolfgang Iser pﬁebírá zlatou pamûtní medaili
UK

sv˘mi 80. narozeninami na pozvání Ústavu
anglistiky a amerikanistiky FF UK. Na
Filozofické fakultû proslovil dvû pﬁedná‰ky nazvané „Culture: A Recursive
Process“ a „Erasing Narration: Samuel
Becket’s Malone Dies and Texts for
Nothing”.

▼

Na UK probíhá cyklus
pﬁedná‰ek Absolvent
Do 31. kvûtna probíhají na pÛdû UK pﬁedná‰ky v rámci projektu Absolvent. Ten se
realizuje na Univerzitû Karlovû od roku
1998. Cyklus pﬁedná‰ek je zamûﬁen na
pﬁípravu absolventÛ UK pro praxi, doplnûní jejich znalostí a nûkter˘ch
specifick˘ch dovedností potﬁebn˘ch pro
vstup do práce. Základním cílem projektu
je pomoci studentÛm pﬁi úspû‰ném
nastartování profesní kariéry. Roãník
2006 reaguje na hodnocení minul˘ch roãníkÛ, které provedli jejich úãastníci. Je
v˘bûrem nejzajímavûj‰ích témat, která
byla studenty doporuãena k rozsáhlej‰ímu zpracování.

univerzit (EUA) Johnem Smithem akademici z ãesk˘ch i zahraniãních univerzit. Na
vûdu a v˘zkum chce Evropská unie v pﬁí‰tích sedmi letech vynaloÏit zhruba 54
miliard eur. Je to ménû, neÏ byl pÛvodní
návrh Evropské komise, ale zhruba o 60
procent více neÏ v letech 2000 aÏ 2006.
V minulém období mohly univerzity díky
projektÛm z tûchto penûz plnû uhradit
v‰echny pﬁímé náklady na v˘zkum a získat
je‰tû dal‰ích dvacet procent na pokrytí
tûch nepﬁím˘ch. Nyní podle návrhu získají
jen tﬁi ãtvrtiny pﬁím˘ch nákladÛ. „Bude to
tûÏké zejména pro univerzity z nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ, které nemají dostatek
zku‰eností s rÛzn˘mi alternativními
modely financování,“ ﬁekl Smith. Proto
asociace usiluje o to, aby vysoké ‰koly
mûly moÏnost po pﬁechodné období ãerpat aÏ 60 procent na náhrady nepﬁím˘ch
v˘dajÛ, jako je napﬁíklad budování infrastruktury laboratoﬁí nebo provoz budov.
Pokud se nepodaﬁí tuto zmûnu prosadit,
úãast univerzit z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ
na rámcovém programu bude podle
Smitha velice nízká. „Univerzity ze star˘ch
ãlensk˘ch zemí mají uÏ s financováním
sv˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ vût‰í zku‰enosti, dokáÏí také lépe vypoãítat peníze
spojené s pﬁím˘mi náklady,“ uvedl. Novou
formu financování je podle nûj tﬁeba je‰tû
promyslet tak, aby systém nebyl pro nové
zemû odrazující.

▼

Z EU moÏná odãerpáme
ménû penûz na vûdu
Také Univerzita Karlova by mohla mít
potíÏe pﬁi ãerpání penûz z evropského
rozpoãtu urãen˘ch na vûdu. V Karolinu
dne 5. kvûtna o novém rámcovém programu EU diskutovali se zástupcem
generální tajemnice Evropské asociace

FOTO: ARCHIV UK
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: Rozhovor

P RO F E S U R A N E S M Í B ¯ T T I T U L E M
N A RO Z L O U â E N O U
Rozhovor s prorektorem pro akademické kvalifikace, profesorem Mojmírem Horynou

Jak taková habilitace probíhá? Jak vypadá
návrh na habilitaci, kter˘ pﬁijde z fakulty?
Kandidátem vypracovanou habilitaãní
práci posuzují nejménû dva oponenti.
Hodnotící komise ve sloÏení dvou odborníkÛ z univerzity a tﬁí externistÛ (z jin˘ch
univerzit, vûdeck˘ch ústavÛ a ãasto
i z ciziny) posoudí dosavadní vûdeckou
a pedagogickou ãinnost uchazeãe
a v závûru (na základû hlasování) doporuãí ãi nedoporuãí jmenování docentem.
Posudky habilitaãní práce, zpráva hodnotící komise a pﬁílohy s odbornou
bibliografií uchazeãe, seznamem jeho
pedagogick˘ch aktivit, úãastí na konferencích a pÛsobení v zahraniãí apod. jsou pak
podkladem pro jednání vûdecké rady pﬁíslu‰né fakulty. Pﬁed ní kandidát obhajuje
svou habilitaãní práci, prosloví pﬁedná‰ku
a vyjádﬁí se k perspektivû svého vûdeckého a pedagogického pÛsobení. Dále
zodpoví dotazy poloÏené mu v diskusi, jeÏ
b˘vá ãasto velmi tvrdá. Vûdecká rada
fakulty rozhoduje tajn˘m hlasováním.
Schválené návrhy jsou postoupeny na rektorát, kde je znovu zkontrolována úplnost
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Jste prorektorem UK pro akademické
kvalifikace a to je nová prorektorská
pozice. Mohl byste ﬁíct, co v‰e máte
v popisu práce? Proã potﬁebují akademické kvalifikace prorektora?
Studuji a potom pﬁedná‰ím na kolegiu
rektora a na velké Vûdecké radû podklady
k habilitacím a profesurám. Máme sedmnáct fakult, a proto chodí habilitace
pomûrnû ãasto, je to rozsáhlá práce.
Dﬁíve ji zastával prorektor pro vûdu.
Rozdûlení vzniklo, protoÏe samotná
v˘zkumná práce narostla do té míry, Ïe
potﬁebuje vlastního prorektora. Já jsem
dostal to, co zbylo, a taky doktorské studium, ediãní ãinnost univerzity, záleÏitosti
historické komise, medaile a ãestné doktoráty. Nejvíce ãasu mi ale zaberou
habilitace a profesury.

podkladÛ a to, zda jejich údaje souhlasí
s kritérii pro pﬁíslu‰nou vûdecko-pedagogickou hodnost. Dále projednává
podklady kolegium rektora, a jsou-li kritéria splnûna, jmenuje rektor uchazeãe
docentem. Habilitace stejnû jako profesura není jenom ocenûní minul˘ch zásluh,
ale také start do budoucnosti. Je Ïádoucí,
aby fakulta poãítala s dal‰ím pÛsobením
novopeãeného docenta, aby to nebyl titul
„na odchodnou“. Profesury se pﬁedkládají
na projednání vûdecké radû univerzity,
kandidát v doprovodu dûkana a pﬁedsedy
hodnotící komise pak vystoupí na zasedání a rada rozhoduje tajn˘m hlasováním.
V˘sledek se postupuje na ministerstvo
‰kolství, které pﬁipraví jmenování, protoÏe profesory jmenuje prezident
republiky.

To zasedání je neveﬁejné?
Zasedání vûdecké rady mÛÏe mít hosty.
Pﬁedná‰ku si vût‰inou chodí poslechnout
kolegové, kteﬁí zároveÀ drÏí palce.
Dotyãn˘ mluví o tom, co badatelsky dûlá,
jaké má v˘sledky. Pro mû b˘vají velk˘m
záÏitkem tﬁeba vystoupení nûkter˘ch pﬁírodovûdcÛ nebo lékaﬁÛ. Nedávno jsem
zaÏil pﬁedná‰ku z fyziky nízk˘ch teplot,
coÏ je pro historika umûní naprosto odlehlá oblast, a ta byla tak poutavû,
srozumitelnû a brilantnû pﬁednesená, Ïe
jsem v duchu jásal, Ïe jsou na univerzitû
takoví lidé.
Jaká je praktická náplÀ va‰í práce?
V˘tahy a pﬁehledy se zpracují tady na
odboru pro vûdu a já to potom celé zase
pﬁeãtu, protoÏe pak na kolegiu rektora
musím b˘t schopen argumentovat, proã
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by dotyãn˘ mûl nebo nemûl b˘t jmenován. KdyÏ je nûjaké ﬁízení sporné, dá se na
pﬁíslu‰nou fakultu vûdût, co je tﬁeba doplnit a v ãem mÛÏe b˘t problém.

Kdybych se vám chtûl vlichotit do pﬁíznû
a rychle se habilitovat, co bych mûl napsat
do své práce? Na co bych se mûl soustﬁedit, aby se vám to zamlouvalo?
No, to se musí zamlouvat hlavnû oponentÛm a komisi! Je tu ﬁada habilitací, kter˘m
odbornû nerozumím. Podívám se, jak
vypadají posudky a reakce kandidáta pﬁi
zasedání vûdecké rady fakulty.
Jste profesorem dûjin umûní a autorem
mnoha publikací. Najdete si jako prorektor ãas na vlastní v˘zkumnou nebo
publikaãní ãinnost?
Jeden a pÛl dne v t˘dnu uãím. Pak dost
poctivû úﬁaduji tady. ZároveÀ se podílím
na dvou v˘zkumn˘ch zámûrech, ov‰em to
je v tuto chvíli práce na veãery a víkendy.
Ale tﬁeba se to úﬁadování ãasem nauãím,
budu ‰ikovnûj‰í a pÛjde mi to rychleji.
KdyÏ odcházel mÛj pﬁedchÛdce profesor
Klener, upozorÀoval mû, Ïe to není jenom
tahání ﬁetûzu a bﬁicha po Karolinu, Ïe je
té práce dost. Ptal jsem se, jak mohl stihnout bûhem dvanácti let napsat ãtyﬁi
velké monografie. Odvûtil, Ïe kaÏdá
monografie zabrala dvoje letní prázdniny.
Mou pracovní vytíÏeností trpí hlavnû mí
synové, se kter˘mi rád jezdím na kole.
Letos jsme se je‰tû nikam nedostali,
o prázdninách bych si ale takové tﬁi t˘dny
rád na‰el.
Jak vypadá vá‰ „klasick˘“ den?
KdyÏ neuãím, poﬁád ãtu. Pﬁicházím kolem
deváté a sedím tady tak do ‰esti. Pﬁesto
mám kaÏd˘ den pocit, Ïe jsem toho mûl
udûlat více, neÏ jsem stihl. Nejvíce ãasu mi
zabere ãtení posudkÛ a podkladÛ. âlovûk
cítí urãitou odpovûdnost k lidem, kteﬁí
vûdu zvolili za své povolání a nûjakou
práci odvedli. Byl bych nerad, kdybych je
nûjakou svou nepozorností nebo
neschopností se soustﬁedit po‰kodil.
Co vás na pozici prorektora nejvíce pﬁekvapilo?
Zcela upﬁímnû mû pﬁekvapilo, Ïe je to
velik˘ úﬁad. Jako svobodn˘ akademik jsem

byl vÛãi prorektorÛm nespravedliv˘ – té
práce je opravdu hodnû. Stát se najednou
úﬁedníkem, to je obrovská zmûna. Cel˘
Ïivot jsem nemûl pevnou pracovní dobu.
Tady ji principielnû taky nemám, ale ãlovûk tomu ãas vûnovat musí. Ale abych si
tahal úﬁad domÛ, to mû ani nenapadne,
protoÏe svÛj domácí psací stÛl chci mít
vyhrazen pouze pro vûdeckou práci.

KdyÏ jste pracoval v Ústavu pro rekonstrukce památkov˘ch mûst a objektÛ,
poﬁád jste cestoval. Nechybí vám to?
Já cestoval i v rámci práce na FF, podnikal
jsem cesty kvÛli ãlenství v památkov˘ch
komisích.Teì jsem to zatím naprosto pﬁeru‰il. Dûlám v‰ak konzultanta pﬁi opravû
benediktinského klá‰tera v Rajhradu, tam
bych je‰tû potﬁeboval nûco dodûlat, ale uÏ
jsem se s Otci benediktiny dohodl, Ïe tam
dojedu v létû, zÛstanu t˘den a v‰echno to
zvládneme.
Pﬁijedete na kole?
To asi ne, je to pﬁece jenom trochu
z ruky. 80 kilometrÛ sice bez problémÛ
ujedu, ale tohle je podstatnû dál. 190 do
Brna a pak je‰tû 30 do Rajhradu.
MÛÏete vyjmenovat tﬁi hlavní cíle, kter˘ch
byste chtûl, ﬁeknûme v horizontu jednoho roku, dosáhnout?
Termín jednoho roku je rozumn˘,
z mûsíce na mûsíc se ty vûci mûnit nedají.
První plán se samozﬁejmû t˘ká habilitací
a profesur. Profesor Klener vypracoval
obecná kritéria, která jsou velmi uváÏlivû
formulována. Teì jde o to, je‰tû podrobnûji ta kritéria definovat pro jednotlivé
typy oborÛ nebo jednotlivé fakulty.
Profesor Klener uÏ udûlal takov˘ doplnûk
pro umûlecké ãinnosti, protoÏe UK má
i obory, kde jsou zamûstnáni lidé umûlecky aktivní a jejich habilitace mohou b˘t
vázány na umûlecké v˘kony. Tﬁeba na
Pedagogické fakultû sbormistrovství,
v˘tvarná v˘chova, hudební v˘chova.
Nejsem Ïádn˘ revolucionáﬁ. Práce, kterou
profesor Klener udûlal, je velmi systematická a je rozumné na ni navázat.
Druhá vûc je otázka kritérií pro doktorské studium. PrÛbûh doktorského studia
z hlediska povinností a nárokÛ kladen˘ch
na doktorandy je na rÛzn˘ch fakultách

rÛzn˘. Já bych chtûl zjistit, co je pro doktorandy optimální. Opût naváÏu na svou
pﬁedchÛdkyni,
paní
prorektorku
Svobodovou. Ta iniciovala vypracování
znamenitého dotazníku, kter˘ navrhli
a zpracovali pan profesor Mare‰
z Lékaﬁské fakulty v Hradci Králové a pan
profesor Andûl z Matematicko-fyzikální
fakulty. V tomto dotazníku pﬁed dvûma
lety absolventi hodnotili své studium.
V˘sledky byly velmi zajímavé. A protoÏe
mezitím jiÏ pﬁibyly dal‰í tﬁi roãníky doktorandÛ, chtûl bych dotazník zopakovat,
udûlat si srovnání. Nejde o to, najít definitivní ﬁe‰ení, ale poskytovat námûty
a získávat zpûtnou vazbu od fakult.
Tﬁetí plán by mohl projít pomûrnû hladce.
Karolinum má ﬁadu nádhern˘ch prostorÛ.
Chtûl bych, aby historická komise, které
pﬁedsedám, vytvoﬁila kurátorskou radu
a aby tyto prostory mûly od pﬁí‰tího roku
pravidelné v˘stavní vyuÏití. Chtûl bych, aby
se lidi nauãili chodit na v˘stavy do
Karolina. A ne aby ‰li jednou za pÛl roku
kolem tûch prosklen˘ch prostor a ﬁíkali:
Hele, mámo, ono tam nûco visí, pojì se
tam podívat.

V rozhovoru pro t˘deník Reflex jste ﬁíkal,
Ïe vás cel˘ Ïivot bavil boj s papalá‰i. Vidíte
tohle jako jeho pokraãování?
Ne, to ne. Boj s úﬁedníky ministerstva kultury beru jako soukromou válku. Jedna
vûc se ale zmûnila. Za minulého reÏimu
boj s papalá‰i znamenal, Ïe kdyÏ jste se
ozval a nûco ﬁekl, oni na to reagovali.
Dneska je situace tûÏ‰í. I kdyÏ ﬁíkáte
rÛzné vûci, je to nûkdy, jako byste mlãel.
ProtoÏe máte svobodu cokoli ﬁíkat, ale
oni mají taky svobodu na to ka‰lat.
V projevu ke svému jmenování jste zmínil,
Ïe budete hledat síÈ moÏn˘ch kritérií pﬁi
posuzování „kvality“ oborÛ. U nûkter˘ch
fakult bude nutné tato kritéria teprve stanovit. Mohl byste pﬁiblíÏit tento cíl?
·lo opût o habilitace a profesury. Nûkteré
obory v rámci habilitací konstatují, Ïe
v jejich oboru nejsou ãasopisy s impact
faktorem (tedy ty, u nichÏ se mûﬁí
tzv. citaãní index – to, jak˘ dosah mají
v rámci odborné ãtenáﬁské veﬁejnosti, jak
mnoho se z ãlánkÛ v nich uveﬁejnûn˘ch
cituje v odborné literatuﬁe – pozn. red.)
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Neposuzuje se i pedagogická ãinnost?
To je dal‰í sloÏka. Uvádí se konkrétní
pedagogická ãinnost za jednotlivé roky.
Na fakultách jsou evaluaãní podklady
i pro to, kolik studentÛ se úãastnilo
a kolik dûlalo zkou‰ku. Uvádí se vedení
diplomov˘ch prací a vedení doktorandÛ.
Zvlá‰tû pro profesuru je vedení doktorandÛ velice dÛleÏité.
DÛleÏit˘m kritériem evaluace je poãet
absolventÛ doktorského studia u konkrétního adepta na profesuru. Co je‰tû
hraje roli?
Cel˘ provoz oboru. Jeho personální zaji‰tûní, poãet absolventÛ, jestli je tam dost
lidí na pln˘ úvazek, jestli vykazují podobné
kvality, jaké se zkoumají u habilitací.Tﬁeba
jeden z nejslavnûj‰ích oborÛ na FF UK je
egyptologie, v jejímÏ provozu ov‰em
naprosto pﬁevaÏuje v˘zkum. V˘uku otevírají jednou za pár let, coÏ je pochopitelné.
V evaluaci je faktorÛ hodnû a v˘chova
doktorandÛ je velmi podstatn˘m kritériem. ZáleÏí ale na oboru – máme
i takové, které doktorské studium akreditováno nemají.
Pﬁed tﬁemi lety jsem byl ãlenem komise,
která evaluovala univerzitu v Salcburku
podle kritérií Evropské unie. Podle nich se
sleduje materiální zaji‰tûní oboru, je-li
dostateãnû dotován místem a poãtem
ãtenáﬁsk˘ch míst v knihovnû. Musíte mít
v knihovnû Ïidle pro 40 % posluchaãÛ.
Sleduje se také poãet pﬁístupn˘ch poãítaãÛ na poãet studentÛ. Tûch musí b˘t
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Takové ãasopisy pﬁevaÏují v pﬁírodních
vûdách, v humanitních je jich podstatnû
ménû. Musíme tedy ohlas na vûdeckou
práci kandidáta posuzovat i jinak neÏ z hlediska impaktovan˘ch ãasopisÛ. Vykázat
poãet citací v pﬁírodních vûdách – to vám
poãítaã vyjede za minutu. KdyÏ jsem ale
jako historik umûní chystal svoji profesuru,
pro‰el jsem nûkolik renomovan˘ch knihoven a nikdo mi neporadil, jak se dává
dohromady citaãní index z humanitních
vûd. Nakonec jsem to ﬁe‰il tak, Ïe jsem po
pamûti hledal, co mi kdy poslal jak˘ vûdec
ze zahraniãí, kter˘ mû zmínil v poznámce
nebo se mnou polemizoval. U humanitních
oborÛ u nás je sestavit citaãní index dosud
skuteãnû velk˘ problém.

10 % poãtu posluchaãÛ, tedy aby si k nim
kaÏd˘ desát˘ mohl ve stejn˘ ãas sednout.
V knihovnû musí b˘t taky místo na pﬁírÛstky na dal‰ích deset let. O tom si zatím
mÛÏeme nechat jenom zdát.

PﬁibliÏují se ãeská evaluaãní kritéria nûjak
tûm evropsk˘m?
Pokud vím, nebylo dosud sjednocení provedeno, je to vûc budoucnosti. Je taky
pravda, Ïe v kritériích jsou nûkteré problematické
faktory. Pﬁi
evaluaci
v Salcburku jsem zaÏil „profesionální evaluátory“, kteﬁí mají pocit, Ïe svou práci
odvedli, kdyÏ po jejich odchodu nezÛstane na fakultû kámen na kameni.
PﬁijíÏdûjí a uÏ se tﬁesou pomy‰lením na to,
které obory by se daly spojit, a mají
v zásobû takové floskule jako tﬁeba
„synergick˘ efekt“. Do Salcburku pﬁijeli
dva takoví pánové s pﬁedstavou, Ïe se
v‰echny umûnovûdy spojí dohromady.
Ústav pro muzikologii a zároveÀ dûjiny
umûní je pﬁece nesmysln˘! Nakonec se mi
podaﬁilo je pﬁesvûdãit a ústavy zÛstaly dva
– to byl velk˘ úspûch.
Jak napﬁíklad hodnotit kvalitu práce teologick˘ch fakult? Dá se opût hodnotit jen
podle publikací?
Máme tﬁi teologické fakulty a na kaÏdé je
nûkdo, kdo je vûdecky mimoﬁádn˘.
Teologické ãasopisy nikdy impact faktor

nemají a nevím, jestli kdy mít budou. Ale
existuje i jiná forma mezinárodního
vûdeckého pÛsobení. Teì tﬁeba probûhla
velká konference ke 450. v˘roãí pﬁíchodu
jezuitÛ do âech. To se dot˘ká univerzity,
protoÏe v urãité dobû jezuité vedli teologickou a filozofickou fakultu. A nebyli to
jen knih hubitelé lítí, ale byla mezi nimi
i pûkná ﬁádka skvûl˘ch vûdcÛ. Mû zaujalo,
jak na tuto konferenci, poﬁádanou Katolickou teologickou fakultou UK, reagovala
veﬁejnost teologická, ale i historická.
Pﬁijelo pﬁes sto lidí z ciziny. I tohle je
doklad renomé a kvality teologick˘ch
fakult, které mají bohuÏel zatím málo
habilitovan˘ch lidí, pomûrnû málo profesorÛ a v ﬁadû oborÛ nejsou doktorské
programy, takÏe je tam je‰tû co dotváﬁet.

KdyÏ zmiÀujete mal˘ poãet habilitovan˘ch, netlaãí vás to trochu k tomu, abyste
schvaloval jako na bûÏícím páse?
To je právû to, v ãem se ãlovûk musí hlídat. Profesor i docent musí splÀovat
urãité nároky. Máte-li obor, kter˘ docenta
za kaÏdou cenu potﬁebuje, tak by se
k tomu ãlovûk mohl pﬁiklánût, ale já se
tomu bráním. ZachraÀovat obory za cenu
sniÏování kvality, to je cesta do pekel.
Zmûkãovat kritéria nebudu.
¤e‰íte nûjak disproporce mnoÏství profesorÛ na rÛzn˘ch katedrách?
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Ne. To je otázka fakult. O Filozofické
fakultû se jednu dobu ﬁíkalo, Ïe je to
fakulta asistentská – tam nûjaké pobídky
ze strany dûkana k pﬁípravám habilitací
byly. My mÛÏeme vyjít vstﬁíc tím, Ïe se
pokusíme co nejrychleji, ale objektivnû
projednávat zahájení jmenovacích ﬁízení,
a ne tím, Ïe budeme zavírat oãi a ﬁíkat:
Hlavnû Ïe mají nûjakého docenta.

Zmínil jste také nutnost vyuÏít nakladatelství Karolinum k vydávání univerzitních
reprezentaãních publikací. Velká ãást knih
má b˘t v angliãtinû. V jakém stádiu je
tento plán?
Na kolegiu rektora byl tento plán akceptován. Cílem je, aby nebyly vydávány
jenom dûjiny UK, ale aby mûl v typu
reprezentaãní publikace zastoupení kaÏd˘
v˘znamn˘ obor. Aby zahraniãní badatel,
kter˘ na univerzitu pﬁijede, nedostal

jenom soubor pohledÛ Prahy, ale kvalitní
monografii ze svého oboru v jazyce, kter˘
je schopen ãíst. U nûkter˘ch publikací
bych preferoval, aby vycházely ve dvou
mutacích.

Îertovná otázka na závûr: Za jak dlouho
se mohu stát profesorem, kdyÏ budu
opravdu pilnû pracovat?
Po magisterském studiu byste mûl absolvovat doktorandské. Tﬁi léta. A bylo by
dobré dostat se na chvíli do zahraniãí.
Docent by mûl, kromû dvaceti relevantních publikací, a to taky nenastﬁádáte za
dva roky, trvale uãit ãtyﬁi léta. A profesor
zase tﬁi roky po habilitaci na docenta.
TakÏe ta docentura je moÏná, kdyÏ to
budete brát hodnû fofrem, kolem tﬁiceti
a profesura nejdﬁíve kolem pûtatﬁiceti.
Ostatnû mladí docenti a profesoﬁi jsou
Ïádoucí. Profesura do dÛchodu ãlovûku

udûlá radost, ale pro instituci pﬁínosná
není.

Prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc.
Vystudoval dûjiny umûní na Filozofické
fakultû Univerzity Karlovy, studoval také ve
Vídni a ·t˘rském Hradci. KvÛli zákazu
pÛsobit ve ‰kolství nastoupil v roce 1972
do Státního ústavu pro rekonstrukce
památkov˘ch mûst a objektÛ v Praze.
V roce 1990 se vrací na univerzitu, vede
Ústav pro dûjiny umûní. Je ãlenem nákupních komisí Národní galerie a Severoãeské
galerie v Litomûﬁicích. Zab˘vá se pﬁedev‰ím
umûním baroka a 19. století, architektonick˘m v˘vojem Prahy a ochranou kulturních
památek. Je povaÏován za nejlep‰ího
znalce díla geniálního architekta 18. století
J. B. Santiniho.
Autor: redakce
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V ù D E C K Á â I N N O S T D O K TO R A N D Ò
Bohuslav Ga‰

Pﬁed ãasem jsem hovoﬁil bûhem zahraniãní konference s kolegyní z Finska
o tom, jak jde v˘zkum, a shodli jsme se:
„Je‰tûÏe máme schopné doktorandy!“
Ano, na v‰ech univerzitách se doktor‰tí
studenti úãastní podstatné ãásti vûdecké
a v˘zkumné práce. Doktorské studium
v dne‰ní právní úpravû existuje od
poãátku platnosti zákona ã. 111/1998 Sb.,
pﬁedtím se mu ﬁíkalo postgraduální
a je‰tû pﬁedtím kandidátské nebo také
vûdecká pﬁíprava. Do doktorského studia
se vÏdy hlásili ti nejlep‰í studenti, kteﬁí
neprahli po okamÏit˘ch finanãních poÏitcích a byli ochotni se protloukat studiem,
ãasto s manÏelkou a dítûtem, za pár tisíc
korun stipendia. Vede je k tomu touha
objevovat nové, nepoznané? A jaké mají
pro své studium podmínky?
Nakolik jsem mûl moÏnost poznat tﬁeba
pracovi‰tû Pﬁírodovûdecké fakulty na‰í
univerzity, podmínky nejsou tak ‰patné.Ve
velké vût‰inû jsou pracovi‰tû vybavena
velmi dobﬁe, v nûkolika pﬁípadech jsou na
svûtové úrovni. Pozoroval jsem pﬁímou
úmûrnost mezi úrovní pracovi‰tû a ochotou doktorsk˘ch studentÛ angaÏovat se
v tvrdé práci, po veãerech, o víkendech.
Studenti jsou dnes mnohem lépe jazykovû
vybaveni neÏ tﬁeba pﬁed deseti lety a mají
mnohem více sebevûdomí. Prací na renomovaném pracovi‰ti proniknou do
vûdecké komunity, nauãí se formulovat
my‰lenky a publikovat v˘sledky své práce.
To v‰echno jsou pﬁedstupnû pro získání
zajímavého a v˘jimeãnû dobﬁe placeného
zamûstnání. Ano, mnoho v˘znaãn˘ch svûtov˘ch firem, pﬁedev‰ím v takov˘ch
oborech jako biologie nebo chemie, pﬁijímá na svá v˘zkumná a v˘vojová
pracovi‰tû pouze nejlep‰í absolventy doktorského studia. A to nemluvím
o pozicích na univerzitách.
AÏ potud zní v‰e dobﬁe. Pﬁesto vidím
v systému ãeského doktorského vzdûlávání problémy. Jedním z nich je souãasná

v˘‰e doktorského stipendia, resp. finanãní
pﬁíjem, jak˘ mohou studenti získat. Je
jasné, Ïe z pûti ãi osmi tisíc korun stipendia se doktorsk˘ student pﬁece jen
dlouhodobû neuÏiví, zvlá‰tû má-li vlastní
rodinu. To je podle mého názoru hlavní
pﬁíãina, proã tak malá ãást doktorsk˘ch
studentÛ dokonãí svá zapoãatá studia. Na
na‰í univerzitû to je v prÛmûru pouze
kaÏd˘ tﬁetí student. To je v‰ak pl˘tvání,
a to jak ãástí Ïivota mladého ãlovûka, tak
i finanãními prostﬁedky z veﬁejn˘ch
zdrojÛ. Právû pomoc doktorsk˘m studentÛm v této situaci byl jeden z dÛvodÛ,
proã upravujeme pravidla Grantové agentury na‰í univerzity (GA UK). Od pﬁí‰tího
kalendáﬁního roku je koncipována jako
soutûÏ pouze pro doktorské (a zvlá‰È
nadané magisterské) studenty. Rozdûluje
se nemálo – 90 mil. Kã. SoutûÏ je zam˘‰lena
jako jak˘si trénink, kde si studenti mohou
vyzkou‰et budoucí práci v roli pﬁíslu‰níkÛ
vûdecké a v˘zkumné komunity. V˘zkum
a v˘voj, jak víme, sestává z velké ãásti ze
sepisování projektÛ a pﬁesvûdãování
nûkoho, kdo rozdûluje peníze (bohuÏel
vût‰inou ne své), o kvalitách projektu.
Oproti pﬁedchozím letÛm je podstatnû
zv˘‰en podíl, kter˘ mÛÏe b˘t z prostﬁedkÛ
GA UK vyplacen jako mimoﬁádné stipendium – pro studentského navrhovatele je
moÏné nav˘‰ení stipendia o 4 000 korun
mûsíãnû.
PﬁestoÏe doktorské studium je nejvy‰‰í
dosaÏitelné formální vzdûlání, po jeho
absolvování plnohodnotn˘ v˘voj mladého
vûdce ãi v˘zkumníka je‰tû není hotov. Je
nanejv˘‰ vhodné, aby se „otrkal“, tedy
získal dal‰í znalosti a zku‰enosti nûkde
jinde. V mnoha zemích k tomu slouÏí
tzv. postdoc pobyt – mlad˘ absolvent doktorského studia je‰tû po dobu nûkolika let
pracuje na jiné univerzitû nebo na ‰piãkovém v˘zkumném pracovi‰ti. Jeho plat pak
uÏ dosahuje dÛstojnûj‰ích parametrÛ. Je
velká ‰koda, Ïe souãasné pomûry v na‰í

zemi nijak nepodporují pﬁíliv pracovníkÛ
typu postdoc z jin˘ch zemí – a vlastnû ani
z jin˘ch ‰kol tohoto státu. Pﬁicházíme
o hodnû, pﬁedev‰ím o nové my‰lenky,
které se zrodily jinde a které by nás mohly
inspirovat. Místo toho pﬁijímáme jako nové
pracovníky na svá pracovi‰tû své vlastní
studenty.V˘stiÏnû se to naz˘vá inbreeding
(„inbreeding – to produce by the continued breeding of closely related
individuals“, takto je tento termín vysvûtlen v anglickém v˘kladovém slovníku). Jak
vûdí v‰ichni genetici, inbreedingem se
znásobují vrozené vady.
Univerzity a v˘zkumná pracovi‰tû v USA
jsou si dobﬁe vûdomy dÛleÏitosti postdoc
míst, míﬁí tam z celého svûta tisíce absolventÛ doktorského studia, i tûch na‰ich.
Îe by právû proto byly Spojené státy
technologickou velmocí a svûtovou ‰piãkou ve vûdû a v˘zkumu? Mluvil jsem
s nûkolika absolventy Pﬁírodovûdecké
fakulty, kteﬁí jsou na postdoc pobytu na
‰piãkov˘ch pracovi‰tích v USA. Nûkteﬁí
by se rádi po ãase vrátili, ale budou se
muset smíﬁit s tím, Ïe jejich plat spadne na
zlomek amerického... Tato situace bude
patrnû je‰tû dlouho pﬁetrvávat a bude do
znaãné míry závislá na ochotû na‰í zemû
podporovat v˘zkum a v˘voj.
TakÏe co vlastnû pudí mladé lidi na nejistou cestu doktorského studia, nejvy‰‰ího
vzdûlání a hlubok˘ch vûdomostí v daném
oboru? PﬁipusÈme, Ïe ãást z nich po
mnoha letech dosáhne v˘znaãn˘ch pozic
a vysokého platu ve vûdû a v˘zkumu, aÈ uÏ
v na‰í zemi, ãi jinde, aÈ uÏ na univerzitû, ve
v˘zkumném ústavu nebo v soukromé
firmû.
Stále si v‰ak myslím, Ïe je drÏí i ona vá‰eÀ
pro zkoumání nov˘ch, nepoznan˘ch
svûtÛ.
Autorem tohoto ãlánku je prof. RNDr.
Bohuslav Ga‰, CSc., prorektor UK pro
vûdu a tvÛrãí ãinnost.
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D O K TO R A N D I : V Î DY C K Y J E C O Z L E P · OVAT !
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Pravidelná rubrika DUEL je v tomto ãísle FORA nahrazena materiálem s názvem TRIAL. Proã? Slovo trial
naznaãuje, Ïe zpovídaní nebudou jako obvykle dva, n˘brÏ tﬁi. Navíc v˘znam slova trial velmi dobﬁe popisuje prÛbûh
doktorandského studia, o nûmÏ bude v rozhovoru ﬁeã zejména: trial je totiÏ pﬁekáÏková motokrosová dráha…

Zleva: Petr ·ustek, Jana Lokajová a Radvan Bahbouh

Jste interní, nebo externí doktorandi? A proã jste si vybrali právû
tuto formu studia?
Petr ·ustek, PF: Interní doktorandské
studium práv mi dává moÏnost vyuãovat,
coÏ mû baví, a to je nejdÛleÏitûj‰í dÛvod,
proã jsem si interní formu vybral.
Jana Lokajová, PﬁF: Já jsem interní studentkou Pﬁírodovûdecké fakulty UK.
Studuju fyzikální chemii, hlavní souãástí
mé práce jsou experimenty v laboratoﬁi.
Externí studium by bylo pﬁi ãasov˘ch
nárocích laboratorního v˘zkumu s jin˘m
zamûstnáním prakticky nesluãitelné.
Radvan Bahbouh, FF: Já uÏ jsem dostudoval. Byl jsem ale na rozdíl od kolegÛ
doktorandem externím. V dobû svého

studia jsem byl zamûstnan˘ na katedﬁe
psychologie na pln˘ úvazek jako asistent
a pﬁi‰lo mi hloupé pobírat od fakulty
dal‰í plat.
Jak sloÏité bylo dostat se na doktorandské studium? Pﬁi‰lo vám
v˘bûrové ﬁízení spravedlivé? Je
tûÏké dostat se do dal‰ího roãníku,
nebo doktorandsk˘ program
dokonãí kaÏd˘?
·ustek, PF: Na doktoranda se hlásí lidi,
kteﬁí se nûjak˘m zpÛsobem identifikují
s fakultou.Ta vazba se vypûstuje mnohem
dﬁív. Není to jako pﬁijímaãky do bakaláﬁe,
Ïe by se vybírali lidi podle testÛ. Vazba
musí b˘t dlouhodobûj‰í. Pﬁijímací zkou‰ky

jsou u nás na právech ústní a na interní
studium se berou skuteãnû jenom nûkteﬁí. Katedra musí vûdût, koho pﬁesnû si
vybrala. Studium není extrémnû nároãné,
primární cíl je disertaãní práce.To ostatní
je externalita.
Lokajová, PﬁF: Na na‰í fakultû je princip
podobn˘. Velmi záleÏí na vazbû ‰kolitele
a studenta, která se vytvoﬁí bûhem magisterského studia. ·kolitel poznává
schopnosti a zájem studenta o dan˘ obor
právû v prÛbûhu ﬁe‰ení diplomové práce.
Samotn˘ pﬁijímací pohovor je dÛleÏit˘,
svou roli v‰ak jistû hraje také pozitivní
reference z magisterského studia. Ale
‰anci dostanou i lidé, kteﬁí se hlásí
odjinud.
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Petr ·ustek

Bahbouh, FF: Není sloÏité se dostat.
Pokud jde o externí doktorandy, hodnû
záleÏí na kvalitû projektu. Je-li pﬁedstava,
Ïe by byl na katedﬁe dan˘ projekt nûkdo
schopen vést, je snaha uchazeãi vyhovût.
Interní doktorand, to je nûco jiného.
Pﬁesnû jak ﬁíkali kolegové.Tam je vhodné,
aby ãlovûk v nûjakém kontaktu s fakultou
byl, aby ho lidé znali a vûdûli, co od nûj
oãekávat.Ve vût‰inû pﬁípadÛ tolik nezáleÏí
na projektu, ale na tom, zda uÏ dﬁíve spolupracoval s katedrou.
Co tedy mají lidé dûlat, chtûjí-li
pokraãovat ve studiu jako doktorandi?
·ustek, PF: MÛÏete se tﬁeba stát
pomocnou vûdeckou silou, která je k ruce
ãlenÛm katedry. Mnû osobnû se jako pregraduovanému studentovi podaﬁilo získat
univerzitní grant, jehoÏ spoluﬁe‰itelé byli
ãlenové katedry. UÏiteãné jsou i zku‰enosti z akademického senátu, kde se
‰iroce zapojujete do akademického dûní.
Lokajová, PﬁF: Úãastnit se vûdeckého
Ïivota, ãíst ãlánky – ãlovûk se musí dobﬁe
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orientovat v konkrétní problematice.
Ov‰em vedle teorie je také tﬁeba prakticky bádat v laboratoﬁi. KdyÏ se ãlovûk
opravdu snaÏí, moÏnost dokonãení studia
se zvy‰uje.
Bahbouh, FF: UÏ toho moc nepﬁidám.
âlovûk by mûl mít nejenom dobr˘ prospûch, ale mûl by b˘t i bûhem studia
aktivní. B˘t „pomvûd“ nebo nûkdo, kdo se
snaÏí nad rámec své ãinnosti spolupracovat, publikovat, úãastnit se projektÛ.
Má vÛbec titul PhD. z ãeské univerzity váhu?
Bahbouh, FF: Titul PhD. z Univerzity
Karlovy váhu má. Ostatnû jako celá na‰e
univerzita. Na rozdíl od titulu magistr je
titul PhD. v‰eobecnû dobﬁe pﬁijímán. Tam
nastává kvalitativní skok.
Lokajová,PﬁF:V rámci âeské republiky se
v pﬁírodních vûdách stále je‰tû sly‰í na titul
RNDr., kter˘ dnes oznaãuje niÏ‰í úroveÀ
vzdûlání a získává se volitelnû po rigorózní
zkou‰ce, je‰tû pﬁed titulem PhD. Na na‰í
katedﬁe jsou dnes podmínky k získání titulu
PhD. srovnatelné se západním svûtem.

·ustek, PF: KdyÏ jsem byl v rámci
grantu na chvíli v PaﬁíÏi, ostatní studenti
z UK mi vyprávûli, Ïe tam jsou pﬁijímáni se
zvlá‰tními v˘sadami. To jsem neãekal. Ale
nedûlal bych si iluze. Zde bych odkázal
pﬁedev‰ím na svûtov˘ ranking jednotliv˘ch univerzit.
Vûnujete se i jiné ãinnosti neÏ práci
související s va‰ím studiem?
Lokajová, PﬁF: Víceménû jen práci
související s katedrou, v˘zkumu a pedagogické ãinnosti. Stíhám i nûjaké koníãky, ale
Ïádnou dal‰í práci nemám.
Bahbouh, FF: Pﬁed více neÏ deseti lety
jsem zaloÏil firmu, která je hlavním zdrojem m˘ch pﬁíjmÛ a zároveÀ z ní platím
i své projekty, takÏe neÏádám o granty.
S pﬁedná‰ením to jde skloubit docela
dobﬁe. Není to práce na osm hodin dennû
a ve firmû mÛÏu spoustu vûcí delegovat
na kolegy. ·lo to i v dobû, kdy jsem studoval, ale tehdy byla firma na vedlej‰í
koleji.
·ustek, PF: Kromû práce na kmenové
fakultû pﬁedná‰ím i na 2. a 3. lékaﬁské
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fakultû a na Fakultû humanitních studií.
Najít správné tramvajové spojení, kdyÏ
mám v jeden den tﬁi pﬁedná‰ky, b˘vá
nûkdy hodnû sloÏité.
Proã zÛstáváte na ‰kole a nevydûláváte velké peníze v praxi?
Lokajová, PﬁF: Pro mne je prioritou
vyuÏít nabídnuté pﬁíleÏitosti doplnit si
vzdûlání postgraduálním studiem, kaÏd˘
takové ‰tûstí nemá. Je to pro mne závazek. Peníze jsou samozﬁejmû potﬁebné,
samotn˘ odchod do praxe je v‰ak nezaruãí. Vy‰‰í dosaÏené vzdûlání ‰ance na
odpovídající místo na pracovním trhu
zvy‰ují. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se investice do vzdûlání jednou vrátí. KdyÏ se
rozhlíÏím po b˘val˘ch spoluÏácích, mají
dnes pﬁede mnou znaãn˘ finanãní náskok.
ZvaÏujete nûkdy odchod z doktorandského studia?
Lokajová, PﬁF: Já ne. Mû práce ve ‰kole
baví. Ale ãást kolegÛ se studiem konãí.
MoÏná je demotivují aktuální nezdary ve
vûdecké práci a dobrá nabídka zamûst-

nání, kdyÏ si navíc uvûdomí, Ïe ti, kteﬁí
skonãili v bakaláﬁi, uÏ dávno chodí do lépe
placené práce.
Bahbouh, FF: Díky firmû si vydûlám
tolik, kolik potﬁebuji. Zamûstnání na psychologii mi pﬁiná‰í jiné vûci neÏ peníze.
Práce se studenty je hodnû inspirující, nutí
mû posouvat se dál. âlovûk se nesmí ﬁídit
jenom tím, co mu vydûlává nejvíc penûz.
Pak poﬁád dokola opakuje to, co je
Ïádáno, a nepﬁem˘‰lí o vûcech zpÛsobem,
jak˘ se pûstuje na akademické pÛdû. Je
tam i jiné prostﬁedí, neÏ je potom v dravûj‰ím, obchodním svûtû.A navíc je to vûc
prestiÏní. MoÏná u mû hraje roli i snaha
dát studentÛm to, co jsme nedostali my.
·ustek, PF: To bych podtrhl a podepsal.
Pokud chcete b˘t dobr˘m uãitelem a vûdcem, musí vám fakulta dát prostor i pro
realizaci v praxi, protoÏe bez otevﬁení
praxe to nemá v˘znam.
Panuje mezi doktorandy velká rivalita a konkurence?
Lokajová, PﬁF: Rivalitu rozhodnû necítím. Obecnû si studenti snaÏí navzájem

pomáhat, i kdyÏ jim to vezme nûjak˘ ãas,
kter˘ by mohli vyuÏít jen pro sebe.
Atmosféra je inspirující, je to úplnû jiné
neÏ nûkde v praxi nebo v zamûstnání.
Bahbouh, FF: V Ïádné vût‰í skupinû lidí
nemÛÏe b˘t harmonie úplná.Ale v porovnání s ostatními kolektivy, které jsem mûl
moÏnost zaÏít, je na univerzitû prostﬁedí,
kde lidi hodnû spolupracují.Tu rivalitu lze
potom moÏná pozorovat aÏ u lidí, kteﬁí se
dostanou dál neÏ doktorandi.
·ustek, PF: Oddûlil bych nûkolik skupin.
Doktorandy, katedru celkovû a fakultu.
Akademické prostﬁedí je velk˘ skleník, ve
kterém se to musí míchat a docházet ke
tﬁenicím, ale v rámci doktorandÛ, alespoÀ
u nás na katedﬁe obãanského práva pod
vedením profesora Dvoﬁáka, jsou vztahy
velmi pﬁíjemné a pﬁátelské. Je to skoro
pﬁekvapivé vzhledem k tomu, Ïe se kaÏd˘
bude chtít ucházet o místo odborného
asistenta a ne na v‰echny se dostane.
Kdykoli jsem potﬁeboval pomoct, tak mi
kaÏd˘ pomohl, aÈ uÏ to byla v rámci
grantu profesorka Císaﬁová, vedoucí
katedry nebo pﬁímo dûkan.
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âemu konkrétnû se v rámci doktorandského studia vûnujete? Dostali
jste nûkdy nûjaká ocenûní za svoji
práci? Byli jste v grantov˘ch projektech?
Bahbouh, FF: Vûnuji se pﬁedev‰ím
metodû sociomapování, která umoÏÀuje
sledovat dynamiku sociálních systémÛ.
Tuto metodu rozvíjím jiÏ tﬁináct let a psal
jsem o ní i ve své diplomce, za kterou
jsem dostal Bolzanovu cenu. Jednou na
zaãátku jsem si Ïádal o grant a byl jsem
tím procesem opravdu zklaman˘. Posudky
byly tak rozporuplné, Ïe mi pﬁi‰lo, Ïe to
hodnotitelé ani neãetli. Tenkrát jsem se
zaﬁekl, Ïe si na rozvoj sociomapování
vydûlám sám. To jsem opravdu splnil,
vãetnû finanãních nárokÛ v˘voje softwaru
a patentov˘ch ﬁízení v USA, EU a dal‰ích
státech.
Lokajová, PﬁF: My se vûnujeme optimalizaci separaãních procesÛ, zkoumáme
pozadí metod, kter˘mi se od sebe rozdûlují nejrÛznûj‰í látky. Vedle participace na
dal‰ích grantech jsem pﬁímou nositelkou
grantu FRV·, kter˘ je urãen na pedagogické úãely. T˘ká se zavedení nové úlohy
pro separaãní procesy do praktik magisterského studia. Mimochodem napsat
grant, to je spousta práce, od které nûkdy
odrazují zku‰enosti kolegÛ ve vztahu
k transparentnosti a „spravedlnosti“
nûkter˘ch grantov˘ch agentur.
·ustek, PF: Pod transparentností procesu si kaÏd˘ pﬁedstaví asi nûco jiného. Já
myslím, Ïe práce Grantové agentury UK je
velmi dobrá. âinnost prorektorÛ pro
vûdu, b˘valého Klenera a souãasného
Ga‰e, byla a je kvalitní. Tady nás bota
netlaãí. Jako pregraduovan˘ student magisterského oboru jsem si zaÏádal o grant
a dostal ho, to by myslím jinde nebylo prÛchozí. SvÛj projekt jsem zamûﬁil na praxi.
Napsal jsem ho poctivû, obstaral jsem si
kvalitní spoluﬁe‰itele, pﬁinesl ho na ãisté
dlani a grant prostû dostal.Ta cesta je pro
kaÏdého stejná. V rámci GA UK vidím
jenom pozitivní pﬁístup.
V ãem cítíte nejvût‰í podporu va‰í
fakulty a v ãem by naopak mohla
pﬁidat?
Lokajová, PﬁF: OceÀuji svou fakultu
pﬁedev‰ím ve volnosti, kterou nám kon-
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krétnû na‰e katedra dává. PﬁestoÏe máme
pedagogické povinnosti, dá se najít ãas na
práci v laboratoﬁi a v˘zkumu celkovû.
Obecnû by bylo dobré pﬁilep‰it doktorandÛm finanãnû. Aby ze stipendia, které
dostáváme, bylo moÏné pﬁi na‰em vûku
a vzdûlání dÛstojnû vyÏít. Je to uÏ pﬁece
jen práce na úrovni plného úvazku. Ale já
osobnû jsem spokojená. Aktivní spolupráce na jin˘ch grantech a pedagogická
ãinnost mi pomáhá nav˘‰it základní stipendium, které je pro druh˘ roãník
interního studia 6500,- Kã.
·ustek, PF: V rámci studia mÛÏu taky
dûkovat za akademickou volnost. V ãem
pﬁidat? To je tak strukturální problém, Ïe
bychom tu mohli b˘t do zítﬁka. Na právech dostávám 5 000 ãistého, coÏ je tak
na kolej a telefon. Ale koneckoncÛ je to
moÏná dobﬁe, tlaãí to ãlovûka, aby dûlal
nûco v praxi, kde získává dal‰í zku‰enosti,
které mÛÏe vloÏit do akademické dráhy.
Lokajová, PﬁF: U nás v‰ak bohuÏel
praxe se ‰kolou skloubit nejde, brání
tomu jiÏ zmínûné nároky na experimentální práce.
Doktorandi jsou „vlajkovou lodí“
univerzity. Cítíte se tak? Co byste
vytkli univerzitû v pﬁístupu k doktorandÛm?
Bahbouh, FF: Bylo by dobré v rámci
univerzity trochu sladit nároky na doktorandy jednotliv˘ch oborÛ. Jsou oblasti,
kde jsou velmi nároãné poÏadavky na
publikace v zahraniãních uznávan˘ch
ãasopisech, jinde zase tlak na publikace
není. Mûlo by to b˘t trochu sjednocené,
aby se od ãlovûka s PhD. dal oãekávat
urãit˘ standard. Taky bychom se mûli víc
otevﬁít zahraniãí, tﬁeba formou jednorázov˘ch pﬁedná‰ek. Pﬁicestuje-li nûkdo na
konferenci, je dobré zároveÀ zaﬁídit, aby
vystoupil i na ‰kole.
Lokajová, PﬁF: Podporovala bych více
v˘uku jazykÛ a certifikované jazykové
zkou‰ky, které jsou dÛleÏité pro doktorandské studium, ale nûkteré katedry je
dnes uÏ nevyÏadují. Taky jsem pro ‰ir‰í
moÏnost stahování pln˘ch textÛ vûdeck˘ch ãlánkÛ z databází, to je pro na‰i práci
stûÏejní.
·ustek, PF: Pojmenování „vlajková loì“
bych nechal automobilkám. Ve vûcném

zámûru univerzity je sbliÏování fakult.
KdyÏ se ﬁekne univerzita, pro studenta to
znamená pouze vlastní fakultu. Chybí nám
pocit sounáleÏitosti. Jako v rozbouﬁeném
moﬁi, kde z jednoho ostrÛvku není vidût
na druh˘. Kdybych nedûlal grant, neznal
bych lidi z jin˘ch fakult. A tomu ﬁíkáme
univerzita.
Jste spokojeni s technick˘m
zázemím, které vám univerzita
poskytuje?
Lokajová, PﬁF: Ano. Dokonce u nás
nedávno do‰lo k vût‰í rekonstrukci veﬁejn˘ch prostor a pracoven, ale i laboratoﬁí.
Ve srovnání se zahraniãím se nemáme za
co stydût. Je to i tím, Ïe jsme nûkteré pﬁístroje získali od soukrom˘ch firem, pro
nûÏ dûláme ãást v˘zkumu. VÏdycky je co
zlep‰ovat, ale co nezbytnû potﬁebujeme
k v˘zkumu, to máme nebo to mÛÏeme
získat.
Bahbouh, FF: Na Filozofické fakultû
bude ideál vÏdycky pﬁed námi. To, co je
bezprostﬁednû potﬁeba, máme. Na
katedﬁe psychologie je totiÏ ﬁada kolegÛ,
kteﬁí díky sv˘m mimoﬁádn˘m aktivitám
a kurzÛm navíc získávají dal‰í peníze, a tak
jsme sobûstaãnûjsí.
·ustek, PF: V ministerském poﬁadníku
má Právnická fakulta koeficient jedna. To
znamená, Ïe by nám k vyuãování mûla staãit kﬁída a tabule. Techniky moc
nepotﬁebujeme. Jenom knihovnu – a ta
u nás funguje dobﬁe. Potﬁebuju taky multimediální místnost pro v˘uku a ta se na
právech dá najít.
Bahbouh, FF: My máme taky koeficient
jedna. A na oboru psychologie to v Ïádném pﬁípadû neodpovídá. Psychologie
potﬁebuje praxi. Musíte mít peníze na
exkurze, aby studenti získávali kontakt
s pracovi‰ti, která by za to mûla mít
finanãní kompenzaci. Ten koeficient je
nutné pﬁehodnotit.
Co by mûla univerzita dûlat pro to,
aby si udrÏela doktorandy jako uãitele i po konci jejich studia?
Myslíte, Ïe „startovací byty“, které
univerzita chystá, by mohly mladé
doktorandy pﬁilákat ke studiu?
·ustek, PF: SnaÏím se neb˘t pﬁíli‰ naivní.
Na startovací byty pﬁíli‰ nevûﬁím.Ale bylo
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by to moc hezké. DoktorandÛ je spousta
a bydlení je rozhodnutí kaÏdého jednotlivce. Já jsem spokojen˘, univerzita mi dává
v‰echno, co potﬁebuju.
Lokajová, PﬁF: Nûjaké startovací byty by
urãitû pomohly.Vím, Ïe ústavy nûco takového mají, ale netroufám si odhadnout, jak
by to mohl zorganizovat kolos jako univerzita. Urãitû by pomohla moÏnost
dostat peníze z grantov˘ch agentur nebo
z ãásteãnû vratn˘ch stipendií, aby mûl ãlo-

vûk moÏnost po postgraduálu pﬁejít na
vûdeckou dráhu. Právû tam je nejkritiãtûj‰í
bod – katedra nemá tolik penûz, aby
mohla hotového doktora pﬁijmout, a doktorand zase nemá prostﬁedky, aby sám
sebe financoval. Moderním trendem
nûkter˘ch pracovních skupin není si ãerstvého doktora udrÏet, n˘brÏ poslat jej na
zku‰enou do zahraniãí.
Bahbouh, FF: To je obecnûj‰í otázka: Jak
udrÏet kvalitní lidi na vysok˘ch ‰kolách?

Jedna cesta mÛÏe b˘t v kombinování toho,
Ïe ãlovûk dává nûco ‰kole a zároveÀ si
nûãím své v˘dûlky doplÀuje. Lep‰í by
samozﬁejmû bylo, kdyby se podaﬁilo
sehnat více mzdov˘ch prostﬁedkÛ a platy
byly srovnány s konkurenãními nabídkami
zvnûj‰ku. Teprve pak by mûli vysoko‰kol‰tí vûdci a pedagogové platy odpovídající
jejich odbornosti i schopnostem.
Autor: redakce

Mgr. Jana Lokajová (24)
Studovala V·CHT a Pﬁírodovûdeckou fakultu UK. Magistersk˘ titul získala na Katedﬁe fyzikální a makromolekulární chemie PﬁF UK. Je ve druhém roãníku doktorandského studia fyzikální chemie. Zab˘vá se optimalizací separaãních systémÛ.Tﬁi mûsíce strávila na studijním pobytu na
Farmaceutickém institutu Karl-Franzens Universität v rakouském ·t˘rském Hradci.
JUDr. Petr ·ustek (25)
Je v prvním roãníku doktorandského studia na katedﬁe obãanského práva UK.V magisterském studiu získal pﬁed tﬁemi lety jako hlavní ﬁe‰itel
grant GA UK. Zab˘vá se zejména standardizací souhlasov˘ch formuláﬁÛ a jejich zavádûním do nemocnic. Kromû pedagogického pÛsobení na
kmenové fakultû pﬁedná‰í právo také na 2. a 3. LF a FHS UK.
MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD. (36)
Vystudoval matematickou statistiku a teorii pravdûpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK, arteterapii na PedF JU a v‰eobecnou medicínu na 3. LF UK. UÏ pﬁi studiích zaloÏil vlastní firmu, která se zab˘vá psychologick˘m a matematick˘m servisem. Od roku 1995 pﬁedná‰í na
FF UK, kde také absolvoval doktorandské studium. Je autorem metody sociomapování.
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: Akademická kariéra

A K A D E M I C K É T I T U LY A H O D N O S T I N A
PRAÎSKÉ UNIVERZITù OD JEJÍHO
Z A L O Î E N Í D O RO K U 1 8 4 8
Ivana âornejová
Udílení akademick˘ch titulÛ, ãi podle
dobové terminologie akademick˘ch
gradÛ, patﬁilo mezi základní v˘sadní
práva univerzit uÏ od stﬁedovûku. Staré
univerzity, obecná uãení – latinsky studia
generale, obdaﬁovaly své studenty
a absolventy tûmito tituly po sloÏení pﬁedepsan˘ch zkou‰ek, ãasto museli adepti
doloÏit i svou úãast na pﬁedná‰kách
a disputacích.Tyto akademické tituly pak
mûly platnost v celém kﬁesÈanském
svûtû. Pokud bychom chtûli uÏít analogii
s dne‰ní situací, pak tehdej‰í graduovaní
nemuseli Ïádat o nostrifikaci svého
diplomu. Nejinak tomu bylo i na praÏské
univerzitû.
I kdyÏ se podmínky pro získání gradÛ
li‰ily na jednotliv˘ch fakultách, tzn. artistické (filozofické), lékaﬁské, právnické
a teologické, základní nomenklatura byla
stejná. NejniÏ‰ím stupnûm b˘val bakalaureát, bakaláﬁství. Bakaláﬁi artistické
fakulty byli pak napﬁ. povinni konat pﬁedná‰ky z urãit˘ch lehãích pﬁedmûtÛ,
diktovat pﬁedepsané spisy studentÛm
a pozdûji byli posíláni na rÛzné mûstské,
partikulární, ‰koly, kde vyuãovali mlad‰í
Ïáãky. Tak, jak to kdysi popsal historik
a beletrista Zikmund Winter v dílku
Nezbedn˘ bakaláﬁ, pﬁevedeném posléze
i na filmové plátno s nezapomenuteln˘m
ZdeÀkem ·tûpánkem v hlavní roli.
Bakaláﬁi z teologické fakulty museli na
moÏnost udûlení titulu ãekat aÏ ‰est let
(zatímco na artistické pouze rok a pÛl),
poté uÏ také mohli sami pﬁedná‰et.
Zvlá‰tním mezistupnûm, kter˘ se pak
v pozdûj‰ích letech nejvíce uplatÀoval na
bohosloví, byl licenciát. Jeho podstata
spoãívala v tom, Ïe kandidáti magisterského (mistrovského) gradu byli
pﬁedstaveni kancléﬁi – praÏskému arcibiskupovi, kter˘ mûl právo udílet grady,
a ten jim udûlil licenci, coÏ znamenalo
povolení pﬁedná‰et na univerzitû bez
jakéhokoliv omezení. Tomu je‰tû pﬁed-
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cházely magisterské zkou‰ky a disputace
a potom se licenciát mohl dostavit
k slavnostnímu aktu promoce, pﬁi níÏ mu
byly odevzdány odznaky mistrovského
dÛstojenství: biret, rukavice a prsten.
Nov˘ mistr musel poté nejménû dva
roky pﬁedná‰et na pﬁíslu‰né fakultû,
a stával se tak vlastnû profesorem. Ve
14. a je‰tû i v prvních desetiletích 15. století se ov‰em neuÏívalo termínu profesor,
ale mistr-regent, magister actu regens.
Nejspletitûj‰í situace byla na fakultû
bohoslovecké, která stála de facto na
pomyslném Ïebﬁíãku vzdûlanosti aÏ do
poloviny 18. století nejv˘‰e a kde celé
studium trvalo aÏ dvanáct let.
Bakalaureát tu byl dokonce dvojí – niÏ‰í
neboli biblick˘ a vy‰‰í. Bohosloveck˘
licenciát udílel také kancléﬁ, ale aÏ po sloÏení zvlá‰tních zkou‰ek, a to jen tehdy,
pokud uchazeã dosáhl vûku alespoÀ 30
let. Nejvy‰‰í teologick˘ titul kﬁesÈanského svûta mohl uchazeã získat aÏ po
sloÏení dvou velk˘ch disputací. Pro tento
titul se sice uÏívalo téÏ termínu magistr,
ale záhy se vÏil termín doktor, jenÏ byl po
del‰í ãas spjat právû jen s teologií.
Pozdûji se roz‰íﬁil i na medicínu, práva
a nakonec i filozofii.
Principy, které byly dány akademické
obci uÏ krátce po zaloÏení a které
pochopitelnû odpovídaly úzu i na jin˘ch
evropsk˘ch univerzitách, pﬁedev‰ím na
tûch, které slouÏily Praze za vzor – univerzitách v PaﬁíÏi a Boloni, pﬁetrvaly
beze zmûn aÏ na práh husitské revoluce.
V udílení gradÛ se nic nezmûnilo
dokonce ani poté, co v husitsk˘ch bouﬁích zanikly v‰echny vy‰‰í fakulty
a v Praze zÛstala aÏ do roku 1622 pouze
fakulta artistická – filozofická. Pravidla
pro udílení titulÛ se sice nezmûnila, ale
promûnila se konfese promovendÛ i profesorÛ. PraÏská univerzita byla po témûﬁ
dvû století utrakvistickou – závaznou se
stala pﬁísaha na kompaktáta.

Po pﬁechodném a nadmíru bouﬁlivém
období let 1622–1654, kdy se praÏské
vysoké uãení ocitlo znovu v katolick˘ch
rukou a byly obnoveny v‰echny ãtyﬁi
fakulty, se trvalej‰ího správního uspoﬁádání
dostalo
univerzitû
po
tzv. univerzitní unii z roku 1654. Je‰tû tﬁi
roky pﬁedtím – roku 1651 – schválil
císaﬁ Ferdinand III. po vzoru vídeÀské
univerzity novou obligatorní pﬁísahu.
Jako se za utrakvistÛ pﬁísahalo na kompaktáta, nyní v‰ichni promovaní a noví
profesoﬁi
museli
pﬁísahat
na
Neposkvrnûné poãetí Panny Marie. Tím
byli z moÏnosti pÛsobit na univerzitû
vylouãeni napﬁ. dominikáni, kteﬁí tuto
pﬁísahu neuznávali. Neposkvrnûné
poãetí Panny Marie bylo pak uÏ ponûkud anachronicky dogmatizováno aÏ
v 19. století. Charakteristick˘m rysem
praÏské univerzity, která se od roku
1654 aÏ do roku 1918 (resp. 1920) naz˘vala Karlo-Ferdinandova, byl urãit˘
dualismus. Aã byla univerzita z právního
hlediska jednotná instituce, pﬁece se
li‰ily duchovní fakulty (filozofická a teologická), sídlící v Klementinu a ovládané
jezuity, a fakulty svûtské (právnická
a lékaﬁská), které nalezly své místo
v Karolinu.
DluÏno ﬁíci, Ïe udílení akademick˘ch
gradÛ i na tomto ranû novovûkém vysokém uãení navazovalo na tradici
stﬁedovûké univerzity. Ostatnû nikdy
nebyla suspendována práva a privilegia
starobylého Karlova uãení, aã se o tom
na poãátku rekatolizace uvaÏovalo.
TakÏe stále se udílel bakalaureát, licenciát a magisterium – doktorát, pﬁitom na
teologii i nadále trvala praxe dvojího
bakaláﬁství. Nejvy‰‰í titul se nejen na
bohosloví, ale i na dal‰ích vy‰‰ích fakultách naz˘val doktorátem. Mûnily se jen
pﬁedpisy pro zkou‰ky ke gradÛm. A jak
bylo pro barokní období typické, obﬁadnûj‰í a barvitûj‰í byly promoce – i nadále
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Diplom z roku 1837 potvrzující doktoru medicíny Josefu Hamerníkovi udûlení titulu doktor porodnictví

se dávaly odznaky spjaté s gradem, ale
obﬁad byl provázen hudbou, jásav˘m
zvukem trubek a hﬁmûním tympánÛ.
Novinkou byla povinnost vydávat obhájené teze a ob‰írnûj‰í disertace tiskem.
Dobové teze a disertace jsou ozvlá‰tnûny mnohoslovn˘m titulním listem,
dedikací mecená‰Ûm, vyjádﬁením úcty
panovnickému domu a pak skuteãností,
Ïe jméno profesora vedoucího studenta
ke gradu je uvádûno jako první a takov˘
profesor b˘vá ãasto v pozdûj‰ích bibliografiích uvádûn jako autor práce. MoÏná
Ïe by i mnozí na‰i souãasníci vyuãující na
vysok˘ch ‰kolách takovouto praxi uvítali
jako pﬁíspûvek k posílení vlastní prestiÏe.
Pﬁedná‰ející se uÏ od 17. století zásadnû
naz˘vají profesory. Profesoﬁi jsou spjati
se svou katedrou – stolicí a pro jejich
ustavování urãil panovník pﬁesná pravidla. Adepty navrhovala po zralé úvaze
sama univerzita, ale zatímco profesoﬁi na
svûtsk˘ch fakultách nemohli nastoupit
na svá místa bez autentického panovníkova schválení, jezuitské profesory na
duchovních fakultách císaﬁ a král jen formálnû stvrzoval.

Zásadní, hektické a nepﬁíli‰ dlouho trvající zmûny pﬁinesly jako v‰ude
v podunajské monarchii tereziánsko-josefínské reformy. Následné období
franti‰kovského
reÏimu
náleÏelo
k dobám nejhlub‰í nesvobody v cel˘ch
dûjinách na‰í alma mater (pochopitelnû
je pﬁedãila je‰tû nacistická perzekuce
a pak i komunistick˘ útlak). Zásadní
zmûny pﬁinesl i v‰eobecn˘ studijní ﬁád
z roku 1784, kter˘ odstraÀoval a niãil,
spolu s jin˘mi opatﬁeními, ve‰keré zbytky
staré akademické autonomie. Je‰tû pﬁedtím Josef II. naﬁídil zru‰ení Pﬁísahy na
Neposkvrnûné poãetí Panny Marie, která
byla nahrazena konfesijnû neutrální slavnostní sponzí – sponsio solemnis, jeÏ se
v obmûnách opakuje aÏ do dne‰ních dní.
Bezpochyby nejvût‰í zmûnou bylo zavedení doktorsk˘ch rigorózních zkou‰ek
po vydání dal‰ího studijního ﬁádu,
napﬁ. na právech se od roku 1810 musela
skládat hned ãtyﬁi rigoróza. Vedle pﬁísn˘ch, tedy rigorózních zkou‰ek se
muselo je‰tû disputovat.V tûchto „pojosefínsk˘ch“ dobách také zanikají tituly
bakaláﬁské a licenciát je spjat jen s teo-

logy. Nejvût‰í akcent je poloÏen na titul
doktorsk˘, jehoÏ dosaÏení se zejména na
v‰ech tﬁech vy‰‰ích fakultách stává
doslova prestiÏní záleÏitostí.
Do fakultních pravomocí také tu více, tu
ménû mohou zasahovat i doktorské
sbory, které zastupují v‰echny doktory
graduované pﬁíslu‰nou fakultou a které
se stávají konkurencí sborÛ profesorsk˘ch, tedy shromáÏdûním v‰ech
aktuálnû pﬁedná‰ejících. S utuÏováním
státního centralismu se souãasnû i zpﬁísÀují pravidla pro jmenování profesorÛ,
jeÏ stále náleÏí panovníkovi. Není divu –
i dnes profesory v‰ech vysok˘ch ‰kol
z celé republiky jmenuje sám prezident.
Autorka ãlánku, historiãka doc. PhDr.
Ivana âornejová, CSc., se specializuje na ãeské a církevní dûjiny 16.–18.
století a dûjiny ãeského ‰kolství. PÛsobí
v Ústavu dûjin UK a v Archivu UK. Je autorkou monografií Kapitoly z dûjin praÏské
univerzity 1622–1733 a Tovary‰stvo
JeÏí‰ovo: Jezuité v âechách. Spolupracovala
na ãeské i anglické verzi Dûjin Univerzity
Karlovy.
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V ¯ VO J A K A D E M I C K ¯ C H T I T U L Ò
A HODNOSTÍ NA PRAÎSKÉ UNIVERZITù
P O RO C E 1 8 4 8
Jana Ratajová
Rozhodující v˘znam mûla pro organizaci
vysokého ‰kolství, a tím i pro akademické
tituly, léta 1848–1849. Vysoké ‰koly byly
ﬁízeny novû konstituovan˘m ministerstvem kultu a vyuãování, v jehoÏ ãele stál
od roku 1849 hrabû Lev Thun. Proto se
také reformám studia z roku 1849 ﬁíká
Thunovy reformy. Univerzita byla nadále
administrativnû ﬁízena státem, nicménû
mûla v˘razné samosprávné kompetence.
Také postupnû ustával tlak typick˘ pro
pﬁedbﬁeznovou dobu, kdy byla univerzita
chápána jako uãili‰tû pro státní úﬁedníky,
a naopak získávala stále více postavení
centra vûdeckého Ïivota. První zmûnou,
zavedenou jiÏ od zimního semestru
1848/49, byla reforma filozofick˘ch studií,
a tedy i organizace studijního Ïivota: dvoulet˘ filozofick˘ kurz, kter˘ byl základem
studia na v‰ech fakultách, byl oddûlen od
univerzity a stal se souãástí gymnázií (jako
tzv. lycejní tﬁídy). Vznikla tak „tradiãní“
osmiletá gymnázia. Filozofická fakulta tak
získala postavení fakticky rovnocenné
ostatním fakultám a jejím hlavním cílem se
stala v˘chova budoucích stﬁedo‰kolsk˘ch
uãitelÛ. Na konci roku 1848 vy‰el habilitaãní ﬁád, zavádûjící do akademického
prostﬁedí nov˘ prvek: tzv. soukromé
docenty. Uchazeãi o titul soukromého
docenta pﬁedkládali profesorskému sboru
pﬁíslu‰né fakulty doktorsk˘ diplom a habilitaãní spis (od roku 1873 v˘tisk),
profesorsk˘ sbor pak spis posoudil, pozval
uchazeãe k vûdeckému kolokviu a pﬁedná‰ce na zkou‰ku a poté v tajném
hlasování rozhodl o udûlení titulu soukromého docenta. Soukromí docenti mûli
právo pﬁedná‰et na univerzitû (bezplatnû)
a, coÏ byl hlavní dÛvod zavedení titulu,
z jejich ﬁad byli vybíráni noví profesoﬁi.
Profesory (ﬁádné i mimoﬁádné) vybíral
profesorsk˘ sbor, kter˘ urãil poﬁadí prvních tﬁí uchazeãÛ a tento návrh pak posílal
na ministerstvo. Profesora pak podle
návrhu ministra jmenoval panovník.
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Novou organizaci univerzity zavedl zákon
ze 30. 9. 1849, kter˘ zÛstal v platnosti s dílãími úpravami po dobu trvání podunajské
monarchie i v období meziváleãném
(s ãetn˘mi úpravami).Ve vedení univerzity
stál akademick˘ senát v ãele s rektorem,
v ãele fakult pak profesorské sbory
s dûkanem fakulty. Úloha doktorsk˘ch
sborÛ byla postupnû omezována, aÏ byly
zákonem z roku 1873 z univerzity vyãlenûny a staly se stavovsk˘mi a podpÛrn˘mi
organizacemi. Pﬁedpisy stanovily také profesorské platy a placení tzv. kolejného
(podle poãtu zapsan˘ch pﬁedná‰ek)
namísto zru‰eného ‰kolného. Dal‰ími
pﬁedpisy pak byly upraveny i studijní
a rigorózní ﬁády jednotliv˘ch fakult.
Doktorsk˘ gradus získávali absolventi po
sloÏení rigorózních zkou‰ek. Povinnost
pﬁedkládání písemné (disertaãní) práce se
v prÛbûhu doby na jednotliv˘ch fakultách
mûnila. Rigorózní ﬁád právnické fakulty
z roku 1872 stanovil jako podmínku pro
dosaÏení doktorátu tﬁi rigorózní zkou‰ky,
odpadla v‰ak povinnost doktorské disputace a písemné práce. Rigorózní ﬁád
lékaﬁské fakulty z téhoÏ roku zavedl
namísto star˘ch titulÛ (Med. Dr., Chir. Dr.,
magistr chirurgie, magistr porodnictví)
jednotn˘ titul MUDr., k jehoÏ získání bylo
zapotﬁebí sloÏit bûhem studia tﬁi rigorózní
zkou‰ky. Získání doktorského titulu bylo
nutnou podmínkou habilitaãního ﬁízení
(jen v prvních letech po roce 1848 byl ve
v˘jimeãn˘ch pﬁípadech doktorát odpu‰tûn
nebo nahrazen udûlením doktorátu ãestného), ale pro velkou ãást studentÛ ve
druhé polovinû 19. století (a vlastnû aÏ do
roku 1939) skládání rigorózních zkou‰ek
nutností nebylo. Vût‰ina studentÛ filozofické fakulty (tedy ti, kteﬁí poãítali
s dráhou stﬁedo‰kolského profesora) skládala po absolutoriu zkou‰ky pro uãitelství
na gymnáziích.
Na udûlování akademick˘ch hodností se
nezmûnilo nic ani po rozdûlení univerzity

na ãeskou a nûmeckou ãást roku 1882
a pﬁíli‰ se na nûm nepodepsal ani vznik
ãeskoslovenského státu, nepoãítáme-li
fakt, Ïe profesory místo panovníka nadále
jmenoval prezident a poãet udûlovan˘ch
titulÛ se roz‰íﬁil o titul RNDr. pro absolventy pﬁírodovûdecké fakulty, vzniklé roku
1920, a o tituly „kandidát theologie“
a „bakaláﬁ bohosloví“ pro absolventy
Husovy ãeskoslovenské evangelické
fakulty.
V˘raznûji se v 20. letech zmûnil rituál doktorsk˘ch promocí – do‰lo k jeho
„historizaci“. Pﬁi promocích uÏ nebyli
v talárech, tak jako v 19. století, pouze
pedelové, ale po vzoru renesanãních
odûvÛ byly vytvoﬁeny také taláry pro dal‰í
pﬁedstavitele univerzity (ti do té doby pﬁedávali diplomy ve fraku).
Zachován zÛstal institut slavnostních promocí pro vynikající studenty (ostatní
slavnostní placené promoce byly zru‰eny), pouze se promûnil z promoce sub
auspiciis imperatoris ve „slavnostní promoci ve velké aule“. Podmínkou pro tuto
promoci byla maturitní zkou‰ka s vyznamenáním, v˘born˘ prospûch pﬁi v‰ech
rigorózních zkou‰kách (i jejich ãástech)
a pﬁedpoklady pro vûdeckou práci.
Povinností kandidáta bylo kromû splnûní
jiÏ uveden˘ch podmínek je‰tû pronesení
pﬁedná‰ky v délce 20–25 minut a také
zaplacení promoãní taxy, nav˘‰ené oproti
standardu o náklady na slavnost (kam se
zapoãítávalo napﬁíklad vytápûní auly, zpûváci, úklid atp.). Od roku 1931 byl zaveden
institut „slavnostní promoce za úãasti
zástupce prezidenta republiky“. Podmínky
byly pro uchazeãe stejné jako pﬁi slavnostní promoci ve velké aule, ale tato
promoce se mohla na kaÏdé vysoké ‰kole
konat jen jednou bûhem akademického
roku. Kandidáty na tuto promoci schvalovalo na návrh akademického senátu
univerzity ministerstvo ‰kolství a národní
osvûty.
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Promoce v 11 hodin – z cyklu Mikolá‰e Al‰e 24 hodiny v Praze

Nejv˘raznûj‰ím zásahem do ãinnosti univerzity bylo zavﬁení ãesk˘ch vysok˘ch
‰kol po 17. listopadu 1939. Po kvûtnu
1945 se Ïivot na univerzitû zdánlivû vrátil
do pﬁedváleãn˘ch kolejí, ale jisté zmûny
ne‰lo pﬁehlédnout. Pﬁinejmen‰ím to byl
vût‰í vliv studentsk˘ch organizací na fungování vysoké ‰koly. Normou, která
organizaci vysok˘ch ‰kol zmûnila témûﬁ
k nepoznání, byl pak zákon o vysok˘ch
‰kolách z 18. 5. 1950. Zákon pﬁedev‰ím
likvidoval autonomii vysok˘ch ‰kol a novû
definoval jejich orgány. Zru‰en byl akademick˘ senát univerzity, vznikla rada
univerzity (pozdûji vûdecká rada).
Bohoslovecké fakulty byly vyÀaty ze
svazku univerzity. Základní organizaãní
jednotkou vûdecké a pedagogické práce
na fakultách se staly podle sovûtského
vzoru katedry, které sdruÏovaly pracovníky jednoho nebo nûkolika pﬁíbuzn˘ch
oborÛ. Doktorské tituly byly zru‰eny
a namísto nich byly zavedeny tituly „promovan˘ právník“, pﬁípadnû promovan˘
biolog, filolog, lékaﬁ apod. Diplomy byly
vydávány ve formû kníÏek.
Reorganizována byla struktura vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ: byli zru‰eni soukromí
docenti a mimoﬁádní profesoﬁi a zavedena kategorie odborn˘ch asistentÛ.
Struktura státem placen˘ch vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ vypadala nyní takto:
profesoﬁi, docenti, lektoﬁi, odborní asistenti, asistenti a odborní instruktoﬁi.
Podle sovûtského vzoru byly zavedeny
nové vûdecké tituly, které mohla od roku
1952 vedle novû zﬁízené âeskoslovenské
akademie vûd udûlovat i univerzita.

Jednalo se o tituly „kandidát vûd“ (CSc.)
a „doktor vûd“ (DrSc.). Se vznikem titulu
„kandidát vûd“ se objevila i nová
kategorie vûdeck˘ch pracovníkÛ –
tzv. vûdeck˘ch aspirantÛ (absolventÛ
fakult, kteﬁí po absolvování roãního aÏ tﬁíletého období, sloÏení kandidátské
zkou‰ky a obhájení kandidátské disertaãní
práce získávali titul CSc.)
Jak˘msi v˘razem zmûn, které probíhaly
v âeskoslovensku v 60. letech, je i nov˘
zákon o vysok˘ch ‰kolách z roku 1966,
kter˘ mj. znovu zavedl doktorské tituly
(titul MUDr. po absolutoriu lékaﬁské
fakulty, ostatní po rigorózních zkou‰kách
a obhájení disertaãní práce). UtuÏení
státní a stranické moci po roce 1968 mûlo
vliv i na chod univerzity. Stále vût‰í moc
získávaly stranické organizace, a to nejen
fakultní, ale také Mûstsk˘ v˘bor KSâ,
kter˘ projednával podklady pro udûlování
vûdeck˘ch a akademick˘ch hodností.
Poslední zbytky univerzitní samosprávy
odstranil zákon o vysok˘ch ‰kolách
z 10. 4. 1980. NejenÏe rektor i dûkani
fakult byli nadále jmenovan˘mi státními
úﬁedníky, ale zákon ﬁe‰il do nejmen‰ích
podrobností i záleÏitosti studia na vysok˘ch ‰kolách (vãetnû typÛ dílãích zkou‰ek,
klasifikace, moÏnosti opakování roãníku
apod.). Profesory mohl jmenovat prezident republiky bez pﬁedchozího ﬁízení
pﬁed vûdeck˘mi radami fakult, stejnû tak
ministr ‰kolství mohl jmenovat docenty
bez pﬁedchozího habilitaãního ﬁízení.
Doktorské tituly mohli získat absolventi
nejen po vykonání rigorózní zkou‰ky, ale
také za vynikající studijní v˘sledky.

Není proto divu, Ïe ihned po pﬁevratu
roku 1989 byl iniciován nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon. Ten vy‰el roku 1990 a ﬁe‰il
problematické udûlování akademick˘ch
titulÛ posledních let i se zpûtnou platností
(napﬁ. jmenovaní docenti mûli pﬁedloÏit
v urãitém ãasovém období kvalifikaãní
práci, jinak jim byl titul odebrán, apod.)
Pokud jde o akademické tituly, vysoko‰kolsk˘ zákon chtûl pﬁedev‰ím dosáhnout
paralelnosti titulÛ zahraniãních a ãesk˘ch.
Odstranil tradiãní tituly a zavedl pro
absolventy titul „magistr“ (Mgr.) a fakultativnû téÏ titul bakaláﬁ (Bc.), jen absolventi
studia lékaﬁství a veterinárního lékaﬁství
získávali tituly MUDr., resp. MVDr. Zru‰en
byl téÏ titul „kandidát vûd“. Studenti postgraduálního studia podle nového zákona
získávali po sloÏení rigorózních zkou‰ek
a obhájení doktorské práce akademicko-vûdeck˘ titul doktor – Dr. V souãasné
dobû je platn˘ vysoko‰kolsk˘ zákon
z roku 1998. Tento zákon proklamoval
zcela novou strukturu vysoko‰kolského
studia i akademick˘ch gradÛ. Zavedeny
byly na sebe navazující studijní programy,
po jejichÏ ukonãení získává absolvent pﬁíslu‰n˘ titul. Bakaláﬁsk˘ studijní program je
tﬁílet˘ a po sloÏení státní závûreãné
zkou‰ky (v jejímÏ rámci obhájí svou bakaláﬁskou práci) získává absolvent titul
„bakaláﬁ“ (Bc.). Magisterské studium
ukonãí absolvent státní závûreãnou zkou‰kou (spojenou s obhájením diplomové
práce), pak získá titul „magistr“ – Mgr.
(kromû studia lékaﬁství a veterinárního
lékaﬁství, kde je magistersk˘ program
ukonãen rigorózní zkou‰kou a udûlením
titulu MUDr., resp. MVDr.). Pokud absolvent magisterského studia sloÏí rigorózní
zkou‰ku a obhájí rigorózní práci, stává se
doktorem (v oblasti teologie existuje vedle
doktorátu teologie téÏ licenciát teologie –
ThLic.), pokud pak absolvuje doktorsk˘
studijní program a na závûr sloÏí doktorskou zkou‰ku a obhájí doktorskou práci,
získává vûdeck˘ titul PhD. (v oblasti teologie ThD.). Tituly „docent“ a „profesor“
zÛstaly v novém zákonû nezmûnûny.
Autorkou ãlánku je historiãka Mgr. Jana
Ratajová, která pÛsobí v Ústavu dûjin
Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity
Karlovy.
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Mojmír Horyna

Obnovení diplomu doktora medicíny po 50 letech prof. MUDr. Matûji Pe‰inovi roku 1937

Novodobé dûjiny Univerzity Karlovy lze
datovat od období osvícensk˘ch reforem
ve druhé polovinû 18. století. Tehdy
bûhem nûkolika desetiletí pro‰la organizace v˘uky i ﬁízení univerzity ﬁadou
bouﬁliv˘ch promûn, které posléze pﬁinesly omezení akademick˘ch svobod
a v˘razné posílení dohledu státu. Na
samotném konci tohoto období stabilizoval pomûry na pÛlstoletí studijní ﬁád
vydan˘ v roce 1804. Je‰tû pﬁed tím se
v roce 1802 ﬁízení fakult ujali studijní
direktoﬁi, fakticky vlastnû státní úﬁedníci
vykonávající dozor nad vyuãujícími.
Na uvolnûná místa profesorÛ byly vypisovány konkurzy, pﬁi kter˘ch se uchazeãi
podrobovali ústním a písemn˘m zkou‰kám. Písemné zkou‰ky mûly podobu
dvanáctihodinové klauzury, pﬁi které
museli kandidáti zpracovat pût obsáhl˘ch
odpovûdí na zadané otázky. Otázky urãovala dvorská studijní komise a v˘sledky
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posuzoval direktor spolu s komisí sloÏenou z profesorÛ pﬁíslu‰né fakulty.
Koneãné rozhodování bylo v rukou dvorské studijní komise, která ov‰em
nemusela pﬁihlíÏet k v˘sledkÛm zkou‰ek.
Vyuãující sbor – profesoﬁi ﬁádní i mimoﬁádní – byl plnû podﬁízen studijnímu
direktorovi. Od roku 1811 se vedle profesorÛ objevují i adjunkti – tedy ti, kdo se
mají pﬁipravovat na uãitelské pÛsobení
a jako asistenti pomáhat profesorÛm.
Na cestû k dne‰ním docentÛm
a profesorÛm
Dal‰í v˘znamnou zmûnu v udílení akademick˘ch hodností pﬁinesly univerzitní
reformy z let 1848–1850. Pﬁedpis vydan˘
19. prosince 1848 urãil podmínky pro
habilitaci docentÛ. Docenti nebyli povaÏováni za ﬁádné, státem ustavené uãitele,
mûli pouze povolení k vyuãování.V profesorském sboru mûli jenom poradní hlas.

Docenti mûli povinnost vypisovat jednu
pﬁedná‰ku v semestru a jejich práce
nebyla univerzitou honorována. Proto ti
z nich, kteﬁí nemûli v˘hled na brzkou profesuru, pﬁedná‰et pﬁestávali, ãímÏ ztráceli
i veniam docenti.
Postavení profesorÛ bylo zásadnû jiné. Pﬁi
obsazování uvolnûn˘ch nebo novû zﬁizovan˘ch univerzitních stolic mûly fakulty
právo podávat ministerstvu návrhy tﬁí
kandidátÛ v poﬁadí, které vyjadﬁovalo
preferenci sboru. Na základû v˘bûru
ministra byli pak profesoﬁi jmenováni
panovníkem. Stejnû jako pﬁi habilitacích,
i pﬁi profesorsk˘ch jmenováních se pﬁihlíÏelo k vûdecké práci uchazeãÛ. Jmenovaní
profesoﬁi mûli spoleãensk˘ statut vysok˘ch státních úﬁedníkÛ. Mohli svobodnû
hlásat své názory a sami si volili témata
pﬁedná‰ek. Nemohli b˘t beze svého svolení
propou‰tûni, pﬁekládáni
ani
pﬁedãasnû penzionováni. Byli vysoce
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respektovan˘mi osobnostmi i mimo univerzitu, v kulturním, spoleãenském
i politickém Ïivotû.
Od reforem v polovinû 19. století se ustálily tﬁi kategorie uãitelÛ na univerzitû:
profesorÛ ﬁádn˘ch a mimoﬁádn˘ch,
docentÛ a asistentÛ (placen˘ch nebo
neplacen˘ch). Tato strukturace pﬁetrvává
v podstatû aÏ dodnes, jenom s nûkter˘mi
zmûnami.Teprve v období první republiky
do‰lo k promûnû charakteru vûdecko-pedagogické hodnosti docent. Docentská
habilitace pﬁestala b˘t chápána jenom ve
smyslu „veniam docenti“ a stala se titulem
vyjadﬁujícím urãit˘ stupeÀ vûdecké
a pedagogické zpÛsobilosti. Jmenování získalo trval˘ charakter bez ohledu na to,
zda docent pﬁedná‰el, nebo nepﬁedná‰el;
titul neztratil svou platnost, ani kdyÏ jeho
nositel opustil akademickou dráhu.
TﬁístupÀová struktura
Tato tﬁístupÀová struktura akademick˘ch
kvalifikací platí i v souãasnosti. V zásadû
platí, Ïe místo odborného asistenta mÛÏe
zastávat pouze ãlovûk s ukonãen˘m úpln˘m vysoko‰kolsk˘m vzdûláním vãetnû
doktorského studia (Dr. nebo PhD.).
Vûdecko-pedagogické hodnosti docent
nebo profesor získává vûdec a pedagog na
základû své dal‰í práce. Obû sloÏky pÛsobení – tedy v˘zkum i v˘uka – jsou dÛleÏité
a kritéria pro jejich posuzování jsou
vypracována a dále zpﬁesÀována.
Univerzita se sv˘mi sedmnácti fakultami
a stovkami pûstovan˘ch a vyuãovan˘ch
oborÛ pﬁedstavuje jak z pedagogického,
tak z vûdeckého hlediska velice ‰irokou
‰kálu nejrÛznûj‰ích typÛ aktivit, které mají
velice rozmanité zpÛsoby prezentace
i rÛzné formy a média mezinárodní komunikace. Právû proto je Ïádoucí vypracovat
a pﬁípadnû transformovat kritéria posuzování kvality s ohledem na tuto
rozmanitost tak, aby bylo moÏno aktivity
i jejich v˘stupy vskutku pﬁimûﬁenû posuzovat. Je tﬁeba stanovovat kritéria
dostateãnû, ale zároveÀ ne pﬁehnanû
nároãná, aby získání akademické kvalifikace pro Ïádn˘ z oborÛ nebylo ani
nedostupné, ani snadné. Nízká nároãnost
v hodnocení zapﬁíãiÀuje vÏdy a nutnû úpadek a sniÏování kvality posuzované
ãinnosti.

V roce 2000 byla schválena rámcová kritéria pro habilitaãní ﬁízení a jmenování
profesorem platná pro celou Univerzitu
Karlovu. Byla vypracována na základû
platného znûní zákona ã. 111/1998 Sb.,
o vysok˘ch ‰kolách, a ¤ádu habilitaãního
ﬁízení a ﬁízení ke jmenování profesorem
Univerzity Karlovy v Praze. Shrnují tak
rámcové poÏadavky na uchazeãe ke jmenování docentem a profesorem a jsou
podkladem pro práci hodnotících komisí
i pro posuzování kandidátÛ vûdeck˘mi
radami fakult i univerzity.
Kritéria pro uchazeãe o habilitaci
a profesuru
V textu nemÛÏeme pﬁedstavit kritéria
v jejich úplnosti – jsou ostatnû kaÏdému
snadno dostupná v ti‰tûné i elektronické
formû. Jejich struktura vyjadﬁuje jasn˘
zámûr, aby kandidát prokázal jak pedagogickou zku‰enost, tak své vûdecké
schopnosti. Prvé je dokládáno souvislou
víceletou uãitelskou ãinností ve v‰ech formách studia, vedením bakaláﬁsk˘ch
i magistersk˘ch prací i úspû‰n˘m ‰kolením
doktorandÛ (to pﬁedev‰ím u profesur).
Nikoli nepodstatn˘m kritériem je i perspektiva dal‰ího pedagogického pÛsobení
kandidáta na Univerzitû Karlovû.
Základním dokladem vûdecké zpÛsobilosti uchazeãe o jmenování docentem je
pak kvalitní habilitaãní práce. Ta by mûla
b˘t skuteãnû zral˘m a objevn˘m vûdeck˘m v˘konem, vyrostl˘m z kandidátovy
soustavné vûdecké ãinnosti. Právû
poslední hledisko umoÏÀuje podat jako
habilitaãní práci soubor jiÏ ti‰tûn˘ch studií
v respektovan˘ch vûdeck˘ch ãasopisech
a sbornících, kter˘ je doplnûn nov˘m
komentáﬁem charakterizujícím celkovou
problematiku, kterou studie zpracovávají,
stav poznání i jeho promûny a v˘znam
pﬁedkládan˘ch studií v tomto kontextu.Ve
vztahu k habilitaãní práci je tﬁeba trvat na
tom, aby byly oponentské posudky zpracovány v˘znamn˘mi odborníky v pﬁísnû
objektivnû kritickém duchu. Úspû‰ná
obhajoba tvrdû oponované habilitaãní
práce je sama nepochybnû dokladem
vûdecké i diskusní (a tedy i uãitelské)
schopnosti kandidáta.
Pﬁedmûtem hodnocení posuzovatelÛ pﬁi
ﬁízení ke jmenování profesorem je pak

vûdecká osobnost samotného kandidáta,
jeho pÛsobení u nás i v zahraniãí
a v˘sledky jeho vûdecké ãinnosti a prÛbûh
i úspû‰nost pedagogické aktivity. Pro
poslední jsou dÛleÏit˘m kritériem
v˘sledky a rozsah v˘uky v doktorském
studiu.
Bez profesorÛ není univerzity
Na závûr si dovolím poloÏit a zodpovûdût
zdánlivû zbyteãnou otázku: Proã jsou na
univerzitû jmenováni docenti a profesoﬁi?
Univerzita a profesoﬁi pﬁece patﬁí odjakÏiva k sobû. Univerzita má vlastnû uÏ od
sv˘ch poãátkÛ dvû základní oblasti ãinnosti: vzdûlávání studentÛ a vûdeck˘
v˘zkum. Obojí je stejnû v˘znamné; kdo se
nepodílí na v˘zkumu ve svém oboru,
nemÛÏe vzdûlávat studenty na úrovni jeho
souãasného v˘voje a v duchu jeho aktuálních perspektiv. Jmenování docentÛ
a profesorÛ na základû vûdecko-pedagogick˘ch kritérií je dokladem toho, Ïe
univerzita má osobnosti schopné zaji‰Èovat studium na vysoké a z hlediska
aktuálního stavu poznání odpovídající
úrovni. Proto je pÛsobení profesorÛ
a docentÛ na daném oboru jednou z podstatn˘ch podmínek jeho akreditace, proto
jsou profesoﬁi a docenti ãleny oborov˘ch
rad doktorského studia.
Realizace nároãn˘ch a progresivních
v˘zkumn˘ch úkolÛ, veden˘ch v˘znamn˘mi
osobnostmi, je dÛleÏitá i z hlediska spolupráce s dal‰ími vûdeck˘mi institucemi
u nás i v zahraniãí. Úspûchy na poli
v˘zkumu opût zaji‰Èují moÏnost projektování a provádûní dal‰ích a nov˘ch úkolÛ
i jejich finanãní podporu z nejrÛznûj‰ích
zdrojÛ. Mimoto ãinnost v˘znamn˘ch
vûdeck˘ch osobností zakládá i váÏnost
a renomé univerzity ve spoleãnosti
vÛbec. Udûlení vûdecko-pedagogické
hodnosti je také v˘razem hodnocení
badatele i uãitele ze strany univerzity
i toho, Ïe univerzitní pracovi‰tû má zájem
na jeho setrvání a dal‰í práci.
Autor textu, prof. PhDr. Mojmír
Horyna, je prorektorem UK pro akademické kvalifikace. Pﬁedná‰í na Ústavu dûjin
umûní Filozofické fakulty UK a na Ústavu
dûjin kﬁesÈanského umûní Katolické teologické fakulty UK.
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: Akademická kariéra

H O S T U J Í C Í P RO F E S O ¤ I
N A U N I V E R Z I T ù K A R L OV ù

Titul
Bez titulu
Dr.
Prof. Dr. Jur.
Prof. MUDr.
Prof.
Prof. Dr. C.
Prof.
Prof. Dr. med.
Prof. RNDr.
Prof. Dr.
Doc. RNDr.
Prof. Dr.
Prof. RNDr.
Prof. PhDr.

Jméno
Martin
Wilhelm
Rainer
Richard
Michel
Christopher
Daniel
Claus-Frenz
Jiﬁí
Manfred Albert
Vlastimil
Herbert
Václav
Ivo
M.A.R.
Prof. Dr.
Adalbert J.
Prof.
Pavel
Dr.
Chang
Doc. Dr.
Georg
Prof. Dr.
David R.
Prof. Dr.
Wolfgang
Dr.
Kevin J.
Prof. Dr.
Jean
Prof. RNDr.
Milan
Ass. Prof.
Tomá‰
Dr.
George J.
Prof.
Joel D.
Prof. Dr.
Jan P.
Prof. MUDr.
Pavel
Doc. Dr.
Allan Bertel
Prof.
Svere O.
Prof., M.D.
Torello
Prof. MUDr.
Karel
Ass. Prof.
Kenneth L.
Prof.
William H.
Prof. MUDr.
Jiﬁí F.
Ass. Prof. Dr. med.
Urs
MUDr.
Pavel
Prof. MUDr.
Hanu‰
Prof.
Barbara Hall
Prof. Dr. med.
Eckhard
Prof. MUDr.
Josef T.
Prof. MUDr.
Jana
Prof. MUDr.
Stanislav
Prof. Dr.
Rainer
Prof. Dr. Dr. med.
Reinhard P.
Dr.
Harrie
Prof.
Jaques
Bez titulu
Norman
Dr. med. Dr. h. c.
Milhim Dawed
Prof. Dr. med. habil.
Rainer
Prof. Dr. med.
Franz
Prof.
Josef Petr
MUDr.
Zdenûk
Prof. Dr. med., habil. Dipl. Psych. G.W.
Prof.
Adolf
Bez titulu
Charles B.
Doc. MUDr.
Václav
Doc. Dr.
Jindﬁich
Prof.
Christoph
Prof. PhDr.
Kamil

Pﬁíjmení
Alda
Ansorge
Arnold
Balon
Billiard
Bremer
Callahan
Claussen
âíÏek
Dauses
Dlab
Ehringer
Fabian
Fi‰er
Freeman
Gail
Hamet
Han-liang
Herbeck
Holeton
Hromadka
Kaufman
Klastersky
Klima
Klíma
Kontoghiorges
Kopple
Kraus
Kuãera
Lassus
Lie
M. Lotti
Mar‰ál
McClain
McDowel
Mûsteck˘
Munzinger
Novotn˘
Papou‰ek
Partee
Petri
Prchal
Ra‰ková
Reini‰
Rienmüller
Rychlik
Sallman
Sarles
Sartorius
Sellmann
Schiele
Schimek
Skala
Slavík
Speierer
·tafl
Thaxton
Vojta
Wagner
Wanner
Zvelebil

Vûdecká hodnost
FRCP (C)
Dr. h. c.
MD

D.E.S
M.D., Ph.D.
DrSc.
M.D., F.R.C.S.
Dr. theol.
MD, Ph.DF., CSPQ, FRCP (C)
CSc.
PhD.
Dr. theol.

CSc.
PhD.
M.D.
Ph.D.
M.D., Ph.D.
M.D., Ph.D.
M.D.
M.D.
DrSc.
Ph.D.
M.D.
M.D.
CSc.
M.D., DERBH
MD., FRCPPsych
M.D.
DrSc.
DrSc.
D.M., FRCPCH
M.D., Ph.D.
CSc.
Ph.D.
M.D.
M.D.
D.E.S

Fakulta
1. LF
1. LF
PF
3. LF
1. LF
LFPl
1. LF
3. LF
MFF
PF
MFF
MFF
MFF
FF
1. LF
FF
1. LF
FF
3. LF
HTF
PF
1. LF
1. LF
LFPl
2. LF
LFPl
LFPl
1. LF
3. LF
LFPl
2. LF
2. LF
1. LF
2. LF
PﬁF
1. LF
2. LF
1. LF
LFPl
MFF
1. LF
1. LF
3. LF
3. LF
2. LF
1. LF
PﬁF
LFPl
3. LF
LFPl
LFPl
3. LF
2. LF
LFPl
1. LF
2. LF
PﬁF
2. LF
1. LF
1. LF
FF

Jmenován Rok udûlení
1.7.2002
2002
5.5.1994
1994
4.9.2000
2000
4.9.2000
2000
6.6.2005
2005
9.1.1995
1995
15.4.1996
1996
2.9.1996
1996
9.1.1995
1995
8.4.1999
1999
14.11.1994
1994
4.11.1996
1996
4.11.1996
1996
3.3.1997
1997
6.6.2005
2005
17.3.1997
1997
6.6.2005
2005
2.12.1996
1996
9.1.1995
1995
13.12.1999
1999
19.11.1997
1997
6.5.1996
1996
9.5.1995
1995
29.3.1999
1999
30.9.1996
1996
14.11.1994
1994
4.5.1998
1998
15.6.1998
1998
22.11.2004
2004
18.9.1995
1995
30.9.1996
1996
15.4.2002
2002
9.1.1995
1995
30.9.1996
1996
10.6.1996
1996
15.4.1996
1996
30.9.1996
1996
19.9.1994
1994
22.12.1997
1997
18.9.1995
1995
6.6.2005
2005
7.10.1996
1996
22.6.1998
1998
5.6.1995
1995
4.6.2001
2001
10.1.2000
2000
10.6.1996
1996
10.4.2000
2000
1.7.2002
2002
18.9.1995
1995
23.11.1998
1998
11.1.1999
1999
30.9.1996
1996
20.3.2000
2000
21.4.1997
1997
1.12.1997
1997
10.6.1996
1996
30.9.1996
1996
14.11.1994
1994
6.6.2005
2005
3.2.1997
1997
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: Akademická kariéra ve svûtû

K vûdecké kariéﬁe i ke studentskému Ïivotu dnes jiÏ nezbytnû patﬁí stáÏ v cizí zemi. FORUM UK oslovilo vûdce
a pedagogy Univerzity Karlovy, kteﬁí v zahraniãí dlouhodobû pob˘vali a jsou odborníky na danou oblast, aby
pﬁipravili ãlánky ilustrující vûdu, studium a pﬁedev‰ím získávání akademick˘ch titulÛ ve vybran˘ch zemích svûta.
Na následujících stranách se doãtete zajímavosti o akademick˘ch hodnostech a jejich získávání v zahraniãí, o promoãních
rituálech a uplatnûní vysoko‰kolákÛ ve vûdecké sféﬁe, o uznávání titulÛ dané zemû ve svûtû a mnoho jiného.
Jednotlivé státy jsme vybírali s ohledem na jejich atraktivnost pro vás, studenty a vûdecké pracovníky UK.

UZNÁVÁ EU âESKÉ ODBORNÉ KVALIFIKACE?
Zuzana Kunská

Legislativa a pravidla EU
pro uznávání kvalifikací
EU nemá u vût‰iny profesí pravomoc harmonizovat vzdûlávací systémy ani
kvalifikaãní poÏadavky ãlensk˘ch zemí.
Evropské právo proto aplikovalo metodu
vzájemného uznávání diplomÛ vydan˘ch
jin˘mi ãlensk˘mi státy.V‰eobecn˘ systém
uznávání diplomÛ pro regulované profese upravuje smûrnice ã. 89/48/EHS
z 21. prosince 1988 o uznávání univerzitních diplomÛ, udûlovan˘ch po minimálnû
tﬁech letech odborného vzdûlávání. Tato
direktiva se v‰ak net˘ká povolání, která
jsou pﬁedmûtem specifick˘ch smûrnic
(tj. neregulovan˘ch profesí, které jsou
ve státech EU uznávány automaticky).
V‰eobecn˘ systém uznávání diplomÛ byl
aplikován i na jiné profese smûrnicí
ã. 92/51/EHS z 18. ãervna 1992, jeÏ se t˘ká
v‰ech povolání a profesí nespadajících pod
specifické smûrnice a zahrnuje i profese
regulované ãleny soukrom˘ch asociací.

FOTO:WWW.UNI-JENA.DE

Systémy odborného vzdûlání se v rámci
Evropské unie v jednotliv˘ch ãlensk˘ch
zemích li‰í. Cílem EU v‰ak není tyto
systémy sjednotit, naopak jsou povaÏovány za souãást národní identity a kultury
jednotliv˘ch zemí. Oblast ‰kolství je plnû
v kompetenci vlád ãlensk˘ch státÛ Unie.
Systém vzájemného uznávání kvalifikací
a diplomÛ se v EU zatím uplatÀuje pouze
u tzv. neregulovan˘ch profesí. Spoleãn˘
evropsk˘ kvalifikaãní rámec by podle
eurokomisaﬁe pro vzdûlání, odbornou
pﬁípravu a mnohojazyãnost, Slováka Jána
Figeºa, mohl zaãít fungovat od roku 2008.

Pohled na hlavní budovu Universität Jena

Uznávání se zároveÀ roz‰íﬁilo i na vy‰‰í
vzdûlání v délce minimálnû jednoho roku.
Tﬁetí smûrnice ã. 42 z roku 1999
(1999/42/ES) upravuje profese hospodáﬁsk˘ch odvûtví bez ohledu na poÏadované
vzdûlání. Tyto smûrnice byly novelizovány
ﬁadou dal‰ích smûrnic (31994L0038,
31995L0043, 31997L0038, 32000L0005
a 32001L0019).
Základní pravidlo EU v oblasti uznávání
dosaÏené kvalifikace spoãívá v tom, Ïe
státnímu pﬁíslu‰níkovi ãlenské zemû,
kter˘ je plnû kvalifikovan˘ k v˘konu regulovaného povolání v jednom ãlenském
státû, lze jeho odbornou kvalifikaci uznat
v jiném ãlenském státû. Povolání je regulované,
pokud
právní
pﬁedpisy

pﬁíslu‰ného státu podmiÀují jeho v˘kon
pﬁesnû stanovenou odbornou kvalifikací.
Pﬁíslu‰n˘ kompetentní orgán v dané zemi
má zhruba tﬁi mûsíce na vyﬁízení Ïádosti,
pﬁiãemÏ v pﬁípadû jejího zamítnutí nebo
uloÏení dodateãn˘ch poÏadavkÛ má dan˘
orgán povinnost specifikovat dÛvody
svého rozhodnutí. Pokud je v‰ak odborná
pﬁíprava nebo oblast ãinnosti pﬁíslu‰ného
povolání v hostitelském ãlenském státû
podstatnû odli‰ná, mÛÏe se od Ïadatele
poÏadovat dÛkaz o praxi (absolvování
adaptaãního období pod dozorem kvalifikovaného pracovníka) nebo sloÏení testu
odborn˘ch schopností. Îadatel zpravidla
sám volí jednu z tûchto moÏností. DÛkaz
o praxi se vyÏaduje v pﬁípadû, Ïe je vzdû-
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Automatické a poloautomatické
uznávání
Vzájemné uznávání kvalifikací podle práva
EU je automatické pro povolání lékaﬁ,
zubní lékaﬁ, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinární lékaﬁ, farmaceut
a architekt, která spadají pod zvlá‰tní
(sektorové) smûrnice, protoÏe minimální
poÏadavky na vzdûlání a odbornou pﬁípravu potﬁebné k akceptaci byly jiÏ mezi
ãlensk˘mi státy harmonizovány. Uznávání
je automatické i pro právníky, kteﬁí vykonávají praxi s odborn˘m titulem ze svého
domovského státu – tento titul jim byl
udûlen na základû povolení vykonávat
praxi v domovském státû. EU automaticky uznává i odborné ãinnosti
ﬁemeslníkÛ, obchodníkÛ a farmáﬁÛ, kteﬁí
ukonãili pﬁíslu‰nou délku odborné praxe
v domácím ãlenském státû. U tûchto
povolání, tzv. neregulovan˘ch, staãí pﬁedloÏit pﬁeloÏen˘ diplom, pﬁípadnû jiné
doklady poÏadované konkrétním ãlensk˘m státem. Nebude se v‰ak
kontrolovat napﬁíklad to, které zkou‰ky
pracovník vykonal, nebo nevykonal.
Pokud vybrané povolání v daném státû
není regulované, zájemce má právo vykonávat ho stejnû jako státní pﬁíslu‰níci
ãlenského státu. Rozhodnutí o pﬁijetí
zahraniãního pracovníka závisí na potenciálním zamûstnavateli. Povolání, u nichÏ
je vzdûlání uznáváno automaticky, jsou
tedy ta, na jejichÏ náplni a délce studia se
ãlenské státy dohodly.V mnoha pﬁípadech
to nebylo jednoduché – napﬁíklad smûrnice pro architekty vznikala ãtrnáct let.
Pro ostatní povolání, napﬁ. pro inÏen˘ry,
rehabilitaãní pracovníky (a jiné doplÀkové
profese ve zdravotnictví), uãitele, úãetní,
daÀové poradce, designéry, urbanisty
a dal‰í profese, na které se vztahují smûrnice v‰eobecného systému uznávání
odborn˘ch kvalifikací, není uznávání
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lání nebo pﬁíprava Ïadatele minimálnû
o jeden rok krat‰í, neÏ se poÏaduje v hostitelském ãlenském státû. Naopak
zkou‰ka zpÛsobilosti se poÏaduje tehdy,
pokud jsou zji‰tûny podstatné rozdíly ve
vzdûlání. Po úspû‰ném splnûní dan˘ch
poÏadavkÛ má pracovník právo vykonávat
regulované profese ve vybraném ãlenském státû EU.

Astronomick˘ institut bonnské univerzity

automatické. Oznaãuje se jako tzv. poloautomatické uznávání, které spoãívá
v porovnání délky studia a obsahu vzdûlání na porovnatelné vzdûlávací instituci.
Zjistí-li se v délce studia rozdíl minimálnû
jednoho roku, absolventi si mohou tento
ãasov˘ deficit kompenzovat následnou
praxí. V pﬁípadû zásadních rozdílÛ
v obsahu vzdûlání si Ïadatel o uznání
bude moci vybrat mezi sloÏením zkou‰ky
a doplnûním kvalifikace praxí pod odborn˘m vedením (viz v˘‰e). Uznání vzdûlání
na základû získané praxe se t˘ká zejména
pracovníkÛ s niÏ‰í kvalifikací a zároveÀ
malého poãtu povolání, jako jsou napﬁíklad zedníci, maséﬁi, kadeﬁnice a jiné
osoby samostatnû vykonávající ãinnost
regulovanou Ïivnostensk˘m zákonem.
Musejí pﬁedloÏit doklad o vykonané praxi
ve svém domovském státû, pﬁiãemÏ délka
praxe je pﬁedepsaná pro jednotlivé kategorie pracovníkÛ.
Posledním z moÏn˘ch reÏimÛ je tzv. uznávání za úãelem v˘konu sluÏby. Turistu
z Itálie v Praze v pﬁípadû choroby nebo
zranûní mÛÏe v praÏské nemocnici o‰etﬁit jeho italsk˘ lékaﬁ nebo ho v jiném
pﬁípadû mÛÏe pﬁed ãesk˘m soudem
obhajovat italsk˘ advokát.Toto je v‰ak jen
zjednodu‰en˘ princip doãasného v˘konu
sluÏby.
Tyto principy pro uznávání kvalifikací platí
stejnû pro âeskou i Slovenskou repub-

liku a v‰echny ostatní ãlenské zemû EU.
DÛleÏité je ale to, Ïe diplomy udûlené
vzdûlávacími institucemi v tﬁetích zemích
uznání kvalifikací ve státech EU a ve státech EHP (EU, Norsko, Island,
Lichten‰tejnsko) nepodléhají. V takovém
pﬁípadû se postupuje podle uzavﬁen˘ch
bilaterálních dohod, pokud nûjaké existují. Evropské právo závaznû neupravuje
ani uznávání diplomÛ obãanÛ tﬁetích
státÛ. Na druhé stranû mají ale státy EU
povinnost uznat kvalifikace obãanÛ získané mimo EU nebo EHP, pokud uÏ byly
uznány v jiném ãlenském státû a pracovník má za sebou dva nebo tﬁi roky
odborné praxe.
Obãan âR se tedy nejprve musí rozhodnout, v kterém ãlenském státû chce
pracovat. Poté je tﬁeba zjistit, zda zvolené
povolání je, nebo není ve vybrané zemi
regulované. Pro v˘kon regulovaného
povolání jsou právními pﬁedpisy ãlensk˘ch státÛ stanoveny poÏadavky, jejichÏ
splnûní podmiÀuje v˘kon tohoto povolání (napﬁ. stupeÀ a obor vzdûlání, délka
praxe nebo zdravotní stav). Pﬁedepsané
poÏadavky se v jednotliv˘ch ãlensk˘ch
zemích li‰í, stejnû jako poãet regulovan˘ch
ãinností.
Informace
lze
získat u pﬁíslu‰n˘ch národních koordinátorÛ, jejichÏ seznam se nachází na
webov˘ch stránkách*.
ObãanÛm EU mÛÏe pﬁi uznávání kvalifi-
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Leteck˘ pohled na areál kolínské univerzity

kací a schopností pomoci tzv. Europass,
zaveden˘ v zemích EU a EHP poãátkem
roku 2005. Europass je první evropsk˘
souhrnn˘ doklad o vzdûlání a pracovních
zku‰enostech, kter˘ popisuje dosaÏené
kvalifikace, zjednodu‰uje transparentnost
kvalifikací a kompetencí, a zlep‰uje tak
profesní i studijní mobilitu na evropském
trhu práce. Europass tvoﬁí pût dokumentÛ: evropsk˘ Ïivotopis, jazykov˘ pas,
informace o mobilitû, dodatek k diplomu
(potvrzení o dosaÏeném univerzitním
vzdûlání) a dodatek k osvûdãení (informace
o
absolvovan˘ch
kurzech
a ‰koleních). Úﬁední vydání Europassu je
bezplatné a pouÏívání jednotliv˘ch dokumentÛ, pﬁípadnû celého portfolia je
dobrovolné. Obãané EU tedy mohou, ale
nemusejí tuto moÏnost vyuÏít. V âR
Europass vydává od bﬁezna 2005
Národní centrum Europass (více informací na www.europass.cz).
Jednotná hierarchie titulÛ
Uznání diplomu je závaznou podmínkou
pro uznání kvalifikace a toto uznání je
pak nutné pro v˘kon povolání v jakémkoli
státû EU. Uznávají se dnes v EU ãeské
akademické tituly? JiÏ jsme uvedli, Ïe
vzdûlávací politika nepodléhá harmonizaci na úrovni Unie, ale zÛstává

v kompetenci kaÏdého ãlenského státu.
EU uplatÀuje princip subsidiarity, takÏe
zodpovûdnost za obsah a organizaci
vzdûlání a systémÛ odborné pﬁípravy
spoãívá na jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech. Úlohou EU je doplnit a podpoﬁit
aktivity na národní úrovni. RÛzné akademické tituly udûlované ãlensk˘mi státy
dokonce povaÏuje EU za jejich národní
dûdictví. Z toho vypl˘vá, Ïe ãesk˘m i slovensk˘m absolventÛm vysok˘ch ‰kol
jejich tituly zÛstanou, ale aÏ po uznání.
Nûkteré na‰e tituly v západní Evropû
neexistují, existuje v‰ak jejich ekvivalent.
V takové situaci pracovník mÛÏe pouÏívat
buì svÛj pÛvodní titul (napﬁíklad Mgr.),
nebo jeho ekvivalent pouÏívan˘ v hostitelském státû (v tomto pﬁípadû MA).
Pokud jde o získané tituly, nejvût‰í zmûna
se po roz‰íﬁení EU dotkla zubních lékaﬁÛ.
V Unii si stomatologové po ukonãení studií pí‰í pﬁed jméno titul MDDr. – doktor
dentální medicíny – místo pÛvodního
ãeského MUDr. Kvalifikace zubních
lékaﬁÛ se tak odli‰uje od v‰eobecn˘ch
lékaﬁÛ.
Zmûnou pro‰el i systém vzdûlávání zdravotních sester. Zdravotní sestry, které
ukonãily klasické ãeské stﬁední ‰koly, si
musejí vzdûlání doplnit. Chtûjí-li pracovat
v ãlenské zemi EU, musejí absolvovat

program pﬁípravy v oboru v‰eobecná
sestra, kter˘ je koncipován jako tﬁíleté
pomaturitní studium. V EU se také
striktnû rozli‰uje mezi povoláním zdravotní sestra a porodní asistentka.
Rozdílnost titulÛ se v EU sice plnû akceptuje, obsah a délka studia by se v‰ak
nemûly li‰it. Lékaﬁ, veterináﬁ nebo architekt z jedné ãlenské zemû by mûl mít
pﬁibliÏnû tutéÏ vzdûlanostní úroveÀ jako
jeho kolega z jiné zemû. Jedním z hlavních
úkolÛ vzdûlávací politiky EU je proto
sjednocení systému vysoko‰kolského
vzdûlání. Velk˘ krok kupﬁedu v této
oblasti znamená dohoda pﬁedstavitelÛ
evropsk˘ch státÛ zodpovûdn˘ch za
vysoké ‰kolství z ãervna 1999, známá
jako BoloÀská deklarace o Evropském
prostoru vysoko‰kolského vzdûlání. Jejím
hlavním cílem je právû „pﬁijetí systému
snadno srozumiteln˘ch a porovnateln˘ch
titulÛ s cílem zv˘‰it moÏnost zamûstnávání evropsk˘ch obãanÛ a mezinárodní
konkurenceschopnost evropského systému
vysokého ‰kolství“.
Podle BoloÀské deklarace by mûly do
roku 2010 v‰echny ãlenské státy EU pﬁejít na jednotn˘ trojstupÀov˘ systém
univerzitního vzdûlání. Ve spoleãensk˘ch
vûdách tak napﬁíklad student získá první
titul po tﬁech letech studia (bakaláﬁ, Bc.).
Druh˘ titul obvykle získává po dvou dal‰ích letech studia (magistr, Mgr.) a tﬁetí
po dal‰ích tﬁech letech (doktor filozofie,
PhD.). Tento systém se zavádí i na ãeské
univerzity.
Vzájemné uznávání odborn˘ch kvalifikací
je pro ãlenské státy EU dÛleÏit˘m úkolem. Za reáln˘ termín lze povaÏovat rok
2008, nelze v‰ak vylouãit zavedení pﬁechodn˘ch období a v˘jimek v citliv˘ch
sektorech. Bezproblémové uznávání kvalifikací mezi ãlensk˘mi státy je jedním
z hlavních motorÛ profesní i studentské
mobility. A ta je v Evropské unii stále
velmi nízká.

Autorka ãlánku PhDr. Zuzana Kunská
je interní doktorandkou na Institutu mezinárodních studií FSV UK a ãlenkou Institutu
pro evropskou politiku EUROPEUM.

* http://evropa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
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Tomá‰ Dubûda

Pohled na budovu Institutu humanitních a sociálních vûd univerzity v Toulouse

Díky oficiálnû uvádûnému poãtu 92 univerzit a ãetn˘m dal‰ím vysok˘m ‰kolám je
Francie na pﬁedním místû mezi evropsk˘mi
zemûmi, pokud jde o nabídku vysoko‰kolského vzdûlání. Ve srovnání s âeskou
republikou se tento sektor vzdûlávání
dot˘ká vût‰ího procenta populace, neboÈ
vysoko‰kolské vzdûlání absolvovalo relativnû více FrancouzÛ neÏ âechÛ
a v souãasné dobû studuje na vysok˘ch ‰kolách rovnûÏ relativnû více FrancouzÛ neÏ
âechÛ (u nás 2,8 % z celkové populace âR,
ve Francii 3,3 % z celkové populace
Francie). Francie nabízí vût‰í ‰íﬁi rÛznû dlouh˘ch studijních programÛ a – jako i jinde –
zahrnuje instituce s rÛznû vysokou úrovní
v˘uky a v˘zkumu.
Nûkolik slov o historii
Stejnû jako jsou Oxford a Cambridge
emblémy britského vysokého ‰kolství,
honosí se Francie Sorbonnou – svou nejstar‰í univerzitou. Do na‰eho obecného
povûdomí se v‰ak je‰tû nedostal fakt, Ïe
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Sorbonna dnes není jedna, ale hned tﬁi.
Vezmûme ale vûci po poﬁádku: v roce 1257
byla zaloÏena kolej pro chudé studenty,
které se zaãalo ﬁíkal Sorbonne po jejím
zakladateli, Robertu de Sorbon; tímto
názvem se pozdûji zaãalo ﬁíkat celé paﬁíÏské
univerzitû, která vznikla jiÏ ve 12. století.
Patﬁí k nejstar‰ím evropsk˘m univerzitám
a od svého vzniku je v˘znamnou souãástí
francouzského veﬁejného Ïivota. Své sídlo
má na levém bﬁehu Seiny, v Latinské ãtvrti –
ta své jméno odvozuje od tehdej‰ího jazyka
vzdûlancÛ a církve. Je‰tû ve stﬁedovûku
vznikly i dal‰í francouzské univerzity,
napﬁ. v Toulouse ãi v Montpellier. Na konci
18. století pﬁi‰la Francouzská revoluce se
sv˘mi osvícensk˘mi ideály, ov‰em k univerzitám se zachovala dosti neosvícensky –
zru‰ila je. Hlavním dÛvodem byl pﬁetrvávající vliv církve. Místo nich bylo zaloÏeno
nûkolik tzv. grandes écoles, tedy laick˘ch
vysok˘ch ‰kol (polytechnika, vysoká ‰kola
prÛmyslová, ‰kola v˘tvarn˘ch umûní atd.),
z nichÏ vût‰ina existuje dodnes a podílí se na

„dvojkolejnosti“ francouzského vysokého
‰kolství. V následujícím století do‰lo
k obnovû univerzit, které se rozvíjely vstﬁíc
dal‰ímu kritickému okamÏiku: roku 1968.
V kvûtnu toho roku vyústil neudrÏiteln˘
stav francouzského vysokého ‰kolství
v mohutné celonárodní demonstrace, které
vedly k zásadním reformním krokÛm: univerzity získaly vût‰í samostatnost, jejich
vedoucí pracovníci zaãali b˘t voleni a akademické prostﬁedí se více otevﬁelo
vnûj‰ímu svûtu.Tehdy také do‰lo k „explozi“
kolosu zvaného Sorbonna, kter˘ se rozdûlil
na 13 men‰ích univerzit, z nichÏ tﬁi ve svém
jménu zachovaly název Sorbonne. PouÏití
samotného názvu Sorbonna tedy buì odkazuje do historie, nebo je nepﬁesné.
Univerzity a jejich diplomy
V nûkter˘ch evropsk˘ch zemích je pﬁijímání uchazeãÛ o studium na univerzitû
selektivní, v jin˘ch postaãuje k zápisu
maturitní vysvûdãení: do první skupiny
patﬁí napﬁ.Velká Británie, ·panûlsko a vût-
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‰ina nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU, do druhé
skupiny patﬁí vedle Nûmecka, Itálie a dal‰ích zemí i Francie. Podmínky pﬁístupu na
francouzské grandes écoles jsou v‰ak
oproti univerzitám pﬁísnûj‰í a poãet míst
omezenûj‰í. Není tﬁeba dodávat, Ïe grandes écoles svou kvalitou zastiÀují vût‰inu
univerzit a Ïe jejich absolventi mají lep‰í
vyhlídky na profesní uplatnûní; nabídka
oborÛ v‰ak není v obou typech vzdûlávacích institucí stejná. Mezi dÛsledky
zmínûné dvojkolejnosti francouzského
vysokého ‰kolství tedy patﬁí na jedné
stranû „elitáﬁství“ vybran˘ch prestiÏních
institucí, a naopak pomûrná benevolence –
kvantitativní i kvalitativní – vût‰iny univerzit. MnoÏství udûlovan˘ch diplomÛ není
v souladu s poptávkou na francouzském
trhu práce, a ne náhodou tak pronikl v˘raz
„pﬁediplomovanost“ do bûÏného slovníku.
Mezi stovkou nejlep‰ích svûtov˘ch univerzit podle Ïebﬁíãku ‰anghajské Jiao Tong
University (jistû ne jediného moÏného) se
nacházejí i ãtyﬁi francouzské vysoké ‰koly:
Université Paris 6 (41. místo), Université
Paris 11 (48. místo), Université de
Strasbourg 1 (82. místo) a École normale
supérieure de Paris (85. místo).
Je‰tû donedávna bylo pro francouzské
vysoko‰kolské studium – zvlá‰tû v humanitním zamûﬁení – typické velké mnoÏství
diplomÛ a valorizace pomûrnû krátk˘ch
úsekÛ studia. Napﬁ. dvouleté studium bylo
ukonãováno diplomem DEUG (Diplôme
d’études universitaires générales), po
absolvování 3. roku student získal diplom
zvan˘ licence, po 4. roku maîtrise a po
5. roku DEA (Diplôme d’études approfondies). Vzdûlávání tak bylo udíleno „po
kouskách“ a pro pﬁesnou charakterizaci
dosaÏené úrovnû se ãasto pouÏívala formulka typu „Bac+3“ (maturita a k tomu tﬁi
roky vysoké ‰koly). Tento stav byl zcela
nesrovnateln˘ s na‰ím vysok˘m ‰kolstvím,
kde dlouho platilo „buì celé studium,
nebo nic“. S postupem sjednocování vzdûlávacích systémÛ v Evropû a zvy‰ování

jejich prostupnosti si i francouz‰tí studenti
budou muset zvyknout na ménû vstﬁícné
podmínky: v nedávné reformû „LMD“
(Licence/Master/Doctorat) byl zaveden
tﬁístupÀov˘ model vysokého ‰kolství,
jemuÏ u nás odpovídají bakaláﬁsk˘, magistersk˘ a doktorsk˘ cyklus.
Studium, studentsk˘ Ïivot, mobilita
Oproti praxi na na‰ich vysok˘ch ‰kolách
klade studium na francouzské univerzitû
vût‰í dÛraz na samostatnost, která se projevuje mj. i v tom, Ïe tûÏi‰tû bakaláﬁsk˘ch,
magistersk˘ch i doktorsk˘ch zkou‰ek
spoãívá v samostatné práci zaloÏené na
studiu materiálÛ a vlastním v˘zkumu.
Vedle zvládnutí jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ
musí student prokázat schopnost vypracovat samostatn˘ projekt a obhájit jej.
Hlavní rozdíl v hodnocení v˘uky spoãívá
ve vût‰ím podílu písemn˘ch atestací.
Francouzsk˘ stát vytváﬁí studujícím
vcelku pﬁíznivé podmínky, a není to jistû
jen s vûdomím revoluãního roku 1968.
V pﬁípadû politick˘ch rozhodnutí, která se
dot˘kají studentÛ a jejich budoucnosti,
jsou i dnes univerzity pﬁipraveny reagovat
ihned a razantnû – to ostatnû souvisí
s pﬁísloveãnou náchylností FrancouzÛ ke
v‰em formám veﬁejn˘ch manifestací.
Stejnû jako u nás mají studenti ve Francii
k dispozici koleje, jejichÏ cena je úmûrná
kvalitû a ve vy‰‰ím standardu se pﬁibliÏuje
cenû trÏního pronájmu, a také husté sítû
dotovan˘ch menz, v nichÏ se místo
polévky servírují mnohem zdravûj‰í saláty.
Univerzitní studenti platí ‰kolné, ov‰em
jeho v˘‰e je pomûrnû nízká (v závislosti
na pﬁipravovaném diplomu orientaãnû
100–300 euro roãnû); název tohoto
poplatku navíc není ‰kolné, ale zápisné.
Jedním z hesel souãasného vysokého
‰kolství v Evropû je mobilita. Francouz‰tí
studenti se stejnû jako na‰i úãastní
napﬁ. v˘mûn v rámci systému Erasmus –
francouzsk˘ reÏisér C. Klapisch tento
fenomén v˘stiÏnû ztvárnil ve filmu
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PaﬁíÏ 16. bﬁezna 2006: studentské protesty proti
návrhu kontroverzního zákona o zamûstnávání
mlad˘ch pracovníkÛ

L’auberge espagnole (v ãeském pﬁekladu
Erasmus a spol.). Na úrovni doktorského
studia Francie propaguje tzv. doktorát
pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle), pﬁi nûmÏ student pracuje stﬁídavû
na dvou univerzitách – jedné francouzské
a jedné zahraniãní – a je odmûnûn dvûma
diplomy. Dal‰ím aspektem studentské
mobility, kter˘ navíc souvisí s v˘raznou
multikulturností Francie, je pﬁítomnost
velkého mnoÏství cizincÛ a FrancouzÛ
cizího pÛvodu na pﬁedná‰kách a semináﬁích. Francouzská republika spatﬁuje své
vzdûlávací poslání i za sv˘mi hranicemi
a neúnavnû ‰íﬁí „frankofonii“, tedy sdílení
francouzského jazyka a kultury.
Autor tohoto ãlánku Tomá‰ Dubûda, PhD.,
je odborn˘m asistentem Fonetického
ústavu Filozofické fakulty UK. Od roku
1995 absolvoval studijní i vûdecké stáÏe na
nûkolika francouzsk˘ch univerzitách. Je
ãlenem Mezinárodní fonetické asociace
a v˘boru Jazykovûdného sdruÏení âR.

BliÏ‰í informace najdete na webov˘ch stránkách:
Les 100 premières universités mondiales: http://management.journaldunet.com/repere/universites.shtml
EURYDICE – Information network on education in Europe: http://www.eurydice.org/
Les établissements d’enseignement supérieur: http://www.univ-paris7.fr/DPATED2/sf1.html
Enseignement supérieur: http://www.education.gouv.fr/sup/
Venir étudier en France: http://www.education.gouv.fr/int/venir.htm
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· PA N ù L S K É V YS O K É · KO L S T V Í
N A RO Z C E S T Í

Budova univerzity v Barcelonû

·panûlské vysoké ‰koly, veﬁejné i soukromé, se ﬁídí zákonem z roku 2001.Tento
zákon pﬁinesl do ‰panûlského vysokého
‰kolství hluboké zmûny, s nimiÏ se ‰panûlská spoleãnost dosud nevyrovnala.V tisku
neustále pokraãují polemiky o pozitivech
a negativech zákona, koncem minulého
roku se konaly manifestace jeho odpÛrcÛ
i pﬁíznivcÛ. Cílem tohoto ãlánku není pﬁínos zákona hodnotit, ale pﬁedloÏit
ãtenáﬁÛm základní informace o struktuﬁe
‰panûlského vysokého ‰kolství, absolventech a jejich titulech a o vûdeck˘ch
a pedagogick˘ch hodnostech zamûstnancÛ
‰panûlsk˘ch vysok˘ch ‰kol.
Novinky oproti minulému stavu, ãasto
kontroverzní, spoãívají zejména v zavedení
principÛ hodnocení, certifikace a akreditace studijních programÛ, a to
prostﬁednictvím instituce zvané Národní
agentura pro hodnocení kvality a akreditaci (Agencia Nacional de evaluación de la
calidad y acreditación). Jejím cílem je zajistit standardní hodnocení v˘uky i vûdecké
práce na vysok˘ch ‰kolách, transparentnost jejich ãinnosti, spolupráci mezi
jednotliv˘mi centry i soutûÏivost mezi
nimi. Na tomto základû má pak agentura
poskytovat co nejpﬁesnûj‰í informace stávajícím studentÛm, zájemcÛm o studium
i státní administrativû.
Vycházíme-li od pﬁijímacího ﬁízení, tento
zákon stanoví jako základní podmínku pﬁijetí maturitu na stﬁední ‰kole, ale vedle
toho umoÏÀuje jednotliv˘m vysok˘m ‰kolám a studijním programÛm, aby si podle
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sv˘ch potﬁeb stanovily dal‰í podmínky pro
pﬁijímání nov˘ch studentÛ. Tento poslední
bod pﬁedstavuje pro ‰panûlské vysoké
‰koly v ﬁadû pﬁípadÛ novinku a stává se
ãast˘m terãem kritiky jako prostﬁedek
omezující rovn˘ pﬁístup ke vzdûlání.
Zákon pﬁedpokládá zavedení tﬁí stupÀÛ
studia – bakaláﬁského (ãlenûného podle
jednotliv˘ch specializací na Diplomado
Universitario,
Arquitecto
Técnico,
Ingeniero
Técnico),
magisterského
(Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) a doktorského. O konkrétní podobû tûchto tﬁí
stupÀÛ i o titulech, které absolventi získají,
se opût vedou spory – podle informací
zejména z denního tisku i z kontaktÛ se
‰panûlsk˘mi kolegy se zatím jako nejpravdûpodobnûj‰í jeví model ãtyﬁletého
prvního cyklu a jednoletého cyklu druhého. Pokud jde o kreditní systém,
pﬁedpokládá se, Ïe první, základní cyklus
bude mít 180 aÏ 240 kreditÛ a bude podmínkou pro pﬁijetí do stupnû druhého
(máster), pro jehoÏ ukonãení bude
nezbytné, aby student dosáhl 300 kreditÛ.
Do poãtu kreditÛ nejsou zpravidla zahrnovány závûreãné ﬁízené písemné práce
a praxe. Systém má b˘t zaveden od 1. ﬁíjna
2007.
Absolventské tituly jsou v zásadû dvojího
druhu: tituly oficiální s platností na celém
území státu, které jsou uvedeny v tzv. katalogu oficiálních univerzitních titulÛ
a odpovídají obecn˘m principÛm pﬁíslu‰n˘ch studijních plánÛ schválen˘ch vládou;
a vlastní tituly univerzit a center vysokého
‰kolství, pﬁípadnû certifikáty z kurzÛ celoÏivotního vzdûlávání.
Zmûny akademick˘ch kvalifikací
Prvkem, kter˘ zavedl zmínûn˘ zákon, je
rovnûÏ rozdûlení vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ do dvou základních kategorií –
tzv. smluvní uãitelé (personal docente
contratado) a vlastní profesorsk˘ sbor
(profesorado funcionario). Tzv. smluvní
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Jana Králová

Kampus Soria, univerzita ve Valladolidu

uãitelé mají zpravidla termínované
smlouvy (zákon pﬁedpokládá nejv˘‰e ãtyﬁi
roky), u nûkter˘ch kategorií je nezbytnou
podmínkou ukonãené doktorské studium,
spadají sem i uãitelé pﬁijímaní na konkrétní
vûdecké projekty, externí uãitelé a hostující profesoﬁi.
Druhou skupinu tvoﬁí vlastní profesorsk˘
sbor – jeho ãlenové se dûlí do dvou kategorií. První stupeÀ je tzv. Profesor Titular
(odpovídá pﬁibliÏnû hodnosti docent)
a pro získání této pozice se nezbytnû
vyÏaduje doktorsk˘ titul a habilitaãní
ﬁízení, které má podle zákona tﬁi ãásti: diskuse o dosavadní vûdecké a pedagogické
práci uchazeãe, diskuse na odborné téma,
které si kandidát vylosuje, a obhajoba
pÛvodní vûdecké práce. Druh˘ stupeÀ,
Catedrático, odpovídá pﬁibliÏnû na‰í hod-

12.5.2006 11:59

Stránka 29

FOTO:WWW.UCM.ES

UKF_02/2006_4.1

Mapa kampusu Universidad Complutense de Madrid

nosti profesor a podmínkou pro získání
tohoto postavení je nejménû tﬁíleté pedagogické pÛsobení po získání hodnosti
Profesor Titular ze ‰panûlské univerzity,
pﬁípadnû titul profesor z nûkteré zemû
EU. Vlastní ﬁízení o jmenování spoãívá
v diskusi o dosavadní vûdecké a pedagogické práci a v obhajobû pÛvodní vûdecké
práce. Na základû konkurzu má b˘t vytvoﬁeno poﬁadí podle úspû‰nosti a ãleny
vlastního profesorského sboru pak jmenuje rektor pﬁíslu‰né univerzity. Konkurzy
jsou povinnû zveﬁejÀovány ve sbírce
zákonÛ a vyhlá‰ek.
Jak uÏ bylo ﬁeãeno, zákon byl od svého
vzniku kritizován z nejrÛznûj‰ích pozic.
Konference rektorÛ ‰panûlsk˘ch univerzit
(CRUE) proto poãátkem roku navrhla
nûkteré modifikace – systém habilitací

chce nahradit tzv. systémem akreditací.
Mimo jiné poÏaduje, aby pﬁi konkurzech
byly brány explicitnû v úvahu v˘sledky
vûdecké, pedagogické i ﬁídící práce, u hodnosti profesora pak roz‰íﬁit poÏadavky
o veﬁejnou obhajobu vhodnosti kandidáta
na místo profesora v souladu s potﬁebami
té které univerzity a dále pak zváÏit moÏnost
obsazování
míst
profesorÛ
v˘bûrov˘m ﬁízením na základû pﬁedloÏen˘ch dokumentÛ, tedy netrvat na
veﬁejném projednávání a obhajobû
vûdecké a pedagogické práce.
Jak uÏ bylo ﬁeãeno, termínem pro realizaci
zmûn ve ‰panûlském vysokém ‰kolství je
1. ﬁíjen 2007.V nedávn˘ch dnech do‰lo ve
·panûlsku k personální zmûnû na místû
ministrynû ‰kolství – novou ministryní se
stala Mercedes Cabrera. Pﬁedstavitelé ‰pa-

nûlské akademické obce, zejména
Konference rektorÛ ‰panûlsk˘ch univerzit,
od této zmûny oãekávají zejména stanovení jasn˘ch termínÛ pro realizaci
jednotliv˘ch opatﬁení, vyjasnûní problémÛ
spojen˘ch s jednotn˘m evropsk˘m vzdûlávacím prostorem a zaji‰tûní finanãních
zdrojÛ na podporu potﬁebn˘ch reforem.

Autorka ãlánku, prof. PhDr. Jana
Králová, CSc., je prodûkankou pro studijní záleÏitosti na FF UK.V roce 2005 byla
jmenována profesorkou románsk˘ch
jazykÛ, specializuje se na ‰panûl‰tinu.
PÛsobí na Ústavu translatologie FF UK.
Zdroje: www.abc.es, www.boe.es,
www.crue.org
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AKADEMICKÁ KARIÉRA
V SOUDOBÉM POLSKU
Michal Kubát

·irok˘ pojem „akademická kariéra“, obsaÏen˘ v titulu ãlánku, je nutné specifikovat,
a to obzvlá‰tû v Polsku, kde se setkáváme
s jeho dvojím základním pojetím. Za prvé
to jsou akademické hodnosti a tituly ve
smyslu dosaÏen˘ch v˘sledkÛ ve vûdecké
ãinnosti, za druhé se jedná o pracovní
zaﬁazení zamûstnancÛ polsk˘ch vysok˘ch
‰kol. Zatímco soustava vûdeck˘ch hodností a titulÛ je relativnû prostá, systém
pracovního zaﬁazení je naopak komplikovan˘.V obou pﬁípadech se pak setkáváme
oproti ãesk˘m úpravám s ãetn˘mi rozdíly.
Akademické hodnosti a tituly
Poláci rozli‰ují vûdecké hodnosti (stopieƒ
naukowy) a akademick˘ titul (tytu∏ naukowy). Rozdíl v ãísle není náhodn˘.
Vûdecké hodnosti jsou totiÏ dvû („doktor“, tedy doktor, a „habilitovan˘ doktor“
– doktor habilitowany) a vûdeck˘ titul
pouze jeden („profesor“ – profesor).
Polsk˘ doktorát je ekvivalentem na‰eho
tzv. velkého doktorátu (PhD.).V Polsku se
ov‰em nepouÏívá zkratka PhD., n˘brÏ
pouze dr. Poláci neznají ná‰ tzv. mal˘ doktorát (PhDr., JUDr., MUDr. apod.)
a napﬁíklad absolvent medicíny je v Polsku
prostû „lékaﬁem“ (lekarz med.) a ne
„doktorem“. Doktorské studium trvá
zpravidla od tﬁí do pûti let a uskuteãÀuje
se na vysoko‰kolském pracovi‰ti (fakulta,
institut aj.), které získá pﬁíslu‰né oprávnûní od Ústﬁední komise pro otázky
hodností a titulÛ (podmínkou je vysoká
vûdecká úroveÀ instituce, která musí na
pln˘ úvazek zamûstnávat alespoÀ osm
profesorÛ nebo habilitovan˘ch doktorÛ).
Doktorand pracuje pod vedením ‰kolitele
(promotor), musí sloÏit doktorské
zkou‰ky (dvû z oboru a jednu z cizího
jazyka) a obhájit disertaãní práci. Ta by
mûla b˘t originálním vûdeck˘m pojednáním prokazujícím kandidátovy pﬁíslu‰né
teoretické znalosti a jeho schopnost
vûdecké práce. Na studium dohlíÏí a dok-
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torsk˘ titul udûluje vûdecká rada fakulty,
institutu ãi jiného oprávnûného vysoko‰kolského pracovi‰tû.
Podobné podmínky, i kdyÏ znaãnû pﬁísnûj‰í, jsou stanoveny pro proceduru
získání hodnosti habilitovaného doktora
(zkratka dr. hab.), kter˘ byl v minulosti
naz˘ván „docentem“ (docent). Oprávnûní
udûlovat habilitace má vûdecky v˘znamné
pracovi‰tû s nejménû 12 profesory nebo
habilitovan˘mi doktory na pln˘ úvazek,
pﬁiãemÏ profesorÛ musí b˘t alespoÀ ‰est.
Habilitaãní ﬁízení (przewód habilitacyjny)
otevírá a ukonãuje udûlením titulu
vûdecká rada pracovi‰tû. Kandidát pﬁedkládá publikovanou habilitaãní práci
(event. monotematick˘ cyklus krat‰ích
vûdeck˘ch textÛ) posouzenou nejménû
tﬁemi oponenty, která stanoví „znaãn˘“
autorÛv vklad pro rozvoj daného oboru.
On sám pak musí b˘t drÏitelem doktorátu a také autorem v˘znamného
vûdeckého díla (dorobek naukowy).
Kromû toho je povinen proslovit habilitaãní pﬁedná‰ku. Titul udûluje tajn˘m
hlasováním vûdecká rada, av‰ak ten
nab˘vá platnosti aÏ po schválení Ústﬁední
komisí pro otázky hodností a titulÛ.
Vûdeck˘ titul „profesor“ (zkratka prof.)
udûluje prezident republiky na návrh
Ústﬁední komise pro otázky hodností
a titulÛ. Profesorské ﬁízení zahajuje vysoko‰kolské pracovi‰tû oprávnûné udûlovat
habilitace.Vûdecká rada pracovi‰tû urãuje
minimálnû tﬁi oponenty-profesory, kteﬁí
posuzují vûdeckou a didaktickou ãinnost
kandidáta na profesorsk˘ titul. V pﬁípadû
pozitivních oponentur vûdecká rada tajn˘m hlasováním doporuãuje jmenování
a toto doporuãení zasílá komisi. Komise
návrh posoudí, a pokud s kandidaturou
souhlasí, postoupí ji prezidentu republiky,
kterému pﬁíslu‰í koneãné, i kdyÏ v podstatû jen formální rozhodnutí.
Obecnû platí, Ïe získání vûdeck˘ch hodností a vûdeckého titulu je znaãnû

obtíÏné, a to nejen meritornû, ale i formálnû.V˘hodou tohoto faktu je udrÏování
vysoké kvality akademického prostﬁedí,
nev˘hodou jeho jistá nepruÏnost.
Zejména na tradiãních polsk˘ch univerzitách a vysok˘ch ‰kolách se lze setkat
s lpûním na takov˘ch faktorech, jako je
tﬁeba vûk kandidáta. Habilitovan˘ doktor
a profesor zkrátka nemÛÏe b˘t „pﬁíli‰
mlad˘“, a to bez ohledu na v˘sledky jeho
vûdecké a didaktické práce.
Systém udûlování vûdeck˘ch hodností
a titulu je tedy znaãnû centralizovan˘
a klíãovou roli v nûm hraje Ústﬁední
komise pro otázky hodností a titulÛ. Bez
jejího souhlasu nelze udûlit habilitaci ani
profesuru. Je to dÛsledek historického
v˘voje, kdy stát usiloval o vliv na tato jmenovací ﬁízení a zprostﬁedkovanû na
univerzity. Dnes komise pÛsobí pﬁi úﬁadu
premiéra, kter˘ jmenuje pﬁedsedu
komise, a je souãástí ústﬁední státní
správy. Pﬁesn˘ poãet ãlenÛ komise urãuje
premiér, stejnû tak zpÛsob jejich jmenování. Zákon pouze obecnû stanoví, Ïe se
komise skládá alespoÀ ze tﬁí zástupcÛ
reprezentujících kaÏd˘ registrovan˘ vûdní
obor (ãlenem komise se mÛÏe stát polsk˘
obãan, kter˘ je drÏitelem titulu profesor).
Pracovní zaﬁazení
Systém pracovního zaﬁazení akademick˘ch pracovníkÛ vytváﬁí jejich hierarchii
odli‰nou od té hodnostní a titulární. Na
polsk˘ch vysok˘ch ‰kolách pÛsobí dva
druhy zamûstnancÛ: akademiãtí uãitelé
a pracovníci, kteﬁí jimi nejsou. Existují
ãtyﬁi typy akademick˘ch uãitelÛ: vûdecko-didaktiãtí pracovníci, didaktiãtí pracovníci,
vûdeãtí pracovníci a diplomovaní knihovníci (mohou napﬁ. vyuãovat, jak vyuÏívat
informaãní zdroje).
Vûdecko-didaktiãtí pracovníci a vûdeãtí
pracovníci mohou pÛsobit jako ﬁádní profesoﬁi (profesor zwyczajny), mimoﬁádní
profesoﬁi (profesor nadzwyczajny), hostu-
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Slavnostní otevﬁení akademického roku na Var‰avské univerzitû

jící profesoﬁi (profesor wizytujàcy),
odborní asistenti (adiunkt) a asistenti
(asystent). Didaktiãtí pracovníci mají
funkce tzv. star‰ích pﬁedná‰ejících (starszy
wyk∏adowca), pﬁedná‰ejících (wyk∏adowca) a lektorÛ nebo instruktorÛ.
Kromû toho mohou vysoké ‰koly
zamûstnávat didaktické pracovníky
v pozici docentÛ (docent), kteﬁí jsou ve
stejném postavení jako senior‰tí pﬁedná‰ející a nemají nic spoleãného s „na‰imi“
docenty.
Ve funkci ﬁádného profesora mÛÏe pÛsobit pouze pracovník s vûdeck˘m titulem
profesor. V pozici mimoﬁádného profesora mÛÏe b˘t zamûstnanec, kter˘ je
drÏitelem vûdeckého titulu profesor nebo
vûdecké hodnosti habilitovan˘ doktor.
Stejn˘ poÏadavek se vztahuje na funkci
hostujícího profesora s tím rozdílem, Ïe
ten je zamûstnancem cizí vysoké ‰koly.
Pro funkci odborného asistenta se vyÏaduje minimálnû vûdecká hodnost doktor.
Asistent a také didaktick˘ pracovník je
pﬁinejmen‰ím magistrem.V pﬁípadû didaktick˘ch pracovníkÛ tvoﬁí v˘jimku pouze
docenti, kteﬁí musí mít alespoÀ doktorskou vûdeckou hodnost.
Zatímco funkce docent není v Polsku pﬁíli‰ ãastá, vysoké ‰koly se jen hemÏí
mimoﬁádn˘mi profesory. Pﬁíãina je velmi
prozaická. Do funkce mimoﬁádného profesora jmenuje sama ‰kola, která tak ãiní

s velkou chutí.Vy‰‰í poãet profesorÛ totiÏ
zvy‰uje prestiÏ pracovi‰tû ve vztahu
k veﬁejnosti, pro kterou je profesor prostû profesorem a která nerozli‰uje tolik
mezi jeho ﬁádnou a mimoﬁádnou formou,
tj. mezi vûdeck˘m titulem a akademickou
funkcí. Zdaleka ne v‰ichni mimoﬁádní profesoﬁi dodrÏují formální poÏadavek na
odli‰né oznaãení své funkce, které tvoﬁí
zkratka za jménem. Napﬁíklad na
Jagellonské univerzitû to je zkratka
prof. UJ. (¤ádní profesoﬁi se brání tím, Ïe
namísto zkratky pﬁed jménem prof. pouÏívají zkratku prof. zwycz.) Funkce
mimoﬁádného profesora nezvy‰uje pouze
prestiÏ pracovi‰tû, ale i osobní prestiÏ
jejích nositelÛ.Vykonávají ji totiÏ zpravidla
lidé s vûdeckou hodností habilitovan˘
doktor, kteﬁí nelibû nesou, Ïe se formálnû,
pro veﬁejnost, málo odli‰ují od „normálních“ doktorÛ (oba jsou oslovováni
stejnû: „pane doktore“). Jsou-li v‰ak habilitovaní doktoﬁi zároveÀ mimoﬁádn˘mi
profesory, jejich (vy‰‰í) postavení se tak
od doktorÛ jasnû li‰í.
Vysoko‰kolské a zejména univerzitní prostﬁedí se v Polsku tû‰í velké prestiÏi (to se
ménû t˘ká soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol,
u nichÏ kvantita nûkdy pﬁevaÏuje nad kvalitou). Akademiãtí pracovníci v ãele
s ﬁádn˘mi profesory zaujímají ve spoleãenské hierarchii vysoké místo. Pﬁíãiny
jsou historické, politické a sociální.

V II. republice (1918–1939) byla akademická sféra nejprestiÏnûj‰ím povoláním
vÛbec. To mûlo své koﬁeny v dobách
záborÛ, kdy vzdûlanec a uãitel disponoval
nejvy‰‰í autoritou ve spoleãnosti, protoÏe
uchovával polskou identitu, byl drÏitelem
„polskosti“. NejdÛleÏitûj‰í institucí byla
(polská) ‰kola, protoÏe vychovávala
Poláka a formovala národ. Po I. svûtové
válce se prestiÏ uãitelského a akademického stavu pﬁenesla do reálií obnoveného
státu. Nemalou roli zde sehrála skuteãnost, Ïe celková vzdûlanostní úroveÀ celé
polské spoleãnosti byla malá a vzdûlaní
lidé prostû chybûli.Ve 30. letech 20. století
stﬁedo‰kolsk˘m a vysoko‰kolsk˘m vzdûláním disponovala asi jen 2 % spoleãnosti.
Vysoká prestiÏ vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch
lidí se tedy také vyvozovala z jejich exkluzivity. Bûhem II. svûtové války patﬁili
vysoko‰kol‰tí uãitelé k nejpostiÏenûj‰í
ãásti spoleãnosti a souãasnû aktivnû
pÛsobili v odbojovém hnutí (podzemní
vysoké ‰kolství). Podobnû v období
Polské lidové republiky si víceménû dokázali uchovat jistou míru nezávislosti na
státu a univerzity se mnohdy staly souãástí ãi pﬁímo centry odporu.
Dnes je akademické prostﬁedí typické
aktivní úãastí v polském veﬁejném Ïivotû.
Zástupci akademické sféry jsou napﬁíklad v˘znamnû pﬁítomni v polské
politice. Takové resorty jako ‰kolství,
spravedlnost, zdravotnictví, ekonomické
resorty a dal‰í jsou velmi ãasto obsazovány lidmi s vûdeck˘m titulem profesor.
Nelze ﬁíci, Ïe by tato „nadreprezentace“
profesorÛ v polské politice nûjak˘m zpÛsobem zvy‰ovala „kvalitu“ této politiky,
protoÏe ta zÛstává politikou se v‰emi
jejími kladn˘mi i záporn˘mi stránkami,
které jsou ve v‰ech demokraciích
podobné. Je to v‰ak jev, kter˘ dobﬁe ilustruje pozici vysoko‰kolského prostﬁedí
v Polsku.
Autor tohoto ãlánku PhDr. Michal Kubát,
PhD., je odborn˘ asistent Katedry rusk˘ch
a v˘chodoevropsk˘ch studií Institutu mezinárodních studií FSV UK. Je mj. autorem
publikací Politika v Polsku po roce 1989.
Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence a Demokracie v Polsku. Politick˘
systém Polské republiky (1989-2005).
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R A KO U S KO A T R A D I C E A K A D E M I C K ¯ C H
TITULÒ
Peter Fidler

Národy sousedící s Rakouskem, pﬁedev‰ím Nûmci a ·v˘caﬁi, se ãasto vysmívají
rakouské zálibû v titulech, z nichÏ souãasníka ovane vÛnû naftalinu ãi jím otﬁese
chlad hrobky – staãí se projít na hﬁbitovû
a rozjímat o svûtské pomíjivosti dvorních,
vládních ãi úﬁedních radÛ apod. Vedle
tûchto titulÛ udûlovan˘ch dodnes za
vûrné a dlouholeté sluÏby ve spolkov˘ch
ãi zemsk˘ch úﬁadech a institucích si alpská republika libuje v akademick˘ch
titulech udûlovan˘ch za v˘kony v posluchárnách, semináﬁích a laboratoﬁích
vysok˘ch ‰kol.
Tradice
akademick˘ch
titulÛ
se
v Rakousku datuje od poãátkÛ vídeÀské
univerzity, zaloÏené 1365 vévodou
Rudolfem IV. a potvrzené papeÏem
Urbanem V. JiÏ v univerzitních statutech
z roku 1389 se poãítá s udûlováním doktorsk˘ch titulÛ na artistické fakultû.
Studium „artes liberales“ zahrnovalo
rétoriku, geometrii, dialektiku a filozofii
a bylo po dvou letech odmûnûno titulem
bakaláﬁe. Dal‰í rok studia vynesl bakaláﬁi
magisterium spojené s právem na univerzitû i vyuãovat – „licentia“ aneb „facultas
ubique docendi“.
Humanisté zavedli na pﬁelomu 15.
a 16. století na artistické fakultû zvuãn˘ titul
„poeta laureatus“ v souvislosti s rozdûlením
v˘uky na „cursus philosophicus“ a „lectiones humaniores“. Toto rozdûlení platilo
v Rakousku aÏ do druhé tereziánské univerzitní reformy v roce 1774. A byli to rovnûÏ
humanisté, kteﬁí zavedli titul doktor filozofie
namísto „magister artium liberales“.
V roce 1623 pﬁevzali vídeÀskou univerzitu
jezuité.V jejich pedagogické koncepci ztratily tradiãní akademické hodnosti „bakaláﬁ“
a „magistr“ svÛj v˘znam, neboÈ bakaláﬁské
a magisterské zkou‰ky absolvovali adepti
doktorátu v rychlém sledu za sebou. Po
bakaláﬁské promoci udûlil kancléﬁ univerzity v kostele sv. ·tûpána novopeãenému
bakaláﬁi „licentia“. Poté se akademická
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slavnost pﬁenesla do univerzitní auly, kde
probûhla doktorská promoce.
Za Leopolda I. byla tato procedura
obohacena o promoci „sub auspitii imperialis“, vyhrazenou zpoãátku pouze
urozen˘m a za Marie Terezie (1749)
pﬁístupnou i ne‰lechticÛm.Tradice vyzdvihovat mimoﬁádné studijní v˘kony
promocí „sub auspitiis“ prezidenta republiky je Ïivá dodnes.
Magistersk˘ titul, pouÏívan˘ jiÏ jenom
synonymnû s titulem doktorsk˘m, zmizel
císaﬁsk˘m rozhodnutím roku 1786. O dva
roky pozdûji byl eliminován i titul bakaláﬁe.
Univerzitní reforma z roku 1788 zavedla
tﬁíleté studium filozofie a pﬁírodních vûd,
které zavr‰ovala doktorská promoce.
AÏ do roku 1848 byl doktorát nejvy‰‰ím
akademick˘m titulem, kter˘ univerzita
udûlovala. ¤ada naﬁízení t˘kajících se univerzitních reforem z let 1848–1899
zavedla habilitaãní ﬁízení pro soukromé
docenty a stanovila instituci disertaãní
práce, jakoÏ i formu a kritéria rigorózních
zkou‰ek za úãelem zvûdeãtûní titulu doktora filozofie, kter˘ se udûloval jak
v duchovûdn˘ch, tak i pﬁírodovûdn˘ch
disciplínách.
Po pﬁipojení Rakouska k ¤í‰i udûlovaly
rakouské univerzity v letech 1938–45
podle nûmeckého vzoru tituly doktora
filozofie (Dr. phil.) nebo pﬁírodních vûd
(Dr. rer. nat.).
Po roce 1945 byla obnovena jurisdikce
z roku 1899 a dosavadní ﬁada akademick˘ch titulÛ byla roz‰íﬁena. K titulÛm
doktor medicíny, práv a filozofie ãi diplomovan˘ inÏen˘r („Dipl. Ing.“ na rozdíl od
titulu „Ing.“ pﬁíslu‰ejícího absolventÛm
prÛmyslovek),
obchodníka
(„Dipl.
Kaufmann“) a národohospodáﬁe („Dipl.
Volkswirt“) pﬁibyly po zavedení diplomového studia v roce 1966 je‰tû akademické
tituly magistra filozofie ãi pﬁírodních vûd
podmínûné napsáním diplomní práce
a sloÏením závûreãn˘ch zkou‰ek.

Reformy posledních let
Univerzitní zákon z roku 1999 obnovil
tituly bakaláﬁe a magistra a prozatím
poslední novela zákona z roku 2002
umoÏÀuje pouÏívání tûchto titulÛ v˘luãnû
v anglickém znûní „Bachelor“ a „Master“.
V doktorandském studiu lze získat titul
doktora jak v humanitních, tak pﬁírodních
vûdách. V pﬁípadû, Ïe je doktorandské
studium ohodnoceno více neÏ 240 ECTS,
pﬁíslu‰í jeho absolventovi titul „PhD“.
V souãasné dobû se nachází rakouské
vysoké ‰kolství ve stadiu dalekosáhl˘ch
reforem v rámci tzv. BoloÀského procesu,
jehoÏ konec a v˘sledek se dají jen stûÏí
pﬁedvídat.
Vyãlenûním lékaﬁsk˘ch fakult vznikly
lékaﬁské univerzity, vedle univerzit se
etablovaly tzv. „vysoké odborné ‰koly“
(Fachhochschule) a pﬁipravuje se i pﬁevedení dosavadních pedagogick˘ch akademií
na vysoko‰kolskou úroveÀ. Bylo upu‰tûno
od klasického rozdûlení na humanitní, pﬁírodovûdecké a technické fakulty, v jejichÏ
nûkdej‰ím rámci vznikla celá ﬁada fakult
nov˘ch.
Reforma zmûní i dosavadní systém studia. Podle doposud platného studijního
ﬁádu sestávalo diplomní studium ze dvou
ãástí: tzv. 1. a 2. úseku (1. und 2.Abschnitt)
s pﬁedepsan˘m poãtem a formou studijních jednotek (pﬁedná‰ek, semináﬁÛ,
exkurzí, cviãení apod.) Úspû‰né zakonãení druhého úseku, aprobace diplomní
práce a sloÏení komisionální diplomní
zkou‰ky opravÀovalo absolventy k pouÏití akademického titulu magistra.
Na magisterské ãi diplomové studium
navazovalo studium doktorandské s pﬁedepsan˘m poãtem a formou semináﬁÛ,
pﬁedná‰ek apod., které bylo po aprobaci
disertaãní práce dvûma posuzovateli
a úspû‰ném sloÏení rigorózních zkou‰ek
korunováno doktorskou promocí.
Právû probíhající reforma zavádí ‰estisemestrové bakaláﬁské studium, na které
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Herwig van Staa a prorektor pro v˘zkum Tilmann Märk

mÛÏe navazovat ãtyﬁsemestrové studium
magisterské a poté i studium doktorandské. Pﬁedepsan˘ rozsah studia se jiÏ
neurãuje v ãasov˘ch jednotkách, n˘brÏ
v souladu s normami platn˘mi v Evropské
unii v ECTS.
Na závûr uvádím pﬁehled dosavadních
i budoucích akademick˘ch titulÛ, které
udûlují nebo budou udûlovat rakouská
vysoko‰kolská zaﬁízení.
Bakaláﬁi:
Bakk. art. (Bakaláﬁ umûní)
Bakk. rer. nat. (Bakaláﬁ pﬁírodních vûd)
Bakk. phil. (Bakaláﬁ filozofie)
Bakk. rer.soc.oec. (Bakaláﬁ sociálních vûd)
Bakk. techn. (Bakaláﬁ technick˘ch vûd)
Magisterské a diplomové tituly:
DI nebo Dipl.-Ing. (Diplomovan˘ inÏen˘r)
Mag.med.vet. (Magistr veterináﬁ)
Dr.med.univ. (MUDr.)
Dr.med.dent. (MUDr. – zubaﬁ)
Mag.arch. (Magistr architektury)
Mag.art. (Magistr umûní)
Mag.rer.nat. (Magistr pﬁírodních vûd)
Mag.pharm. (Magistr faramacie)
Mag.phil. (Magistr filozofie)

Mag.phil.fac.theol. (Magistr filozofie teologické fakulty)
Mag.iur. (Magistr práva)
Mag.rer.soc.oec. (Magistr sociálních vûd)
Mag.theol. (Magistr teologie)
Mag.des.ind. (Magistr prÛmyslového
designu)
Mag.iur.rer.oec. (Magistr hospodáﬁského
práva)
Doktorské tituly:
Dr.nat.techn. (Doktor zemûdûlství)
Dr.med.univ.et scient.med. (Doktor
lékaﬁsk˘ch vûd)
Dr.mont. (Doktor hornictví a metalurgie)
Dr.rer.nat. (Doktor pﬁírodních vûd)
Dr.phil. (Doktor filozofie)
Dr.phil.fac.theol. (Doktor filozofie na
katolické univerzitû)
Dr.iur. (Doktor práv)
Dr.rer.soc.oec. (Doktor spoleãensk˘ch
vûd a práva)
Dr.techn. (Doktor technick˘ch vûd)
Dr.theol. (Doktor teologie)
Dr.med.vet. (Doktor veterinární medicíny)
Tituly „Master“:
MES (Master of European Studies)

ZAS (Master of Advanced Studies)
MA (Master of Arts)
MBA (Master of Business Administration)
MBL (Master of Business Law)
MIB (Master of International Business)
LL.M. (Master of Laws)
MPOS (Master in Psychoanalytic
Observational Studies)
MPH (Master of Public Health)
MSc (Master of Science)
Akademické tituly udûlované
na odborn˘ch vysok˘ch ‰kolách
(Fachhochschul-Studiengängen):
Bakk. (FH), Bakkalaureus (FH) /
Bakkalaurea (FH)
Dipl.-Ing. (FH), Diplom-Ingenieur (FH) /
Diplom-Ingenieurin (FH)
Mag. (FH), Magister (FH) / Magistra (FH)

Autor ãlánku, Ao. Univ.-Prof. Dr.
Peter Fidler, pÛsobí od roku 1983 na
Institutu dûjin umûní Univerzity v Innsbrucku.
Narodil se a vystudoval v Brnû a pracoval ve
Slovenské akademii vûd v Bratislavû. Zab˘vá
se zejména architekturou ‰estnáctého aÏ
osmnáctého století.
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UDÍLENÍ VùDECK¯CH HODNOSTÍ
NA UKRAJINù
Alla Archanhelská,Vûra Lendûlová

Vûdecké hodnosti kandidáta a doktora
vûd se na Ukrajinû udûlují na základû
obhajoby pﬁedloÏené práce, zatímco titul
odborného asistenta (star‰yj naukovyj
spivrobitnyk), docenta a profesora získávají lidé na základû jmenování pﬁi splnûní
tûchto podmínek: úplné vysoko‰kolské
vzdûlání, profesní kompetence a v˘sledky
v daném vûdním oboru a pedagogická ãinnost. NíÏe popsané procedury udûlování
vûdeck˘ch hodností kandidáta a doktora
vûd a jmenování docenta a profesora platí
s mal˘mi modifikacemi i pro Ruskou federaci.
Zásadní rozdíl ve srovnání s ãeskou praxí
je, Ïe aby byl jmenován docent na ãeské
akademické pÛdû, musí vypracovat
a pﬁedloÏit k obhajobû habilitaãní spis,
zatímco ukrajinsk˘ budoucí docent ne.
Udûlování ukrajinsk˘ch vûdeck˘ch hodností a titulÛ spadá do kompetence Vy‰‰í
atestaãní komise (VAK), otázku udûlování
docentury a profesury ﬁe‰í Ministerstvo
‰kolství Ukrajiny (M·) a je schvalována
v souladu s v˘nosem „O proceduﬁe udûlování vûdeck˘ch hodností a jmenování
docenta ãi profesora“, vydan˘m
Kabinetem ministrÛ Ukrajiny 28. ãervna
1997. Udûlení vûdecké hodnosti ãi jmenování docentem nebo profesorem
stvrzují diplom ãi vysvûdãení o státní
zkou‰ce. Diplom doktora vûd, kandidáta
vûd a vysvûdãení odborného asistenta
vydává VAK, osvûdãení profesora
a docenta M·.
Vûdeck˘ stupeÀ kandidáta vûd se udûluje
na základû veﬁejné obhajoby disertace.Ta
v pﬁípadû kandidáta vûd pﬁedstavuje
odbornou práci v rozsahu 4,5–7 autorsk˘ch archÛ (jeden autorsk˘ arch neboli
AA odpovídá 36 000 znakÛ), pro získání
tzv. velkého doktorátu ze spoleãensk˘ch
a humanitních vûd musí b˘t pﬁedloÏen
text v rozsahu 6,5–9 AA. Disertace se
pﬁedkládá k obhajobû v rukopise, musí
b˘t vypracována samotn˘m autorem
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a musí obsahovat vûdecky zdÛvodnûné
teoretické a praktické v˘sledky, jeÏ dokládají autorÛv osobní vklad do vûdy.
Závaznou podmínkou k tomu, aby byla
disertace pﬁijata specializovanou vûdeckou radou k obhajobû, je publikace jejích
materiálÛ minimálnû ve tﬁech vûdeck˘ch
sbornících a aprobace postulátÛ
a v˘sledkÛ bádání na vûdeck˘ch konferencích, kongresech a sympoziích.
Disertace k získání titulu doktora vûd se
mÛÏe pﬁedkládat k obhajobû v rukopise
nebo jako publikovaná monografie (v rozsahu 15 AA pro humanitní a spoleãenské
vûdy a 10 AA pro vûdy technické)
s recenzemi, nákladem minimálnû 300
exempláﬁÛ a s mezinárodním standardem
ISBN. Materiály disertace k získání vûdeckého stupnû doktora vûd, pﬁedloÏené
v rukopise, musí b˘t publikovány minimálnû ve 20 statích ve vûdeck˘ch
sbornících vãetnû zahraniãních (jako publikace se poãítají i osvûdãení o vynálezech
ãi patentech, jeÏ se nutnû t˘kají vûdeck˘ch v˘sledkÛ disertace) a musí vyjít jako
autorské monografie.
Publikace základních vûdeck˘ch a badatelsk˘ch závûrÛ disertaãních prací a jejich
aprobace se ﬁídí V˘nosem „O publikování
v˘sledkÛ disertací a získání vûdeck˘ch
hodností doktora a kandidáta vûd a jejich
aprobaci“, ã. 178 VAK z 4. 4. 2000, a rovnûÏ v souladu s Naﬁízením prezidia VAK
ã. 1/02/2 z 9. 2. 2000 „O publikování
základního obsahu materiálu disertace“.
Formou pﬁípravy kandidátsk˘ch a doktorsk˘ch disertací je aspirantura
a doktorandura. Aspirantura má dvû
formy: interní (doba trvání tﬁi roky)
a externí (doba trvání ãtyﬁi roky).Aby byl
uchazeã pﬁijat do aspirantury, musí
úspû‰nû sloÏit pﬁijímací zkou‰ky a pﬁedloÏit ob‰írnûj‰í projekt budoucí disertace.
Bûhem studia v aspirantuﬁe musí aspirant
sloÏit zkou‰ky z filozofie, cizího jazyka
a specializace. Co se t˘ãe doktorandury,

uchazeã mÛÏe poÏádat o tﬁíletou stáÏ na
katedrách vysok˘ch ‰kol ãi akademick˘ch
institucí Ukrajiny (Akademie vûd,
Akademie lékaﬁsk˘ch vûd, Ukrajinská akademie zemûdûlsk˘ch vûd, Akademie
pedagogick˘ch vûd, Akademie právních
vûd ãi Akademie umûní).
Organizace ãi instituce, kam byl aspirant
(doktorand) pﬁijat, mu pﬁidûluje vûdeckého vedoucího, jenÏ nese odpovûdnost
za vãasné vypracování práce a její navrÏení k obhajobû. Doktorand si mÛÏe sám
vybrat jednoho nebo nûkolik konzultantÛ.
S návrhem práce k obhajobû, kter˘ byl
pﬁedloÏen po pﬁedbûÏné obhajobû na
‰kolitelské katedﬁe vysoké ‰koly ãi akademie, se aspirant obrací na vûdeckou radu.
Vûdecká rada podrobuje studii pﬁedbûÏné
anal˘ze a navrhuje k obhajobû oficiální
oponenty z okruhu kompetentních
odborníkÛ a ze ‰kolitelské instituce.
K obhajobû kandidátské disertace se
navrhují dva oficiální oponenti, k obhajobû
práce pro získání tzv. velkého doktorátu
tﬁi. Na základû anal˘zy disertace a publikovan˘ch prací vûnovan˘ch tématu
vûdeckého badání oponenti pﬁedkládají
vûdecké radû posudky, v nichÏ je obsaÏena anal˘za hodnocené práce, na niÏ
musí aspirant bûhem obhajoby fundovanû
reagovat. V pﬁípadû negativních posudkÛ
ze strany v‰ech oponentÛ práce nemusí
b˘t navrÏena k obhajobû.
K samotné obhajobû kandidátské práce
aspirant musí vypracovat autoreferát
v rozsahu 0,7–0,9 AA, k obhajobû
tzv. velkého doktorátu 1,3–1,9 AA.
V autoreferátu musí b˘t uvedena aktuálnost obhajované práce, její vûdecká
a praktická hodnota, autorÛv osobní vklad
do vûdy, krátk˘ obsah a závûry a seznam
publikovan˘ch prací vûnovan˘ch tématu.
Autoreferát se rozesílá minimálnû mûsíc
pﬁed obhajobou disertace na v‰echna
‰kolitelská akademická pracovi‰tû a rovnûÏ do knihoven, aby se s ním mohli
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seznámit vûdeãtí pracovníci. Oznámení
o obhajobû kandidátské ãi doktorské
práce vychází v Bulletinu VAK a v pﬁíloze
k tomuto bulletinu, ãasopise Vûdeck˘ svût.
Veﬁejná obhajoba disertace probíhá za
úãasti ãlenÛ vûdecké rady a zainteresovan˘ch osob. Aspirant v‰echny pﬁítomné
krátce seznámí s obsahem své práce,
pohovoﬁí o aktuálnosti tématu, praktickém v˘znamu práce a pﬁednese hlavní
teze, jeÏ mají b˘t obhájeny. Po seznámení
s oponentsk˘mi posudky se otevírá diskuse, bûhem níÏ aspirant reaguje na
pﬁipomínky sv˘ch oponentÛ a na dotazy
v‰ech pﬁítomn˘ch. Po skonãení obhajoby
disertaãní práce vûdecká rada tajnû hlasuje. Z rozhodnutí vûdecké rady je/není
aspirantovi udûlen vûdeck˘ titul kandidáta
ãi doktora vûd.
Prezidium VAK po skonãení obhajoby
provádí podrobnou expertízu disertace
a podmínek, za nichÏ obhajoba probíhala,
a má právo zvrátit v˘sledky vûdecké rady,
jestliÏe byly zji‰tûny odchylky od poÏadavkÛ VAK, zejména pokud byly ãásti
práce jiÏ pouÏity v kandidátov˘ch pﬁedchozích obhajobách nebo pokud jsou
v disertaci pouÏity my‰lenky, názory,
v˘sledky a citace jin˘ch autorÛ bez
odkazÛ na nû.

Profesorem mÛÏe b˘t na Ukrajinû jmenován doktor vûd, jenÏ v minulosti získal
titul docenta, má minimálnû pûtiletou
pedagogickou praxi, publikoval po obhajobû doktorské disertace aspoÀ deset
prací a vedl alespoÀ tﬁi kandidáty vûd.
V˘jimeãnû mÛÏe b˘t jmenován profesorem i kandidát vûd, jenÏ byl pﬁedtím
jmenován docentem, pracuje ve vûdeck˘ch a vzdûlávacích institucích minimálnû
deset let, je autorem uãebnice (vûdecké
publikace) nebo minimálnû tﬁí uãebnic ve
spolupráci s M· a majících certifikát
ISBN, pﬁedná‰í základní disciplíny na
vysoké odborné a metodické úrovni
a byl ‰kolitelem nejménû pûti kandidátÛ
vûd. Profesorem mÛÏe b˘t jmenován za
zvlá‰tní úspûchy ve svém oboru i kulturní ãinitel nebo odborník z oblasti
tûlov˘chovy a sportu, jemuÏ bylo státem
udûleno ãestné uznání a jenÏ pracuje na
vedoucích postech, má na svém seznamu
minimálnû patnáct odbornû metodick˘ch a vûdeck˘ch prací, publikovan˘ch
v odborn˘ch sbornících, a jenÏ vy‰kolil
odborníky vysoké kvalifikace.
Docentem mÛÏe b˘t jmenován i doktor ãi
kandidát vûd, jenÏ pracuje na vedoucích
postech minimálnû tﬁi roky a publikoval
nejménû pût odbornû metodick˘ch

Zdroje: http://ci.uz.gov.ua/ua/kab_min/pkm_97_644.html
www.ukma.kiev.ua, www.uosa.uar-net

a vûdeck˘ch prací po obhajobû disertace.
V˘jimeãnû mohou b˘t jmenováni docenty
i kulturní ãinitelé, odborníci z oblasti tûlov˘chovy a sportu, kteﬁí mají státní ãestná
uznání, pracují na vedoucích postech
a dosáhli zvlá‰tních tvÛrãích úspûchÛ ve
sféﬁe své pÛsobnosti.
Jmenování profesora a docenta udûluje
M· na základû rozhodnutí vûdeck˘ch rad
vysoko‰kolsk˘ch akademick˘ch pracovi‰È,
na nichÏ pracuje uchazeã o dan˘ titul.
Diplom kandidáta a doktora vûd je aspirantovi pﬁedán pﬁedsedou vûdecké rady
instituce, kde probíhala obhajoba, osvûdãení profesora a docenta získávají
uchazeãi na vysoko‰kolsk˘ch pracovi‰tích, kde jsou zamûstnáni.
K obrození tradic stﬁedovûké univerzity
vãetnû rituálu slavnostního pﬁedávání
osvûdãení docenta a profesora dnes
dochází pﬁedev‰ím na vysok˘ch ‰kolách
s dávnou tradicí – v Kjevsko-Mohyljanské
akademii (byla zaloÏena Metropolitou
kyjevsk˘m a haliãsk˘m Petrem Mohylou
r. 1615; akademie pﬁeru‰ila svou pÛsobnost v r. 1817 z rozhodnutí Synodu
a byla obnovena aÏ po vyhlá‰ení nezávislosti na Ukrajinû, 19. záﬁí 1991) a na
státní univerzitû – OstroÏské akademii
(byla zaloÏena kníÏetem Vasylem-Kostjantynem OstroÏsk˘m a knûÏnou
Hal‰kou OstroÏskou r. 1576 jako slovansko-ﬁecko-latinská akademie; r. 1636
pﬁeru‰ila svou ãinnost a byla obnovena
12. dubna 1994 nejdﬁíve jako OstroÏské
kolegium, pak jako Státní univerzita
OstroÏská akademie).
Nostrifikace diplomÛ a osvûdãení vydan˘ch obãanÛm Ukrajiny v jin˘ch zemích
se provádí na VAK a M· v souladu s mezinárodními smlouvami a konvencemi.

Doc. Alla Archanhelská, CSc., vyuãuje
mj. ukrajinskou frazeologii a konverzaci na
Ústavu slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch
studií Filozofické fakulty UK.
PhDr. Vûra Lendûlová, CSc., je
odborná asistentka na katedﬁe rusistiky
Ústavu slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch
studií FF UK. Svou kandidátskou práci obhájila po ãtyﬁleté interní aspirantuﬁe na Státní
moskevské univerzitû M. V. Lomonosova.
Pﬁekládá z ru‰tiny a ukrajin‰tiny.
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: Akademická kariéra ve svûtû

OX F O R D S K Á U N I V E R Z I TA
A BRITSKÁ AKADEMICKÁ TRADICE
·árka Kühnová

Anglick˘ vysoko‰kolsk˘ systém se li‰í od
ãeského v nûkolika ohledech. Struktura
studia a akademick˘ch hodností je ucelenûj‰í a prÛhlednûj‰í. Vût‰ina absolventÛ
odchází po tﬁíletém bakaláﬁském studiu,
nûkteﬁí pokraãují v postgraduálním studiu
magisterském a doktorském. Názvy jednotliv˘ch titulÛ se na jednotliv˘ch univerzitách
a oborech mohou li‰it, ale v zásadû mÛÏete
postupnû získat hodnost bakaláﬁe, magistra
(anglicky „Master“) a doktora.
BlíÏe jsem mûla moÏnost poznat
Oxfordskou univerzitu, kde jsem vystudovala doktorát, a proto nebudu posuzovat
jiné britské univerzity a zamûﬁím svÛj
komentáﬁ na ni a na srovnání tamního
systému s na‰ím.
Organizace studia
Oxfordská univerzita má stejnû jako
Cambridge mezi britsk˘mi univerzitami
privilegované postavení.Toto privilegium je
zaloÏeno na takzvan˘ch „tutorials“, v rámci
nichÏ kaÏd˘ student jednou t˘dnû dochází
na hodinu individuální v˘uky k uãitelÛm
pﬁedmûtÛ, které v daném roce studuje.
Tento systém není snadné financovat,
a navíc samozﬁejmû klade na studenty
obrovské nároky. Z t˘dne na t˘den mají za
povinnost mít naãtenu primární a sekundární literaturu a napsán esej na zadané
téma.VÛbec se na Oxfordu daleko víc neÏ
u nás klade dÛraz na originálnost my‰lení
a samostatn˘ písemn˘ projev – eseje se pí‰í
i na pﬁírodovûdn˘ch oborech, jako je medicína. Studenti dále mají moÏnost
nav‰tûvovat celou ﬁadu nepovinn˘ch pﬁedná‰ek a semináﬁÛ. Celkovû je tedy studium
daleko intenzivnûj‰í.
Akademick˘ rok se dûlí na trimestry; kaÏd˘
ze tﬁí semestrÛ trvá osm t˘dnÛ, po nûm
následuje ‰est t˘dnÛ studijního volna
a v létû navíc prázdniny. Bûhem semestru
musí v‰ichni studenti bakaláﬁsk˘ch kurzÛ
bydlet na kolejích, aÈ pocházejí pﬁímo
z Oxfordu, nebo ze vzdálen˘ch koutÛ

36
FORUM

Británie ãi ze zámoﬁí. Bûhem volna odjíÏdûjí
domÛ a vûnují se samostudiu. Bûhem roku
mají tedy na ãtení a pﬁípravu více ãasu neÏ
na‰i studenti. Studenti magistersk˘ch kurzÛ
a doktorandi rovnûÏ musejí vût‰inu doby
trvání studia pob˘vat v Oxfordu. Externí
studium je v podstatû vylouãené – pouze
nûkolik specifick˘ch oborÛ umoÏÀuje dálkovou ãi externí formu.
Mohlo by se zdát, Ïe v porovnání s poãtem
atestací u nás nemají oxford‰tí studenti
Ïádné zkou‰ky. Zmínûn˘ zpÛsob v˘uky v‰ak
daleko lépe ovûﬁuje pﬁipravenost neÏ jednorázová atestace. Po prvním roce
bakaláﬁského kurzu skládají studenti první
písemnou zkou‰ku. Zásadní jsou pak závûreãné zkou‰ky, které jsou opût písemné,
trvají cel˘ t˘den a studenti v nich formou
esejÛ prokazují znalosti ze v‰ech probran˘ch pﬁedmûtÛ. Navíc nemají moÏnost
zkou‰ky opakovat.Ve‰keré písemné materiály, které kandidáti odevzdávají pﬁi
pﬁijímacím ﬁízení, rozsáhlé domácí eseje,
které se poãítají do závûreãné známky, závûreãné písemné zkou‰ky a tzv. „transfery“ ãili
postupové zkou‰ky (ukázky kapitol z doktorské ãi jiné postgraduální práce) jsou
odevzdávány anonymnû a nezávisle ãteny
dvûma vyuãujícími. V pﬁípadû postupu na
doktorát je jedním z uãitelÛ externista. To
zaji‰Èuje vysok˘ stupeÀ objektivity.
KaÏd˘ student a uãitel pﬁíslu‰í k nûkteré
z kolejí (College) Oxfordské univerzity.
Koleje fungují jako samostatné subjekty,
sdruÏují studenty a odborníky rozliãn˘ch
oborÛ. Na jejich pÛdû tak vzniká specifické
intelektuální klima, tvoﬁí se zde debatní
spolky a zájmové krouÏky. KaÏd˘ student
i uãitel musí b˘t pﬁijat jak kolejí, tak univerzitní oborovou fakultou ãi katedrou.
Promoce na Oxfordu
Promoce probíhají v historické budovû
Sheldonian Theatre, kterou v 17. století
navrhl architekt Christopher Wren, znám˘
díky katedrále sv. Pavla v Lond˘nû.Ve stﬁe-

dovûku se ve‰keré dÛleÏité m‰e a ceremonie odehrávaly v kostele sv. Marie. Souãasná
podoba promoãního obﬁadu si v základu
zachovává pÛvodní rysy a probíhá v latinû.
Uãitelé i studenti musejí mít akademick˘
odûv (tzv. sub fusc – tj. formální ãern˘ oblek
s ãern˘m talárem, popﬁípadû i biret ãi
ãapku), kter˘ mají za povinnost nosit na
ve‰keré zkou‰ky a nûkteré formální pﬁíleÏitosti (základní studentsk˘ talár je krátk˘,
postgraduální del‰í). Kandidáti sedí po
obou stranách budovy Sheldonian Theatre,
která tvarem pﬁipomíná písmeno D.
Nejdﬁíve pﬁichází rektor Oxfordské univerzity (Vice-Chancellor), za ním pedelové,
proktoﬁi a notáﬁ (Registrar). Rektor pronese úvodní ﬁeã v angliãtinû a zahájí obﬁad
v latinû. Notáﬁ oznámí, Ïe v‰ichni kandidáti
dostali svolení od sv˘ch kolejí k udûlení
hodností. Doktorské, magisterské a bakaláﬁské promoce probíhají souãasnû,
v posloupnosti od nejvy‰‰ích hodností – je
to vlastnû série jednotliv˘ch promocí, které
se od sebe jen nepatrnû li‰í. Proktoﬁi vstanou a jeden z nich pﬁeãte jména kandidátÛ,
kteﬁí se ucházejí o urãitou hodnost.
Proktoﬁi pak projdou tam a zpátky pﬁed
dûkany (v tomto pﬁípadû kolejními dûkany
pro udûlování hodností), kteﬁí sv˘m mlãením dávají najevo, Ïe hlasují ve prospûch
kandidátÛ. Je to tradiãní zpÛsob hlasování –
pﬁítomní mají prostor vznést námitky.
Potom pedel vyzve pﬁedstavené koleje, aby
pﬁedstavili kandidáty na tu kterou hodnost.
Pﬁedstaven˘ stojí po levé stranû skupiny
kandidátÛ, které reprezentuje, uchopí nejbliÏ‰ího kandidáta za pravou ruku a latinsky
pﬁedstavuje své svûﬁence, kteﬁí se s ním
stﬁídavû uklánûjí rektorovi a proktorÛm.
Rektor proná‰í slova, kter˘mi kandidátÛm
pﬁiznává jejich hodnost. Poté kandidáti
odcházejí postranními dveﬁmi, aby se pﬁevlékli do taláru (a biretu nebo ãapky)
odpovídajícímu jejich nové hodnosti.Venku
na nû ãeká vrátn˘ jejich koleje, kter˘ jim za
tradiãní poplatek obstaral (tedy zapÛjãil)
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a pﬁinesl patﬁiãn˘ odûv. Napﬁíklad doktorsk˘ talár je ãerven˘ s tmavomodr˘m
hedvábn˘m lemem a nov˘ stojí pﬁes sto
liber. Potom se noví doktoﬁi, vedeni pedelem, vracejí pﬁedním vchodem do sálu,
rektor v‰em potﬁese pravicí a oni usedají
na vyhrazená místa. Promoce pokraãuje
udûlováním dal‰ích hodností.
Tituly pro absolventy
Absolventi univerzity získávají po tﬁech
letech studia titul BA (Bachelor of Arts).
Magisterské studium je jednoleté ãi dvoui víceleté, záleÏí na oboru a typu kurzu. MSt
(Master of Studies) trvá rok a na mnoh˘ch
oborech je jak˘msi pﬁedstupnûm doktorského studia (první, tzv. podmíneãn˘ rok
doktorátu). Na oboru English (tedy
anglická literatura) zahrnuje kromû písemné
práce (transfer) napﬁíklad kurz bibliografie
a paleografie. Dvouleté je studium na MPhil
(Master of Philosophy), které kombinuje
v˘ukov˘ kurz s diplomovou prací (v pﬁípadû
oboru filozofie se titul tradiãnû naz˘vá
BPhil). Na MJur (Magister Juris evropského
a srovnávacího práva) a MBA (Master of
Business Administration) se studuje rok.
MSc (Master of Science) se v zásadû t˘ká
nehumanitních oborÛ, ale také napﬁíklad
sociologie, trvá tﬁi roky a je zaloÏen na písemn˘ch zkou‰kách, v nûkter˘ch pﬁípadech
i na diplomové práci. MLitt (Master of
Letters) je obdobou MSc pro humanitní
obory a vÏdy se opírá o diplomovou práci.

Nejvy‰‰í hodnost je doktorská. Dnes nejbûÏnûj‰ím typem doktorského studia pro
humanitní i pﬁírodovûdné obory je DPhil
(Doctor of Philosophy). Oxfordská univerzita pouÏívá místo jinde bûÏného PhD svÛj
vlastní titul DPhil, aby se odli‰ila sv˘m vy‰‰ím standardem od jin˘ch univerzit. (Jen
samotn˘ rozsah disertaãní práce odpovídá
na‰í habilitaãní.) Spí‰e neÏ mnoÏství titulÛ
se v Británii cení to, kde jste studovali
a ãeho jste dosáhli. Napﬁíklad absolventi,
kteﬁí získali hodnost bakaláﬁe (BA) na
Oxfordu, si mají moÏnost rok po ukonãení
studia zaÏádat o udûlení MA (Master of
Arts) – vût‰ina z nich to neuãiní.
PrestiÏ bez dlouh˘ch titulÛ
Nejvy‰‰í hodností je tedy doktor, pak uÏ jen
profesor. Profesura je tradiãnû vázána na
profesorskou stolici. J. R. R. Tolkien, autor
slavného Pána prstenÛ a odborník na anglosaskou literaturu, byl svého ãasu „Merton
Professor“ anglického jazyka a literatury.
Mertonskou profesuru donedávna zastával
snad nejv˘znamnûj‰í souãasn˘ literární kritik John Carey (nyní emeritní profesor).
Svûtovû proslulá badatelka Helen
Cooperová získala stolici anglické stﬁedovûké a renesanãní literatury na Cambridgi,
která kdysi náleÏela literárnímu kritikovi
a autoru LetopisÛ Narnie C. S. Lewisovi.
Takov˘chto postÛ je ov‰em na Oxfordu
a Cambridgi poskrovnu. Vlivem okolního
svûta a pﬁedev‰ím tlaku z USA, kde je vût-

‰ina akademikÛ profesory, zaãala
Oxfordská univerzita asi pﬁed deseti lety
udûlovat zvlá‰È v˘znamn˘m badatelÛm profesorsk˘ titul. Brit‰tí badatelé a vûdci si
vystaãí s tituly Prof. nebo Dr., které se nejãastûji pí‰í pﬁed jménem. Pﬁi bliÏ‰í
specifikaci (pro úãely curricula apod.) lze
tituly psát za jménem: napﬁ. MA, DPhil nebo
FBA (tj. ãlen Britské akademie).
Nejnápadnûj‰ím rozdílem mezi ãesk˘m
a anglick˘m prostﬁedím je tedy na‰e
úporná snaha o velkolepé pojetí.
Samoúãelnému dûlení na akademické,
pedagogické a vûdecké hodnosti, a tedy
tituly pﬁed a za jménem, které mate zasvûceného, natoÏ pak laika, by Angliãan stûÏí
porozumûl. Kategorie „akademick˘“ versus
„vûdeck˘“ pÛsobí jako naprostá záhada:
mají snad akademické hodnosti b˘t nevûdecké a naopak? To, Ïe se nadále pouÏívají
nûkteré staré tituly (CSc. a DrSc.), situaci
rozhodnû neusnadÀuje. Nesetkala jsem se
s tím, Ïe by na dveﬁích nûkterého v˘znamného oxfordského profesora stálo jeho
jméno ze v‰ech stran opentleno pﬁedchozími tituly. To, Ïe je oxfordsk˘m
profesorem, doktorem nebo uãitelem,
mluví samo za sebe. Do Oxfordu pﬁijíÏdûjí
zájemci z celého svûta, aby mûli moÏnost
pracovat s nejvût‰ími kapacitami ve svém
oboru, které ani nutnû nemusejí mít titul
profesora ãi doktora. Británie má samozﬁejmû v˘hodu v tom, Ïe se pﬁes ni
nepﬁehnaly pﬁevratné vlny na‰í novodobé
historie. I v dne‰ním rychle se mûnícím
svûtû si Oxford snaÏí zachovat své tradice
a dál sázet na kvalitu.
KdyÏ si v roce 1917 Karel âapek povzdechl,
Ïe jméno je více neÏli titul,Ïe „‰patné jenom
je házeti demokratickému národu do oãí
písek titulÛ po nûmecké módû a klásti titul
tam, kde má mluviti jen dílo“, netu‰il, Ïe nám
v budoucnosti pﬁibude – nakonec i pﬁebude
– mnoho titulÛ, a ubude opravdov˘ch jmen.
Autorka ãlánku ·árka Kühnová studovala anglickou literaturu na Oxfordské
univerzitû (University College, Oxford), kde
r. 2001 získala doktorát (DPhil in English).
Od roku 2001 pﬁedná‰í anglickou literaturu
na Ústavu translatologie a Ústavu anglistiky
a amerikanistiky FF UK. Specializuje se na
anglickou literaturu 17. století, pﬁedev‰ím
dílo básníka Johna Miltona.
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Hilkka Lindroos, Lenka Fárová

Pohled na hlavní budovu tamperské technologické
univerzity

Centrální budovy jyväskylské univerzity, takzvané Agora centrum na bﬁehu jezera

Poãátky vysokého ‰kolství ve Finsku
sahají do 17. století, kdy byla v Turku roku
1640 zaloÏena první a aÏ do 19. století
i jediná univerzita. Od získání nezávislosti
roku 1917 v‰ak Finsko rozvoj vysokého
‰kolství v˘znamnû podporovalo a k velkému nárÛstu poãtu vysok˘ch ‰kol do‰lo
zejména v 60. letech 20. století. Tehdy se
také v˘znamnû zmûnil i zpÛsob studia na
vysok˘ch ‰kolách. Studentské rebelie
v 60. letech v Evropû nezÛstaly bez
odezvy ani ve Finsku. Velk˘mi zmûnami
nejprve pro‰la Helsinská univerzita.
Uvolnila se také atmosféra na vysok˘ch
‰kolách a vztahy mezi uãiteli a studenty –
odstoupilo se od vykání a titulování (studenti sv˘m profesorÛm aÏ na v˘jimky
tykají), uãitelé a studenti spolu diskutují
demokraticky a ne z pozic akademické
hierarchie. Vzdûlání ve Finsku je celosvûtovû vyhlá‰ené pro svou kvalitu, která
pramení zejména z toho, Ïe ‰kolství získalo v 70. a 80. letech prioritní postavení
ve státním rozpoãtu. Na trend zvy‰ování
kvality procesu vzdûlávání, financování
rekonstrukcí akademick˘ch budov nebo
doplÀování ‰kolních knihoven Finové
navázali i v posledním desetiletí.

Dnes se na území Finska nachází dvacet
univerzit a vysok˘ch ‰kol – deset tradiãních univerzit, tﬁi vysoké ‰koly
ekonomické, tﬁi vysoké ‰koly technické
a ãtyﬁi umûlecké akademie. Jedna univerzita (Åbo akademie) a jedna vysoká ‰kola
(Vysoká ‰kola ekonomická) nabízejí moÏnost studia ve ‰véd‰tinû (‰védská
minorita ve Finsku je cca 6 % z celkového
poãtu obyvatel). Na v‰ech v˘‰e zmínûn˘ch ‰kolách lze studovat v bakaláﬁském,
magisterském i doktorském studijním
programu. Ve Finsku je na vysok˘ch
‰kolách v souãasnosti zapsáno zhruba
174 000 studentÛ.
DvoustupÀov˘, resp. tﬁístupÀov˘ systém
byl plo‰nû zaveden od 1. 8. 2005, ale na finsk˘ch vysok˘ch ‰kolách existoval podobn˘
systém uÏ dﬁíve, a proto byl také znovu
zaveden star˘ titul pro bakaláﬁské studium
(kandidát – kandidaatti). Spolu s tímto
systémem byl také pozmûnûn rozsah studia, kter˘ nyní ãiní zhruba 60 kreditÛ na
rok, pro získání magisterského titulu (maisteri) je tedy tﬁeba cca 180 kreditÛ. Cílem
tûchto zmûn bylo zlep‰it mezinárodní
srovnatelnost finsk˘ch titulÛ. ZároveÀ jde
o to, aby studenti mohli v prÛbûhu studia
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v pﬁípadû zájmu bez vût‰ích problémÛ pﬁecházet z jedné univerzity na druhou.
Podobnû jako v âesku se poãítá s tím, Ïe
niÏ‰í, kandidátsk˘ titul student získá za tﬁi
roky, navazující magisterské studium
potrvá dal‰í dva roky. PrÛmûrná doba studia je ov‰em 6,5 roku, ale striktnû
penalizována není ani del‰í doba studia.
Mnoho studijních programÛ je dnes pﬁístupn˘ch i v angliãtinû, neboÈ Finsko chce
pﬁilákat i studenty z jin˘ch zemí. JiÏ nyní
tvoﬁí zahraniãní studenti na finsk˘ch vysok˘ch ‰kolách více neÏ 17 %!
AbsolventÛ vysok˘ch ‰kol rok od roku pﬁib˘vá. Pro zajímavost – jen na Helsinské
univerzitû v letech 1992–2003 poãet udûlen˘ch titulÛ narostl z 2 433 na 4 367, tedy
témûﬁ na dvojnásobek.
·kolné se neplatí a kaÏd˘ student má navíc
právo na státní podporu pﬁi studiu. Tato
podpora, odvozená ãásteãnû ze sociální
situace studentovy rodiny a z jeho prospûchu, se vyplácí kaÏd˘ mûsíc a je nastavena
tak, aby pokryla základní potﬁeby studenta.
Navíc student dle situace mÛÏe zaÏádat
o podporu na bydlení a státem garantovanou pÛjãku, takÏe není finanãnû závisl˘ na
sv˘ch rodiãích.
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Budova finské univerzity v Turku, pohled z ulice Hämeenkatu

Studenti vût‰inou studují jeden tzv. hlavní
obor (pääaine) a jeden ãi více oborÛ
vedlej‰ích (sivuaine). Skladbu studia si
urãují sami bez pﬁíli‰ného mnoÏství omezujících pﬁedpisÛ (tedy tzv. vedlej‰í
pﬁedmûty lze napﬁ. studovat i na jin˘ch
vysok˘ch ‰kolách, neÏ na které je student zapsan˘). Samozﬁejmostí je
doplnûní studia o kurzy nûkolika cizích
jazykÛ. Studium se skládá ze tﬁí úrovní
kurzÛ: základní/úvodní studium, oborové
studium a prohlubující studium.
Valná vût‰ina zkou‰ek probíhá písemnou
formou. Vût‰í ústní zkou‰ky kromû jazykov˘ch jsou spí‰e v˘jimkou. Stresující
komisionální závûreãné státní zkou‰ky
jako v âesku nejsou známé, student
pouze obhajuje svoji závûreãnou práci.
Postgraduální studium ve Finsku zahrnuje moÏnost získat titul licenciát
(lisensiaatti) (tento niÏ‰í postgraduální
titul se v souãasnosti udûluje uÏ jen na
nûkter˘ch oborech) a doktor (tohtori).
PﬁestoÏe neexistuje povinnost vydat
disertaãní práci tiskem, v praxi vût‰ina
tûchto prací v kniÏní podobû vyjde,
i kdyÏ v poslední dobû se roz‰iﬁuje zvyk
zveﬁejnit je na internetu.

Veﬁejná obhajoba disertaãní práce je
záleÏitostí skuteãnû veﬁejnou, jíÏ se
kromû kandidáta, kustoda (jakéhosi
moderátora akce) a oponentÛ úãastní
také kandidátova rodina, pﬁátelé, kolegové a mnoho dal‰ích lidí z oboru.
Mnohdy se pﬁi této pﬁíleÏitosti rozvine
opravdu Ïivá diskuse.
Symbolem úspû‰ného zavr‰ení postgraduálního studia je získání vysokého
ãerného doktorského klobouku, kter˘
pak drÏitelé titulu doktor smûjí pouÏívat
pﬁi slavnostních akademick˘ch pﬁíleÏitostech. Slavnostní promoce ve smyslu
ãeském se ve Finsku na Ïádném stupni
vysoko‰kolského studia nekonají, diplom
absolvent vût‰inou obdrÏí po‰tou. âas
od ãasu se poﬁádají velké, velmi slavnostní promoce, na které se pak mohou

pﬁihlásit v‰ichni ti, kteﬁí v meziãase akademick˘ titul v nûjakém oboru získali.
Dal‰í vûdecké tituly získávají drÏitelé
doktorského titulu ve finském akademickém svûtû podle sv˘ch zásluh.
O titul docent (dosentti) mÛÏe vysoko‰kolsk˘ uãitel Ïádat po urãité
pedagogické praxi a po ﬁadû publikací
ve svém oboru. Poãet publikací v‰ak
není rozhodující ani pro docenturu, ani
pro profesuru – rozhodující je, Ïe jde
o renomovaného a ve svém oboru
uznávaného uãitele. Proto je také
bûÏné, Ïe docenti a profesoﬁi na
finsk˘ch univerzitách jsou mnohem
mlad‰í ve srovnání s kolegy na ãesk˘ch
univerzitách, kde je získání vy‰‰ího akademického titulu nûkdy neadekvátnû
pﬁísné.

PhDr. Hilkka Annikki Lindroos, CSc., je odbornou asistentkou Ústavu lingvistiky
a ugrofinistiky Filozofické fakulty UK. Je jako rodilá Finka specialistkou na finsk˘ jazyk obecnû,
specializuje se na lexikografii. Je autorkou Struãné mluvnice fin‰tiny, uãebnice fin‰tiny
a mnoha slovníkÛ.
Mgr. Lenka Fárová, PhD., je odbornou asistentkou Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF
UK, oddûlení fin‰tiny. Pﬁekládá z fin‰tiny a je autorkou mnoha recenzí finsk˘ch knih a ãlánkÛ
o finské kultuﬁe.
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V YS O KO · KO L S K É S T U D I U M V Z E M I
J AVO ROV É H O L I S T U
Klára Kolinská

Kanada, tento obrovsk˘ a mnohotvárn˘
prostor amerického severu, se moÏná na
první pohled nejeví jako zemû s hlubokou
vzdûlávací tradicí a bujícím intelektuálním
Ïivotem. Pﬁesto má systém vysokého
‰kolství v Kanadû dlouhou a pestrou
minulost a ze srovnání se svûtem nevychází vÛbec ‰patnû. Pﬁíznivé Ïivotní
podmínky v Kanadû, její propracovaná
a vstﬁícná imigraãní politika a v neposlední ﬁadû i bohatá nabídka studijních
programÛ a stipendií lákají na kanadské
univerzity stále rostoucí poãet uchazeãÛ.
Historie
Poãátky historie kanadského vysokého
‰kolství sahají do Nové Francie roku
1663, kdy byl zaloÏen semináﬁ Le Grand
Séminaire de Québec, pﬁedchÛdce dne‰ní
frankofonní katolické Université Laval
v Québec City. Z anglofonních institucí,
nesoucích od poãátku titul univerzity, byla
jako první v roce 1789 zaloÏena
King’s College University, sídlící pÛvodnû
ve Windsoru v Novém Skotsku. V roce
1923 byla pﬁestûhována do Halifaxu, hlavního mûsta provincie. Nejstar‰í a zároveÀ
nejvût‰í bilingvní kanadskou univerzitou je
University of Ottawa, ustavená v roce
1848; k nejprestiÏnûj‰ím univerzitám zaloÏen˘m v19. století patﬁí pﬁedev‰ím
University of Toronto, nejvût‰í kanadská
univerzita vÛbec (zaloÏena 1827 jako
King’s College), anglofonní McGill
University v Montrealu (1821), frankofonní Université de Montréal (1876),
Acadia University ve Wolfville v Novém
Skotsku (1841) a Dalhousie University
v Halifaxu (1818). Na poãátku 20. století
zaãaly vznikat univerzity i na západ od
Ontaria jako jeden z projevÛ rostoucí
stability a vlivu spoleãensk˘ch systémÛ
jednotliv˘ch kanadsk˘ch provincií. Dobou
nejvût‰ího rozmachu institucí vy‰‰ího
vzdûlávání byla 60. léta 20. století, kdy byla
ve v‰ech provinciích zaloÏena ﬁada tzv.
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colleges, nabízejících více prakticky orientovanou
alternativu
univerzitního
vzdûlání a pﬁípravné programy pro univerzitní studium.
90. léta 20. století pak zaznamenala dal‰í
v˘znamné promûny systému vy‰‰ího
vzdûlávání: veﬁejné colleges financované
provinãními vládami získaly vût‰í autonomii a mnohdy i akreditace k udílení
akademick˘ch hodností niÏ‰ího stupnû.
Také byly vypracovány strategie pro
usnadnûní vût‰ího zapojení zahraniãních
studentÛ a odborníkÛ do akademického
Ïivota Kanady. Demografické ukazatele
totiÏ jasnû vypovídají o skuteãnosti, Ïe
nárÛst
poãtu
obyvatel
Kanady
v budoucnu bude i nadále pﬁedev‰ím
dÛsledkem imigrace, coÏ od státního
vzdûlávacího systému vyÏaduje hladkou
a transparentní mobilitu, moÏnost uznávání akademick˘ch titulÛ a certifikátÛ,
flexibilní informaãní sluÏby a technologie,
systém sociální podpory studentÛ
a dostupnou jazykovou pﬁípravu.
Souãasn˘ systém vysokého ‰kolství
Kanada jako federální stát, kter˘ tvoﬁí
deset provincií a tﬁi teritoria, nemá centralizovan˘ systém ‰kolství. Ve‰kerá
odpovûdnost za v‰echny stupnû vzdûlávání
spoãívá na vládách jednotliv˘ch provincií,
pﬁiãemÏ federální vláda poskytuje univerzitám pouze nepﬁímou podporu, pﬁedev‰ím
ve formû financování v˘zkumu a studentsk˘ch stipendií.V dÛsledku toho neexistuje
ani celostátní akreditaãní orgán; za dÛkaz
skuteãnosti, Ïe univerzita nabízí studijní
programy a udílí akademické hodnosti
odpovídající úrovnû, je povaÏováno její
ãlenství v Asociaci univerzit a vysok˘ch
‰kol Kanady (Association of Universities
and Colleges of Canada – AUCC).
Kanadské instituce vy‰‰ího vzdûlávání se
dûlí na ãtyﬁi základní typy:
Universities – Univerzity jsou tím „nejvy‰‰ím“ a nejteoretiãtûj‰ím typem vysoké

‰koly. Nabízejí studijní programy na bakaláﬁském, magisterském a doktorském
stupni v ‰iroké ‰kále pﬁedev‰ím (ale nikoli
v˘luãnû) vûdecky orientovan˘ch oborÛ.
Univerzity si uchovávají znaãnou autonomii, samostatnû si stanovují kritéria pro
pﬁijímání uchazeãÛ, hodnocení v prÛbûhu
studia i tvorbu studijních programÛ.
University Colleges – Tradiãní colleges
poskytují praktiãtûji orientovanou pﬁípravu a usilují o propojení odborného
vzdûlání s praxí. V Britské Kolumbii
a Novém Skotsku v‰ak colleges kombinují
praktické vzdûlání s prvky univerzitního
studia a kromû udílení college diplomÛ se
podílejí i na udílení univerzitních titulÛ.
V Albertû jsou colleges akreditovány provinãní akreditaãní komisí a poskytují
univerzitní tituly.V Ontariu a dal‰ích provinciích jsou colleges obvykle zavedeny
jako pﬁedstupeÀ univerzitní formy studia,
kter˘ si v‰ak uchovává jistou autonomii.
Cégeps – Colléges d’enseignement
général et professionel (vy‰‰í obecné
a odborné ‰koly) jsou v Québecu obdobou anglofonních colleges. Jsou to
dvouleté aÏ tﬁíleté vy‰‰í ‰koly technického smûru tvoﬁící mezistupeÀ mezi
stﬁední ‰kolou a univerzitou.
Community Colleges – V Kanadû je
pﬁibliÏnû 170 community colleges,
tj. lokálnû zﬁizovan˘ch vy‰‰ích ‰kol pﬁipravujících praktické odborníky pro místní
strukturu prÛmyslu, obchodu a sluÏeb
z ﬁad absolventÛ stﬁedních ‰kol.
Akademické tituly
Získání bakaláﬁského titulu (bachelor’s
degree) trvá v Kanadû tﬁi aÏ ãtyﬁi roky,
v závislosti na provincii a stupni specializace studia. Podmínkou k pﬁijetí je
absolutorium stﬁední ‰koly nebo dvouletého stupnû cégep v Québecu. Bakaláﬁsk˘
titul lze získat i formou honours, která
znamená vût‰í „pracovní nasazení“ bûhem
studia a lep‰í studijní prÛmûr. Na nûkte-
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r˘ch univerzitách ocenûní honours vyÏaduje dal‰í rok studia.
Získání magisterského titulu (master’s
degree) vût‰inou obná‰í jeden aÏ dva roky
dal‰ího studia po absolutoriu bakaláﬁského stupnû. Magistersk˘ titul je
zpravidla podmínkou pro pﬁijetí k doktorandskému studiu; existují v‰ak i v˘jimky
umoÏÀující pﬁijetí úspû‰n˘ch absolventÛ
bakaláﬁského studia formou honours.
Doktorandské studium obvykle trvá pût
let, pﬁiãemÏ první dva roky jsou zamûﬁeny
na absolvování kurzÛ, do znaãné míry
podle v˘bûru studenta. Tato ãást konãí
obdobou rigorózních zkou‰ek, po nichÏ
následují tﬁi roky soustavné samostatné
práce na vlastním v˘zkumu a psaní disertace. Studium pak vrcholí její komplexní
komisionální obhajobou. Jednou z podstatn˘ch v˘hod kanadského systému je
moÏnost pracovat bûhem studia jako studentsk˘ asistent (teaching assistant, TA).
Tato moÏnost nejen do znaãné míry
pomáhá pokr˘t náklady na studium, ale
nabízí i ﬁadu nenahraditeln˘ch odborn˘ch
zku‰eností.
Doktorsk˘ titul vût‰inou nese obecné
oznaãení PhD.; lze ho v‰ak udûlit i ve specializovan˘ch oborech, jako je hudba
(DMus) nebo právo (LL.D.).
V nûkter˘ch vysoce specializovan˘ch
oborech jako medicína, právo, uãitelství
nebo sociální práce k udûlení licence
nestaãí doktorsk˘ titul, ale je vyÏadováno
absolvování praxe pod odborn˘m vedením (internship).
Kanadská specifika
Kanadsk˘ vzdûlávací systém má nûkolik
v˘razn˘ch a inspirujících specifik, vypl˘vajících z geografick˘ch charakteristik zemû
a z okolností jejího historického v˘voje.
Kanada je pﬁedev‰ím nesmírnû obrovská,
ale dosud velmi ﬁídce osídlená zemû.
Zemûpisné vzdálenosti ztûÏují pﬁístup ke
vzdûlání, a tak se Kanada stala prÛkopníkem v oblasti kombinovan˘ch forem
distanãního vzdûlání (distributed learning).Ty mají v Kanadû dlouhou tradici, ale
nejvût‰ímu rozvoji se tû‰í zejména od 90.
let 20. století, v dÛsledku rostoucí dostupnosti informaãních technologií. Symbolem
kanadské podoby distanãního studia je
systém nazvan˘ „otevﬁená univerzita“

(open university), nabízen˘ ﬁadou univerzit v Britské Kolumbii,Albertû a Québecu.
Dal‰í specifick˘ rys kanadského vzdûlávacího systému je pﬁím˘m v˘sledkem
jazykové dvojdomosti zemû. Kanada je
historicky bilingvní a podle Zákona
o úﬁedních jazycích (Official Languages
Act) z roku 1969 nesmí b˘t jeden z jazykÛ
ve veﬁejné komunikaci upﬁednostÀován
pﬁed druh˘m. Federální vláda proto investuje znaãné finanãní prostﬁedky nejen do
jazykového vzdûlávání v obou úﬁedních
jazycích zemû, ale i do vzdûlávání v dal‰ích
jazycích, pﬁedev‰ím v jazycích kanadsk˘ch
minorit.
Úspûchy a priority
Kanada se mÛÏe právem py‰nit pﬁedev‰ím
skuteãností, Ïe má jeden z nejvy‰‰ích
podílÛ zapojení obyvatel do vzdûlání na
svûtû, coÏ je pﬁesvûdãiv˘ dÛkaz otevﬁenosti
a
demokratiãnosti
jejího
vzdûlávacího systému. Tradiãnû vysoké je
i zastoupení Ïen – tvoﬁí aÏ 60 % absolventÛ bakaláﬁsk˘ch i magistersk˘ch
programÛ, pouze v doktorsk˘ch programech mají mírnou pﬁevahu muÏi.
Dále se kanadské ‰kolství mÛÏe py‰nit
etnickou a kulturní diverzitou, která reflektuje oficiální multikulturní politiku
i kaÏdodenní skuteãnost zemû. Poãet
zahraniãních studentÛ na kanadsk˘ch univerzitách neustále stoupá a úãast cizincÛ
je podporována pruÏn˘m a velkorys˘m
systémem stipendií a grantÛ a také infrastrukturou informaãních a sociálních
sluÏeb na univerzitních kampusech.
Rada ministrÛ ‰kolství Kanady (Council of
Ministers of Education, Canada – CMEC)
nedávno definovala tﬁi základní priority ve
vzdûlávání pro budoucnost zemû; jsou
jimi vzdûlání pÛvodních obyvatel, gramotnost a právû vysoké ‰kolství.
Podle statistik se 3–4 % KanaìanÛ etnicky
hlásí k pÛvodním obyvatelÛm kontinentu,
tj. k indiánsk˘m, inuitsk˘m nebo mí‰eneck˘m (Métis) minoritám. Pro ‰kolství
a vzdûlávání má v˘znam pﬁedev‰ím to, Ïe
jde o velmi mladou ãást populace – více
neÏ tﬁetinu obyvatel z „Prvních národÛ“
(First Nations) tvoﬁí dûti mlad‰í ãtrnácti
let. Jejich podíl na vzdûlání v‰ak zÛstává
nízk˘, zejména na vy‰‰ích stupních ‰kol.
Proto se pﬁipravuje lep‰í systém sociál-
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Promoce studentÛ na McGill University

ních podpor pro pÛvodní obyvatele,
vytváﬁejí se motivaãní programy a kulturnû relevantní uãební materiály
a kvalifikaãní programy pro uãitele z ﬁad
pÛvodních obyvatel samotn˘ch.
Co se t˘ãe gramotnosti, v˘sledky patnáctilet˘ch KanaìanÛ, kteﬁí se v roce 2004
úãastnili testÛ OECD v rámci Programu
pro mezinárodní hodnocení studentÛ
(Programme for International Student
Assessment – PISA), zkoumajících uãební
gramotnost v oblasti ãtení, pﬁírodních
vûd, ﬁe‰ení problémÛ a matematiky, patﬁily
k nejvy‰‰ím na svûtû.
Rozvoj vysokého ‰kolství musí brát
v úvahu rostoucí zájem o studium. Tomu
bude nutné pﬁizpÛsobit kapacitu vysok˘ch ‰kol a úroveÀ jejich technického
vybavení. Nutnost investic do v˘stavby
a modernizace kampusÛ tak, aby vyhovovaly i studentÛm se zvlá‰tními potﬁebami,
si vyÏádá uÏ‰í spolupráci univerzit s veﬁejn˘mi i soukrom˘mi institucemi mimo
oblast vzdûlání. Bude také tﬁeba zdokonalovat systém studentsk˘ch pÛjãek
a stipendií, aby hrozící zadluÏenost neodrazovala od studia potenciálnû úspû‰né
zájemce. Dal‰í prioritou je práce na
mobilitû a pﬁenosnosti kanadsk˘ch akademick˘ch titulÛ.
Z v˘‰e uvedeného zﬁetelnû vypl˘vá, Ïe
Kanada, „divoká“ zemû amerického severu,
je nejenom zemí více neÏ ochotnou se uãit,
ale i zemí, která lidem dychtícím po vzdûlání nabízí úrodnou a otevﬁenou
akademickou pÛdu.
Autorka Mgr. Klára Kolinská, M.A.,
Ph.D., je ãlenkou Kabinetu kanadsk˘ch
studií v Ústavu anglistiky a amerikanistiky
Filozofické fakulty UK.V roce 2005 obhájila
disertaãní práci o souãasné literatuﬁe
pÛvodních obyvatel Kanady.
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V YS O K É · KO LY V U S A

Není tﬁeba zdÛrazÀovat témûﬁ v˘sadní
postavení americk˘ch vysok˘ch ‰kol ve
svûtovém mûﬁítku.Americké univerzity se
úspû‰nû prosazují ve stupÀující se globální
konkurenci o získání nejlep‰ích studentÛ
a mlad˘ch badatelÛ. Ti odcházejí i z tradiãních evropsk˘ch ba‰t vzdûlanosti,
napﬁíklad z Nûmecka. Jedním z dÛvodÛ je
nepﬁíli‰ slibná perspektiva uplatnûní
v „pﬁeplnûn˘ch oborech“.
O dominantním postavení americk˘ch
vysok˘ch ‰kol vypovídají i oba v˘znamné
a obecnû uznávané Ïebﬁíãky pﬁiná‰ející
mezinárodní srovnání. Jeden z nich vydává
britsk˘ t˘deník Times Higher Education
Supplement, druh˘ univerzita Jiao Tong
v ·anghaji. 1
Britsk˘ Ïebﬁíãek bere v úvahu pût faktorÛ: (1) povûst univerzity v ‰ir‰í
akademické komunitû, (2) procento
zahraniãních pedagogÛ, (3) procento
zahraniãních studentÛ, (4) poãet studentÛ
na jednoho pedagoga a (5) citaãní index.
Podle tûchto kritérií se umístilo v horní
svûtové dvacítce jedenáct americk˘ch
univerzit.
O této situaci ãas od ãasu pí‰í i periodika
urãená ‰ir‰í veﬁejnosti. Napﬁ. ãasopis The
Economist2 ve vydání z 8. záﬁí 2005 uvádí
ve „‰piãkové“ dvacítce jen tﬁi univerzity
pÛsobící mimo USA: Cambridge, Oxford
a Tokio.
Postavení americk˘ch univerzit je dáno
mnoha faktory. Podívejme se na nûkolik
z nich:
Financování. Je samozﬁejmé, Ïe bohatá
ekonomika je schopna generovat dost
prostﬁedkÛ na rozvoj univerzitních pracovi‰È a knihoven. Navíc univerzity v USA
tûÏí ze staré tradice velkého dÛrazu na
vzdûlání, která sahá aÏ do poãátkÛ puritánské kolonizace v první polovinû
sedmnáctého století. Tohoto dÛrazu jsou
si dobﬁe vûdomy i politické elity.
Zavládne-li názor, Ïe ‰kolství pﬁestává b˘t
v mezinárodním mûﬁítku konkurence-
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schopné, mÛÏe b˘t ovlivnûn i v˘sledek
voleb (napﬁíklad v roce 1960 i z tohoto
dÛvodu, na základû nepﬁíli‰ fundované
a pozdûji vyvrácené argumentace, Ïe
americké ‰kolství zaostává za sovûtsk˘m,
opoziãní kandidát John F. Kennedy porazil
Richarda M. Nixona). Prakticky na v‰ech
univerzitách musí studenti platit „‰kolné“
(tuition), ãasto umoÏnûné v˘hodn˘mi
pÛjãkami. ·kolné se li‰í od univerzity
k univerzitû a jeho v˘‰e se ﬁídí i tím, zda
student Ïije ve státû, v nûmÏ hodlá studovat.Vzhledem k tomu, Ïe absolutorium na
univerzitû vede zpravidla k vy‰‰ím pﬁíjmÛm, bylo by povaÏováno za neetické,
kdyby studenti studovali „zdarma“ a tím
fakticky parazitovali na daÀov˘ch poplatnících, kteﬁí mají ãasto hor‰í pﬁíjmy neÏ
absolventi vysok˘ch ‰kol. Univerzity rovnûÏ udrÏují podrobné databáze sv˘ch
absolventÛ. Zvou je na pravidelná letní
setkání, od úspû‰n˘ch absolventÛ získávají znaãné finanãní pﬁíspûvky. Ve
spoleãnosti, kde má znaãnou prestiÏ individuální obûtavost, tento zdroj nikdy
nevysychá. JiÏ desítky let pÛsobí v USA
bohaté nadace, ãasto zaloÏené v˘znamn˘mi podnikateli, které univerzitám
poskytují ãetné granty.
SoutûÏivost. Americké univerzity lze
rozdûlit na státní (tedy financované jednotliv˘mi státy USA), soukromé
a církevní. Toto dûlení je ov‰em velmi
hrubé; prakticky v‰echny univerzity jsou
financovány z více zdrojÛ, veﬁejn˘ch i soukrom˘ch. Princip legitimity konkurence je
v USA pﬁijímán jiÏ po generace.
Univerzity soupeﬁí o finanãní zdroje,
o nadané studenty a pedagogy, snaÏí se
prosadit i na úkor jin˘ch univerzit a nijak
se tím netají. Nikdo nehovoﬁí o „zbyteãném duplikování programÛ“ ãi o „tﬁí‰tûní
sil“. Stojí jistû za zmínku, Ïe Oxford
a Cambridge, dvû ze tﬁí evropsk˘ch univerzit, které se v Ïebﬁíãku Times Higher
Education Supplement dokázaly prosadit
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V˘ukové centrum William R. Hewlett na
Stanfordovû univerzitû

do první desítky, mají systém navzájem si
konkurujících kolejí.
Tradiãnû mûly v˘luãné postavení dávno
zaloÏené univerzity z tzv. BﬁeãÈanové ligy
(Ivy League), tedy univerzity Brownova,
Kolumbijská, Cornellova, Harvardova,
Pennsylvánská, Princetonská a Yaleova,
a také Dartmouthova kolej. V dne‰ních
Ïebﬁíãcích pár z nich pﬁedstihly mnohé
univerzity novûj‰ího zaloÏení, které jsou
vût‰inou na západním pobﬁeÏí USA, napﬁíklad Berkeleyská, Stanfordova ãi
Kalifornská technika. (Pﬁipomínám, Ïe
názvy mnoha z uveden˘ch univerzit jsou
ãasto chybnû pﬁekládány do ãe‰tiny, bez
ohledu na to, zda jsou odvozeny z místního názvu nebo zda jsou pojmenovány
po svém zakladateli.)
Akademické hodnosti, jichÏ lze na americk˘ch vysok˘ch ‰kolách dosáhnout, mohou
ÏadatelÛm o americká stipendia a stáÏe
pﬁipadat ponûkud nekompatibilní s evropsk˘m systémem. Nejvy‰‰í dosaÏitelnou
metou je titul Professor, resp. Full Professor
(univerzitní profesor). Na‰emu docentovi
odpovídá Associate Professor, odbornému
asistentovi Assistant Professor, asistentovi
Lecturer nebo Instructor. Promoãní a jmenovací rituály, které po úspû‰ném dosaÏení
titulu následují, se v jednotliv˘ch institucích
znaãnû li‰í.
Asociace univerzitních uãitelÛ
Na rozdíl od sv˘ch evropsk˘ch kolegÛ si
ameriãtí univerzitní uãitelé vytvoﬁili moc-
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nou profesionální asociaci, Americkou
asociaci
univerzitních
profesorÛ
(American Association of University
Professors, AAUP)3. Organizaci zaloÏili
v roce 1915 dva filozofové, Arthur
O. Lovejoy a John Dewey, kteﬁí tehdy na
setkání s kolegy poukázali na pﬁípad
z roku 1900, kdy Stanfordova univerzita
propustila v˘znaãného ekonoma Edwarda
Rosse jen proto, Ïe se paní Stanfordové,
manÏelce zakladatele univerzity a Ïelezniãního magnáta Lelanda Stanforda,
nelíbily Rossovy názory na imigranty a na

Ïelezniãní monopoly.Asociace od té doby
prosazuje principy akademické svobody,
a to nejen vÛãi vnûj‰ím ohroÏením, ale
také svobodu projevu vÛãi univerzitním
orgánÛm, které se mohou dostat pod tlak
osob a institucí, jeÏ univerzity financují. JiÏ
v roce 1940 AAUP vydala Prohlá‰ení
o zásadách akademické svobody a definitivy (Statement of Principles on Academic
Freedom and Tenure)4, které pozdûji
potvrdil Nejvy‰‰í soud USA.V Ïádné zemi,
ani v USA, není akademická svoboda jednou provÏdy zaji‰tûna. Proto si AAUP

1) Volnû k dispozici na: http://ccer.pku.edu.cn/ss/world-rankingsUnis.pdf
2) http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=4339960 (omezen˘ pﬁístup)
3) www.aaup.org
4) http://www.aaup.org/statements/Redbook/1940stat.htm

udrÏuje v˘znam i 91 let po svém zaloÏení.
Asociaci se rovnûÏ podaﬁilo prosadit
princip definitivy a znaãnû zlep‰it hmotné
postavení vysoko‰kolského uãitelstva.
Asociaci univerzitních uãitelÛ nelze
nahradit Ïádn˘mi odbory. Historie AAUP
svûdãí o tom, Ïe ve svobodné spoleãnosti
se mohou prosadit jen ty skupiny, které se
dokáÏí za svou vûc brát a pﬁíslu‰nû se
zorganizovat.
Autor tohoto ãlánku doc. PhDr. Milo‰
Calda je vedoucím Katedry americk˘ch
studií Institutu mezinárodních studií
Fakulty sociálních vûd UK, kde pﬁedná‰í o
americké filozofii, o souãasné americké
spoleãnosti a o historii USA ve 20. století. Je
ãlenem Americké politologické asociace.
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A K A D E M I C K É T I T U LY V L AT I N S K É A M E R I C E
Josef Opatrn˘

Z hlediska získávání a uÏívání akademick˘ch titulÛ pﬁetrvávají v Latinské Americe
stále ‰panûlské tradice, které v‰ak byly
od druhé poloviny 19. století poznamenány i jin˘mi vlivy. Projevil se zde obdiv ke
kultuﬁe a vûdû západní Evropy, pﬁedev‰ím
Francie, ale také napﬁ. Nûmecka.
V posledních desetiletích se pak v latinskoamerickém
vysokém
‰kolství
prosazuje stále silnûji vliv USA. To platí
jak pro obsah a zpÛsob studia, tak pro
systém akademick˘ch titulÛ i ceremonie
pﬁi jejich udûlování.
My‰lenka zaloÏení univerzit se objevila na
americkém kontinentu záhy po likvidaci
velk˘ch pﬁedkolumbovsk˘ch ﬁí‰í na území
dne‰ního Mexika a Peru (byÈ vÛbec první
univerzita na západní polokouli byla zaloÏena na ostrovû Española). V Novém
·panûlsku poÏadoval zaloÏení univerzity
arcibiskup Juan de Zumárraga brzy po
ustavení místokrálovství uÏ v roce 1536.
PﬁestoÏe se mu dostalo podpory i ze
strany místokrále, reagovala koruna s velk˘m prodlením, jednání o vysokém uãení
v Mexiku trvalo dlouho, a tak podepsal
‰panûlsk˘ král a císaﬁ svaté ﬁí‰e ﬁímské
Karel V. dekret o zaloÏení Královské
a pontifikální mexické univerzity aÏ v záﬁí
1551. Ve stejném roce byla zaloÏena
i Univerzita San Marcos v Limû, obû
podle vzoru v této dobû nejprestiÏnûj‰í
‰panûlské univerzity v Salamance.
V metropoli i v koloniích byl nejvût‰í
zájem o studium práv a teologie.
Doktorát práv otevíral cestu do sluÏeb
státu i do svûta léta se táhnoucích pﬁí,
které vyná‰ely obratn˘m advokátÛm
vysoké pﬁíjmy.Tisíce ãasto protichÛdn˘ch
naﬁízení poskytovaly profesionálním
úãastníkÛm sporÛ moÏnosti, které lákaly
ke studiu na právnick˘ch fakultách po
staletí existence koloniálního reÏimu
ãetné zájemce. Budoucí doktory práv pﬁitahoval pﬁíslib mimoﬁádn˘ch pﬁíjmÛ
i vysoké spoleãenské prestiÏe. Bohaté
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kreolské rodiny pﬁitom ãasto posílaly
svoje ãleny ke studiu na univerzitách ve
·panûlsku, ale také ve Francii ãi Británii
a na konci 18. století i do Spojen˘ch
státÛ.
âásteãnou promûnu pﬁineslo do univerzitního studia ve ‰panûlsk˘ch koloniích
v Americe aÏ 18. století. Spoleãn˘ zájem
státu a majitelÛ plantáÏí, dolÛ a obchodních domÛ vedl jednak k zavedení nov˘ch
oborÛ na star˘ch fakultách, zejména
fyziky, chemie ãi botaniky, ale také národohospodáﬁství, na druhé stranû pak
k zakládání nov˘ch technick˘ch ‰kol pﬁedev‰ím báÀského a metalurgického
zamûﬁení. V Novém ·panûlsku tak bylo
zaloÏeno Colegio de minería s kontakty
na stﬁední Evropu, kde se kromû technick˘ch oborÛ vyuãovala i francouz‰tina.
InÏen˘ﬁi opou‰tûjící tyto ústavy nemûli
sice zpoãátku tak vysokou prestiÏ ve spoleãnosti jako doktoﬁi práv, teologie ãi
medicíny, v prÛbûhu 19. století se v‰ak
váha jejich titulÛ ve spoleãnosti s tituly
star˘mi vyrovnávala.
Devatenácté století pak pﬁineslo do
systému vysok˘ch ‰kol v Latinské
Americe dal‰í zmûnu. Likvidace koloniálního reÏimu znamenala oslabení
kulturních a vûdeck˘ch kontaktÛ se ·panûlskem a pﬁedstavitelé nov˘ch
nezávisl˘ch státÛ i reprezentace latinskoamerické vûdy a kultury hledali cestu
k pﬁekonání koloniáního dûdictví v akademické oblasti v pﬁijímání vzorÛ z jin˘ch
evropsk˘ch zemí, pﬁedev‰ím z Francie.
Vzhledem k povûsti, jiÏ získal bûhem pûtiletého amerického pobytu v místní
spoleãnosti Alexander von Humboldt,
slouÏily jako pﬁíklad pro zvy‰ování
úrovnû pﬁedev‰ím pﬁírodovûdn˘ch oborÛ
na latinskoamerick˘ch univerzitách také
vysoké ‰koly nûmecké jazykové oblasti.
V polovinû století zaãaly zvát vlády Chile,
Venezuely ãi Peru na místní univerzity
evropské odborníky, aby zlep‰ily jejich

úroveÀ pﬁebíráním studijních plánÛ
a uãebnic, ale i pﬁím˘m pÛsobením evropsk˘ch vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ.
Pozdûji pak zaãali na nûkter˘ch institucích zavádût studium oborÛ, které se
dﬁíve studovaly na technick˘ch ‰kolách.
Tento trend dále zesílil ve 20. století, kdy
vzniklo pﬁedev‰ím v Mexiku nûkolik
velmi úspû‰n˘ch vzdûlávacích ústavÛ. Ty
pak slouÏily jako vzor pro dal‰í latinskoamerické státy ve formû v˘uky
i v udûlování akademick˘ch titulÛ.
K nejdÛleÏitûj‰ím patﬁila Národní autonomní mexická univerzita (Universidad
Nacional Autónoma de México –
UNAM) budovaná postupnû od roku
1910, Colegio de México zaloÏené ve
spolupráci ‰panûlsk˘ch republikánsk˘ch
emigrantÛ a jejich mexick˘ch patronÛ po
Francovû vítûzství v obãanské válce
na Pyrenejském poloostrovû a nakonec
Technologick˘ institut (TEC) v Monterrey, jehoÏ vzorem byl Technologick˘
institut v Massachusetts.
Colegio de México se záhy stalo institucí
zamûﬁenou pﬁedev‰ím na doktorské studium ve spoleãenskovûdních oborech.
Od druhé poloviny 40. let zde dosáhly
doktorátu ãi trávily na stáÏích krat‰í ãi
del‰í dobu stovky badatelÛ ze v‰ech zemí
Latinské Ameriky, kteﬁí pozdûji získali
svûtovou povûst v lingvistice, historii, filozofii ãi antropologii (napﬁ. Germán
Carrera Damas, venezuelsk˘ historik
a jeden z editorÛ Dûjin Latinské Ameriky,
které právû vydává UNESCO). UNAM
a TEC Monterrey zase nabízely studium
humanitních, technick˘ch i pﬁírodovûdn˘ch oborÛ na takové úrovni a v takovém
rozsahu, Ïe sem lákaly studenty z celého
kontinentu i ze zámoﬁí (z cca 300 000
studentÛ UNAM je asi 50 000 cizincÛ,
ãasto v doktorsk˘ch programech).
Po rÛzn˘ch zmûnách v prÛbûhu
existence obou ‰kol, z nichÏ první je
veﬁejná a druhá soukromá s vysok˘m
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‰koln˘m, ale propracovan˘m systémem
stipendií pro studenty z niÏ‰ích pﬁíjmov˘ch skupin, dospûla organizace studia
do souãasné podoby. Absolventi pregraduálního ãtyﬁletého studia dosahují
titulÛ licenciado ãi inÏen˘r (ingeniero).
Postgraduální studium má pak dva
stupnû – dvoulet˘ magistersk˘ (maestría) a zpravidla ãtyﬁlet˘ doktorsk˘
(doctorado). PoÏadavky na vzdûlání
v celé Latinské Americe rychle rostou,
uchazeãi o zamûstnání ve státních sluÏbách, veﬁejném i soukromém sektoru
musí prokázat svou zpÛsobilost pﬁedloÏením
vysoko‰kolského
diplomu.
Zvy‰ující se poãet vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch JihoameriãanÛ podporuje tradiãní
ambice v˘znamné ãásti spoleãnosti latinskoamerick˘ch zemí uvést u jména
jak˘koli akademick˘ titul s preferencí
doktora (pﬁeÏívá je‰tû z koloniální doby)
ãi inÏen˘ra. Také proto jsou promoce
absolventÛ v tradiãních talárech dÛleÏitou rodinnou a spoleãenskou událostí.
TﬁebaÏe ve v‰ech latinskoamerick˘ch
zemích neustále stoupá poãet ‰kol, které
nabízejí doktorské programy, snaÏí se
ﬁada absolventÛ pregraduálního studia
dosáhnout doktorsk˘ch titulÛ buì ve
Spojen˘ch státech, nebo v Evropû (pﬁedev‰ím ve ·panûlsku), popﬁípadû na tûch
institucích v Latinské Americe, které mají
nejvy‰‰í prestiÏ. Nositelé takto získan˘ch
titulÛ pak stále tvoﬁí v˘znamou ãást
pedagogÛ na latinskoamerick˘ch univerzitách, ale také ve státní správû,
veﬁejn˘ch a kulturních institucích
ãi v místní i „vysoké“ politice.
Pﬁinejmen‰ím od poloviny minulého století pak míﬁí zájemci o komerãní sféru,
techniku, pﬁírodní vûdy ãi medicínu spí‰e
do Spojen˘ch státÛ, zájemci o humanitní
vûdy pak hledají univerzitu, na níÏ by
dosáhli doktorátu, spí‰ v Evropû. Kromû
·panûlska láká Latinoameriãany stejnû
jako kdysi Francie a Británie. Napﬁíklad
z dvanácti pracovníkÛ Historického
ústavu Michoacánské univerzity v Morelii
s doktorsk˘m titulem ho získala polovina
v Mexiku – ãtyﬁi na UNAM a dva na
Colegio de México, druhá polovina pak
v cizinû – dva na Universidad Jaume I
(·panûlsko) a po jednom na univerzitách
v Havanû, PaﬁíÏi (Sorbonna), La Coruni
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Universidad Nacional Autónoma de México

a Complutense (obû poslední jsou ve
·panûlsku, Universidad Complutense de
Madrid je pﬁitom stále povaÏována za
nejprestiÏnûj‰í vysokou ‰kolu na
Pyrenejském poloostrovû, byÈ její pozici
zaãínají ohroÏovat nûkteré ‰koly soukromé).
O akademick˘ch titulech v Latinské
Americe platí totéÏ, co o akademick˘ch
titulech v jin˘ch regionech. Znûjí sice
stejnû – licenciado, inÏen˘r, maestro ãi

doktor – mají v‰ak v zasvûcené spoleãnosti rÛznou váhu, danou prestiÏí ‰koly,
na níÏ byly získány.

Autor textu prof. PhDr. Josef Opatrn˘,
CSc., je odborník na dûjiny Latinské
Ameriky a USA, které pﬁedná‰í na Filozofické
fakultû UK jako vedoucí Stﬁediska iberoamerick˘ch studií. Je autorem historick˘ch
monografií o Kubû, Mexiku a Panamû.
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V YS O K É · KO LY V â Í N ù
Olga Lomová

V oãích mnoha âechÛ stále je‰tû pﬁetrvává romantick˘ pohled na âínu jako
zemi básníkÛ, filozofÛ a vzdûlancÛ. Tato
pﬁedstava tkví sv˘mi koﬁeny hluboko
v 18. století, kdy po zveﬁejnûní dopisÛ,
které jezuit‰tí misionáﬁi posílali z âíny
do Evropy a v nichÏ nad‰enû líãili vytﬁíbenost ãínské kultury, nastala vlna
ãínské módy a idealizace âíny. Jedním
z rysÛ ãínské kultury, kter˘ osvícenci
zvlá‰tû obdivovali, byla váÏnost pﬁisuzovaná ve staré âínû vzdûlání a souvislost
mezi v˘‰í vzdûlání a spoleãensk˘m
postavením. Podle nûkter˘ch badatelÛ
dokonce ãínsk˘ systém vzdûlání a státních zkou‰ek jako nástroje ke
jmenování úﬁedníkÛ státní správy inspiroval evropské reformy ‰kolství
probíhající od 18. století.
Idealizovan˘ pohled na âínu v‰ak pﬁehlíÏí hlubokou krizi, v níÏ se ocitla
ãínská spoleãnost a ãínská kultura v 19.
století a kterou dále prohloubila drastická konfrontace s expanzí západních
mocností. Reakcí na tuto krizi byly
nepﬁíli‰ úspû‰né pokusy o modernizaãní reformy na konci 19. století
a vzápûtí pﬁíklon k západním vzorÛm
a ikonoklasmus tzv. Májového hnutí
1919. Toto radikální vystoupení proti
domácím tradicím ve jménu „demokracie“ a „vûdy“ vyhlásilo jako svÛj hlavní
úkol vybudovat „novou kulturu“.
Pﬁirozenou
souãástí
reformního
a pozdûji i radikálního úsilí modernizovat âínu byla také zmûna systému
vzdûlání, vãetnû vzniku vysok˘ch ‰kol
moderního typu.
„Vysoké ‰koly“ v tradiãní âínû
V tradiãní âínû, jakkoliv si cenila vzdûlanosti, neexistoval jednotn˘ systém
vzdûlání. ·koly, od základních aÏ po
„akademie“ (‰u-jüan), vznikaly pﬁedev‰ím z iniciativy soukromníkÛ, pﬁípadnû
místních komunit a byly financovány ze

soukrom˘ch zdrojÛ.Vedle toho se jiÏ od
starovûku u císaﬁského dvora zﬁizovala
tzv. císaﬁská akademie (kuo-c’-tien),
která slouÏila v˘chovû princÛ a synÛ
z nejv˘znamnûj‰ích rodin. Ani v soukrom˘ch ‰kolách, ani v císaﬁské akademii
v‰ak neexistoval pevn˘ studijní plán
a ãasov˘ rozvrh studia. Studium spoãívalo pﬁedev‰ím v memorování a v˘kladu
kanonick˘ch textÛ. Za integrální
souãást studia se povaÏovalo sebezdokonalování a pûstûní charakteru
v duchu poÏadavkÛ morálky formulované právû v kanonick˘ch spisech
konfuciánství. Studium tedy bylo do
znaãné míry individuální a studenti se
hlásili ke státním zkou‰kám, vypisovan˘m zpravidla jednou za tﬁi roky, podle
vlastního uváÏení. Pokud uspûli, jejich
vzdûlání bylo formálnû u konce a kvalifikovali se pro získání státního úﬁadu.
Reformy na prahu moderní doby
V tomto systému nemûlo místo studium jako hledání pravdy, nepodﬁízené
Ïádnému dal‰ímu praktickému úãelu,
a nevznikly podmínky pro rozvoj vûdy
v západním slova smyslu. Systém se na
konci 19. století zcela pﬁeÏil a pﬁirozenû
zanikl v r. 1905, kdy byly zru‰eny státní
úﬁednické zkou‰ky. Na jeho místo pﬁichází vzdûlání západního typu. JiÏ ve
druhé polovinû 19. století zaãaly v âínû
z iniciativy kﬁesÈansk˘ch, zejména protestantsk˘ch misionáﬁÛ vznikat ‰koly
západního stﬁihu. První vysokou ‰kolu
moderního typu zaloÏili ameriãtí misionáﬁi v ·anghaji r. 1879. Roku 1898 pak
z iniciativy skupiny reformnû naladûn˘ch dvoﬁanÛ kolem císaﬁe Kuang-süho
vzniká Pekingská univerzita, jeÏ se
dodnes tû‰í povûsti nejprestiÏnûj‰ího
vysokého uãení v âínû. Roku 1917 se
rektorem Pekingské univerzity stal
Cchaj Jüan-pchej, kter˘ se do znaãné
míry zaslouÏil o to, aby získala podobu

moderní vysoké ‰koly s jasnû vymezen˘mi fakultami a studijními programy –
a samozﬁejmû také s odstupÀovan˘mi
akademick˘mi tituly. Cchaj Jüan-pchej se
pro své reformy inspiroval na nûmeck˘ch a ãásteãnû francouzsk˘ch
univerzitách, kde dﬁíve pob˘val nûkolik
let. Usiloval o vytvoﬁení ideální ‰koly,
v níÏ se snoubí svobodné hledání pravdy
s humanistick˘m étosem pomoci bliÏním a odpovûdnosti vÛãi spoleãnosti
a hledání krásy pﬁekraãující praktické
potﬁeby doby. Cchaj Jüan-pchejovi se
podaﬁilo shromáÏdit na Pekingské univerzitû nejv˘znaãnûj‰í osobnosti své
doby a promûnil ji v centrum formulace
nov˘ch my‰lenek a nového pohledu na
ãínskou kulturu.
Vedle Pekingské univerzity a dal‰ích
státních ‰kol v prÛbûhu prvních dekád
20. století vznikla v âínû také celá ﬁada
soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol zﬁízen˘ch
misionáﬁi ãi jin˘mi zahraniãními subjekty. Mezi nimi pﬁevaÏovaly ‰koly
zﬁizované Ameriãany, kteﬁí je ãásteãnû
financovali z prostﬁedkÛ váleãn˘ch
reparací, jeÏ âína musela platit USA po
Boxerském povstání. Mnohé z tûchto
‰kol – napﬁíklad ‰anghajská univerzita
Fu-tan – se staly prestiÏními institucemi, které poskytovaly elitní vzdûlání
plnû v duchu tehdej‰ích americk˘ch univerzit. Na tûchto ‰kolách uãili také
ameriãtí uãitelé a ãást v˘uky probíhala
v angliãtinû. Studovala zde spoleãenská
elita, ãasto mladí muÏi a Ïeny pÛvodem
ze star˘ch vzdûlaneck˘ch rodin, kteﬁí
doma získali dÛkladné humanitní vzdûlání v ãínském duchu a na vysoké ‰kole
se pak plnû soustﬁedili na „západní
vûdûní“ s jasnou pﬁedstavou, Ïe chtûjí
âínu pﬁemûnit v moderní stát.
âínská lidová republika
Po vytvoﬁení âínské lidové republiky
v r. 1949 prochází ãínské vysoké ‰kol-
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ství ﬁadou dramatick˘ch promûn
a jednu chvíli se ocitá na hranici
kolapsu. Prvním krokem reforem po
r. 1949 bylo zestátnûní v‰ech ‰kol
a jejich centralizace v tom smyslu, Ïe
nejlep‰í uãitelé byli soustﬁedûni
v nûkolika nejlep‰ích ‰kolách v Pekingu
a ·anghaji, které také zaãaly dostávat
nejvût‰í dotace ze státního rozpoãtu.
V té dobû vzniká akademie vûd podle
sovûtského vzoru a objevuje se tendence oddûlit od sebe „v˘zkum“
a „v˘uku“. Jak známe i odjinud, badatelé, kteﬁí nebyli shledáni politicky
dostateãnû spolehliv˘mi k tomu, aby
pÛsobili na mládeÏ, nacházejí v této
dobû v akademii útoãi‰tû. Vy‰‰í vzdûlání i v socialistické âínû zÛstávalo
v˘sadou úzké vrstvy spoleãenské elity,
na niÏ vedení komunistické strany
pohlíÏelo s nedÛvûrou. Proto na konci
50. let dochází k neblahému pokusu
pﬁednostnû poskytovat vysoko‰kolské
vzdûlání kádrÛm z ﬁad „dûlníkÛ, rolníkÛ
a vojákÛ“. Dﬁíve neÏ se mohly plnû
projevit dÛsledky tohoto experimentu,
postihla ãínské vysoké ‰kolství je‰tû
hor‰í katastrofa v podobû Kulturní
revoluce (1966–1976), kvÛli níÏ bylo
ãínské vysoké ‰kolství na nûkolik let
zcela ochromeno.
Obnova zaãala aÏ v r. 1977, v dobû
poãínajících ekonomick˘ch reforem
a zahraniãnûpolitické orientace na USA.
V této dobû se podle amerického pﬁíkladu
na ãínsk˘ch vysok˘ch ‰kolách zavádí
systém tﬁístupÀového vzdûlání s akademick˘mi hodnostmi süe-‰’ (bakaláﬁ), ‰uo-‰’
(magistr) a po-‰’ (doktor). Tento systém
vstoupil v platnost zákonem z r. 1981.
Kritéria pro získání pﬁíslu‰ného akademického titulu jsou jednotná a dohlíÏí
na nû vládní V˘bor pro akademické
tituly. Délka studia a nároky na jeho
ukonãení (státní zkou‰ka a obhajoba
diplomové práce) jsou srovnatelné
s praxí, jakou známe ze Západu
a v poslední dobû i z âeska. Na webov˘ch stránkách ãínsk˘ch univerzit lze
najít pﬁesné instrukce, jak má vypadat
diplomová práce, poãínaje charakteristikou podílu teoretick˘ch vûdomostí
a shromáÏdûn˘ch dat a konãe
podrobnû vypoãítan˘mi formálními
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Promoce absolventÛ studia v Centru ekonomick˘ch studií na Pekingské univerzitû v roce 2000

náleÏitostmi. U magistersk˘ch a doktorsk˘ch prací se také pﬁedepisuje, Ïe
musí obsahovat krátk˘ abstrakt v ãín‰tinû, doplnûn˘ o klíãová slova, a dále
abstrakt v angliãtinû. Jistou zvlá‰tností
je vysok˘ poãet odevzdávan˘ch exempláﬁÛ – v pﬁípadû diplomov˘ch prací
jich musí b˘t 15 a doktorsk˘ch prací
dokonce 25.
Na vysok˘ch ‰kolách, kde se studují
cizí jazyky, je zvlá‰tností poÏadavek
obhájit diplomovou práci v pﬁíslu‰ném
cizím jazyce. V takovém pﬁípadû se
pochopitelnû více neÏ originalita my‰lenky a pﬁínos vûdû cení schopnost
plynule se vyjadﬁovat v cizím jazyce.
âínské promoce
V˘‰e uvedené historické skuteãnosti
se promítají i do obﬁadÛ, jimiÏ se formálnû uzavírá studium na ãínsk˘ch
vysok˘ch ‰kolách. V pﬁedmoderní âínû
úspûch ve zkou‰kách oznamovala
císaﬁská vyhlá‰ka, vyvû‰ená na vratech
paláce, a císaﬁ‰tí poslové, kteﬁí s patﬁiãnou pompou pﬁi‰li oznámit úspûch
osobnû aÏ do domu uchazeãe.
S reformami podle západního vzoru se
do âíny dostala i promoce podobná
tûm na‰im. Po roce 1949 se promoce
jeden ãas témûﬁ nekonaly a studenti
dostávali své vysoko‰kolské diplomy
podobnû, jako dostávají Ïáãci na

základní ‰kole vysvûdãení. Dnes se
vrací do univerzitních promocí pompéznost pﬁedrevoluãních obﬁadÛ na
americk˘ch vysok˘ch ‰kolách v âínû.
Na nûkter˘ch vysok˘ch ‰kolách studenti stále je‰tû musí vyslechnout
projev tajemníka komunistické organizace univerzity, jinak v‰ak promoce
probíhá podobnû jako u nás a jejími
souãástmi jsou hymna, projev zástupcÛ
‰koly, slavnostní slib, projev zástupcÛ
studentÛ a pﬁedávání diplomÛ. Na rozdíl od na‰ich zvyklostí v‰ak ãín‰tí
studenti pﬁicházejí k promoci v „historick˘ch
kost˘mech“,
vzdálenû
pﬁipomínajících obleãení studentÛ
v Oxfordu ãi Cambridgi, a touto reminiscencí na evropsk˘ stﬁedovûk si
vynahrazují skuteãnost, Ïe ãínské
vysoké ‰kolství má vlastnû jen velmi
krátkou historii.

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., je
prodûkankou pro zahraniãní a vnûj‰í vztahy
na Filozofické fakultû UK, kde také pﬁedná‰í
ãínsk˘ jazyk a literaturu. Je ﬁeditelkou
Mezinárodního sinologického centra Chiang
Ching-Kuovy nadace pﬁi UK a generální
tajemnicí Evropské asociace ãínsk˘ch studií.
Pí‰e o ãínské literatuﬁe a kultuﬁe, pﬁekládá
z ãín‰tiny.
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A K A D E M I C K É K VA L I F I K AC E V Z E M I
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

FOTO: ARCHIV AUTORA

Ludvík Armbruster

Studentky v tradiãních kimonech

Zdrcující poráÏka Japonského císaﬁství
v druhé svûtové válce promûnila japonskou spoleãnost od základÛ nejen
politicky a hospodáﬁsky, ale i v jejím kulturním profilu. Poprvé ve sv˘ch dûjinách
byla japonská ostrovní ﬁí‰e okupována cizí
armádou, která na sedm dlouh˘ch let pﬁevzala ﬁízení zemû a diktovala, co je a co
bude moderní Japonsko. Îe se dnes
Japonsko jako hospodáﬁská velmoc ﬁadí
mezi pﬁední vyspûlé státy svûta a je to de
jure i de facto ostrov a v˘spa obãanského
právního ﬁádu v Asii, je do velké míry
zásluhou humánní spojenecké (prakticky:
americké) okupaãní politiky, jeÏ ve své lidskosti nemá v dûjinách obdoby. Zdaleka
ne v‰echno se vyvíjelo podle pÛvodních
americk˘ch pﬁedstav a plánÛ, ale bez
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‰ance zaãít úplnû znovu, které se Japonci
energicky chopili, by se Japonsko nikdy
nestalo dne‰ní prosperující demokratickou zemí, i kdyÏ jiného raÏení neÏ USA
nebo státy Evropské unie.
Okupaãní správa iniciovala koncem ãtyﬁicát˘ch let reformu japonského ‰kolství
podle amerického vzoru. Povinná ‰kolní
docházka byla roz‰íﬁena na devût let
a dûlila se na ‰estiletou základní a tﬁíletou
niÏ‰í stﬁední ‰kolu (‰ógakkó a ãúgakkó).
Na ni navazuje tﬁíletá vy‰‰í stﬁední ‰kola
(kótógakkó), kterou dnes nav‰tûvuje
skoro celá japonská mladá generace.
Rozhodující v˘znam pro pováleãnou
japonskou spoleãnost v‰ak mûl okupaãní
správou podporovan˘ obrovsk˘ nárÛst
poãtu univerzit (daigaku) nového typu,

poprvé otevﬁen˘ch studentÛm obojího
pohlaví. Mûla-li v pﬁedváleãném Japonsku
pﬁístup na univerzitu pouze úzká elita
necel˘ch tﬁí procent obyvatelstva, zv˘‰il
se v následujících desetiletích podíl obyvatelstva na vysoko‰kolském vzdûlání více
neÏ desetinásobnû.
Nová pováleãná univerzita je strukturována do tﬁí stupÀÛ, které pﬁipomínají
bakaláﬁsk˘, magistersk˘ a doktorsk˘ program, jak je pﬁedpisuje pro zemû
Evropské unie boloÀská dohoda. Základní
bakaláﬁsk˘ kurz (gakubu) je v‰ak na rozdíl
od na‰eho ãtyﬁlet˘, protoÏe poskytuje
kromû odborného i v‰eobecné vzdûlání,
jeÏ je u nás podstatou vy‰‰ích roãníkÛ
gymnázia. Po obhájení diplomové práce
získávají absolventi akademick˘ titul
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Bakaláﬁsk˘ diplom Teologické fakulty katolické
univerzity Sophia

gaku‰i. Promoce se slaví okázale, i kdyÏ
bez akademické pﬁísahy obvyklé u nás,
a k pﬁedávání diplomÛ pﬁichází mnoho
studentek v pestr˘ch japonsk˘ch kimonech, jeÏ se krásnû vyjímají na pamûtních
fotografiích pod rozkvetl˘mi sakurami.
V Japonsku totiÏ konãí ‰kolní rok na jaﬁe.
Navazující dvoulet˘ magistersk˘ program
zvan˘ daigakuin pﬁipravuje studenta na
odbornou v˘zkumnou práci a je zakonãen
obhájením diplomové práce a udûlením
titulu ‰ú‰i. Mnoho studentÛ ov‰em potﬁebuje k vypracování diplomové práce je‰tû
tﬁetí rok. Teoreticky má kaÏd˘ student
právo zÛstat zapsán dvojnásobek let pﬁedepsan˘ch pro jednotlivé stupnû, tedy
osm let v gakubu a ãtyﬁi roky v daigakuin
kurzu.Velmi vysoké ‰kolné v‰ak efektivnû
chrání univerzity pﬁed zahlcením „vûãn˘mi studenty“.
Tﬁílet˘ doktorsk˘ program (haku‰i katej)
dovr‰uje univerzitní vzdûlání. Pﬁi udûlování doktorského titulu b˘valy japonské
univerzity velmi zdrÏenlivé. Dlouho zde
pﬁeÏívala francouzská tradice, kde b˘val
titul docteur en lettres spí‰e korunováním akademické kariéry neÏ jejím
zahájením. Japonsk˘ akademick˘ dorost
tak zpravidla opou‰tûl doktorské studium
pouze s potvrzením o jeho úspû‰ném
zakonãení (haku‰i katej ‰úrjó). Japonsk˘
vysoko‰kolsk˘ zákon totiÏ nezná habilitaãní ﬁízení jako klíãov˘ mezistupeÀ na
akademické dráze. Místo habilitace obdrÏel japonsk˘ vysoko‰kolsk˘ pedagog
doktorsk˘ titul hakase aÏ po prezentaci
a obhájení dÛkladné práce, ãasto Ïivotního díla. Teprve pﬁíliv zahraniãních
studentÛ na japonské univerzity v posledních desetiletích si vynutil zmûnu v praxi
udûlování doktorátu. Ve jménu meziná-

rodní mobility studentÛ a pedagogÛ
zaãalo japonské ministerstvo ‰kolství
naléhat na domácí vysoké ‰koly, aby se pﬁi
udûlování doktorsk˘ch titulÛ pﬁizpÛsobily
evropsk˘m a americk˘m standardÛm.
V˘sledkem bylo zavedení titulu gakudÏucu
hakase, kter˘ odpovídá na‰emu PhDr.
pﬁed jménem a kter˘ je nyní moÏno
bûÏnû získat v rámci doktorského studia.
Na rozdíl od na‰í stﬁedoevropské situace
studuje v Japonsku vût‰ina studentÛ na
soukrom˘ch vysok˘ch ‰kolách. Státní,
krajské a mûstské univerzity se dûlí jen
o pûtinu studentstva.Aãkoli nad vûdeckou
úrovní vysok˘ch ‰kol bdí nezávislá akreditaãní komise, panují mezi jednotliv˘mi
univerzitami velké rozdíly co do kvality
v˘uky i v˘zkumu, takÏe podobnû jako
v USA pﬁi posuzování akademické kvalifikace hodnû záleÏí na tom, na které
univerzitû kdo akademick˘ titul získal. Na
‰piãce pyramidy trÛní státní univerzity
Tokio, Kjóto a Hitocuba‰i, mezi soukrom˘mi univerzitami vynikají Waseda, Keió
a DÏóãi (DÏóãi je japonské jméno katolické univerzity Sophia). Typické pro
japonskou situaci je, Ïe pût z tûchto ‰esti
univerzit sídlí v Tokiu. Tokio je pro
Japonsko, co je PaﬁíÏ pro Francii.
Tokijská státní univerzita, nástupce první
ze sedmi b˘val˘ch císaﬁsk˘ch univerzit,
byla zaloÏena pro v˘chovu vysok˘ch státních úﬁedníkÛ. Její rozpoãet pr˘
disponoval polovinou státní dotace pro
vysoké ‰koly. Nejúspû‰nûj‰í absolventi její
právnické fakulty smûﬁovali na ministerstvo financí, druhou volbou b˘valo
ministerstvo zahraniãí. Zlé jazyky tvrdí, Ïe
kdo se nedostal jinam, skonãil na ministerstvu ‰kolství. Japonsk˘ prÛmysl
a obchod verbuje spí‰e mezi absolventy
soukrom˘ch univerzit, od nichÏ si slibuje
více flexibility a osobní iniciativy.V letech
velkého hospodáﬁského rozmachu nezáleÏelo japonsk˘m firmám tolik na tom,
jak˘ obor kdo vystudoval. Samy si své
zamûstnance vycviãily v tom, ãím se mûli
v rámci podniku zab˘vat. Nebály se do
nich investovat, protoÏe mohly poãítat
s jejich témûﬁ feudální vûrností. Teprve
v nedávn˘ch letech plíÏivé hospodáﬁské
recese zaãalo propou‰tûní zamûstnancÛ,
nûco nesl˘chaného v pováleãném
Japonsku, nov˘ sociální problém, kter˘

dnes nutí Japonce opou‰tût svou staletou
inzulární mentalitu a vyjít na kolbi‰tû globálních vztahÛ.
Jak bylo jiÏ zmínûno, v‰ichni studenti platí
v Japonsku vysoké ‰kolné, jeÏ je zãásti
kompenzováno systémem sociálních
a prospûchov˘ch stipendií. ¤íká se, Ïe kdyÏ
se v japonské rodinû narodí dítû, rodiãe
otevﬁou nové bankovní konto a zaãínají
spoﬁit na jeho pozdûj‰í vzdûlání. ·kolné je
pochopitelnû vy‰‰í na soukrom˘ch univerzitách neÏ na státních, které mají pﬁístup
k vydatnûj‰ím státním dotacím. Do
financování vysoko‰kolského vzdûlávání
se v˘znaãn˘m zpÛsobem zapojuje i soukrom˘ sektor sponzorováním v˘zkumn˘ch
zámûrÛ zejména v technick˘ch oborech.
Nevyﬁe‰en˘m problémem a chronickou
nemocí souãasného japonského ‰kolství
jsou v‰udypﬁítomné pﬁijímací zkou‰ky.
Vzhledem ke kvalitativním rozdílÛm mezi
jednotliv˘mi ‰kolami je pﬁedpokladem
pro úspû‰né sloÏení pﬁijímací zkou‰ky na
prestiÏní univerzitu absolvování kvalitní
‰koly niÏ‰ího stupnû. Pﬁístup k ní je opût
podmínûn pﬁijímací zkou‰kou. Celé vzdûlávání a v˘chova se tak hrozí zvrhnout
v pouhou pﬁípravu na zkou‰ky.Vznikl kvetoucí byznys pﬁípravn˘ch ‰kol, ve kter˘ch
si nezamûstnaní akademici vydûlávají na
Ïivobytí tím, Ïe nacviãují se ‰kolní mládeÏí
techniku, jak uspût pﬁi elektronicky monitorovan˘ch pﬁijímacích zkou‰kách. Je
veﬁejn˘m tajemstvím, Ïe se nûkteré renomované univerzity rozhodly ãelit tomuto
systému tím, Ïe cílevûdomû investují
hlavnû do elitních postgraduálních kurzÛ
a financují je tím, Ïe chladnokrevnû otvírají brány základního studia prakticky
v‰em zájemcÛm, kteﬁí jsou ochotni za
závûreãn˘ diplom zaplatit ‰kolné.
Clausula salvatoria: Autor pﬁipou‰tí, Ïe
v posledních odstavcích ponûkud pﬁehánûl, ale právû karikatura ãasto dovede
vyzdvihnout charakteristické rysy fyziognomie. Autor se omlouvá, jestliÏe tím
nûkoho urazil.
Autor ãlánku prof. PhDr. Ludvík
Armbruster je dûkanem Katolické teologické fakulty UK.V Japonsku, kde Ïil celá
ãtyﬁi desetiletí, mimo jiné pﬁedná‰el filozofii
na univerzitû Sophia v Tokiu a v letech
1975–83 ﬁídil tamûj‰í univerzitní knihovnu.
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: Kvíz

Milí ãtenáﬁi,
s akademick˘mi kvalifikacemi samozﬁejmû souvisí i akademické tituly. âasto se diskutuje o tom, kdy a kde je má
jejich nositel pouÏívat, ale jejich v˘znam a pÛvod mÛÏe b˘t pro nûkoho hádankou.V následujícím kvízu si mÛÏete
ovûﬁit své znalosti o titulech – a to nejenom akademick˘ch. Pokud si nejste jisti odpovûìmi, ty správné naleznete
za poslední otázkou.

1) Kromû akademick˘ch titulÛ známe
i tituly ‰lechtické, církevní, vojenské,
vladaﬁské a státnické. Titul P. P. – pater
patriae, ãili otec vlasti – nosilo mnoho
ﬁímsk˘ch císaﬁÛ. O jeho pﬁidûlení rozhodoval senát. První muÏ, kter˘ jej
získal, ov‰em nebyl císaﬁ. Kdo to byl?
a) Marcus Tullius Cicero
b) Lucius Cornelius Sulla
c) Marcus Porcius Cato
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2) Britsk˘ ‰lechtick˘ titul Sir (etymologicky odvozen˘ od latinského slova
senior – star‰í) se má pouÏívat buìto
s pln˘m jménem nositele, nebo pouze
s kﬁestním jménem. Proto se také
Paulovi McCartneymu ﬁíká Sir Paul. Jak˘
je ale ekvivalent tohoto titulu pro
Ïeny?
a) Lady
b) Madam
c) Dame
3) Nûkdy se setkáváme s oslovením
pomocí zkratky p. t., jejíÏ uÏívání je
ov‰em ãím dál ménû ãasté. PouÏívá se
ho zejména tehdy, pokud si nejsme jisti,
jaké tituly dotyãn˘ má, nebo pokud je
nechceme v‰echny uvádût. Co tato
zkratka znamená?
a) pro titulo – místo titulu
b) pleno titulo – pln˘m titulem
c) purus titulus – ãist˘ titul
4) Vydávání titulÛ je v âR upraveno
Zákonem o vysok˘ch ‰kolách. Zde se
také urãuje, jak˘ titul náleÏí jak˘m oborÛm. K jakému podle zákona pﬁíslu‰í
titul MDDr.?
a) doktor dûtské medicíny
b) doktor stomatologie
c) doktor farmacie
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Marcus Tullius Cicero

5) Titul magistr byl dﬁíve spojen pﬁedev‰ím s absolventy farmacie, v 90. letech
pak nahradil tituly typu prom. biol. (promovan˘ biolog). Jakou zkratku si
v minulosti psali pﬁed jméno magistﬁi farmacie?
a) PhMr.
b) PhMgr.
c) Mgr. Ph.
6) Absolventi lékaﬁsk˘ch oborÛ získávají
titul doktora po absolvování ‰koly, ostatní
absolventi po sloÏení rigorózních zkou‰ek. Vy‰‰ím titulem na nûkter˘ch
teologick˘ch fakultách je ov‰em licenciát
teologie (ThLic.) Tento titul byl dﬁíve

bûÏn˘ a v nûkter˘ch zemích dosud je,
zachoval se v‰ak jen na teologii. Byl pﬁedstupnûm doktorátu, mnoho uãitelÛ se
v‰ak s tímto titulem spokojilo. Proã?
a) doktorát byl spojen
s nepﬁíjemn˘mi administrativními
povinnostmi
b) získat doktorát bylo pﬁíli‰
nákladné
c) doktoﬁi byli vázáni na danou
univerzitu a smûli ji opustit pouze
z krajních dÛvodÛ
7) Akademické tituly „niÏ‰ího ﬁádu“ se pﬁi
psaní obvykle vynechávají. Nepí‰eme tedy
Mgr. Bc. Jindﬁich Svoboda. Jaká je ale kon-
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âestn˘ doktorsk˘ diplom, kter˘ udûlila UK profesoru Lond˘nské univerzity Siru Alexandru Flemingovi v roce 1948

a) pí‰í se v abecedním poﬁadí
b) pí‰í se v tom poﬁadí, jak je
absolvent získal
c) pí‰í se v opaãném poﬁadí,
neÏ jak je absolvent získal
8) Neobvykl˘ titul RSDr. (rerum socialium
doctor, tedy doktor spoleãensk˘ch vûd),
ironicky interpretovan˘ jako „rozhodnutím strany doktor“, vydávala pﬁed rokem
1989 Vysoká ‰kola politická Ústﬁedního
v˘boru KSâ. Kde tato ‰kola sídlila?
a) ve Zlínû, tehdy Gottwaldovû
b) v Praze ve Vokovicích
c) v Praze na Smetanovû nábﬁeÏí
9) Vûdeck˘ titul CSc. (candidatus scientiarum, tedy kandidát vûd) se udûloval
absolventÛm „vûdecké v˘chovy“ po obhajobû kandidátské disertaãní práce. Kdy
mohl b˘t podle nov˘ch pﬁedpisÛ udûlen
tento titul naposledy?

a) v prosinci 1990
b) v prosinci 1996
c) v prosinci 2001
10) V 90. letech se rozpoutala vleklá aféra
kolem toho, kter˘ poslanec má, nebo nemá
titul JUDr. Úspû‰nû ukonãit studium práv
nestaãí. Ve Spojen˘ch státech také existují
dva rÛzné stupnû právnického vzdûlání.
NiÏ‰í se naz˘vá juris doctor (J.D.). Jak se
naz˘vá ten vy‰‰í, kter˘ studenti získají po
studiu urãité specializace práva?
a) LL.M. (legum magister ãili magistr
práv)
b) JM. (juris master – magistr práv)
c) L.D. (doctor of law ãili doktor
práv)
11) Historicky první titul doktora práv
byl udûlen v 12. století na nejstar‰í univerzitû v Evropû. Která univerzita to byla?
a) ﬁímská univerzita
b) boloÀská univerzita
c) univerzita ve Florencii

12) Po habilitaãním ﬁízení se pedagog
nebo vûdec stává docentem. ¤ízení o jmenování profesorem Ïádn˘ zvlá‰tní název
nemá. Kdo v âR podle zákona jmenuje
profesora?
a) rektor univerzity
b) ministr ‰kolství
c) prezident republiky
13) První ãeskoslovensk˘ prezident
Tomá‰ Garrigue Masaryk vzbudil coby
filozof velk˘ ohlas svou knihou
SebevraÏda hromadn˘m jevem spoleãensk˘m moderní osvûty.Vy‰la kniÏnû v roce
1881, ale uÏ pﬁedtím autorovi poslouÏila
k získání akademického titulu. Jakého?
a) doktor
b) docent
c) profesor
Autor: redakce
Správné odpovûdi:
1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b, 7c, 8b, 9c, 10a,
11b, 12c, 13b.

vence, pokud ãlovûk získá dva rovnocenné tituly, napﬁíklad Ing. a JUDr.?
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: Studenti

M E Z I U N I V E R Z I T N Í D O H O DY
U N I V E R Z I T Y K A R L OV Y
Milí studenti a pedagogové UK, pokud vás láká studium ãi vûdecká ãinnost na zahraniãních univerzitách,
vûnujte pozornost následujícímu aktuálnímu pﬁehledu meziuniverzitních dohod.

Z hodnocení pﬁímé meziuniverzitní spolupráce vypl˘vá, Ïe z celkového poãtu 182
dohod uzavﬁen˘ch ke konci roku 2005
byla zakotvena mobilita studentÛ na
základû reciprocity s 94 univerzitami.
Z toho 29 univerzit pravidelnû nabízí
kromû semestrálních a dvousemestrálních pobytÛ pro studenty v magisterském
programu také studium pro doktorandy.
Mobilita vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ byla uzavﬁena ve v‰ech dohodách,
aktivnû probíhá se 141 univerzitami.
Konkrétní pracovní plány (roãní aÏ tﬁíleté) ãi provádûcí protokoly k nim jsou
uzavﬁeny se 41 univerzitami. V rámci
tûchto ujednání je zaﬁazena úãast na Letní
‰kole slovansk˘ch studií FF UK pro 22
zahraniãních studentÛ a je vázána na
reciproãní úãast na letních jazykov˘ch
‰kolách na partnersk˘ch univerzitách.
V rámci pracovních plánÛ bylo ﬁe‰eno
204 vûdecko-pedagogick˘ch projektÛ.
Celkem v zahraniãí pÛsobí 11 lektorátÛ
ãeského jazyka. Pravidelnû probíhají spoleãné vûdecké a odborné konference se
45 univerzitami.
TûÏi‰tû pﬁímé meziuniverzitní spolupráce
spoãívalo ve v˘mûnû vûdcÛ a ﬁe‰ení spoleãn˘ch vûdeck˘ch projektÛ. Pokud se
zamûﬁíme na studentskou mobilitu, mûla
konkurenci v programu Socrates/
Erasmus. Pozorujeme rÛst zájmu o studentskou mobilitu na Dálném v˘chodû
a v USA.
V roce 2005 vyjelo z UK v rámci dohod
o pﬁímé spolupráci 334 akademick˘ch
pracovníkÛ a 390 studentÛ. Z toho nejvíce studentÛ do Nûmecka (127), dále do
Francie (111), Japonska (14) a USA (20).
Na UK naopak pﬁijelo 217 akademick˘ch
pracovníkÛ a 182 studentÛ.
Slovenská republika
Studentská v˘mûna se v‰emi slovensk˘mi
univerzitami, se kter˘mi má UK v Praze
dohodu o spolupráci (Univerzita Komen-
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ského v Bratislavû, Univerzita P. J. ·afárika
v Ko‰icích, Trnavská univerzita v Trnavû,
Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitﬁe),
byla realizována v minul˘ch letech po vzájemné dohodû a nebyla stanovena Ïádná
v˘mûnná kvóta. Zájem ze strany slovensk˘ch studentÛ pﬁevy‰oval zájem na‰ich
studentÛ. V loÀském roce uÏ nebyl Ïádn˘
pobyt v rámci dohody realizován, neboÈ
se v˘mûna pﬁesunula do programu
Socrates/Erasmus. Studenti v doktorském
studiu mají zájem o krátkodobé vûdecké
stáÏe, jedná se vÏdy o jednoho aÏ dva studenty v obou smûrech.
Nûmecko
UK má s Nûmeckem uzavﬁeno 26 meziuniverzitních dohod, na dvanácti z nich
probíhá pravidelná studentská stipendijní
v˘mûna na jeden aÏ dva semestry roãnû.
Jedná se o univerzity Bayreuth, Bonn,
Dortmund, DráÏìany, Frankfurt nad
Mohanem, Freiburg, Heidelberg, Jena,
Kostnice, Lipsko, Mnichov, Saarbrücken
(celkem cca 30 míst). Stipendijní pobyty
jsou urãené pro v‰echny studenty a doktorandy UK. Nabídka pobytÛ je v‰ak
omezena pro studenty lékaﬁsk˘ch fakult,
kteﬁí se mohou hlásit pouze na nûkteré
nûmecké univerzity (Bonn, DráÏìany,
Mnichov).
Kromû semestrálních stipendijních
pobytÛ je moÏné v rámci meziuniverzitních dohod vyjet na mûsíãní stipendijní
letní jazykové kurzy nûmãiny, které nabízí
univerzity Bamberk, HU Berlín, Bonn,
DráÏìany, Frankfurt, Freiburg, Heidelberg,
Saarbrücken, Marburg (celkem 16 míst).
Dále jsou UK nabízena stipendia nad
rámec meziuniverzitních dohod, která
jsou financována rÛzn˘mi nadacemi
a institucemi. UK je napﬁ. zapojena do
stipendijního
programu
Herberta
Quandta/ALTANA. Jedná se o roãní
stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy UK na univerzitách v DráÏìanech

a Kostnici. Pﬁedv˘bûr kandidátÛ probíhá
na odboru pro zahraniãní styky RUK,
koneãn˘ v˘bûr na zahraniãní univerzitû za
úãasti zástupcÛ ALTANA AG. Udûlována
jsou 2–3roãní stipendia na kaÏdé univerzitû.
Dále se jedná zejména o tato stipendia:
Stipendia Leonharda Molla na LMU
München (dvû roãní s následnou praxí
pro studenty dûjin umûní UK FF),
Industrie-Club Düssedorf (1–2roãní pro
doktorandy v‰ech oborÛ – nabídka kaÏd˘
druh˘ rok), Lions Club Heidelberg (roãní
pro doktorandy v‰ech oborÛ – nepravidelnû),
Landesstiftung
Baden-Württemberg
(1–3roãní na Uni Tübingen, Heidelberg,
Freiburg – nepravidelnû).
Nûkteré nûmecké univerzity nabízejí
i krátkodobé studijní nebo v˘zkumné
pobyty (1–4 t˘dny) pro studenty magisterského a hlavnû doktorského studia za
úãelem dokonãení magisterské nebo
disertaãní práce (napﬁ. Univerzita
Kostnice, Hamburk). Univerzita Karlova
má uzavﬁeny smlouvy o spoleãném vedení
(co-tutelle) mezistátního doktorského
studijního programu s univerzitami
Kostnice a Kolín nad R˘nem.
Polsko
Studenti mohou vycestovat v rámci meziuniverzitních dohod na devût polsk˘ch
univerzit. V˘mûna studentÛ probíhá
v rámci dohody zejména s univerzitami
Var‰ava a Vratislav. JU Krakov kaÏdoroãnû
vypisuje konkurz na stipendia v rámci
Fondu královny Hedviky.
Rakousko
V rámci meziuniverzitní spolupráce se
tﬁemi rakousk˘mi univerzitami probíhá
pouze vûdecká v˘mûna. Studenti mohou
vyjíÏdût na stipendijní pobyty v rámci programu AKTION a CEEPUS a v rámci
programu Socrates/Erasmus.
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Ústﬁední budova hlavního kampusu otagské univerzity v Dunedinu na Novém Zélandu

Velká Británie
UK má sVelkou Británií uzavﬁeny tﬁi meziuniverzitní dohody (University of Central
Lancashire, University of Wales, Cardiff
Law School, University of London,
Birkbeck College).V souãasné dobû probíhá studentská v˘mûna mezi UK
a uveden˘mi univerzitami v rámci programu Socrates/Erasmus.
Francie
S francouzsk˘mi univerzitami má UK uzavﬁeny celkem 23 meziuniverzitní dohody.
Do Francie je v‰ak nejv˘hodnûj‰í odjet
v rámci programu Socrates/Erasmus.
Pokud student do Francie v rámci meziuniverzitní dohody odjede, musí si najít na
ubytování (nikoli ‰kolné) finanãní zdroj.
Nejãastûj‰í formou spolupráce jsou doktoráty pod dvojím vedením – co-tutelles
(zejména studenti MFF, PﬁF, FF). V souãasné dobû je uzavﬁeno 52 dohod, v rámci
kter˘ch probíhají spoleãné doktoráty pod
dvojím vedením. PrÛmûrná délka spoleãného doktorátu je tﬁi roky.
Finsko
Meziuniverzitní dohoda je uzavﬁena
s University of Helsinki a University of

Joensuu. Studentská v˘mûna probíhá
v rámci programu Socrates/Erasmus.
Dohoda je zamûﬁena na vûdecko-pedagogickou v˘mûnu.
·védsko
Ve‰kerá studentská v˘mûna je v souãasné
dobû realizována v rámci programu
Socrates/Erasmus a v rámci stávajících
ujednání probíhá vûdecko-pedagogická
v˘mûna.
Belgie
S Belgií existují dvû meziuniverzitní
dohody. Studentská mobilita probíhá
aktivnû v rámci Socrates/Erasmus. Na
jedné z univerzit je podepsána a vyuÏívána
dohoda o spoleãném vedení doktorské
práce.
·v˘carsko
UK má uzavﬁeno pût dohod o spolupráci
se ‰v˘carsk˘mi univerzitami. Tﬁi jsou
v nûmecky mluvící ãásti (Bern, Basilej,
Curych) a dvû ve frankofonní ãásti –
Université de Genève, která pﬁijímá na‰e
studenty a vûdecké pracovníky na celkem
devût mûsícÛ roãnû, a Université de
Fribourg.

S univerzitami v Bernu (pouze pro studenty
FF UK, obor slavistika/germanistika)
a Curychu byly uzavﬁeny meziuniverzitní
dohody zejména za úãelem stipendijní
v˘mûny studentÛ. Dále nabízí dvousemestrální stipendia roãnû univerzita Basilej.
·panûlsko
Se ‰panûlsk˘mi univerzitami má UK deset
meziuniverzitních dohod. Studentská
v˘mûna se realizuje v rámci programu
Socrates/Erasmus. Nejaktivnûj‰í je spolupráce s Universidad Complutense de
Madrid, jíÏ se úãastní PﬁF a FF, v jejímÏ
rámci byl ustaven projekt Cátedra
Complutense. KaÏdoroãnû dochází
k v˘mûnám studentÛ z oboru hydrogeologie v rámci workshopÛ (cca 25
studentÛ). KaÏdoroãnû probíhá reciproãní v˘mûna tﬁí studentÛ na letní
jazykové ‰koly. V rámci dohody byl ustaven na UK Cervantes Institut, kde na‰i
studenti mohou získat informace o kultuﬁe, literatuﬁe a ‰panûlském jazyce.
Portugalsko
Spolupráci s jednou univerzitou koordinují participující fakulty. Probíhá
vûdecko-pedagogická spolupráce.
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Rusko
S Ruskem má UK uzavﬁeny dvû meziuniverzitní dohody (Moskevská státní
univerzita, Petrohradská státní univerzita).
KaÏdoroãnû probíhá reciproãní v˘mûna
pûti studentÛ roãnû z oblasti spoleãensk˘ch vûd.
Ukrajina
Meziuniverzitní smlouva existuje pouze
s Kyjevskou státní univerzitou Tarase ·evãenka. Probíhá zde v˘mûna 2–3 studentÛ
roãnû z oblasti humanitních vûd.
Bulharsko
UK má uzavﬁenu meziuniverzitní dohodu
s Univerzitou sv. Klimenta Ochridského
v Sofii a reciproãnû se mûní dva studenti
roãnû v oblasti humanitních vûd.
Spojené státy americké
S USA má UK uzavﬁeno dvacet meziuniverzitních
dohod. Rektorát
UK
koordinuje studentskou v˘mûnu s Kansas
State University, která kaÏdoroãnû pﬁijme
k semestrálnímu pobytu dva studenty
MFF a dva studenty FF, reciproãní v˘mûna
studentÛ 1:1 probíhá také s FSV. Dále
s University of New Orleans, kam posílají
své studenty FF UK a FSV UK. Dal‰í
dohody jsou uzavﬁeny na fakultní úrovni
a za‰títûny podpisem rektora UK, spolupráci koordinují fakulty. KaÏdoroãnû
dostávají studenti FF, FSV a FHS moÏnost
pﬁihlásit se do v˘bûrového ﬁízení o dvû
roãní stipendia na Bard College v New
Yorku.
Japonsko
UK má v souãasnosti uzavﬁené smlouvy
s deseti univerzitami. Vût‰ina nabídek se
sice t˘ká studentÛ japanologie, pﬁesto je
moÏnost studovat i v anglickém jazyce –
nejménû jedno místo roãnû je garantováno pro studenta UK na Tokyo
University of Foreign Studies. Celkem
mÛÏe na japonsk˘ch univerzitách studovat
kaÏd˘ akademick˘ rok osm studentÛ UK.
Dal‰í mají moÏnost vycestovat prostﬁednictvím M·MT (kulturní dohody), a to jak
v japonském, tak v anglickém jazyce.
Korea
V rámci meziuniverzitní spolupráce je

aktivní studentská v˘mûna s jednou univerzitou. T˘ká se katedry koreanistiky.
V souãasnosti studuje v Soulu jeden student UK. Studenti mají moÏnost vyuÏít
také nabídky stipendií korejské vlády, pﬁípadnû Korea Foundation.
Taiwan
Aktivní je spolupráce s Tamkang
University (Taipei), studenti odjíÏdûjí na
cel˘ akademick˘ rok. Roãnû se vymûÀují
dva studenti z kaÏdé strany. Za UK jezdí
vÏdy jeden student sinologie a jeden student nesinologického zamûﬁení. Existuje
moÏnost vycestovat na studijní pobyt
také prostﬁednictvím nabídek Taipei
Economic and Cultural Office, které
poskytují dvû místa pro sinology a jedno
pro studenta jakéhokoli oboru na UK.
âínská lidová republika
Existují dvû smlouvy, z nichÏ ani jedna
není vyuÏívaná pro studentskou v˘mûnu,
nicménû ta probíhá v rámci kulturních
dohod za‰tiÈovan˘ch M·MT. UK má k dispozici sedm studentsk˘ch míst.
Austrálie
Uzavﬁena je zatím jedna smlouva
s University of Queensland, Brisbane.
Spolupráce se t˘ká studentÛ v‰ech fakult
UK. Roãnû vyjíÏdí z UK ãtyﬁi studenti na
jednosemestrální pobyt. V‰ichni studenti
jezdí na zimní semestr (ãervenec – listopad).V souãasné dobû probíhají jednání se
ãtyﬁmi prestiÏními univerzitami o uzavﬁení smluv zaji‰Èujících studentskou
i uãitelskou v˘mûnu. Velk˘ je zájem
o v˘mûnn˘ pobyt jak ze strany ãesk˘ch,
tak ze strany australsk˘ch studentÛ.
Nov˘ Zéland
UK má uzavﬁenou dohodu s University of
Otago, Dunedin. Studenti vyjíÏdûjí dvakrát
do roka na semestrální pobyt. Vybíráni
jsou vÏdy tﬁi studenti. Nabídka se opût
t˘ká v‰ech fakult UK.
Kanada
Existují meziuniverzitní dohody se sedmi
univerzitami, reciproãní v˘mûna studentÛ
na univerzitní úrovni neprobíhá.
Spolupráci vãetnû studentsk˘ch v˘mûn
koordinují samy fakulty.

Afrika
Spolupráce probíhá s University of
Pretoria (JAR), se kterou je podepsaná
meziuniverzitní dohoda. Smlouva je v‰ak
zatím vyuÏívaná pouze ze strany UK.
Celkem UK vyslala ãtyﬁi studenty
(2x FSV, 2x FF – hudební vûda).
Blízk˘ v˘chod
Spolupráce s celou oblastí je momentálnû
neaktivní. Jsou v‰ak podepsány smlouvy
se tﬁemi izraelsk˘mi univerzitami a bylo
by zﬁejmû moÏné pokusit se o oÏivení
spolupráce. Pomoc nabídlo i velvyslanectví âR v Izraeli.
Mexiko
Dohody s Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo a Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
v Monterrey byly podepsány na Ïádost
filozofické fakulty, obor iberoamerikanistika. S Instituto Tecnológico de Estudions
Superiores v Monterrey se kaÏdodoãnû
poﬁádá pravidelná studentská v˘mûna
v rámci letních „Stﬁedoevropsk˘ch
kurzÛ“.
Dal‰í zemû Latinské Ameriky
Argentina – Universidad de Palermo,
Universidad de Buenos Aires
Ecuador – La Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito (i pﬁes ukonãení platnosti dohody v r. 2001 by nadále
mûla pokraãovat spolupráce na PﬁF)
Chile – Universidad de La Serena,
Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educacion, Santiago de Chile
Peru – Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima (platnost ukonãena
v r. 2003, moÏná stále existuje spolupráce
na FF, obor iberoamerikanistika)
Uruguay – Universidad de la República
Oriental del Uruguay, Montevideo
U univerzit v Latinské Americe koordinují
spolupráci jednotlivé fakulty (zejména FF
UK, ale i PﬁF), na jejichÏ Ïádost byla podepsána dohoda na univerzitní úrovni.

Autor: redakce ve spolupráci
s Odborem pro zahraniãní styky UK
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ZAHRANIâNÍ STUDENTI A JEJICH KLUBY

sk˘ch a ãesk˘ch studentÛ znovu zváÏit)
nebo nabídku kurzÛ pro na‰e v˘mûnné
studenty (pﬁístup nûkter˘ch oborÛ, které
nenabízí ani jeden jedin˘ pﬁedmût v angliãtinû, jako jsou napﬁíklad Dûjiny umûní –
a to pﬁestoÏe z deseti erasmovsk˘ch studentÛ této katedry v zimním semestru
2005/2006 ãesky rozumûla jen tﬁetina – je
pro mû záhadou). Na‰e aktivity se tak soustﬁedí pﬁedev‰ím na doprovodn˘ kulturní
program a nabídku zprostﬁedkování kontaktÛ.
Podle mého názoru (jakoÏto zakladatelky
klubu) je na‰í nejvût‰í p˘chou tandemová
nástûnka, která umoÏÀuje zahraniãním
i ãesk˘m studentÛm najít si partnera na
jazykovou a kulturní v˘mûnu. Pro ﬁadu
na‰ich v˘mûnn˘ch studentÛ tento kousek
korku a dﬁeva pﬁedstavuje prakticky jedinou pﬁíleÏitost jak se seznámit s ãesk˘mi
studenty, kteﬁí se neangaÏují v na‰í klubové
ãinnosti. Na v‰echny aktivity zveme prostﬁednictvím informaãních nástûnek
i v‰echny ãeské studenty, a jak oni, tak studenti zahraniãní nemusí platit Ïádn˘
ãlensk˘ poplatek (na rozdíl od âVUT ãi
brnûnské Masarykovy univerzity), hradí jen
pﬁípadné náklady typu vstupného nebo
jízdného.
Na‰e aktivity se od prvního semestru na‰í
existence (letní semestr 2003/2004)
znaãnû rozrostly. Erasmusclub momentálnû funguje ve dvou sekcích – autorka
tohoto ãlánku peãuje o kulturní program
doprovázející semestr, pﬁedev‰ím tedy
o organizaci v˘letÛ (okolo ‰esti kaÏd˘
semestr), prohlídky Prahy (zde musím
podûkovat na‰im tutorÛm, kteﬁí mají prÛvodcovské zkou‰ky a okruhy pro nás dûlají
bezplatnû) a prezentaci zemí (v letním
semestru 2005/2006 ‰lo o nûmecko-holandskou, jihoevropskou a ãeskou velikonoãní prezentaci). Druhá ãást na‰eho
klubu se zamûﬁuje na pﬁípravu Welcome
a Farewell Party, tedy veãírkÛ na uvítanou
a na rozlouãenou, a peãuje o studenty

V˘let erasmákÛ z FF UK do Kutné Hory

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Erasmusclub Filozofické fakulty UK
Se svou dvouletou existencí patﬁí
Erasmusclub FF UK k mlad‰ím mezinárodním klubÛm, které fungují na ãeské
akademické pÛdû. Lze-li v‰ak soudit podle
na‰ich souãasn˘ch aktivit a jejich náv‰tûvnosti, patﬁíme v tuto chvíli mezi kluby
nejaktivnûj‰í a nejoblíbenûj‰í. Nejsme zde
pﬁitom zdaleka jen pro erasmovské studenty praÏské FF UK, byÈ ná‰ incoming
patﬁí v âeské republice k tûm nejvy‰‰ím.
„Vûhlas Erasmusclubu“ na na‰e akce pﬁilákal jiÏ i studenty z praÏské V·E (kde jiÏ ﬁadu
let funguje pro v˘mûnné studenty
tzv. Buddy program), âVUT (kde pÛsobí
asi nejznámûj‰í ãesk˘ mezinárodní klub) ãi
V·UP (kde dle m˘ch informací zatím
o zahraniãní studenty peãuje stále jen
zahraniãní oddûlení, které v‰ak nenabízí
Ïádné doprovodné aktivity a soustﬁedí se
jen na administrativní záleÏitosti). O úãastníky na akcích tedy nouzi nemáme. Co
nám ale zoufale chybí, je vût‰í zájem ãesk˘ch studentÛ...
KaÏd˘ ãtenáﬁ, kter˘ absolvoval alespoÀ pÛlroãní v˘mûnn˘ pobyt na nûkteré
zahraniãní univerzitû, bude vûdût, Ïe tato
skuteãnost, zkombinovaná se striktním
ubytováváním v‰ech erasmovsk˘ch studentÛ UK na koleji Hostivaﬁ a bûÏnou
neznalostí ãeského jazyka a z ní vypl˘vající
nutností zapisovat se jen na pﬁedná‰ky
a semináﬁe nabízené v cizích jazycích, vede
ke znaãné izolaci na‰ich zahraniãních studentÛ. Na pﬁedná‰ky nabízené v angliãtinû
na FF UK chodí ãe‰tí studenti jen minimálnû – snad jen s v˘jimkou oboru
Filozofie, kde jsou tyto kurzy nabízené oficiálnû i v‰em ãesk˘m studentÛm.
Erasmusclub se snaÏí tento deficit alespoÀ
ãásteãnû napravit. JakoÏto studentsk˘ klub
nemáme pochopitelnû moÏnost pﬁíli‰
ovlivnit ubytovávací politiku Správy kolejí
a menz (byÈ alespoÀ v pﬁípadû studentÛ
studujících ãe‰tinu by stálo za to souãasn˘
trend oddûleného ubytovávání erasmov-

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Zajímá vás, jak se ãe‰tí vysoko‰koláci starají o své zahraniãní kolegy, kteﬁí pﬁijeli nav‰tívit Univerzitu Karlovu
v rámci programu Socrates/Erasmus? Chtûli byste poznat nové lidi, procviãit si cizí ﬁeã nebo pomoci studentÛm
ze v‰ech koutÛ svûta seznámit se s ãesk˘m prostﬁedím? Pﬁesnû to totiÏ dûlají studentské kluby nûkter˘ch fakult
UK. Koordinátoﬁi tﬁí z nich se FORU svûﬁili se slastmi a strastmi své práce.

âlenové Erasmusclubu Filozofické fakulty UK pﬁed
sklárnou

v dobû jejich pﬁíjezdu do âech, kdy je
v‰em na‰im erasmovsk˘m studentÛm pﬁidûlen tzv. buddy, tedy osobní tutor, kter˘
mÛÏe pﬁijíÏdûjícího studenta vyzvednout
z nádraÏí ãi leti‰tû a pomoci mu s ubytováním a vyﬁízením nezbytn˘ch formalit.
V leto‰ním letním semestru jsme na‰e
aktivity poprvé oficiálnû nabídli v‰em erasmovsk˘m studentÛm UK prostﬁednictvím
Evropské kanceláﬁe.Takto se nám povedlo
naplnit hned dva autobusové Welcome
v˘lety, stejnû jako pﬁeãerpat kapacitu místnosti pﬁi jedné z akcí probíhajících na
fakultû. Taková úspû‰nost je v letním
semestru, jehoÏ incoming je v‰eobecnû
niÏ‰í, velmi uspokojující.
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Mám-li zde potom krátce pohovoﬁit o v‰eobecn˘ch trendech, které doprovázejí na‰i
ãinnost, musím zaãít u ãesk˘ch tutorÛ, na
nichÏ na‰e ãinnost stojí a padá. Zhruba
desítka lidí pomáhá s organizací v˘letÛ
i prezentací zemí, které se v zimním
semestru staly novou souãástí na‰eho programu.V˘let vãetnû vstupÛ mají na‰i tutoﬁi
zadarmo, financemi v‰ak bohuÏel nikterak
neopl˘váme – máme ãásteãnou podporu
ze strany programu Erasmus a Studentské
rady FF UK. Vût‰ina aktivit by nebyla
moÏná, pokud by nám pﬁíleÏitostnû nepﬁebylo nûco málo penûz z v˘letÛ.
O na‰em programu stejnû jako o novinkách z Prahy na‰e zahraniãní studenty
informujeme pravideln˘mi Newslettery
rozesílan˘mi emailem. Zasílány jsou automaticky v‰em erasmovsk˘m studentÛm FF
a v pﬁípadû zájmu také studentÛm ostatním. Informace se soustﬁedí samozﬁejmû
pﬁedev‰ím na dûní na fakultû a v klubu, ale
neopomínáme ani upozornûní na zajímavé
v˘stavy, festivaly nebo napﬁíklad na dny volného vstupu do muzeí a galerií.
Ke klubové ãinnosti zb˘vá snad dodat jiÏ
jen jediné – zoufale nám chybí alespoÀ
maliãká místnost, kterou bychom mohli
pravidelnû (staãilo by jednou t˘dnû) vyuÏívat jako kanceláﬁ. KdyÏ vybírám peníze za
v˘lety na chodbû a vypisuji potvrzení
o zaplacení na kolenû, mám ze sebe i klubu
velmi ‰patn˘ pocit. Kromû této maliãkosti
se ale domnívám, Ïe na sebe skuteãnû
mÛÏeme b˘t velmi py‰ní, protoÏe obdobnû
rozsáhlou nabídku aktivit má jen minimum
ãesk˘ch mezinárodních klubÛ. Vytrval˘
zájem zahraniãních studentÛ o ná‰ program a jejich chvála na‰ich aktivit mi
potom jen potvrzují, Ïe dûláme dobrou
a nadmíru potﬁebnou vûc.
Ivana Herglová
http://erasmusclub.ff.cuni.cz
Erasmus club at the Faculty
of Pharmacy in Hradec Králové
Erasmus klub pﬁi Farmaceutické fakultû
UK v Hradci Králové funguje teprve
krátce, pﬁibliÏnû od ﬁíjna akademického
roku 2004/2005, kdy jsme se spolu s kolegyní Katkou coby studentky prvního
roãníku postgraduálního studia ujaly realizace my‰lenky zaloÏit klub pro pﬁijíÏdûjící
Erasmus studenty. Jako inspirace nám
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Studenti Erasmu pﬁed Bílou vûÏí v Hradci Králové

poslouÏily webové stránky ostatních, v té
dobû jiÏ perfektnû fungujících klubÛ na
praÏsk˘ch fakultách UK, kde jsme zjistily,
jak by mûla ãinnost takového klubu vypadat. Získanou inspiraci jsme v‰ak musely
pﬁizpÛsobit relativnímu nedostatku zahraniãních studentÛ, kteﬁí se rozhodli zavítat
na farmaceutickou fakultu.V porovnání se
stovkami „ErasmákÛ“ na praÏsk˘ch fakultách se ke studiu v Hradci rozhodne roãnû
pouze 10–15 studentÛ, kteﬁí navíc pﬁijíÏdûjí
v rÛzn˘ch termínech. Proto jsme do‰ly
k závûru, Ïe ãinnost na‰eho klubu postavíme spí‰e na uÏ‰ím kontaktu se studenty,
kter˘m budeme pomáhat ﬁe‰it jakékoliv
problémy a situace nastalé bûhem jejich
pobytu, ãímÏ se budeme snaÏit jim maximálnû zpﬁíjemnit dny strávené v âeské
republice.
Co tedy konkrétnû pro na‰e Erasmus studenty dûláme? JiÏ pﬁed jejich pﬁíjezdem
jsme s nimi v kontaktu a poradíme jim, jak
se nejlépe dopravit do Hradce, zodpovíme
ãasté otázky ohlednû ubytování a nabídneme vyzvednutí na leti‰ti, které je v‰ak
vût‰inou odmítnuto, protoÏe ‰ikovní studenti se umí sami dopravit z praÏské
Ruzynû aÏ k nám.V Hradci na nû poãkáme
na nádraÏí, vyﬁídíme formality s ubytováním, provedeme na‰e nováãky fakultou
a pﬁedstavíme jim ‰kolitele, kteﬁí se po
celou dobu starají o studijní a vûdeckou
náplÀ jejich pobytu. Studenti z programu

Erasmus na Farmaceutické fakultû vût‰inou
nenav‰tûvují semináﬁe a pﬁedná‰ky jako
bûÏní pregraduální studenti, n˘brÏ pracují
na sv˘ch diplomov˘ch pracích a podílejí se
na vûdecké ãinnosti zainteresovan˘ch
kateder. Je tedy zﬁejmé, Ïe se bûhem svého
pobytu nedostanou pﬁíli‰ do kontaktu
s ostatními studenty a blíÏe mají ke studentÛm postgraduálním, se kter˘mi ãasto
spolupracují na sv˘ch projektech. Bûhem
chvilky se vytvoﬁí skupinka dobr˘ch pﬁátel,
kteﬁí spolu tráví víkendy, jezdí na v˘lety
a poznávají zajímavosti a záludnosti ãesk˘ch zvykÛ, krajÛ a lidí...
Kromû tohoto „organizaãního servisu“
poﬁádá ná‰ Erasmus klub jiÏ tradiãnû pﬁivítací
kulturnû-sportovní
odpoledne
s hlavním úãelem seznámení zahraniãních
studentÛ mezi sebou a navázání kontaktÛ
s ãesk˘mi studenty. Tato akce se jiÏ
podruhé s nemal˘m úspûchem uskuteãnila
v lednu, kdy pﬁijíÏdí vût‰í skupinka
„ErasmákÛ“ a na‰ím zájmem je jejich
setkání s ostatními (obvykle pouze dvûma)
studenty, kteﬁí pob˘vají v Hradci jiÏ od
ﬁíjna ãi listopadu. Program zahrnuje procházku historick˘m centrem Hradce
Králové s v˘stupem na Bílou vûÏ sk˘tající
nádhern˘ rozhled do ‰irého okolí a ukr˘vající zvon Augustin, druh˘ nejvût‰í zvon
v âesku. Odpoledne následuje bowlingov˘
turnaj zakonãen˘ posezením a povídáním
o v‰em moÏném.
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âlenové Studentského klubu Erasmus pﬁi Pedagogické fakultû UK

Ná‰ klub se aktivnû zajímá nejen o osud
zahraniãních studentÛ u nás, ale i o zku‰enosti âechÛ studujících díky Erasmu
v cizinû: v nejbliÏ‰ích t˘dnech chystáme
v˘stavu fotografií ãesk˘ch studentÛ z jejich
pobytu v zahraniãí, za‰títûného Erasmem.
Jako jeden z organizátorÛ v˘stavy mohu
ﬁíci, Ïe se se‰ly opravdu nádherné a zajímavé fotky a uÏ se moc tû‰ím na jejich
vystavení v prostorách fakulty.
Jak z pﬁede‰l˘ch ﬁádkÛ vypl˘vá, ãinnost
Erasmus klubu na Farmaceutické fakultû
UK v Hradci Králové není zrovna velkolepá. Prostû se jen snaÏíme vytvoﬁit
pﬁíjemné a pﬁátelské prostﬁedí pro pár
zahraniãních studentÛ, kteﬁí se rozhodnou
strávit nûkolik mûsícÛ v âR. ProtoÏe je
stále co zlep‰ovat, velmi bychom pﬁivítali
pomoc z ﬁad pregraduálních studentÛ.
Jejich nápady by ãinnost na‰eho klubu
urãitû obohatily.
Ivana Citová
www.faf.cuni.cz/erasmus/erasmusclub
Studentsk˘ klub Erasmus
pﬁi Pedagogické fakultû UK
Ná‰ klub funguje od roku 2004 a primárním
popudem pro jeho vznik byly na‰e stáÏe
proÏité v zahraniãí. Na tomto základû také
získáváme ãeské dobrovolníky. Obesíláme
tedy ty, kdo jiÏ pﬁijeli ze stáÏe. Momentálnû
máme asi jen pût opravdu akãních ãlenÛ.
Pro studenty to moÏná není zajímavé,

moÏná je nedokáÏeme oslovit. KaÏdopádnû
se snaÏíme svou taktiku zlep‰it, v ãemÏ nám
pomáhají právû zku‰enosti jin˘ch klubÛ,
jejichÏ ãleny jsme mûli moÏnost poznat na
akci poﬁádané Univerzitou Karlovou.
Úkoly na‰eho klubu se rozvíjejí zároveÀ
s potﬁebami a nápady. Od pouh˘ch srazÛ
v hospÛdce jsme se letos dopracovali
k rozdûlení si pﬁijíÏdûjících studentÛ
a osobní pomoci v pﬁípadû jakékoliv
nouze.V praxi to vypadá tak, Ïe kaÏd˘ dobrovolník dostane na starost v prÛmûru
ãtyﬁi zahraniãní studenty, které kontaktoval, a tûm by mûl pomáhat s jak˘mkoli
problémem – od shánûní ubytování mimo
kolej pﬁes informace o tom, kde mohou co
sehnat, aÏ k individuální pomoci napﬁíklad
se shánûním stáÏe na ãesk˘ch ‰kolách,
náv‰tûvou u doktora nebo aktivitou v ãeském zájmovém krouÏku. Aby se v‰ichni
poznali, podaﬁilo se nám pro pﬁijíÏdûjící
studenty zorganizovat pﬁivítací veãírek.
Vzhledem k tomu, Ïe Pedagogická fakulta
UK pﬁijímá na semestr v prÛmûru jen 20
studentÛ, je tûÏké organizovat nûjaké vût‰í
akce. Spí‰e je informujeme o moÏnostech
napﬁíklad na Filozofické fakultû UK, kde je
jiÏ systém v˘letÛ a akcí pro studenty v programu Erasmus zabûhnut˘ a mají spoustu
zájemcÛ. Zájem zahraniãních studentÛ totiÏ
byl ná‰ hlavní problém napﬁíklad v minulém
semestru, kdyÏ jsme 17. listopadu zorganizovali prohlídku míst demonstrace

i s v˘kladem studenta dûjepisu.BohuÏel pﬁi‰el jen jedin˘ cizinec. Na nûkolik dal‰ích
nabídek se neozval nikdo – ãlovûk tak
snadno ztrácí chuÈ nûco poﬁádat.
Letos bychom rádi zorganizovali jarní den
s piknikem nûkde v pﬁírodû ãi na procházce
botanickou ãi zoologickou zahradou vTróji,
které obû stojí za zhlédnutí. Také pﬁem˘‰líme o nûjakém závûreãném veãírku. Hlavnû
se stále snaÏíme udrÏovat v provozu
webové stránky s odkazy a kontakty pro
studenty v pﬁípadû nouze. Jsme také velmi
vdûãní za spolupráci se zahraniãním oddûlením na Pedagogické fakultû, jeÏ nás
zásobuje kontakty na ãeské „erasmáky“,
které kontaktujeme s nabídkou spolupráce,
i na studenty cizí, jimÏ tak mÛÏeme emailem
odpovûdût na rÛzné dotazy je‰tû pﬁed pﬁíjezdem do republiky.
Pot˘káme se s problémem obmûny kolektivu dobrovolníkÛ.Ti se hlásí vût‰inou aÏ po
svém vlastním zájezdu do zahraniãí, a b˘vají
tedy v druhé polovinû svého studia a brzy
‰kolu skonãí. Nûkteré „nové du‰e“ na stáÏ
v rámci programu Erasmus teprve odjedou
a na ty se velice tû‰íme, protoÏe nám pak
pomohou s novou silou, a hlavnû s nápady
okoukan˘mi ze zahraniãí.
Je ‰koda, Ïe Pedagogická fakulta UK není
pro studenty ze zahraniãí tak zajímavá.
I kdyÏ je to na druhou stranu vcelku
pochopitelné, jelikoÏ na pedagogick˘ch
fakultách po Evropû mají ãasto povinnost
mnoha vlastních stáÏí. I vzhledem k nízkému poãtu pﬁijíÏdûjících zahraniãních
studentÛ nejsou katedry schopny jim zajistit kontinuálnost ve vzdûlání, snad
s v˘jimkou studentÛ pedagogiky, kter˘ch
jezdí poãet potﬁebn˘ pﬁesnû na vytvoﬁení
jedné skupiny, a studentÛ jazyka, kteﬁí jsou
pﬁidûleni do skupin podle daného jazyka.
Byla jsem napﬁíklad svûdkem toho, Ïe pﬁijeli
tﬁi studenti z Finska s pﬁedstavou, Ïe u nás
budou pokraãovat ve studiu matematiky
v angliãtinû. My ji samozﬁejmû studujeme
ãesky, takÏe se tûchto studentÛ velice laskavû
chopili
studenti
oboru
matematika-anglick˘ jazyk a pomáhají jim;
katedra matematiky pak nabídla obãasné
pﬁedná‰ky v angliãtinû. Doufám, Ïe takov˘ch pﬁíbûhÛ se ‰Èastn˘m koncem bude
více.
Lenka ·kodová
www.pedf.cuni.cz/socr/club/
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„ E R A S M ÁC I “ :
U N I V E R Z I TA K A R L OVA J E KO M O R N Í
Pﬁijeli na jeden, maximálnû na dva semestry. Jejich záÏitky ale mohou ovlivnit stovky dal‰ích studentÛ pﬁijíÏdûjících na v˘mûnné pobyty programu Erasmus. Co se zahraniãním studentÛm líbí a na co si stûÏují? Jedenácti
studentÛ ze sedmi evropsk˘ch zemí jsme se ptali na následující otázky:
1) Proã jste si vybrali zrovna
âeskou republiku a Univerzitu
Karlovu? Kde jste se o nás dozvûdûli?
2) Jak se li‰í va‰e domácí fakulta
od té, kterou studujete na UK?
3) Jste spokojeni s pﬁístupem vyuãujících a technick˘m vybavením?
4) Komunikuje UK v angliãtinû
dostateãnû kvalitnû? Jste spokojeni s pﬁedmûty v angliãtinû?
5) Uãíte se ãesky?
Jméno:

Christian
Paulick
Vûk:
22
Fakulta: FHS
Obor: Filozofie
Domovská univerzita:
Technische Universität Dresden
Zemû:
Nûmecko
1) Zab˘vám se pedagogikou a UK je
v tomto oboru známa jako velmi kvalitní
‰kola. Má nejdel‰í tradici ve stﬁední Evropû.
Informace jsem shánûl od kolegÛ, kteﬁí
tady uÏ byli. Minul˘ semestr jsem studoval
v Hradci Králové a nebylo to tak profesionální. A protoÏe na UK studovala má
pﬁítelkynû, pﬁesídlil jsem do Prahy.
2) Nejvût‰í rozdíl je v poãtu studentÛ.Tady je
jich na semináﬁích deset, maximálnû patnáct.
V Nûmecku máme semináﬁe, kde se tlaãí
i ãtyﬁicet lidí.A to se podepí‰e na kvalitû.
3) Najít poãítaã tady je rozhodnû jednodu‰‰í neÏ v DráÏìanech. Skvûl˘ je taky
v˘bûr kurzÛ pﬁes internet, to u nás
nemáme.V tom je UK profesionálnûj‰í.
4) Internetové stránky FHS jsou skvûlé;
zbytek bohuÏel neznám. Informaãní systém
je uÏivatelsky velmi pﬁátelsk˘. S anglick˘mi
kurzy je problém jedin˘: kﬁíÏí se s tûmi
v ãe‰tinû, které bych si rád zapsal. Hodila
by se lep‰í ãasová koordinace.
5) âesky se uãím. Nejsem úplnû spokojen˘
se sv˘mi v˘sledky, ale uãím se hodnû.
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Jméno:

Mari Cruz
Jiméivez
Vûk:
21
Fakulta: PedF
Obor: Angliãtina
Domovská univerzita:
Universidad de Castilla-La Mancha
Zemû:
·panûlsko
1) ProtoÏe studuju angliãtinu, jela bych
rad‰i do Anglie, ale ta je pro mû moc
drahá. MÛj koordinátor mi poradil
Univerzitu Karlovu, jsou tu pr˘ dobﬁí uãitelé a je to skvûlé místo pro pobyt
Erasmus.
2) Ve ·panûlsku nestuduju pedagogiku,
takÏe tady mám jiné pﬁedmûty. Angliãtina
se ale na UK vyuãuje lépe. Taky tu musím
dûlat více zkou‰ek a domácích úkolÛ.
3) Technické vybavení je víceménû na
stejné úrovni. Trochu mi chybí mediatéka,
kde bychom mohli více pracovat s poslechem a videonahrávkami. Ale jinak jsem
spokojená.
4) Mám trochu problém s nûkter˘mi uãiteli na fakultû. Na pﬁedná‰ky chodíme
s ãesk˘mi studenty a nûkteﬁí kantoﬁi nás
ve tﬁídû nechtûjí. Jeden z nich je Mark
Farrel a na jméno druhého si nevzpomenu.
Kredity za tyto pﬁedmûty nám pak chybí.
Anglické stránky fakulty jsou fajn. Jediné,
s ãím mám potíÏ, jsou rozvrhy. Ty jsou
v ãe‰tinû a já jim nerozumím – hodnû nám
ale pomáhá místní koordinátor.
5) Zapsala jsem si kurz ãe‰tiny, ale moc
jsem se nenauãila. Profesor nebyl pﬁíli‰
dobr˘.
Jméno:

Durord
Muñoz
Vûk:
22
Fakulta: FF
Obor: Filmová vûda
Domovská univerzita:
Universidad de Sevilla
Zemû:
·panûlsko

1) Nejdﬁív jsem chtûla jet do Stockholmu,
ale mûla jsem potíÏe se ‰védskou stranou.
Kolegové a taky mÛj koordinátor mi pak
doporuãili Univerzitu Karlovu. Spousta lidí
od nás z Andalusie si studium tady pochvalovalo.
2) Pﬁístup ke studentÛm je tu více osobní.
Na zahraniãním oddûlení se nám hodnû
vûnují.
3) Hodnû pouÏívám televizi ke sledování
filmÛ, s tím jsem spokojená. Poãítaã mám
vlastní. Kantoﬁi jsou skvûlí, jediné, co mû
‰tve, je, Ïe si studenti na Erasmu nemÛÏou
kníÏky z knihovny pÛjãit domÛ. To je
hloupé.
4) Stránky katedry filmov˘ch studií nemají
anglickou mutaci. Je pak stra‰nû sloÏité hledat tﬁeba e-mail nûkterého z profesorÛ.
Hodiny v angliãtinû jsou perfektní. Kantoﬁi
mají skvûlou angliãtinu. Jediní, komu nerozumím, jsou kolegové z jin˘ch zemí.Vyznat
se v jejich akcentech je dost obtíÏné.
5) Zkou‰ím to. Ale je to stra‰nû tûÏké. Tu
v˘slovnost není moÏné napodobit. Ale uÏ
umím dost dobﬁe ﬁíct „nerozumím“
a „prosím“.
Jméno:

Teemu
Mikkonen
Vûk:
26
Fakulta: FF
Obor: sociologie
Domovská univerzita:
Tamperen yliopisto (Univerzita
v Tampere) – School of Modern
Languages and Translation Studies
Zemû:
Finsko
1) Na nástûnce jsem vidûl, Ïe jsou volná
místa pro pobyt v âR. A taky jsem sly‰el
o Praze dobré historky. Spousta lidí mi
âesko doporuãovalo jako bezpeãnou
a hezkou zemi.
2) Studuji tady nûco úplnû jiného neÏ
doma. Ve Finsku pracujeme v˘hradnû na
poãítaãích a zdá se mi to více organizo-
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vané. Máme také více pﬁedná‰ek v angliãtinû.
3) Poãítaãe a internetové pﬁipojení jsou
v pohodû. Mám v‰echnu podporu, kterou
potﬁebuju. Tro‰ku mû ‰tvou koleje
v Hostivaﬁi.Asi se pﬁestûhuju, potﬁebuju víc
prostoru.
4) Anglick˘m stránkám nemám co
vytknout – mrzí mû jenom to, Ïe jsem
nena‰el dost kurzÛ v angliãtinû, které by se
mi hodily pro mÛj obor ve Finsku.
5) UÏ v Tampere jsem mûl zapsan˘ jeden
základní kurz ãe‰tiny, ale dal‰í jsem si nezapsal. Byl moc drah˘ – stál 100 eur na pÛl
roku.
Jméno:

Kirsi
Koivuporras
Vûk:
23
Fakulta: FSV, FHS
Obor: Historie
Domovská univerzita:
Tamperen yliopisto (Univerzita
v Tampere)
Zemû:
Finsko
1) Praha je fantastické mûsto a to je jeden
z dÛvodÛ, proã jsem si vybrala UK.
Zajímám se o africkou historii, se kterou
Praha nemá moc spoleãného. Pﬁesto jsem
si vybrala âechy… Je v tom nûco spirituálního. Ve Finsku je âeská republika dost
populární, nebyl problém najít dva tﬁi lidi
z na‰eho institutu, kteﬁí tady uÏ byli a byli
nad‰ení.
2) Kurzy pro místní studenty se li‰í od tûch
pro erasmáky. Dobré je, Ïe skupiny na
semináﬁích jsou men‰í. U nás praktikujeme
spí‰e masovou v˘uku – jsem zvyklá pracovat i mezi dvûma stovkami lidí. Tady mám
zapsan˘ kurz, kam chodí jenom ‰est studentÛ, a pﬁesto ho nezavﬁou. To je super.
Trochu se li‰í knihovny. Dost brzo tu zavírají a mají velmi pﬁísná pravidla. Taky si
musíte v‰echno sami kopírovat a to mû
nebaví.Ve Finsku více ãteme a pí‰eme del‰í
eseje. Tady staãí napsat tﬁi stránky. Ve
Finsku je minimum deset stránek.
3) Poãítaãe jsou v˘borné. A pﬁipojení
nepadá. Akorát tiskárna v Jinonicích je
poﬁád rozbitá.Ale to je stejné jako u nás.
4) UÏ ve Finsku jsem hledala na stránkách
Karlovy univerzity. Orientuju se v nich
docela dobﬁe.V˘bornû se mi taky pracuje

s webov˘mi stránkami FHS. Jejich komunikace v angliãtinû nemá chybu.
5) Musím pﬁiznat, Ïe jsem si nezapsala
Ïádn˘ kurz ãe‰tiny, ale snaÏím se uãit od
kamarádÛ.

5) Nauãit se ãesky je mÛj hlavní cíl. Zapsal
jsem si intenzivní kurz na âVUT, kter˘ je
úplnû zadarmo a je k nûmu i sociální program – moc jsem se tam ale nenauãil.Teì
chodím na ãe‰tinu pro cizince na fildû
a jsem moc spokojen˘.

Jméno:

Stefan
Benedikt
Karner
Vûk:
22
Fakulta: FF
Obor: Historie
Domovská univerzita:
Karl-Franzens-Universität Graz
Zemû:
Rakousko

Jméno:

Larysa
Aharkava
Vûk:
22
Fakulta: MFF
Obor: Informatika
Domovská univerzita:
Bûloruská státní univerzita
Zemû:
Bûlorusko

1) VÏdycky jsem se chtûl nauãit nûjak˘ slovansk˘ jazyk. Nemûl jsem moc moÏností,
kam vyjet na Erasmus. Chtûl jsem do
nûjaké zemû b˘valého v˘chodního bloku.
Prahu jsem si vybral kvÛli zajímavému procesu transformace. Pﬁed pﬁíjezdem jsem
ale nehledal Ïádné informace na internetu.
2) No, tﬁeba nûkteﬁí kolegové ze ·panûlska
si stûÏovali, Ïe místa a ãasy pﬁedná‰ek se
mûní a ve v‰em je chaos. Na to jsem ale
zvykl˘.V Rakousku je to totéÏ… je to nûco
jako stﬁedoevropsk˘ folklor. Skvûlá je
fakulta v Jinonicích, takovou univerzitní
budovu byste v Rakousku nena‰li. U nás
jde do ‰kolství extrémnû málo penûz, kape
nám ze stropu a podobnû.V Rakousku taky
máme stra‰nû málo kurzÛ v angliãtinû.
3) Pro svÛj projekt musím udûlat mal˘
v˘zkum a je‰tû se mi nepodaﬁilo pochopit,
jak tady fungují knihovny. Jsem zvykl˘ na
poãítaãové katalogy. S tûmi lístkov˘mi neumím pracovat. Ale moc pﬁíjemnû mû
pﬁekvapilo, Ïe jsem v Jinonicích dostal literaturu ke kurzu vypálenou na cédéãku.To
bylo
extrémnû
milé
pﬁekvapení.
Univerzitní poãítaãe moc nepouÏívám,
nosívám s sebou svÛj laptop.
4) Podat si pﬁihlá‰ku a vybrat pﬁedná‰ky
bylo dost dûsivé. Stránky univerzity v angliãtinû byly plné i tﬁi roky star˘ch rozvrhÛ.
Jednodu‰e jsem nevûdûl, na kterou fakultu
se mám pﬁihlásit. Bylo tûÏké ty informace
sehnat. A pak jsem ani nedostal seznam
anglick˘ch pﬁedmûtÛ vypsan˘ch fakultou.
Problém mûli i nûkteﬁí kolegové, kteﬁí si
zapsali anglické kurzy a nakonec zjistili, Ïe
jsou pﬁedná‰ené v nûmãinû. To by se
nemûlo stávat.

1) V âesku jsem dostala vládní stipendium. Podmínkou bylo rok studovat
v Podûbradech jazykové a odborné kurzy,
takÏe jsme mûli rok na to, abychom se
poradili a vybrali si vysokou ‰kolu. UK
mûla nejlep‰í povûst a taky obor (teoretická informatika), kter˘ jsem chtûla
studovat.
2) Na bûloruské univerzitû jsem studovala pouze rok, ale nûjaké rozdíly jsou.
Tﬁeba v Bûlorusku jsme se víc zamûﬁovali
na teorii a taky jsme mûli víc hodin t˘dnû:
asi 35 oproti 25 na MFF.
3) Rozhodnû. Nemám, co bych technickému vybavení vytkla.
4) Anglické stránky nepouÏívám. A v˘uku
zvládám v ãe‰tinû.
5) Ano, snaÏím se poﬁád zdokonalovat.
Jméno:

Iguázel Pac
Rodriguez
Vûk:
23
Fakulta: PﬁF
Obor: Botanika
Domovská univerzita:
Universitat de Barcelona
Zemû:
·panûlsko
1) Pracuji na projektu o ohroÏen˘ch druzích v âeské republice a chtûla jsem se
dozvûdût víc o stﬁedoevropské faunû
a flóﬁe. Chtûla jsem si taky zlep‰it angliãtinu a mûla jsem pocit, Ïe Praha je moc
krásné mûsto. Byla jsem zvûdavá, jací jsou
lidé ze „severu“. Informace o Karlovû univerzitû jsem na‰la snadno v kanceláﬁi
Erasmu v Barcelonû. Sledovala jsem
i internet, i kdyÏ vím, Ïe anglická verze
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stránek UK není tak úplná jako ta ãeská.
Bylo proto docela obtíÏné najít pﬁedná‰ky
v angliãtinû a informace o pﬁedmûtech.
2) Na UK jsem moc spokojená. V˘borná
je spolupráce s vedoucí mého projektu
doktorkou Zuzanou Münzbergovou. Na
katedﬁe botaniky mám své místo v laboratoﬁi a taky moÏnost pracovat ve
skleníku
Botanického
institutu
v PrÛhonicích. Na mé univerzitû jsou podmínky pro práci mnohem sloÏitûj‰í, takÏe
jsem tady moc spokojená.
3) Hodilo by se více poãítaãÛ a tiskáren.
Ale kdyÏ jste dost trpûliví, dostanete se
ke v‰emu, co potﬁebujete. Mám trochu
problém s jazykovou bariérou. Nemluvím
dobﬁe ãesky a ne v‰ichni tady mluví anglicky – hlavnû star‰í lidé z rÛzn˘ch
kanceláﬁí.
4) On-line komunikace univerzity je
vcelku dobrá. V‰ichni kantoﬁi rychle
odpovídají na e-maily.Ve ·panûlsku je zvykem ãekat na odpovûì hodnû dlouho. Na
biologii by ale mohlo b˘t více pﬁedná‰ek
v angliãtinû.
5) âesky se uãím, ale není to pro mû jednoduché. Jsem na‰tûstí na koleji jenom
s âechy a Slováky, takÏe mám cel˘ den
trénink v poslechu.

v Portugalsku máme v místnosti i 280 lidí
a tady je jich maximálnû ãtrnáct.
O poznání snaz‰í je dostat se k pitvám.
V Portugalsku nám chybí tûla. Tady mÛÏe
pitvat kaÏd˘ a to je velmi dobrá praxe.
3) V laboratoﬁích najdu v‰echno, co
potﬁebuju. Technické vybavení je v nûkter˘ch smûrech dokonce lep‰í neÏ u nás.
I kdyÏ v Portugalsku máme zase více poãítaãÛ a rychlej‰í internet. Moc mû taky
pﬁekvapilo, Ïe na 3. LF pouÏívají místo
Windows operaãní systém Linux.
Mám hodnû ‰patné zku‰enosti s kanceláﬁí
programu Erasmus na 3. LF. Ale na místního koordinátora si stûÏuje skoro kaÏd˘.
Hned na zaãátku pobytu dává mylné
informace a dûlá problémy. Vtipné je, Ïe
v‰echno jde mnohem lépe ﬁe‰it pﬁímo
s uãiteli.Ti jsou moc fajn, na rozdíl od ãlovûka, kter˘ nám má pomáhat.
4) Univerzitní web je v pohodû. Fakultní
stránky mají místa, kde v anglické verzi
chybí potﬁebné informace, takÏe musíte
hledat v té ãeské. Není to tak ‰patné, staãí
se nauãit, kde jsou.
5) Pﬁed pﬁíjezdem jsem se neuãil, protoÏe
kurzy u nás byly plné. Na fakultû jsem si
ãe‰tinu zapsal, ale prome‰kal jsem hodnû
lekcí. Pﬁi studiu medicíny nemám na
jazyky moc ãasu.

Jméno:

Pedro Manuel
de Assuncao
Pereira
Vûk:
22
Fakulta: 3. LF
Obor: Medicína
Domovská univerzita:
Universidade de Lisboa
Zemû:
Portugalsko

Chrysanthi
Teliou
Vûk:
21
Fakulta: PrF
Obor: Právo
Domovská univerzita:
Aténská univerzita
Zemû:
¤ecko

1) Já si na‰el informace na internetu.
Chtûl jsem mít v‰echny své pﬁedmûty
v angliãtinû, vybral jsem proto pár univerzit, kde je to moÏné. Zkou‰el jsem taky
Velkou Británii, tam od nás ale Ïádné studenty na Erasmus neberou, a âechy jsou
navíc levnûj‰í.A tak jsem prostû píchl prst
do mapy a ﬁekl si: Proã nejet do Prahy?
2) Organizace kurzÛ je totálnû odli‰ná od
na‰eho systému. Ale myslím, Ïe 3. LF se
li‰í i od ostatních lékaﬁsk˘ch fakult.
Sestavit si rozvrh a proniknout do
systému studia bylo dost sloÏité.
Pﬁedná‰ky jsou tady ale skvûlé –

1) Nevybrala jsem si Karlovu univerzitu,
ale Prahu. MÛj bratr tu byl pﬁed pûti lety
a pobyt si pochvaloval – mû navíc zajímá
pﬁerod z komunistické na demokratickou
zemi. A moÏná nejdÛleÏitûj‰í dÛvod je, Ïe
je tady levnû. V‰echny informace jsem
na‰la na univerzitních stránkách.
2) Je tu spousta rozdílÛ, vût‰inou zpÛsoben˘ch tím, Ïe jsem na Erasmu. Kurzy jsou
lehãí a v‰ichni se o nás starají. Pﬁipadám si
v˘jimeãná, poﬁád se ptají, co potﬁebujeme
a co by pro nás mohli udûlat. V ¤ecku
kantoﬁi moc nepouÏívají poãítaã a projektor. Tady je to bûÏné. Pﬁedná‰ky v ¤ecku

se taky vût‰inou odehrávají pﬁed vût‰ím
publikem, v místnosti je nûkdy i 600 lidí.
Tady je to spí‰ jako na stﬁední ‰kole. To
není hor‰í nebo lep‰í. Je to jiné.
3) S âechy jsem moc spokojená.V‰echny
problémy s m˘m pﬁíjezdem byly z ﬁecké
strany.
4) V‰echno je perfektní. T˘dnû dostávám
minimálnû tﬁi maily z fakulty, Ïe se mûní
termíny pﬁedná‰ek, nebo zadání nov˘ch
projektÛ. Nemusím ani chodit do ‰koly,
a pﬁesto se v‰echno dozvím.Trochu divné
je to, Ïe v‰echny roãníky erasmákÛ
(prváci i ãtvrÈáci) mají stejn˘ kurz dohromady. Hodnû vûcí, které mi tady ﬁíkají,
bych uÏ vlastnû mûla vûdût.Ale jinak jsem
spokojená.
5) Nejdﬁív jsem si myslela, Ïe je ãe‰tina
sloÏitá a nudná, ale pak mû zaãala zajímat.
Do kurzu jsem se zapsala pﬁed dvûma
t˘dny. UÏ ale umím vût‰inu jídel a objednat pivo umím od zaãátku.

Jméno:
Vûk:
Fakulta:
Obor:
Domovská univerzita:
Universidade Técnica de
Zemû:
Portugalsko

Luis Silva
21
FSV
Ekonomie
Lisboa

Jméno:

1) Rodinní pﬁátelé mi moc hezky vyprávûli o Praze. Chtûl jsem taky poznat
kulturní rozdíly mezi jihem a stﬁední
Evropou. O UK jsem nevûdûl skoro nic,
ale Ïádné informace jsem neshánûl.
2) O studenty se tady více starají, ale to je
moÏná tím, Ïe jsme cizinci a je nás jen pár.
Skvûl˘ je program, ve kterém má kaÏd˘
student na Erasmu pﬁidûleného âecha,
kter˘ mu pomáhá s rozjezdem studia.
3) PouÏívám hlavnû svÛj notebook. Na
kolejích máme internet, jsem spokojen˘.
4) âasto sleduju fakultní web kvÛli zmûnám v rozvrhu. V Opletalovû ulici jsou
moc krásné uãebny a hlavnû uãitelé jsou
skvûlí. AÏ na jednu v˘jimku mají skvûlou
angliãtinu.
5) âesky se nijak zvlá‰È neuãím. Obãas mi
nûkterá slovíãka vysvûtlují kamarádi. Moje
oblíbená jsou „v˘stup“ a „úãet“.
Autor: redakce
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FOTO: JIND¤ICH SOJKA

S P O L E K A B S O LV E N T Ò A P ¤ ÁT E L
U N I V E R Z I T Y K A R L OV Y V P R A Z E
– C A RO L I N U M

Dirigent Leo‰ Svárovsk˘ (vlevo) a houslista Josef Suk (vpravo)

Spolek absolventÛ a pﬁátel Univerzity
Karlovy Carolinum (dále jen Spolek
Carolinum) byl zaloÏen v roce 1991
z podnûtu tehdej‰ího rektora Univerzity
Karlovy prof. PhDr. Radima Palou‰e,
CSc. Pﬁedsednictvo Spolku Carolinum
svolává valné shromáÏdûní vÏdy na
zaãátku dubna, neboÈ 7. dubna 1348 byla
Alma Mater zaloÏena a podnes nese
jméno svého slavného zakladatele, krále
a císaﬁe Karla IV.
Spolek Carolinum se hlásí k základním
idejím Karlova vysokého uãení, které je
základem národní kultury a zdrojem
vzdûlanosti a právû tak je i nedílnou
souãástí evropské a svûtové vûdy.

Jednou z priorit Spolku Carolinum je
pomoc rozvoji vzájemné komunikace
souãasné akademické obce studentÛ,
absolventÛ, sponzorÛ mezi sebou navzájem i se ‰irokou veﬁejností, a to napﬁ. pﬁi
organizování spoleãensk˘ch, kulturních
ãi vûdeck˘ch akcí.
Plnûní této úlohy znamená vnímat soudobou spoleãnost jak na domácí pÛdû,
tak i v zahraniãí. âeská republika zmûnila v prÛbûhu uplynul˘ch patnácti let
systém struktury státu a veﬁejné správy.
Byly zﬁízeny nové vysoké ‰koly, a to pﬁedev‰ím ve statutárních mûstech na‰í
vlasti. Spolek Carolinum napomáhá
‰íﬁení vzdûlanosti v âeské republice.

V tomto období cel˘ stát zavr‰il proces
integrace sv˘ch struktur do spoleãenství sjednocené Evropy tak, jak si asi pﬁál
i Karel IV., kdyÏ v Praze Alma Mater
zakládal. Ve sjednocené Evropû do‰lo
k podstatnému zv˘raznûní dÛleÏitosti
vy‰‰ích územnûsprávních celkÛ.
Právû tento celospoleãensk˘ proces pﬁivedl v roce 1998 Spolek Carolinum na
my‰lenku, aby ve v˘znamn˘ den konání
valného shromáÏdûní Spolku Carolinum
bylo mezi v˘znamn˘mi hosty umoÏnûno
krajsk˘m hejtmanÛm a primátorÛm statutárních mûst pﬁedstavit v˘sledky a cíle
jejich regionu na poli vûdy a vzdûlání.
Konalo se tak vÏdy u pﬁíleÏitosti slav-
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nostního koncertu ve Velké aule starobylého Karolina, kter˘m je valné
shromáÏdûní ukonãováno.
Cyklus byl zahájen v roce 1998 mûstem
Pardubice spolu s Komorní filharmonií
pod vedením Leo‰e Svárovského.
U pﬁíleÏitosti milénia byly v roce 2000
slavnostním hostem Karlovy Vary
s Komorními soubory Karlovarského
symfonického orchestru. Kraj PlzeÀsk˘
se pﬁedstavil s Konzervatoﬁí PlzeÀ.
Jihoãesk˘ kraj a mûsto âeské
Budûjovice se prezentovaly vystoupením Jihoãeské komorní filharmonie
a Sboru Jihoãeské univerzity. V roce
2004 si cel˘ svût pﬁipomnûl sté v˘roãí
od narození Antonína Dvoﬁáka, Spolek
Carolinum proto uspoﬁádal slavnostní
veãer Pocta Antonínu Dvoﬁákovi
v podání Wihanova kvarteta. LoÀského
roku se prezentovalo mûsto Ústí nad
Labem s Orchestrem Severoãeského
divadla opery a baletu.
Dne 11. dubna 2006 jsme cel˘ cyklus
uzavﬁeli slavnostním veãerem pod
patronací hlavního mûsta Prahy, které se
pﬁedstavilo Talichov˘m komorním
orchestrem se sólisty Janem Talichem
a Jiﬁím Bártou.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti Spolek absolventÛ
a pﬁátel Univerzity Karlovy Carolinum
pﬁedkládá ke schválení projekt Hudebním umûním k vzájemnosti.
Cílem projektu je pﬁedstavení mlad˘ch
talentovan˘ch hudebních virtuózÛ na
pÛdû Univerzity Karlovy ve Velké aule
starobylého Karolina pﬁi pﬁíleÏitosti
konání valného shromáÏdûní Spolku
Carolinum.
Základním vodítkem pro pﬁedstavení
talentovaného studenta hudebního
umûní renomované univerzity ve
stﬁední Evropû se stanou slavná
hudební v˘roãí.
Obãansk˘ rok je vûnován nûkterému
z hudebních skladatelÛ svûtového
v˘znamu. KaÏd˘ z nich má charakteris-

tické rysy své tvorby a dominantní
formu provedení. Podle tûchto v˘roãí
a dominantního charakteru skladatelovy tvorby budou vyzváni pedagogové
vysok˘ch ‰kol ve stﬁední Evropû, na
kter˘ch se vyuãuje hudební umûní, aby
pﬁi konání valného shromáÏdûní pﬁedstavili ãlenÛm Spolku Carolinum,
vedení, pedagogÛm a studentÛm
Univerzity Karlovy a pozvan˘m odborníkÛm v oboru hudebních vûd
talentovaného studenta – virtuoza jeho
tvorbu a také vzpomnûli v˘znam skladatele, jemuÏ je vûnován pﬁíslu‰n˘ rok.
Po ukonãení valného shromáÏdûní
bude na programu slavnostní koncert
ve Velké aule Karolina, na kterém
vystoupí onen talentovan˘ student. Po
koncertu bude následovat neformální
setkání za úãasti sdûlovacích prostﬁedkÛ.
Odborn˘mi garanty projektu jsou
houslista Josef Suk a dirigent Leo‰
Svárovsk˘, organizaãnû-technick˘m gestorem Spolek Carolinum. Ve své první
fázi bude projekt zamûﬁen na tﬁi roky,
tedy 2007, 2008 a 2009. Cel˘ cyklus
slavnostnû zahájí mistr Josef Suk, aby
symbolicky pﬁedal ‰tafetu nové nastupující generaci.
Josef Svoboda
▼ Dne 8. bﬁezna 2006 uspoﬁádal
Spolek Carolinum ve spolupráci se
Spoleãností Jana Masaryka v âernínském paláci vzpomínkové setkání
pﬁi pﬁíleÏitosti 58. v˘roãí úmrtí
a 120. v˘roãí narození Jana
Masaryka. V˘znam osobnosti Jana
Masaryka vyzdvihl ve své pﬁedná‰ce
s názvem âechoslovák (a Evropan) Jan
Masaryk profesor PhDr. Robert
Kvaãek, CSc.
PÛsobení Jana Masaryka zaãalo po
I. svûtové válce na velvyslanectví v USA,
pozdûji se uplatnil jako tajemník tehdej‰ího ministra zahraniãí dr. E. Bene‰e.

FOTO: IVAN NOVESK¯

: SAPUK

Vzpomínkové setkání pﬁi pﬁíleÏitosti 58. v˘roãí
úmrtí a 120. v˘roãí narození Jana Masaryka

Ve dvacát˘ch letech minulého století se
vûnoval diplomatické sluÏbû v Lond˘nû.
Prosazoval pﬁátelství mezi lidmi
i národy, zlid‰tûní politick˘ch a diplomatick˘ch vztahÛ. V „dobû Mnichova“
upozorÀoval na hrozící nebezpeãí,
pozdûji pomáhal uprchlíkÛm a v roce
1940 spolu s Edvardem Bene‰em a dal‰ími politiky pﬁipravil ustavení exilové
vlády. Cenné byly jeho rozhlasové projevy, jimiÏ po dobu války pomáhal
udrÏovat nadûji ve zkou‰ené vlasti. Po
válce mu byl svûﬁen úﬁad ministra
zahraniãí, pracoval pro nadûjnou
budoucnost a zachování spolupráce
mezi národy v Evropû i ve svûtû. Jeho
práce byla pﬁeru‰ena únorov˘mi událostmi roku 1948 a nevratnû ukonãena
10. bﬁezna 1948 tragick˘m skonem.
Spoleãnost Jana Masaryka se snaÏí naplÀovat a rozvíjet odkaz na‰eho
populárního diplomata. K podpoﬁe
tohoto cíle jsou kaÏdoroãnû oceÀovány
v˘znamné osobnosti Medailí Jana
Masaryka cti a vdûãnosti. Letos se
k vyznamenan˘m zaﬁadili: 1. námûstek
ministra zahraniãí Jaroslav Ba‰ta,
ministr kultury Vítûzslav Jandák,
vedoucí kanceláﬁe prezidenta republiky
Jiﬁí Weigl, profesor Petr Vopûnka, profesorka Helena Illnerová, doktorka
Helena Bayerová, doktorka Daniela
Karasová, inÏen˘r Josef Lesák, Msgre
Franti‰ek Kohlíãek, redaktor Karel
Tejkal, doktor Jan ·olc a profesor Jiﬁí
Tich˘.

Kontakt:
Spolek absolventÛ a pﬁátel Univerzity Karlovy – Carolinum
116 36 Praha 1, Ovocn˘ trh 3 (budova Nové Astorie, pﬁízemí, kanceláﬁ ã. 10)
tel.: +42 224491326, fax: +42 224811878
Bankovní spojení: KB Praha 1, ãíslo úãtu 510836300257/0100
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz, www: http://www.sapuk.cuni.cz/
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: Akademick˘ senát

JEDNÁNÍ AS UK

FOTO: PETR SUCHARDA

Zasedání Akademického senátu, která se konala 17. bﬁezna a 21. dubna 2006, opût splnila jak funkci informaãní,
tak rozhodovací.

Prorektorem pro zahraniãní styky a mobilitu byl
zvolen Prof. MUDr. Jan ·krha, DrSc., MBA

Na bﬁeznovém zasedání jsme se v informativní ãásti, která je v programu jednání
roztrou‰ena v bodech vystoupení Jeho
Magnificence rektora UK, vystoupení ãlenÛ
kolegia rektora UK, informace z pﬁedsednictva AS UK a informace z komisí AS UK,
dozvûdûli, Ïe ná‰ rektor uspûl v klání o post
místopﬁedsedy âeské konference rektorÛ
(pﬁedsednictvo âeské konference rektorÛ
bude takto ov‰em sloÏeno pouze do léta,
kdy se má uskuteãnit ﬁádná volba – a ani
prof. Sáha, rektor Univerzity Tomá‰e Bati ve
Zlínû, kter˘ byl zvolen pﬁedsedou tohoto
orgánu, si tak nemÛÏe b˘t niãím jist˘…)
a také o spoleãném setkání rektorÛ s prezidentem republiky. Dále prof. Hampl
oznámil, Ïe se rozhodl akceptovat záporné
stanovisko AS UK ke jmenování prorektora
pro zahraniãní styky a mobilitu, a proto
navrhl obsadit toto místo osobou jinou.
Prof. ·krha byl po kladném vyjádﬁení
senátu, které následovalo, rektorem jmenován. Z vystoupení ãlenÛ kolegia zaujala
pﬁedev‰ím informace prorektora ·techa
ohlednû zﬁízení Komise pro transformaci
Kolejí a menz UK, ve které bude mít AS UK
také své zastoupení – zamûstnaneckou ãást
bude zastupovat ing. Zahálka, z ﬁad studentÛ byl vybrán autor tohoto ãlánku.
Rozpoãet, prorektor a spol.
Bﬁeznová rozhodovací ãást spoãívala ve

schválení rektorova návrhu na odvolání
ãlenÛ stávající Vûdecké rady UK a na jmenování nov˘ch ãlenÛ tohoto orgánu, ve
schválení rozpoãtu UK na rok 2006 a ve
schválení rozpisu dotace na UK na rok
2006, dále v jiÏ zmínûném vyjádﬁení
k návrhu na jmenování prorektora pro
zahraniãní styky a mobilitu a ve schválení
smluv a vnitﬁních pﬁedpisÛ fakult. Veden
neochvûjnou dÛvûrou ve správnou ruku
rektora, správn˘ ekonomick˘ kalkul kvestora a bezchybné fungování ekonomické
a legislativní komise jsem, spoleãnû s ostatními ãleny senátu, se v‰emi tûmito zámûry
vyslovil souhlas.
Dubnová legislativní smr‰È
Na dubnovém zasedání zcela pﬁeváÏila rozhodovací funkce a Akademick˘ senát
naplÀoval zejména svou roli normotvÛrce.
Rektor se rozhodl (pﬁedev‰ím v dÛsledku
pﬁijetí novely zákona o vysok˘ch ‰kolách)
pﬁedloÏit Akademickému senátu devût
návrhÛ zmûn vnitﬁních pﬁedpisÛ univerzity.
K tûmto návrhÛm pocítila ﬁada fakult
potﬁebu se vyjádﬁit a hned nûkolik senátorÛ neodolalo nutkání podat k nim
pozmûÀovací návrhy.
Pozadu nezÛstaly ani ekonomická a sociální komise senátu. Ty povûﬁily své
pﬁedsedy podáním pozmûÀovacích
návrhÛ, jeÏ odráÏely pﬁedstavy tûchto
orgánÛ o finálním znûní pﬁedpisÛ, které
upravují záleÏitosti spadající do jejich kompetence.
Série jednání v jednotliv˘ch komisích AS
pak gradovala témûﬁ pûtihodinov˘m maratonem na komisi legislativní. Rektor zde
pﬁedloÏil ﬁadu modifikací reagujících na
stanoviska fakult, resp. na názory zaznívající
na zasedáních senátních komisí. Poté, jako
obvykle, bylo pﬁijato doporuãení ãlenÛm
senátu, kdy mají na jeho zasedání zvednout
ruku a kdy ji rad‰i nechat dole.
Na samotném zasedání pléna pak, po
nûkolikahodinové anabázi, byly v‰echny

novely (tu více, tu ménû upravené oproti
pÛvodnímu znûní) pﬁijaty.
Poslední budou první aneb KdyÏ
v‰ichni v‰echno v‰echnûm dáme
Z hlediska studentÛ jsou pravdûpodobnû
nejpodstatnûj‰í zmûny, resp. nezmûny, ve
Stipendijním ﬁádu UK. V dÛsledku jiÏ zmínûné novely vysoko‰kolského zákona
dochází k zavedení sociálního stipendia, na
které budou mít nárok sociálnû nejslab‰í
studenti. ZároveÀ, po projednání v sociální
komisi senátu, bylo konstatováno, Ïe ani po
zavedení tohoto druhu stipendia není
dÛvod mûnit systém vyplácení stipendií
ubytovacích, kter˘ je postaven na solidaritû
studentÛ lépe situovan˘ch se studenty sociálnû znev˘hodnûn˘mi.
Dal‰í zmûnu tohoto pﬁedpisu pak pﬁedstavuje zv˘‰ení stipendií studentÛ prezenãní
formy doktorsk˘ch studijních programÛ
(5.750 Kã v prvním roãníku, 7.000 aÏ
10.500 Kã v roãnících dal‰ích) a zv˘‰ení
prospûchov˘ch stipendií u pregraduálních
studentÛ (9.000–18.000 Kã) s tím, Ïe je
novû stanoveno, Ïe na toto stipendium
bude mít nárok alespoÀ deset procent nejlep‰ích.
Vyãerpání a odchody
Po schválení vnitﬁních pﬁedpisÛ mnozí ãlenové senátu s vûdomím, Ïe nejdÛleÏitûj‰í
ãást zasedání je u konce, zaãali opou‰tût
jednací sál. Ti, kteﬁí zÛstali, tak pravdûpodobnû uãinili jen proto, Ïe nebyli v dÛsledku
svého vyãerpání schopni vstát z kﬁesla.
Dal‰í program se proto odehrál jen s nejvût‰ím urychlením, jelikoÏ bylo zapotﬁebí,
aby i po zbytek jednání byla zachována
usná‰eníschopnost. Nicménû bylo jen otázkou ãasu, kdy najdou i dal‰í senátoﬁi sílu
a sv˘m odchodem fakticky jednání senátu
ukonãí. To se také stalo, na‰tûstí ale aÏ pﬁi
projednávání bodu „rÛzné“…
Oldﬁich ¤eháãek
pﬁedseda Sociální komise AS UK
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George Savile, mark˘z z Halifaxu (1633–1695), byl v˘znamn˘ anglick˘ politik a poslanec parlamentu, kter˘ mimo jiné pomohl prosadit
zákon Habeas Corpus Act a pﬁispûl k hladkému prÛbûhu Slavné revoluce v roce 1688. Byl neobyãejnû bystr˘ a vzdûlan˘ a proslul jako
obratn˘ ﬁeãník. V knize Politické, morální a dal‰í úvahy napsal, Ïe „pl˘tvání ãasem se podobá sebevraÏdû“. A vzdûlání definoval jako
„to, co nám zÛstane, kdyÏ…“ – zbytek se dovíte v tajence.

Tajenku zasílejte na adresu:
forum@cuni.cz do 31. 8. 2006. Jednoho
v˘herce odmûníme knihou z nakladatelství
Karolinum.

V tajence z ãísla 4/2005 jste mohli odhalit,
Ïe americká univerzita Euforita, uvedená
v Ïivot slavn˘m autorem univerzitních
románÛ Davidem Lodgem, si zaji‰Èuje
vûrnost profesorÛ velkorys˘m
pﬁidûlováním laboratoﬁí, knihoven,
v˘zkumn˘ch fondÛ a
HEZK¯CH SEKRETÁ¤EK
S DLOUH¯MA NOHAMA.

Z úspû‰n˘ch ﬁe‰itelÛ byla vylosována
a kniÏní dar po‰tou obdrÏí:
Kvûta Johanisová z Prahy 10
Gratulujeme!
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