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opût vás srdeãnû zdravím prostfiednic-
tvím stránek ãasopisu FORUM.V tomto
ãísle, vycházejícím krátce pfied koncem
kalendáfiního roku, chci pfiedev‰ím
podûkovat v‰em zamûstnancÛm i stu-
dentÛm na‰í alma mater za energii, elán
a nasazení, s nímÏ v roce 2006 spoleãnû
vytváfieli fascinující a impozantní orga-
nismus, kterému fiíkáme Univerzita
Karlova. Do nadcházejícího roku vám
v‰em pfieji hodnû zdraví, síly a spokoje-
nosti s na‰ím spoleãn˘m dílem.

Jistû jste si jiÏ v‰imli, Ïe tento akade-
mick˘ rok se do znaãné míry nese ve
znamení praktické implementace roz-
sáhlé novely vysoko‰kolského zákona,
platné od zaãátku roku 2006 (aby to
nebylo jednoduché, máme teì ãerstvû
je‰tû men‰í novelu této novely, jeÏ
nûkteré aspekty upfiesÀuje). Z novinek,
které velká novela pfiinesla, je dÛleÏitá
zejména moÏnost pfievádût ãást pfií-
spûvku, kter˘ vysoká ‰kola dostává od

státu na v˘uku a související aktivity,
z jednoho roku na rok následující.
Urãité mediální pozornosti se ov‰em
tû‰ily jiné aspekty nové úpravy, pfiede-
v‰ím prodlouÏení funkãního období rek-
torÛ a dûkanÛ o rok a zru‰ení moÏnosti,
aby akademické senáty navrhovaly znûní
vnitfiních pfiedpisÛ. Jako b˘val˘ pfiedseda
AS UK mám pochopení pro obavy
z tohoto – byÈ pomûrnû mírného –
omezení pravomocí akademick˘ch
senátÛ. Tato zmûna by se v‰ak v praxi
mohla ukázat jako problematická teprve
v pfiípadû problémÛ v komunikaci mezi
AS a vedením univerzity, resp. fakult.
Jsem rád, Ïe na UK senát a vedení dlou-
hodobû bez obtíÏí spolupracují, a hod-
lám peãovat o to, aby tento stav setrval.
Vím, Ïe spoleãn˘m cílem m˘m, dûkanÛ
i ãlenÛ akademick˘ch senátÛ je lep‰í
a efektivnûj‰í univerzita.

UÏ teì si pfiitom nestojíme ‰patnû:
dvû vzájemnû nezávislá, nedávno publi-
kovaná hodnocení svûtov˘ch univerzit
(www.topuniversities.com/worlduniver-
sityrankings/ a http://ed.sjtu.edu.cn/ran-
king.htm) nás na základû „tvrd˘ch“ dat
a pfiísn˘ch hledisek shodnû fiadí mezi
nejlep‰í vysoké ‰koly z b˘valého tzv.
v˘chodního bloku. V situaci, kdy
International Association of Universities
eviduje na celém svûtû více neÏ 17 500
vysok˘ch ‰kol, je podle mého 248. místo
Univerzity Karlovy v objektivním a pfiís-
ném hodnocení potû‰itelná zpûtná
vazba. V âeské republice není mnoho
institucí, které by se na základû objek-
tivních mûfiítek umístily mezi 2 % nej-

lep‰ích na svûtû. Radost mám i z toho, Ïe
oproti pfiedchozímu roku jsme z 275.
místa postoupili o 27 pomysln˘ch pfiíãek
vpfied.

Na druhou stranu chápu na‰e souãasné
umístûní i jako v˘zvu a motivaci pro
dal‰í práci. Jsem pfiesvûdãen, Ïe nejlep‰í
univerzitû v na‰í zemi by slu‰elo je‰tû
lep‰í umístûní, nejlépe v první dvou-
stovce. Pfiedpokládalo by to je‰tû
v˘znamnûj‰í vûdecké pÛsobení a také
pochopitelnû lep‰í podmínky financo-
vání. Ty by mohly napomoci vût‰í mífie
individuální péãe o studenty (která je
jedním z dÛleÏit˘ch faktorÛ mezinárod-
ního hodnocení univerzit). Doufejme, Ïe
implementace nového vysoko‰kolského
zákona do kaÏdodenní praxe nám bude
v tomto snaÏení oporou.

Dûkuji v‰em, ktefií mají na dosavadních
úspû‰ích na‰í univerzity svÛj podíl,
a pfieji vám pfiíjemné i úspû‰né zkou‰-
kové období a mnoho sil a optimismu
do letního semestru.

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Milé ãtenáfiky, milí ãtenáfii,
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● Rektorsk˘ sportovní den probûhl v reÏii Právnické fakulty

Dne 17. kvûtna 2006 uspofiádala Právnická fakulta UK Rektorsk˘
sportovní den. Stejnû jako v loÀském roce se v jednotliv˘ch spor-
tech bojovalo o Pohár rektora UK. Rozdáno bylo 23 pohárÛ ve 12
sportech, ale celková nabídka pfiesahovala 20 sportovních odvûtví.
Vzhledem k takfika celodennímu de‰ti probûhly zdárnû, za hojné
úãasti studentÛ, pouze „indoorové“ sporty. Nûkteré sporty se
podafiilo z venkovních sportovi‰È pfiesunout do hal (tenis, speed-
minton) a tím alespoÀ ãásteãnû zajistit prÛbûh turnaje ãi doplÀkové
aktivity. Naopak nûkteré sporty se vzhledem k nezpÛsobilému
terénu nemohly uskuteãnit vÛbec nebo pouze ãásteãnû. Nejvíce na
de‰tivé poãasí doplatil fotbal, volejbal, softbal a atletika. U fotbalo-
vého a volejbalového turnaje je to obzvlá‰tû ‰koda, protoÏe jsou to
sporty s nejvût‰í úãastí.Se‰lo se pfies 50 (!) t˘mÛ a jen malou náplastí
byl turnaj v pokutov˘ch kopech. Z novû zafiazen˘ch sportÛ – atle-
tika, speedminton, flexi-bar, korfbal a stolní tenis – se bohuÏel vÛbec
neuskuteãnil turnaj v korfbalu a kvÛli poãasí se málo lidí zúãastnilo
i atletick˘ch závodÛ. O ostatní „nové“ sporty zájem byl. Na cviãení
s flexi-barem, pruÏnou tyãí pro trénink posilující zejména zádové
svaly, se se‰lo asi 40 cviãencÛ, na turnaj ve stolním tenise 20 hráãÛ
a okolo 30 zájemcÛ si pfii‰lo vyzkou‰et i speedminton.

Mgr. Jan Fröhde

● Mladí vûdci dostali ceny za práce v chemii, farmacii
a medicínû

Devût mlad˘ch ãesk˘ch vûdcÛ a vûdkyÀ pfievzalo 12. ãervna 2006
na francouzském velvyslanectví v Praze ocenûní za své práce
v oblasti chemie, farmacie a medicíny. Ceny jim pfiedal nositel
Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn. Provázela je finanãní
odmûna od 10 000 do 60 000 korun a stáÏ ve francouzsk˘ch
v˘zkumn˘ch laboratofiích. Poroty sloÏené z ãesk˘ch a francouz-
sk˘ch univerzitních profesorÛ vybíraly letos laureáty jiÏ posedmé.

První cenu za chemii získala osmadvacetiletá Petra Lebdu‰ková-
-Fousková z Univerzity Karlovy za v˘zkum kontrastních látek,které
se pouÏívají pfii magnetické rezonanci. Porota ocenila její dokto-
randskou práci. „Chystám se na stáÏe do zahraniãí a pak nevím,
je‰tû nejsem rozhodnuta,“ odpovûdûla vûdkynû na otázku âTK,
zda se hodlá vûnovat vûdû i po skonãení studia. Celkovû pût cen si
odnesli studenti Univerzity Karlovy, po dvou cenách pfiipadlo na
praÏskou Vysokou ‰kolu chemicko-technologickou a Masarykovu
univerzitu v Brnû. Z ocenûn˘ch byly tfii Ïeny a ‰est muÏÛ.

● Neztratit víru v ãlovûka
V kvûtnu a ãervnu 2006
se v prostorách KfiíÏové
chodby Karolina usku-
teãnila putovní v˘stava
Neztratit víru v ãlovûka.
Na dvaceti panelech pfii-
nesla pfiíbûh ‰esti dûtí,
které byly za války pro 
svÛj Ïidovsk˘ pÛvod per-
zekuovány. Pfiímo v pro-
storách UK ji pfiedstavili
pracovníci Îidovského
muzea v ãele s fiedi-
telem Leem Pavlátem.
„Zámûrem projektu je
prostfiednictvím putovní
v˘stavy pfiiblíÏit pfiitaÏli-
vou formou pfiedev‰ím

ÏákÛm a studentÛm základních a stfiedních ‰kol nároãné téma
holocaustu a zprostfiedkovat jim seznámení s Ïidovskou men‰i-
nou. V˘stava dûtem a mlad˘m lidem pfiedstavuje rÛzné aspekty
Ïivota ÎidÛ v Protektorátu âechy a Morava, a to z pohledu jejich
tehdej‰ích vrstevníkÛ. Doprovodné programy a materiály jim
umoÏÀují poznávat danou problematiku aktivnû.Vycházíme z toho,
Ïe vyprávût osudy jednotlivcÛ je pro pochopení minulosti mno-
hem pfiínosnûj‰í neÏ pouh˘ v˘ãet fakt, ãísel a dat. Právû osobní pfií-
bûhy budou pro náv‰tûvníky v˘stavy klíãem k historick˘m
událostem pfiedváleãného a váleãného âeskoslovenska.“

Zvlá‰tní pozornost byla vûnována rÛzn˘m aspektÛm Ïivota dûtí
v ghettu Terezín a v koncentraãním tábofie Osvûtim.

● Na UK probûhl T̆ den zahraniãních âechÛ

Pût úãastnic T̆ dne zahraniãních âechÛ pfievzalo v záfií 2006 cenu
V˘znamná ãeská Ïena ve svûtû. Souãástí T̆ dne byly semináfie
o postoji ãesk˘ch politikÛ ke krajanÛm a jejich problémÛm a také
pfiedstavení institucí, které o krajany peãují. Pfiedstavitelé krajansk˘ch
spolkÛ byli pfiijati v Senátu a následovala jednání v regionálních 
skupinách o krajanské problematice (kultura, vûda, ‰kolství, sociální
zabezpeãení atd.). T̆ denní praÏsk˘ program doprovázela i fiada 
kulturních a spoleãensk˘ch akcí, napfiíklad v˘stavy âesk˘ krajansk˘
tisk ve svûtû, âe‰tí fotografové v exilu, festival âeská filmová tvorba
v zahraniãí nebo náv‰tûva Náprstkova muzea.

DùNÍ NA UNIVERZITù KARLOVù
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● PedF UK pfiedstavila mezinárodní studijní program
EUBIS

Na PedF UK byl pfiedstaven nov˘ mezinárodní bakaláfisk˘ stu-
dijní program EUBIS – European Bachelor of Inclusion Studies.
Je tvofien tak, aby studenti získali základní teoretické znalosti
k porozumûní problematiky lidí, ktefií jsou sv˘mi Ïivotními pod-
mínkami znev˘hodnûni v oblasti sociální, zdravotní ãi profesní.

Studenti se budou uãit, jak takové jedince stabilizovat, oriento-
vat, posilovat, podporovat a vést ve v‰ech fázích jejich Ïivota.
Budou se uãit kriticky hodnotit rizikové momenty v sociálním
prostfiedí ãlovûka, pracovat s nimi a ovlivÀovat je ve prospûch
zájmu individuálního i spoleãenského. Zámûrem studijního pro-
gramu je pfiedev‰ím rovnoprávná participace v‰ech osob na
otevfieném trhu práce v integrované Evropû. „Chceme znev˘-
hodnûn˘m studentÛm poskytnout pfiíleÏitost, aby mohli bezba-
riérovû cestovat po svûtû a studovat i na jin˘ch vzdûlávacích
zafiízeních, neÏ jsou ta domácí. Inkluze v názvu programu odpo-
vídá i mému v˘chodisku: od zaãátku s nimi komunikovat jako
rovn˘ s rovn˘m,“ vysvûtluje PaedDr. Libor Klenovsk˘
z Univerzity Komenského v Bratislavû.

Na pfiípravû programu se podílelo dvanáct vysok˘ch ‰kol z cel-
kovû osmi evropsk˘ch zemí, ve kter˘ch bude také zafiazen do
nabídky studijních pfiíleÏitostí. Profesní sloÏení t˘mu je víceobo-
rové, spolupracují v nûm kolegové z oborÛ speciální pedagogiky,
sociální pedagogiky a sociální práce.

● âeská sinologie si pfiipomíná v˘roãí svého zakladatele

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace
ve spolupráci s Meziuniverzitním centrem pro ãínská studia na
Harvardovû univerzitû uspofiádalo ve dnech 13.–14. 10. 2006
konferenci u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí narození zakladatele ãeské
sinologie profesora Jaroslava PrÛ‰ka. Téma konference nazvané
Paths Towards Modernity navazovalo na jednu z klíãov˘ch otá-
zek, kterou Jaroslav PrÛ‰ek poloÏil ve svém díle a která dodnes
inspiruje generace badatelÛ v oblasti moderní ãínské literatury:
nakolik je moderní âína dûdiãkou sv˘ch tradic a nakolik v˘sled-
kem vyhla‰ovaného „pozápadnûní“.

Jaroslav PrÛ‰ek (14. 9. 1906 – 7. 4. 1980) pÛvodnû studoval na
FF UK v Praze dûjiny antick˘ch národÛ a Byzance. âínsky se
zaãal uãit soukromû, koncem 20. let pak studoval sinologii
a japanologii na univerzitách v Halle, Lipsku a Göteborgu.
Bûhem 2. svûtové války, v dobû, kdy byly zavfieny ãeské vysoké
‰koly, vedl Jaroslav PrÛ‰ek legendární kurzy ãínského jazyka
v Orientálním ústavu, které byly pfiípravou pro pováleãné stu-
dium první generace PrÛ‰kov˘ch ÏákÛ a pozdûji v˘znamn˘ch
ãesk˘ch sinologÛ.

doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

● Na Malostranském námûstí byla slavnostnû ukonãena
rekonstrukce vnitfiních prostor MFF

Matematicko-fyzikální fakulta UK modernizovala prostory pro
v˘uku informatiky. Na konci fiíjna ukonãila rekonstrukci histo-
rické budovy na Malostranském námûstí v Praze. Pfiestavbou
‰kola získala kvalitní poãítaãové laboratofie a vzniklo nové
oddûlení knihovny pro informatickou sekci.

V objektu je nyní pût poãítaãov˘ch laboratofií s celkem 150
poãítaãi. Souãástí knihovny je depozitáfi pro celou fakultu. ·kola
vyuÏije prostory také pro spoleãenské akce a konference
a budou zde promovat absolventi bakaláfisk˘ch programÛ
v‰ech fakult UK. Fakulta chtûla rekonstruovat stavbu známou
jako Profesní dÛm od 60. let minulého století, kdy prostory zís-
kala. Pfiestavba nakonec zaãala v roce 2001 a zkomplikoval ji
archeologick˘ nález rotundy sv. Václava. Rekonstrukce stála 
375 milionÛ korun.

● UK spustila celouniverzitní kreditní systém

Tento akademick˘ rok spustila Univerzita Karlova (UK) celouni-
verzitní kreditní systém. Studenti by díky nûmu mûli mít vût‰í
‰anci volit k povinn˘m pfiedmûtÛm i pfiedná‰ky nebo semináfie
z jin˘ch oborÛ nebo vyuãované na jin˘ch fakultách. Mûla by se
také zv˘‰it prostupnost studia na univerzitû. Kreditní systém 
funguje uÏ v fiadû jin˘ch vysok˘ch ‰kol. Na UK se pfiipravoval více
neÏ rok.
V rámci kreditního systému je pro kaÏd˘ studijní program 
stanoven poãet kreditÛ, kter˘ musí student získat. Vût‰inu 
kreditÛ musí získat splnûním poÏadavkÛ v povinn˘ch nebo
povinnû voliteln˘ch pfiedmûtech. Zhruba 10 procent kreditÛ,
u lékafisk˘ch asi pût procent, pfiipadá na volitelné pfiedmûty.

Podrobnosti k tématu: str. 28-30 v tomto ãísle.

● Pedagogická fakulta UK oslavila 60 let

Slavnostní zasedání oslavilo 60. v˘roãí zaloÏení pedagogick˘ch
fakult v âeskoslovensku. Pod zá‰titou rektora UK prof. RNDr.
Václava Hampla, DrSc., se ho zúãastnili dûkani v‰ech stávajících
ãesk˘ch pedagogick˘ch fakult a také zástupci pedagogick˘ch
fakult na Slovensku. Pozvání na oslavy pfiijali i pfiedstavitelé
akademické obce, zástupci ministerstva ‰kolství, odborn˘ch
a vzdûlávacích institucí, ktefií se podílejí na pfiípravû pedago-
gick˘ch pracovníkÛ v âR. Mimofiádn˘m hostem byla fieditelka
Britské rady v âR Mandy Johnson. Pedagogická fakulta zahájila
vzdûlávací a v˘zkumné aktivity 15. listopadu 1946 na slavnost-
ním zasedání.Vydání prezidentského dekretu ã. 132 z 27. fiíjna
1945 pov˘‰ilo uãitelské vzdûlávání na úroveÀ univerzitního
studia.
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● Praha pfiivítala potomka 4 780 let staré borovice

Botanická zahrada Pfiírodovûdecké fakulty UK získala v˘znamn˘
pfiírÛstek nevyãíslitelné hodnoty – pfiímého potomka nejstar‰ího
Ïijícího stromu na svûtû, borovice dlouhovûké pfiezdívané
Metuzalém, která jiÏ bezmála 4 800 let roste na hranicích seve-
roamerick˘ch státÛ Kalifornie a Nevada. Sazeniãku do Prahy pfii-
vezl zakladatel projektu Champion Tree David Milarch, kter˘
v USA získal povolení pro vypûstování pouh˘ch 10 semenáãÛ
pÛvodní matefiské rostliny. Mal˘ Metuzalémek bude jedin˘m
potomkem tohoto stromu v Evropû.

Metuzalémek byl slavnostnû zasazen v Botanické zahradû
Pfiírodovûdecké fakulty UK. Metuzalém je nejstar‰í Ïijící exem-
pláfi borovice dlouhovûké (Pinus longaeva) a zároveÀ nejstar‰í
Ïijící organismus na Zemi. Byl objeven v 50. letech minulého
století v nehostinn˘ch Bíl˘ch horách na hranici státÛ Kalifornie
a Nevada v USA. Na první pohled nevypadá pfiíli‰ atraktivnû,
vzhledem k drsn˘m klimatick˘m podmínkám je cel˘ pokrou-
cen ,̆ nepravidelnû vûtven˘ a má ‰edavou, sluncem aÏ vybûlenou
borku. Av‰ak jeho vûk bere kaÏdému dech: vûdci jej – podle
pfiepoãtu letokruhÛ – odhadují na 4 780 let. Je star‰í neÏli pyra-
midy v Gíze a v dobách údajného zaloÏení Prahy mu bylo uÏ
úctyhodn˘ch 3 300 let. Jeho pfiesn˘ vûk zjistil dr. Edmund
Schulman v roce 1959. Místo, kde Metuzalém roste, zná pouze
nûkolik lidí, neboÈ ho odborníci chtûjí ochránit pfied lovci 
suven˘rÛ.

● Akademické hry: Úspûch pro UK

Sportovci UK uspûli na âesk˘ch akademick˘ch hrách v Brnû, nad
kter˘mi pfievzala zá‰titu b˘valá ministrynû ‰kolství JUDr. Petra
Buzková, prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., rektor Masarykovy univer-
zity, PhDr. Richard Svoboda, primátor mûsta Brna, a Ing. Stanislav
Juránek, hejtman Jihomoravského kraje. Úspû‰ní byli pfiedev‰ím
fotbalisté, volejbalisté, volejbalistky a házenkáfiky. Dal‰í cenná
vítûzství pfiidali jednotlivci v atletice, karate, aerobiku a tenisu.

● Ministrynû Kopicová pfiedala ceny za v˘zkum v roce 2006

B˘valá ministrynû ‰kolství Miroslava Kopicová pfiedala Ceny
ministrynû za v˘zkum v roce 2006 lékafii Janu Starému a vûdkyni
Janû Haj‰lové. Profesor Star˘ je pfiednostou Kliniky dûtské
hematologie a onkologie 2. lékafiské fakulty UK.V roce 2002 se
stal jedním z autorÛ mezinárodního léãebného protokolu pro
léãbu dûtsk˘ch akutních lymfoblastick˘ch leukemií. Spoleãnû
s cenami za v˘zkum pfiedala Kopicová pfii slavnostním ceremoni-
álu také Medaili ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy 
1. stupnû Milanu Ellederovi, Barbafie Köpplové a Janu Jirákovi.
Odborníci na mediální studia si ji odnesli za realizaci v˘stavy
Zlaté ãasy médií, kterou v listopadu 2005 aÏ únoru 2006 pofiá-
dalo Národní muzeum v Praze.

● 50. bûh Letní ‰koly slovansk˘ch studií

V srpnu 2006 probûhl jubilejní 50. bûh Letní ‰koly slovansk˘ch
studií, kter˘ organizuje Ústav bohemistick˘ch studií FF UK. Poãet
úãastníkÛ pfiesáhl rekordních 210. Studenti a uãitelé ãe‰tiny
z témûfi ãtyfiiceti zemí z celého svûta po ãtyfii t˘dny studovali
ãesk˘ jazyk, literaturu, kulturu a historii.

V rámci leto‰ního jubilejního bûhu uspofiádalo vedení L·SS ve
tfietím t˘dnu trvání ‰koly 5. mezinárodní sympozium o ãe‰tinû
jako cizím jazyce, jehoÏ se zúãastnilo na pûtadvacet pfiedních svû-
tov˘ch bohemistÛ. Hlavním tématem sympozia bylo posouzení
souãasného stavu bohemistiky na zahraniãních univerzitách
v podmínkách transformace studijních programÛ v prÛbûhu tzv.
boloÀského procesu. Padesát˘ bûh byl slavnostnû zakonãen 24.
srpna ve Velké aule Karolina.

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
(Pro více informací z L·SS nalistujte v tomto ãísle FORA stranu 48.)

● Univerzitû byl darován kniÏní unikát Andrese Bella

Diplomatická zástupkynû Venezuelské republiky María José
Báez Loreto pfiedala na‰í univerzitû kompletní dílo venezuel-
ského uãence Andrese Bella. „Úãelem tohoto daru je vzdát
poctu památce Andrese Bella a je nám velikou ctí, Ïe 26 svazkÛ
souborného díla se nyní bude nacházet právû na Univerzitû
Karlovû. Doufám, Ïe toto dílo budou moci studenti maximálnû
vyuÏívat a budou moci poznat rÛznorodost kultury a hodnotu
tak pfiíkladn˘ch vzorÛ, jako je Andrés Bello,“ fiekla Loreto. Dílo
je v˘sledkem dlouhého v˘zkumu, kter˘ probíhal v letech
1948–1985 a spolupracovali na nûm autofii z rÛzn˘ch ãástí
svûta.
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● Zástupci UK i vefiejnosti uctili 17. listopad
u Hlávkov˘ch kolejí

Zástupci vefiejnosti a Univerzity v ãele s rektorem prof.
Hamplem se se‰li pfied Hlávkov˘mi kolejemi. Pfied svou smrtí zde
pÛsobil Jan Opletal jako místopfiedseda studentské samosprávy
Hlávkov˘ch studentsk˘ch kolejí. „Nacistická moc zakroãila velmi
tvrdû a ráznû proti vysok˘m ‰kolám, protoÏe si byla správnû
vûdoma toho, Ïe mladí, vzdûlaní lidé budou vÏdy loÏiskem
odporu proti nesvobodû. Komunistická moc ‰koly sice nezavfiela
jako nacisté, nicménû vysoké ‰koly pod komunistickou mocí
v˘raznû strádaly likvidací akademické svobody. My si dnes
na‰tûstí díky studentsk˘m událostem z roku 1989 akademick˘ch
svobod uÏíváme,“ pfiipomnûl v projevu prof. Hampl.

● Hlávkova nadace rozdávala na zámku v LuÏanech
medaile, ceny a trvalé legáty

Hlávkova nadace ocenila pedagogy a studenty univerzit. Medaile
pfievzali na návrh rektora âVUT, rektora UK, pfiedsedy
Akademie vûd âR a správní rady Hlávkovy nadace pedagogové,
ktefií v˘znamnû pfiispûli k rozvoji svého oboru a vychovali násle-
dovníky. Univerzita Karlova dekorovala prof. PhDr. Ivana
Hlaváãka, CSc., mezinárodnû respektovaného odborníka na stfie-
doevropsk˘ stfiedovûk, a zakladatele ãeské dûtské onkologie
prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. Ze studentsk˘ch fiad si pfii-
jelo pro Cenu Josefa Hlávky 11 absolventÛ ãi studujících UK
z celkového poãtu 39 ocenûn˘ch.

● Trojsk˘ areál má novou lodûnici

Centrum vodních sportÛ v praÏské Troji se mÛÏe od 29. ãervna
2006 pochlubit novou lodûnicí. Budovu v areálu patfiícím
k Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu slavnostnû otevfiel dûkan
fakulty prof. Ing.Václav Bunc, CSc. Lodûnice pro‰la první velkou
zkou‰kou pfii mistrovství svûta ve vodním slalomu, které pro-
bûhlo 2. aÏ 6. srpna 2006.

● Prezident jmenoval ‰estnáct nov˘ch profesorÛ UK

Na návrh vûdeck˘ch a umûleck˘ch rad vysok˘ch ‰kol pov˘‰ila
hlava státu ve Velké aule Karolina do profesorského stavu 16
docentÛ UK. Nejvíce tituly byli ovûnãeni pedagogové pÛsobící
v lékafisk˘ch oborech. „Profesofii patfií ve vnímání ãeské vefiej-
nosti stále k nejprestiÏnûji postaven˘m autoritám. Je to správné.
Intelektuálním elitám by mûl patfiit respekt a uznání,“ fiekla 
tehdej‰í ministrynû ‰kolství Kopicová.

● Centrum sportovních aktivit zdravotnû postiÏen˘ch
studentÛ oslavilo druhé v˘roãí ãinnosti

Centrum sportovních aktivit zdravotnû postiÏen˘ch studentÛ
UK vzniklo v rámci zmûn Organizaãního fiádu RUK a jeho zfií-
zení bylo projednáno Kolegiem rektora 17. kvûtna 2004.V fiíjnu
2004 byla slavnostnû otevfiena lodûnice Regata v Praze-Podolí.
Vytvofiením tohoto zafiízení vzniklo také vzdûlávací centrum
vûdecké a odborné ãinnosti studentÛ pregraduálního i postgra-
duálního studia.

Autor: redakce ve spolupráci s iforum.cuni.cz
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Uzavfiení vysok˘ch ‰kol 17. listopadu
1939 bylo v Protektorátu âechy
a Morava logick˘m vyústûním nacistické
snahy utlumit odpor obsazené zemû.
Záminkou se staly pfiedev‰ím dvû akce –
nejprve demonstrace 28. fiíjna, bûhem níÏ
provolávaly desetitisíce pfiítomn˘ch slávu
Masarykovi, Bene‰ovi a âeskoslovensku
a kterou rozehnala aÏ ostrá stfielba jed-
notek SS do davu. Pfii útoku byl smrtelnû
ranûn student Jan Opletal, jehoÏ pohfieb
15. listopadu pfierostl v dal‰í vystoupení
proti nûmecké moci. K uzavfiení vysok˘ch
‰kol do‰lo o dva dny pozdûji. Souãástí
této akce bylo také uvûznûní asi 1 200
studentÛ a jejich transport do koncen-
traãních táborÛ. V ruzyÀsk˘ch kasárnách
bylo toho dne popraveno devût student-
sk˘ch funkcionáfiÛ. PÛvodní tfiílet˘ zákaz
v˘uky na vysok˘ch ‰kolách pak zmûnil
nov˘ fií‰sk˘ protektor Reinhard Heydrich.
Vyuãovat se nemûlo jiÏ nikdy.

17. LISTOPAD VE FOTOGRAFIÍCH
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Pohfieb Jana Opletala 15. 11. 1939.
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Nic pÛvodnû nenasvûdãovalo tomu, Ïe by shromáÏdûní pofiádané 17. listopadu 1989 mûlo ovlivnit dûní ve spoleãnosti víc neÏ demon-
strace, které se konaly uÏ v prÛbûhu celého pfiedcházejícího roku. Pietní akt k uctûní padesátého v˘roãí uzavfiení vysok˘ch ‰kol v roce
1989 uspofiádala skupina nezávisl˘ch studentÛ (zvaná Stuha) a Socialistick˘ svaz mládeÏe. Z Albertova se v‰ak shromáÏdûní vydali do
centra mûsta na Václavské námûstí, kde jim v pfiístupu zabránila pofiádková policie. Demonstranty zbila obu‰ky a rozehnala. UÏ druh˘
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den v‰ak v divadlech a na vysok˘ch ‰kolách zaãaly vznikat stávkové v˘bory, jeÏ poÏadovaly pro‰etfiení zásahu a potrestání tûch, ktefií
jej nafiídili.Vedoucí komunistiãtí funkcionáfii se snaÏili následné události opût utlumit a âeskoslovenská televize marginalizovala v˘znam
demonstrací.Vzájemnû se posilující události v‰ak jiÏ nedokázal komunistick˘ aparát kontrolovat. Dne 19. listopadu vzniklo Obãanské
fórum a brzy nato zaãaly o stavu spoleãnosti otevfienû informovat ti‰tûné noviny.
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Nástup vlády prezidenta Alexandra
Luka‰enka v roce 1994 pfiedstavoval
návrat komunistick˘ch, na Rusko orien-
tovan˘ch sil. Nov˘ politick˘ reÏim
vystoupil proti národnímu a kulturnímu
obrození a proti demokracii. Jeho cílem
se stalo nastolení totalitního reÏimu
a zápas proti bûloruskému národnímu
uvûdomûní, proti svobodû slova. Národu
zaãala opût b˘t vnucována jednotná ide-
ologie, která se stala nyní povinn˘m
pfiedmûtem na v‰ech bûlorusk˘ch stfied-
ních a vysok˘ch ‰kolách.

Ve svém projevu ve Velké aule Karolina,
kde se k v˘roãí 17. listopadu konalo
vzpomínkové shromáÏdûní, podûkovala
bûloruská stipendistka Alena Ivanova
ãeské vládû, ãesk˘m obãanÛm a vedení
Univerzity Karlovy za v‰estrannou
pomoc a podporu pfii úsilí o lep‰í
budoucnost Bûloruska.

V ãem konkrétnû se projevuje nátlak
totalitního systému na studenty?
Nefiekla bych, Ïe jde o v‰estrann˘ nátlak.
Jist˘ tlak se projevuje ve speciálních
opatfieních a pfiístupech, které jsou státní
mocí uskuteãÀovány. Patfií sem napfiíklad
vydání uãebnic dûjin Bûloruska, které
ideologicky pfiedstavují témûfi v˘hradnû
sovûtsk˘ pfiístup k bûloruské historii
a orientují se pfiedev‰ím na Rusko. Dnes
jsou tyto uãebnice na základû politic-
kého tlaku zcela neutrálnû pojmenovány
Dûjiny Bûloruska a jsou povinné pro stu-
dijní programy kaÏdé univerzity státu.
Toto vydávání a v˘mûna star˘ch uãebnic
historie za nové, tendenãní, zaãalo
v letech 1995–1996. Souãasn˘ ‰kolsk˘
program dûjin Bûloruska „pracuje“ ani
ne tak na posílení suverenity bûlorus-
kého státu a rozvoji národní ideologie,
n˘brÏ se snaÏí zdÛvodnit zákonitost
a dûjinnou legitimitu souãasného politic-

kého reÏimu. To se t˘ká i univerzitních
programÛ a uãebnic bûlorusk˘ch dûjin.

Studentsk˘ Ïivot v Bûlorusku se od toho
ãeského musí asi v˘raznû li‰it… 
V Bûlorusku jsem zaÏila daleko vût‰í
rozdíl a odstup mezi vyuãujícími a stu-
denty, více se tam projevuje hierarchické
rozdûlení akademické obce. Student
nemá moÏnost volit si jakékoliv pfied-
mûty, protoÏe má pevnû stanoven˘ roz-
vrh na celou dobu svého studia
dopfiedu. Na jednu stranu je to bezpo-
chyby kladn˘ rys vzdûlávacího systému,
protoÏe student jiÏ má pevn˘ harmono-
gram pfiedmûtÛ, ale má to i záporné
stránky. DÛsledkem je pak napfiíklad
men‰í volnost a kreativita studenta
bûhem studia. V Bûlorusku taky není
taková pestrost nabízen˘ch oborÛ
a pfiedmûtÛ, jaká je k dispozici vám
v âeské republice.

IVANOVA: STUDENTI UK BUDOU MÍT VELK¯
VLIV NA DEMOKRATIZACI BùLORUSKA
Celé 20. století bylo stoletím zápasu za národní a kulturní obrození, nezávislost a demokracii.
Pro âesko i Bûlorusko. Podle Aleny Ivanovy, bûloruské studentky, která na Fakultû humanitních studií UK 
dokonãuje svá magisterská studia, stáli v centru tohoto zápasu pfiedev‰ím vysoko‰kol‰tí studenti.
Ti v âesku uÏ svÛj boj vyhráli, ti bûloru‰tí právû zápasí.

Slavnostní zasedání.
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Jak je to s tolik medializovan˘mi student-
sk˘mi hnutími odporu v Bûlorusku? 

Existuje fiada mládeÏnick˘ch a student-
sk˘ch organizací jako napfiíklad Mladá
fronta, Strana svobody a jiné, které 
pravidelnû pofiádají akce protestu jako
okamÏitou reakci na urãité politické
události, a to jak bezprostfiednû
v Bûlorusku, tak i za jeho hranicemi –
napfiíklad v Polsku a v jin˘ch zemích.
Tyto politické organizace ov‰em nemo-
hou obdrÏet oficiální registraci na
na‰em ministerstvu spravedlnosti,
a proto jsou nuceny fungovat nelegálnû.

Jak mohou studenti UK nejlépe podpo-
fiit bûloruskou opozici a tamní stu-
denty?
Jako studenti toho je‰tû moc udûlat
nemohou. Ov‰em pfiedpokládá se, Ïe
právû studium na Univerzitû Karlovû
jim dá maximální pfiehled o zahraniãní
problematice a nutnosti obãanské anga-
Ïovanosti pfii udrÏení svobod a rozvíjení
demokracie ve svûtû, které pak zpûtnû
pozitivnû pÛsobí i na âeskou republiku.
Domnívám se, Ïe studenti UK tvofií
a v budoucnu budou je‰tû více tvofiit
intelektuální elitu âeské republiky,
která má velk˘ vliv na budoucí v˘voj
zemû.

V Karolinu jste pfiednesla projev
k v˘roãí 17. listopadu. Myslíte, Ïe
i v Bûlorusku se doãkáte své revoluce?
Kdy?
Upfiímnû doufám, a také historie nás
uãí, Ïe v‰e nedokonalé se vyvíjí a dfií-
vûj‰í nebo pozdûj‰í pfiíchod zmûn je
zákonit .̆ Kdy tato zmûna pfiijde, závisí
jak na mífie angaÏovanosti nás BûlorusÛ,
tak i na podpofie celého demokratic-
kého svûta.

Autor: redakce

Bc. Alena Ivanova (28) získala v roce
2000 stipendium ãeské vlády, díky nûmuÏ dru-
h˘m rokem studuje navazující magistersk˘
obor Obecná antropologie – kulturní dûjiny na
Fakultû humanitních studií Univerzity Karlovy. FO
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Alena Ivanova pfiednesla projev ve Velké aule Karolina pfii pfiíleÏitosti oslav 17. listopadu.

Orchestr a sbor Univerzity Karlovy v Praze.
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* 265 let 
Franti‰ek Antonín Leonard Herget
6. 11. 1741, Andûlská Hora – 1. 10. 1800, Praha

InÏen˘r, od roku 1767 profesor inÏe-
n˘rství na stavovské inÏen˘rské
katedfie v Praze, od roku 1784 profe-
sor praktické matematiky na FF. Od
roku 1787, po pfiipojení inÏen˘rské
katedry k FF, profesor inÏen˘rsk˘ch
vûd. Na UK budoval inÏen˘rskou
‰kolu, základ pozdûj‰í ãeské polytech-
niky.V˘znamn˘ technik, kter˘ dal zbo-
fiit Kapli betlémskou.

* 640 let 
Kfii‰Èan z Prachatic

okolo 1366, Prachatice – 4. (?) 9. 1439, Praha
Teolog, astronom a matematik, lékafi a botanik,
od roku 1392 profesor matematiky a hvûzdáfi-
ství na FF, vyuãoval i na LF. V letech 1437–1439
administrátor kali‰nické církve. PrÛkopník

v zavádûní ãe‰tiny do lékafiské literatury.Autor
dûl De composicione astrolabii, De usu astrola-

bii, 1407, roz‰ífien˘ch po celé tehdej‰í Evropû,
a Lékafisk˘ch kníÏek, vydávan˘ch je‰tû v 16. století.

*160 let 
Jifií PraÏák
16. 10. 1846, Loket – 29. 3. 1905, Praha

Právník, od roku 1884 fiádn˘ profesor
vefiejného práva na PF. Zakladatelská
osobnost ãeského vefiejného práva.
Autor Rakouského práva ústavního
I–IV, 1895–1899, Rakouského práva
vefiejného I–II, 1895 – 1906 a Rakous-
kého práva správního I–II, 1905–1906.
âlen âAVU, 1890.

+550 let
Jan OndfiejÛv, zvan˘ ·indel
c. 1375, Hradec Králové – c. 1456, ?

Polyhistor;matematik,astronom,lékafi,od
roku 1399 profesor na UK.Osobní lékafi
Václava IV. a císafie Zikmunda. Souãasníky
povaÏován za jednoho z nejvzdûlanûj‰ích
EvropanÛ.Vypoãítal a navrhl praÏsk˘ sta-
romûstsk˘ orloj z roku 1410. Autor
astronomick˘ch tabulek pouÏívan˘ch
iTychonem de Brahe.

+50 let 
Stanislav Hanzlík
11. 5. 1878, PlzeÀ – 8. 10. 1956, Praha

Meteorolog, od roku 1924 fiádn˘ pro-
fesor meteorologie a klimatologie na
PfiF. Jeden ze zakladatelÛ moderní
ãeské meteorologie, odborník svûto-
vého v˘znamu. Je mu pfiipisován objev
tepl˘ch anticyklon. Autor ZákladÛ
meteorologie a klimatologie, 1923,
a díla Podnebí a ãlovûk, 1924.

*225 let 
Bernard Bolzano
5. 10. 1781, Praha – 18. 12. 1848, Praha

Matematik, logik a filozof, v letech
1805–1819 profesor náboÏenské vûdy
na FF. Patfiil mezi nejv˘znamnûj‰í
matematiky 19. století a byl jedním
z ideov˘ch otcÛ revoluce roku 1848.
Jako filozof ovlivnil Brentanovu
a Husserlovu filozofii i PraÏsk˘ lingvis-
tick˘ krouÏek. Autor díla Paradoxien
des Unendlichen, 1851, které ovlivnilo
tvÛrce teorie mnoÏin G. Cantora,

a dûl Wissenschaftslehre I–IV, 1837, a O nejlep‰ím státû, 1934.
âlen KâSN, 1815.

+ 80 let 
Rudolf Jedliãka
20. 2. 1869, Lysá nad Labem – 26. 10. 1926, Nov˘ Svût

Lékafi a humanista, od roku 1921
fiádn˘ profesor chirurgie, pozdûji
i rentgenologie na LF. Zakladatel ãeské
rentgenologie, radiologie, léãebné
rehabilitace, prÛkopník tûchto oborÛ
v celé stfiední Evropû. V roce 1912
zaloÏil PraÏské sanatorium a ústav pro
léãbu a v˘chovu mrzákÛ, pozdûji
JedliãkÛv ústav, a 1915 ‰kolu pro
váleãné invalidy.Autor díla Zur opera-

tiven Behandlung des chronischen Magengeschwüres und dessen
Begleiterscheinungen, vydaného roku 1904.

+ 50 let 
Albert PraÏák
11. 6. 1880, Chroustovice – 19. 9. 1956, Praha
Literární historik, od roku 1933 fiádn˘ profesor dûjin ãeské lite-
ratury na FF. Za nacistické okupace spolupracoval s domácím
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odbojem, v kvûtnu 1945 byl pfiedse-
dou âeské národní rady. Autor âes-
kého obrození, 1948, a Dûjin
slovenské literatury, 1950. âlen
âAVU, 1938, a KâSN, 1945.

*125 let.
Franti‰ek Burian
17. 9. 1881, Praha – 15. 10. 1965, Praha

Lékafi, od roku 1948 fiádn˘ profesor
plastické chirurgie. Zakladatel ãeské
a prÛkopník svûtové plastické chirur-
gie. V roce 1932 prosadil v âSR jako
v prvním státû na svûtû plastickou chi-
rurgii jako obor. Autor Chirurgie roz-
‰tûpu rtu a patra, 1954. âlen âSAV,
1955.

*160 let 
Jaroslav Goll
14. 7. 1846, Chlumec nad Cidlinou – 8. 7. 1929, Praha

Historik, od roku 1885 fiádn˘ profesor
v‰eobecného dûjepisu na FF. Jeden ze
zakladatelÛ moderní ãeské historio-
grafie, vytvofiil pozitivistickou historic-
kou ‰kolu. V roce 1895 spoluzaloÏil
âesk˘ ãasopis historick .̆ Autor díla
âechy a Prusy ve stfiedovûku, 1897.
âlen KâSN, 1902, a âAVU, 1907.

*180 let 
Vilém Petters
6. 7. 1826, Blatná – 29. 7. 1875, Praha

Lékafi, od roku 1864 mimofiádn˘ pro-
fesor koÏních nemocí a syfilidologie na
LF. Jeho objev acetonurie pfii cukrovce
zahájil v˘zkum autointoxikací. Autor
práce Untersuchung über die
Honigharnruhr, 1857. Spoluzakladatel
Spolku ãesk˘ch lékafiÛ.

620 let 

V roce 1386 pfiedal Václav IV. první, profesorské Karlovû koleji,
zaloÏené Karlem IV. 30. ãervence 1366, nové sídlo. Pro univerzitní
potfieby pfiestavûn˘ a roz‰ífien˘ gotick˘ palác rodu RotlevÛ se stal
centrem a symbolem Univerzity Karlovy. Národní kulturní
památka Karolinum je nejstar‰í univerzitní kontinuálnû vyuÏívaná
budova pevninské Evropy.

640 let 
Roku 1366 je poprvé zmínûno jméno
rektora Univerzity Karlovy – stu-
denta práv Jindfiicha z Etwatu.

+65 let 
Jindfiich Matiegka
31. 3. 1862, Bene‰ov – 4. 8. 1941, Mûlník

Lékafi, antropolog, od roku 1918 fiádn˘
profesor antropologie a demografie
na FF, od roku 1920 na PfiF, zakladatel
moderní ãeské antropologie a demo-
grafie (zvlá‰tû paleodemografie), jeden
ze zakladatelÛ moderní antropologie
vÛbec. V roce 1897 zaloÏil Ústav pro
antropologii a demografii pfii FF, byl
spoluzakladatelem Ústavu pro v˘zkum
v˘voje dítûte, za podpory Ale‰e

Hrdliãky zaloÏil Antropologick˘ ústav UK, ãasopis Anthropologie
a Muzeum ãlovûka. Autor Somatologie ‰kolní mládeÏe, 1927,
a díla Homo pfiedmostensis: fosilní ãlovûk z Pfiemostí na Moravû
I–II, 1934–1938. âlen âAVU 1924.

Autor: PhDr. Jifií Pfienosil;
materiál byl pfievzat z www.iforum.cuni.cz
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Co se událo ve vysoko‰kolském zákono-
dárství po revoluãním roce 1989?
Vysoké ‰koly byly jedny z prvních institucí,
v jejichÏ právní úpravû se odrazila zásadní
spoleãenská zmûna, k níÏ do‰lo v listopadu
roku 1989. Právní úprava nabyla úãinnosti
1. ãervence 1990. Zejména role studentÛ
vysok˘ch ‰kol pfii prosazení této zmûny
ovlivnila nejen tempo pfiípravy, ale v nûkte-
r˘ch ohledech i podobu federálního zákona
o vysok˘ch ‰kolách z roku 1990. Pfiípravné
práce se odehrávaly za aktivní úãasti
zástupcÛ akademick˘ch kruhÛ na pÛdû teh-
dej‰í první Rady vysok˘ch ‰kol.
Politicky nejv˘znamnûj‰í bylo zákonné
zakotvení akademick˘ch práv a svobod.
Historick˘mi okolnostmi bylo podmínûno
ustanovení o nedotknutelnosti akademické
pÛdy. Zákazem ãinnosti politick˘ch stran
zákon zdÛraznil apolitiãnost vysoko‰kol-
ského prostfiedí. Vysoké ‰koly a jejich
fakulty zÛstaly státními organizacemi, záro-
veÀ ale zákon zdÛraznil jejich samosprávn˘
charakter. Charakterizoval vysokou ‰kolu
a fakulty jako spoleãenství ãlenÛ akade-
mické obce. Vrcholn˘m orgánem vysoké
‰koly a fakult byl ustanoven akademick˘
senát sloÏen˘ z volen˘ch zástupcÛ akade-
mické obce. SloÏení akademick˘ch senátÛ
nebylo jinak omezeno. PÛsobnost akade-
mick˘ch senátÛ byla stanovena toliko
demonstrativnû. Fakulty mohly svûfiit ãást
své pÛsobnosti vysoké ‰kole.V oblasti stu-
dia se stalo novinkou fiádné postgraduální
studium, které ãasem nahradilo dfiívûj‰í
vûdeckou v˘chovu, konkrétnû aspirantury.
Dfiívûj‰í postgraduální studium bylo novû
koncipováno v rámci celoÏivotního vzdûlá-
vání. Jako odborn˘ poradní orgán republi-
kové vlády byla zfiízena Akreditaãní komise.
Vyjadfiovala se k návrhÛm zásadních orga-
nizaãních zmûn vysok˘ch ‰kol a fakult
a mohla navrhnout odnûtí práva konat
státní zkou‰ky a rigorózní zkou‰ky, habili-
taãní fiízení a fiízení ke jmenování profe-
sorÛ. Zákonné úpravy se dostalo

republikové Radû vysok˘ch ‰kol, charakte-
rizované jako orgán samosprávy vysok˘ch
‰kol. Rada vysok˘ch ‰kol se ze zákona
vyjadfiovala k návrhÛm na zfiízení a sloÏení
Akreditaãní komise, k návrhÛm na rozdû-
lení prostfiedkÛ státního rozpoãtu vysok˘m
‰kolám, jakoÏ i k ostatním podstatn˘m
návrhÛm a opatfiením, která se mûla t˘kat
vysok˘ch ‰kol. Vlastní obsah zákona byl
novelizován pouze jednou, a to v roce
1993. Nejv˘raznûj‰ím prvkem novely bylo
kontroverzní zavedení pracovních pomûrÛ
na dobu urãitou pro v‰echny uãitele
a vûdecké pracovníky.

Devadesátá léta pfiinesla do vysoko‰kol-
sk˘ch zákonÛ v˘razné zmûny. Které z nich
jsou podle vás nejdÛleÏitûj‰í?
V orgánech Rady vysok˘ch ‰kol se jiÏ
nûkdy na pfielomu let 1993 a 1994 zaãalo
uvaÏovat o principiálnû nové právní úpravû,
která by samosprávû vysok˘ch ‰kol dala
materiální základ. Pfiíprava nového zákona
tehdy probíhala ve velmi tûsné spolupráci
ministerstva ‰kolství a Rady vysok˘ch ‰kol.
Na tvorbû vlastního legislativního projektu
se po urãit˘ ãas podstatnou mûrou podílela
pracovní skupina, která pÛsobila na katedfie
správního práva a správní vûdy Právnické
fakulty na‰í Univerzity Karlovy.V této sku-
pinû jsme pracovali spoleãnû s prof.
Hendrychem, doc. Mikulem a doc.
Vopálkou. Kromû vládního návrhu zákona
byl v‰ak podán „konkurenãní“ poslaneck˘
návrh zákona a oba projekty se zaãaly
v garanãním parlamentním v˘boru „synteti-
zovat“.Takov˘ postup je témûfi vÏdy v fiadû
ohledÛ na úkor v˘sledku. Základní ideje
pÛvodního projektu ov‰em zÛstaly zacho-
vány.Dnes platn˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách
byl pfiijat v roce 1998, vût‰ina jeho ustano-
vení nabyla úãinnosti k 1. lednu 1999.
Jednou ze zásadních zmûn byla likvidace
státního monopolu ve vysokém ‰kolství. ·lo
jednak o decentralizaci ve vefiejné sféfie,
tedy o zformování vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol,

jednak o vstup soukromého sektoru do
oblasti vysoko‰kolského vzdûlávání.Teprve
vefiejné vysoké ‰koly jsou osobami vefiej-
ného práva v plném slova smyslu. Zanikla
ov‰em právní subjektivita jejich fakult s tím,
Ïe fakultám zákon garantuje jistou míru
autonomie.Ve srovnání s pfiedchozí právní
úpravou byla limitována pÛsobnost akade-
mick˘ch senátÛ, a pokud jde o zastoupení
studentÛ, i jejich sloÏení. Do modelové
podoby samosprávné instituce nezapadá
zvenãí jmenovaná správní rada, která je
spí‰e orgánem vnûj‰í kontroly; prakticky to
ov‰em neãiní problémy a dá se fiíci, Ïe se
správní rady dobfie osvûdãují.
Dal‰í zásadní zmûnou byla stratifikace stu-
dia na bakaláfisk ,̆ magistersk˘ a doktorsk˘
stupeÀ. S tím souvisí ãlenûní vysok˘ch ‰kol
na univerzitní a neuniverzitní. Studium je
realizováno v rámci studijních programÛ.Ty
podléhají akreditaci, stejnû jako oprávnûní
konat habilitaãní fiízení a fiízení ke jmeno-
vání profesorem. Z Akreditaãní komise se
stal orgán, kter˘ kromû jiného spolurozho-
duje ve vûcech akreditace.
Volnûj‰í je dne‰ní úprava reprezentace
vysok˘ch ‰kol, ta není jmenovitû uvedena.
Rada vysok˘ch ‰kol si v‰ak fakticky udrÏela
spolu s âeskou konferencí rektorÛ exklu-
zivní postavení.

Tento zákon se doãkal ãtrnácti novelizací -
není to pfiíli‰? Nebyla by vhodnûj‰í kom-
pletnû nová verze? 
Na první pohled to mÛÏe b˘t pfiekvapivé,
ale korekce „za pochodu“ jsou pro souãas-
nou legislativu pfiíznaãné. Tady ‰lo o sku-
teãnû nov˘ model, zavádûn˘ navíc v dobû
na‰í integrace do evropského právního
prostoru.

„Vût‰í“ novely byly ale jenom dvû. Co pod-
statné se jimi zmûnilo?
Novela z roku 2001 poloÏila aÏ na v˘jimky
dÛraz na rozdûlení studia na bakaláfiské
a navazující magisterské a umoÏnila usku-

KOREKCE „ZA POCHODU“ JSOU PRO 
SOUâASNOU LEGISLATIVU P¤ÍZNAâNÉ
PfiestoÏe souãasn˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách pro‰el uÏ svou ãtrnáctou novelizací, není to podle pfiedního 
odborníka na vysoko‰kolskou legislativu nijak na ‰kodu. Co v‰echno obná‰ejí úpravy zákona, vysvûtluje Josef Sta‰a
z Právnické fakulty UK.
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teãÀovat celoÏivotní vzdûlávání v rámci
akreditovan˘ch studijních programÛ s rele-
vancí pro pfiípadné bakaláfiské nebo magis-
terské studium jeho absolventÛ. Poprvé
také zmínila kreditní systém.Novela z roku
2005 se t˘kala zejména hospodafiení vefiej-
n˘ch vysok˘ch ‰kol, kromû toho napfiíklad
upravila ochranu názvÛ vysok˘ch ‰kol,
zjednodu‰ila volby do akademick˘ch
senátÛ, umoÏnila zpoplatnit rigorózní
fiízení v nelékafisk˘ch oborech a zpfiesnila
reÏim akreditací. ZároveÀ ale pfiipravila
zejména akademické senáty o moÏnost
navrhovat vnitfiní pfiedpisy a fakulty zbavila
moÏnosti mít vlastní studijní a zku‰ební
fiády a stipendijní fiády.Z men‰ích novel má
obecn˘ v˘znam jedna z roku 2004, která
umoÏnila sjednávat s akademick˘mi pra-
covníky pracovní pomûr na dobu urãitou
nad rámec zákoníku práce, a jedna z roku
2005, která dala základ nûkter˘m dal‰ím
fondÛm zfiizovan˘m vefiejn˘mi vysok˘mi
‰kolami a umoÏnila pfievádût zÛstatky
fondÛ do následujícího rozpoãtového
roku.

Jak tedy po více neÏ osmi letech hodnotíte
platn˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách?
PÛvodní znûní zákona mûlo urãité mezery,
zejména pokud jde o hospodafiení vefiej-
n˘ch vysok˘ch ‰kol.To se dafiilo postupnû
napravovat. Myslím, Ïe zákon jako celek
prokázal svou Ïivotaschopnost, rád bych
v‰ak upozornil na to, ãemu neb˘vá vûno-
váno pfiíli‰ pozornosti.
NedotaÏené nebo problematické se mÛÏe
zdát postavení základních skupin ãlenÛ aka-
demické obce – studentÛ a akademick˘ch
pracovníkÛ; je asymetriãtûj‰í, neÏ musí b˘t.
Schází totiÏ disciplinární odpovûdnost aka-
demick˘ch pracovníkÛ. Ve struktufie
orgánÛ vefiejné vysoké ‰koly se to proje-
vuje absencí instituce akademického
soudu, kter˘ ani pro studenty nemÛÏe
nahradit disciplinární komise.
Taky úprava vztahÛ vefiejné vysoké ‰koly
a jejích fakult není dosud optimalizována.
Nejde pfiitom jen o stanovení mezí jedna-
telsk˘ch oprávnûní fakultních orgánÛ, ale
téÏ o jejich zaji‰tûní, vãetnû náleÏité pro-
cesní úpravy.
Pfies urãit˘ pokrok v dÛsledku novelizace
není detailnû propracován akreditaãní pro-
ces. Jde zejména o charakter a dÛsledky

nesouhlasného stanoviska Akreditaãní
komise a o obranu proti nûmu nebo proti
rozhodnutí na nûm zaloÏeném.

Co byste jako právník a zároveÀ akademik
zmûnil?
Hledal bych rafinovanûj‰í cesty aprobace
poÏadavkÛ vypl˘vajících z tzv. boloÀského
procesu, neÏ jakou je ãlenûní studia na
bakaláfiské a navazující magisterské. Pfii
realizaci stávající úpravy bylo a je tfieba
ãelit mechanickému rozdûlování dfiívûj‰ích
„dlouh˘ch“ magistersk˘ch studijních pro-
gramÛ.
Nadstandardní moÏnost uzavírat s akade-
mick˘mi pracovníky pracovní pomûr na
dobu urãitou mÛÏe oslabovat odpovûd-
nost tûch, jimÏ z titulu pracovního práva
pfiíslu‰í hodnotit jejich práci. Omezení
moÏnosti podávat návrhy vnitfiních pfied-
pisÛ lze vykládat i jako popfiení role akade-
mick˘ch senátÛ jako samosprávn˘ch
zastupitelsk˘ch akademick˘ch orgánÛ.
Argumenty o jejich pasivitû a o malé anga-
Ïovanosti ãlenÛ akademické obce je nemo-
hou ospravedlnit. Na druhé stranû je
Ïádoucí váÏnû uvaÏovat o krocích, které by
vedly ke zv˘‰ení akademické angaÏova-
nosti.
Netrvat na poÏadavku odÛvodÀovat roz-
hodnutí vûdeck˘ch rad, jejichÏ dÛsledkem
je zastavení habilitaãního fiízení nebo fiízení
ke jmenování profesorem, je na první
pohled logické vzhledem k tomu, Ïe hlaso-
vání kolegiálního orgánu je tajné.
Provedením takového zjednodu‰ení se ale
poodhalují nûkterá úskalí celé koncepce
tûchto fiízení, coÏ by si zfiejmû zaslouÏilo
zásadnûj‰í rozbor. Pamatuji se, Ïe kolega
docent Mikule prezentoval pfii jedné
odborné diskusi o podobû zákona o vyso-
k˘ch ‰kolách my‰lenku, Ïe v˘sledkem jed-
nání vûdeck˘ch rad nemá b˘t získání nebo
nezískání podpory pro návrh habilitaãní
komise nebo hodnotící komise, ale Ïe má
jít o kontrolu závûrÛ jejich jednání spoãíva-
jící v tom, Ïe není-li návrh pfiehlasován
hlasy proti, platí, Ïe on sám je usnesením
vûdecké rady.

Jaké chyby vidíte v poslední novele zákona
o vysok˘ch ‰kolách, kterou poslanci schvá-
lili v prosinci roku 2006?
Tato novela (plné znûní novely viz na internetu,

http://web.mvcr.cz/sbirka/2005/sb188-05.pdf;
pozn. red.) se t˘ká hospodafiení vefiejn˘ch
vysok˘ch ‰kol. ¤ada v podstatû zpfiesÀují-
cích ustanovení bude mít pozitivní dopad.
Novela v‰ak obsahuje i problematická usta-
novení, která mohou b˘t zdrojem nejas-
ností, a pro vefiejné vysoké ‰koly jsou tak
potenciálnû nebezpeãná. Nejhor‰í takové
ustanovení, podle nûhoÏ by mûly mít
vefiejné vysoké ‰koly kurióznû nárok na
státní pfiíspûvek na vzdûlávací a dal‰í ãin-
nosti, pokud by v pfiíslu‰né kapitole stát-
ního rozpoãtu zbyly prostfiedky, bylo
na‰tûstí vypu‰tûno jiÏ pfii projednávání
návrhu v Poslanecké snûmovnû Parlamentu
âR.Vzhledem k tomu, Ïe byl návrh podán
jako pozmûÀovací v prÛbûhu druhého
ãtení jiného tisku,se tak ale stalo aÏ formou
technické opravy pfii tfietím ãtení.V novém
§ 18a zákona nicménû zÛstala úprava
o odnûtí státního pfiíspûvku v souvislosti se
„zánikem“ akreditovaného studijního pro-
gramu a v souvislosti s tím, Ïe „se poskyt-
nut˘ pfiíspûvek dostal do rozporu
s dlouhodob˘m zámûrem vefiejné vysoké
‰koly“, jakoÏ i vágní zmocnûní k úpravû zpÛ-
sobu nakládání se státním pfiíspûvkem pro-
vádûcím právním pfiedpisem. Úprava
zmínûn˘ch dÛvodÛ odnûtí je formulaãnû
nekompatibilní se souvisejícími ustanove-
ními zákona a vzbuzuje pochybnosti i z vûc-
ného hlediska. Tak napfiíklad náklady
vefiejné nejsou prost˘m souãtem uskuteã-
Àovan˘ch studijních programÛ.
V této souvislosti si dovolím uãinit dvû
poznámky.
Za prvé jde o pfiípravu návrhu a zpÛsob
jeho prezentace v Poslanecké snûmovnû
Parlamentu âR. Sama formulace návrhu
zákona musí b˘t fundovaná a má b˘t téÏ
zejména vûcí odborníkÛ – legislativcÛ
z daného oboru. Pfiedkládání návrhÛ vznik-
l˘ch ve státní správû prostfiednictvím
poslancÛ je jistû ne‰var. Kromû situací, kdy
zákon umoÏÀuje vyhlá‰ení legislativní
nouze, se pfiedpokládá regulérní, a ov‰em
také del‰í legislativní proces. Nasazování
tzv. „jezdcÛ“ v prÛbûhu druhého ãtení
pfiedloh jin˘ch zákonÛ je po mém soudu za
hranicí ústavnosti. Je to ale bohuÏel bûÏná
praktika. Situace je jiÏ del‰í dobu zralá 
na novelu jednacího fiádu Poslanecké 
snûmovny Parlamentu âR. Pochybuji
ov‰em, Ïe se k tomu najde vÛle.
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Za druhé jde o komunikaci s vysok˘mi
‰kolami a orgány jejich reprezentace.
V rozporu s tradicí nebyl zam˘‰len˘ návrh
jako takov˘ fiádnû projednán ani s Radou
vysok˘ch ‰kol, ani s âeskou konferencí
rektorÛ. A to není dobr˘ signál. Obavy
v tomto ohledu právem vyjádfiil
i Akademick˘ senát na‰í univerzity.

A co budoucí v˘voj? Lze podle vás dát 
za pravdu tûm názorÛm, podle nichÏ
dozrává situace, kdy je zapotfiebí zásad-
ních zmûn? 
Myslím si, Ïe stávající model je v zásadû
vyhovující. OdstraÀovat nedostatky
dne‰ní právní úpravy a reagovat na nové
okolnosti, které nastávají, popfiípadû
nastanou v blízké budoucnosti, lze
i nadále cestou dílãích novelizací.

Vefiejné vysoké ‰koly se nûkdy pfiirovná-
vají k obcím. Sedí toto pfiirovnání?
Toto pfiirovnání v mnoha detailech pokul-
hává. Vefiejná vysoká ‰kola je po mém
soudu stejnû jako obec vefiejnoprávní
korporací, i kdyÏ, na rozdíl od obce, nese
urãité rysy vefiejného ústavu. Odli‰ná je
pak zejména povaha ãlenství v korporaci,
struktura osobního základu korporace
a charakter voleb do zastupitelského
samosprávního orgánu. âlenem akade-
mické obce se student stává pfiijetím ke
studiu, o které musí Ïádat, akademick˘
pracovník vznikem pracovního pomûru,
pfiiãemÏ je tfieba se o místo ucházet,
zatímco obãanem obce se ãlovûk stane ze
zákona. Obãana obce také nelze z korpo-
race exkomunikovat.
Akademická obec sestává ze studentÛ
a akademick˘ch pracovníkÛ.To je pocho-
pitelnû zcela svérázná diferenciace, která
nemá u jiné vefiejnoprávní korporace
obdobu.Volby do zastupitelstev obcí jsou
nebo mohou b˘t projevem ústavou pfied-
pokládané soutûÏe politick˘ch sil sesku-
pen˘ch do politick˘ch stran ãi politick˘ch
hnutí. U voleb do akademick˘ch senátÛ
tomu tak b˘t nemÛÏe.

Má to, Ïe je Univerzita Karlova tak poãet-
nou a vnitfinû sloÏitou institucí, nûjak˘ vliv
na tvorbu vnitfiních pfiedpisÛ?
Vzhledem k velikosti a rÛznorodosti
Univerzity Karlovy, ale také ve snaze rozví-

jet v dne‰ních podmínkách tradici boha-
tého samosprávného akademického
Ïivota, jsme jako jedni z mála zvolili cestu
„ko‰até“ celo‰kolské normotvorby, která
pfiedpokládala fiadu samostatn˘ch fakulta-
tivních vnitfiních pfiedpisÛ.V souãasné dobû
je jich 16 a jeden se pfiipravuje. I v pfiedpi-
sech obligatorních je úprava znaãnû obsá-
hlá, poznamenaná snahou o detailní
propracování fiady institutÛ. Je ale tfieba
pfiiznat, Ïe daní za tento stav je vy‰‰í sloÏi-
tost systému a jeho men‰í pfiehlednost.
Pfiijetí vnitfiního pfiedpisu univerzity má b˘t
v˘razem co nej‰ir‰í shody. Statut univerzity
proto stanoví, aby pro návrh vnitfiních
pfiedpisÛ, vãetnû zmûn vnitfiních pfiedpisÛ,
hlasovalo vÏdy nejménû 42 ãlenÛ z celko-
vého poãtu 70 ãlenÛ Akademického senátu
Univerzity Karlovy. Pfii niÏ‰í úãasti na zase-
dání mÛÏe i to ãinit problémy.AlespoÀ pro
vlastní statut by v‰ak nebylo dobré od
tohoto poÏadavku ustupovat.
Vzhledem k poãtu a rozdílnému zamûfiení,
podmínkám i tradicím fakult je dal‰ím
v˘razn˘m rysem znaãná rozmanitost
fakultních vnitfiních pfiedpisÛ.

Jak˘ je aktuální stav univerzitních a fakult-
ních pfiedpisÛ a jaké zmûny lze oãekávat
v nejbliÏ‰í budoucnosti?
V souãasné dobû zdoláváme druhou vlnu
nov˘ch vnitfiních pfiedpisÛ fakult, která
souvisí s velkou novelou zákona z roku
2005. Poté, co nabyla úãinnosti 1. ledna
2006, bylo tfieba novelizovat Studijní a zku-
‰ební fiád a Stipendijní fiád. Studijní a zku-
‰ební fiád pfiitom jiÏ poãítal díky své dfiívûj‰í
novele se zavedením kreditního systému
na celé na‰í univerzitû. Bílá místa, která
vznikla v dÛsledku zru‰ení ustanovení
zákona o studijních a zku‰ebních fiádech
fakult a o stipendijních fiádech fakult, jsme
se rozhodli zaplnit, kromû podrobnûj‰í
úpravy v univerzitních pfiedpisech, téÏ
komplementárními vnitfiními pfiedpisy
fakult – pravidly organizace studia a pravi-
dly pro pfiiznávání stipendií. Tyto nové
vnitfiní pfiedpisy fakult konkretizují nûkterá
ustanovení univerzitních pfiedpisÛ, a tak je
dÛraz kladen na jednotn˘ pfiístup k jejich
zpracování. To vyÏaduje znaãné koordi-
naãní úsilí.
V závûreãné fázi projednávání je návrh
nového vnitfiního pfiedpisu, kter˘ se t˘ká

podpory ãinnosti studentsk˘ch spolkÛ.
Potfieba novelizací vzniká prÛbûÏnû. Ve
srovnání s tím, co nás v poslední dobû pot-
kalo, v‰ak lze oãekávat jisté zklidnûní.
Fakultní pfiedpisy musejí b˘t v souladu,
kromû právních pfiedpisÛ, téÏ s pfiedpisy
univerzitními. Vzhledem k tomu, Ïe
prvotnû byly pfiijímány vÏdy ve vlnách, se
nelze pfiíli‰ divit tomu, Ïe pozornosti
mohly uniknout nûkteré nedostatky. Ty
postupnû vycházejí na svûtlo zejména pfii
projednávání návrhÛ novel. V souãasné
dobû se na úrovni univerzity dokonãují
práce na úpln˘ch znûních fakultních pfied-
pisÛ vãetnû jejich chronologického uspofiá-
dání. Pokud se v souvislosti s tím objeví
nûjaké rozpory, bude vhodné, aby
Akademick˘ senát Univerzity Karlovy
vyzval orgány fakult ke zjednání nápravy.
Jedním z navazujících zámûrÛ je také vytvo-
fiit specifick˘ automatizovan˘ systém práv-
ních informací pro univerzitu a její
souãásti.
Myslím to v dobrém, kdyÏ fieknu, Ïe ve
vlastní legislativní ãinnosti na univerzitû
a na fakultách bylo a stále je‰tû je více
nad‰ení neÏ profesionality. To je na jedné
stranû povzbudivé, svûdãí to o zájmu
o správu vûcí vlastních, na druhé stranû ale
pociÈujeme nedostateãnou kapacitu pro
v˘kon „rutinních“ legislativnû-technick˘ch
ãinností pfii hodnocení návrhÛ a systémové
redakci pfiijat˘ch vnitfiních pfiedpisÛ. Byli
nad‰enci, ktefií se speciálnû vûnovali
a vûnují i jim. Na‰tûstí je lze nalézt i dnes –
ze souãasného Akademického senátu UK
mohu zmínit jeho tajemníka Mgr. Daniela
Ferance. Pfieji univerzitû, aby takoví kole-
gové pfiicházeli do senátu i nadále.

Autor: K. Hamanová

je pedagogem na Katedfie správního práva
a správní vûdy Právnické fakulty UK, dlouhole-
t˘m ãlenem AS UK a pfiedsedou jeho legisla-
tivní komise. Problematice vysoko‰kolské
legislativy se intenzivnû vûnuje od poãátkÛ 
90. let minulého století.

JUDr. Ing. Josef Sta‰a, CSc.
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Chci nejdfiív struãnû shrnout ty nejdÛleÏi-
tûj‰í zmûny, jak se nás na vysok˘ch ‰ko-
lách t˘kají; nechci ov‰em komentovat
zmûny v úãetnictví a hospodafiení, pro-
toÏe se v nich nevyznám. Zavedení „fon-
dového hospodafiení“ je jistû vítané,
doufejme, Ïe i ostatní zmûny budou
k prospûchu. Potom bych se rád víc vûno-
val tématu vefiejné kontroly kvality vyso-
k˘ch ‰kol, kde novela zavedla v˘raznou
novinku, totiÏ povinnost zvefiejÀovat závû-
reãné práce.
Zaãnu zmûnami, které pokládám za nepo-
chybné a Ïádoucí, i kdyÏ jsou spí‰e tech-
nického rázu. Tak novela zavádí spoleãné
studium se zahraniãními vysok˘mi ‰ko-
lami (§ 47a), a to zpÛsobem pomûrnû
nebyrokratick˘m. UmoÏÀuje podávání
elektronick˘ch pfiihlá‰ek ke studiu (§ 50),
fakticky uÏ v âR velmi roz‰ífiené. Ru‰í
povinnost, aby byl u státních zkou‰ek pfií-
tomen odborník jmenovan˘ M·MT (§ 53),
coÏ nûkdy pÛsobilo zbyteãné nesnáze.
Vysvûdãení o státní zkou‰ce nahradí
mezinárodnû uznávan˘ Dodatek
k diplomu (§ 55), kter˘ by mohl o absol-
ventovi podat lep‰í informace.
Z praktického hlediska velmi Ïádoucí je
prodlouÏení maximální moÏné doby akre-
ditace studijního programu (§ 80).
Dosavadní úprava, kterou jako pfiedklada-
tel pÛvodního zákona pokládám za svoji
(na‰i) chybu, nejen zbyteãnû zatûÏovala
uãitele, vysoké ‰koly i Akreditaãní komisi,
ale také nesmyslnû „trestala“ ty, kdo
zavedli dûlené studium podle boloÀského
schématu: museli totiÏ akreditovat dva-
krát ãastûji. Doufejme, Ïe zmûnu takto
pochopí i Akreditaãní komise.
Ve vûci funkãního období rektorÛ
a dûkanÛ novela zavádí kompromis, pro-
dlouÏení na ãtyfii roky (§ 10, § 28). To
vcelku odpovídá mûnící se povaze tûchto
funkcí, které uÏ dávno nejsou jen akade-

VYSOKO·KOLSK¯ ZÁKON OPùT TROCHU JIN¯
Jan Sokol

Ná‰ vysoko‰kolsk˘ zákon, pfiesnûji Zákon ã. 111/98 Sb., o vysok˘ch ‰kolách, „utrpûl“ za osm let své existence 
mnoho novel, vût‰ích i men‰ích, více i ménû poveden˘ch. MoÏná si jej parlament zvlá‰È oblíbil, snáz se v této
oblasti na nûãem dohodne, anebo si zaãíná uvûdomovat, Ïe na nûm opravdu záleÏí? Byl zákon tak ‰patn ,̆ je
vysoké ‰kolství tak sloÏité, anebo se musí tak rychle mûnit? Jaká je ta poslední z novel, Zákon ã. 552/2005 Sb.,
která nabyla úãinnosti 1. ledna 2006?

Tyto diplomy jiÏ obsahují mezinárodnû uznávan˘ Dodatek k diplomu.
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mické, n˘brÏ víc a víc praktické nebo
dokonce – s odpu‰tûním – manaÏerské.
Zapracovat se do takové funkce není
maliãkost, mnoh˘m z nás to chvíli trvalo
a del‰í funkãní období mÛÏe dát volen˘m
akademick˘m funkcionáfiÛm také vût‰í
váhu vÛãi stálému a zku‰enému adminis-
trativnímu aparátu ‰koly.
Velmi podstatné a po mém soudu Ïádoucí
je pfienesení podrobn˘ch ustanovení
o volbách do AS do Statutu vysoké ‰koly
(§ 8, § 26). Dosavadní úprava (kterou mûla
na svûdomí Poslanecká snûmovna)
s nedomy‰len˘mi ustanoveními o povin-
ném poãtu hlasujících (kvóru) vedla totiÏ
na v‰ech vût‰ích fakultách a univerzitách
k pravidelnému a nesmyslnému opakování
voleb, ãímÏ volbu degradovala a tak
nepfiímo podporovala problematická
„pfievzetí moci“ ve tfietím kole voleb, kte-
rého se nûkdy úãastnily uÏ jen domluvené
skupiny studentÛ. Starost o posílení sku-
teãné legitimity AS i o pfiedcházení mani-
pulacím pfiechází ov‰em na rektory,
dûkany a Akademické senáty. Nemusím
dodávat, jak velice na tom záleÏí.
Omezení legislativní iniciativy AS je opat-
fiení podle mne trochu problematické: aã
bych je jako dûkan mûl uvítat, vidím v nûm

i nebezpeãí oslabení senátÛ a v dÛsledku
také zájmu studentÛ o jejich ãinnost.
Podobnû se smí‰en˘mi pocity hodnotím
i snahu o sjednocení studijních a stipen-
dijních fiádÛ tím, Ïe pfiestaly b˘t vnitfiními
pfiedpisy fakult (§ 33). Povaha studia na
rÛzn˘ch fakultách vût‰ích univerzit je
totiÏ nezbytnû rÛzná a administrativní
„sjednocení“ pak znamená logick˘ prÛnik,
z povahy vûci dosti neurãit˘ a v‰eobecn .̆
Pfiedstavu, Ïe by se tím podpofiila jistû
Ïádoucí prostupnost studijních programÛ,
nemohu sdílet.
Podobnû dvojseãné je i zru‰ení povin-
nosti vûdeck˘ch rad v˘slovnû zdÛvodÀo-
vat zamítavé votum u habilitací a profesur
(§ 72, § 74).Vûdecké rady mûly pochopi-
telnû velké nesnáze konsensuálnû zdÛ-
vodÀovat záporn˘ v˘sledek tajného
hlasování, a „zdÛvodnûní“ tak musela b˘t
ãasto jen formální. Na druhé stranû jsem
zaÏil dost habilitací ãi profesur, kde faktic-
k˘m dÛvodem neschválení byla pouze
malá úãast na zasedání. Pfii tûsnû nadpo-
loviãní úãasti ãlenÛ VR je VR sice formálnû
„schopna usná‰ení“, v˘sledek je ale ãir˘
hazard. Kdyby se v § 72, odst. 10 (a v § 74,
odst. 5) místo nadpoloviãní vût‰iny v‰ech
ãlenÛ VR vyÏadovalo tfieba i 80 % klad-

n˘ch hlasÛ pfiítomn˘ch ãlenÛ VR, bylo by
to fie‰ení daleko spravedlivûj‰í.
Okolo sociálních stipendií (§ 91) bylo víc
hluku, neÏ po mém soudu odpovídá
v˘znamu vûci. Pfiínos pro studenty nezdÛ-
vodÀuje administrativní sloÏitost tohoto
málo systémového stipendia.
Tím se koneãnû dostávám k vûci, o níÏ
bych rád pojednal trochu dÛkladnûji.
V novele se objevil nov˘ paragraf 47b,
kter˘ vysok˘m ‰kolám nafiizuje zvefiejÀo-
vat v‰echny závûreãné práce vãetnû
posudkÛ a zároveÀ toto zvefiejnûní vyjímá
z autorské ochrany. Neumím posoudit, do
jaké míry je toto fie‰ení právnû ãisté, to
by nám v‰ak nemûlo zastfiít smysl tohoto
opatfiení, které pokládám za Ïádoucí, ne-li
nezbytné. Mohlo by se zdát, Ïe tím mlu-
vím „sám proti sobû“, nicménû jsem si
jist, Ïe právû taková kontrola v˘sledkÛ je
dlouhodobû nezbytná, a tedy i v zájmu
vysok˘ch ‰kol sam˘ch.
Systém financování vysok˘ch ‰kol „na
hlavu“ vedl k neãekanû rychlému nárÛstu
poãtu vysoko‰kolsk˘ch studentÛ a poma-
leji i k rÛstu poãtu absolventÛ.To je samo
o sobû asi dobfie, v souãasné dobû si v‰ak
musíme klást i otázku kvality, pfiesnûji
fieãeno mechanismÛ její kontroly
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a vefiejné dÛvûryhodnosti – módnû
fieãeno accountability – ‰kol. Jinak by se
mohlo stát, Ïe vysoko‰kolské diplomy
postihne totéÏ, co uÏ postihlo maturitní
vysvûdãení, totiÏ ztráta skuteãné vypoví-
dací schopnosti. To je to poslední, co
bychom mohli potfiebovat.
PÛvodní pfiedstava, Ïe kvalitu studií dokáÏe
zaruãit Akreditaãní komise, se podle mne
ukázala spí‰e iluzorní. Pfii v‰em upfiímném
respektu k práci AK je to totiÏ nad její
moÏnosti. Jakkoli je AK velmi dobfie obsa-
zena, pracuje s apriorními, pfiedchÛdn˘mi
informacemi a nezb˘vá jí neÏ akreditace
udûlovat do znaãné míry na základû for-
málních kritérií, s nimiÏ si ‰koly uÏ dove-
dou poradit. V˘sledkem je velká
administrativní zátûÏ jak pro ‰koly, tak
zejména pro ãleny AK, jejichÏ odbornost
a ãas tu opravdu nejsou rozumnû vyuÏity.
PfiedchÛdná kritéria, publikace uãitelÛ
i jejich odborné renomé fakticky dovolují
zhruba zjistit, zda by pfiíslu‰né studium
mohlo b˘t kvalitní. O tom, zda opravdu
kvalitní je, mÛÏe svûdãit jen kontrola jeho
v˘sledku, to jest u vût‰iny oborÛ závû-

reãné práce – a ov‰em i jejich posudkÛ.
Potud úmysl zákonodárce pokládám za
jednoznaãnû správn˘ a z dlouhodobého
hlediska velmi uÏiteãn .̆ Nejde totiÏ jen
o úroveÀ jednotliv˘ch prací, ale pfiedev‰ím
o dÛvûryhodnost vysokého ‰kolství. A na
druhé stranû je jen otázka ãasu, kdy se nás
vefiejnost zaãne ptát, co se svûfien˘mi pro-
stfiedky dûláme; Ïe jich v posledních letech
aspoÀ trochu pfiibylo, jen zostfiuje naléha-
vost této otázky.
Dnes uÏ víme, Ïe Ïádné instituãní kontroly
a kontroly kontrol nejsou zárukou pocti-
vosti a Ïe tou nejspolehlivûj‰í je kontrola
vefiejná. Spontánnû vzniklé akreditaãní
zvyklosti, vãetnû kontrol na místû, jak si je
tfieba dobré americké ‰koly (v sebeobranû
proti tûm hor‰ím) vytvofiily, se v malém
ãeském prostfiedí asi nedají napodobit.
Kromû toho je spolehlivá kontrola
vÏdycky aÏ následná, totiÏ kontrola
„v˘stupÛ“ ãi v˘sledkÛ. Jen ta mÛÏe vypoví-
dat nejen o odborn˘ch kvalitách uãitelÛ
nebo knihoven, ale také o tom, s jak˘m
v˘sledkem je pfiíslu‰ná ‰kola skuteãnû vyu-
Ïívá, pfiípadnû jak peãlivû si své studenty

vybírá a jak se o jejich odborn˘ rÛst stará.
Souhlasím s tím, Ïe ani tato kontrola není
dokonalá: jsou obory, kde se závûreãné
práce nedûlají, v umûleck˘ch oborech se
nûkdy tûÏko zvefiejÀují i hodnotí atd.
Dovedu si pfiedstavit, Ïe tato otevfienost
mÛÏe b˘t i zneuÏita: staãí vytrhnout pár
vût z kontextu a otisknout v novinách
a vefiejnost se jistû ráda pobaví. Nicménû
nic lep‰ího nemáme a z toho je po mém
soudu tfieba vycházet. Rozumím také
tomu, Ïe v˘jimeãnû mÛÏe b˘t zvefiejnûní
ãástí práce neÏádoucí, pokud tfieba obsa-
huje nûjak˘ objev nebo vynález. Ale ruku
na srdce: kolik takov˘ch prací opravdu je?
Takové v˘jimky ‰kola snadno obhájí.
Naproti tomu systematick ,̆ plo‰n˘ odpor
proti tomuto opatfiení – napfiíklad z dÛvodÛ
ochrany autorsk˘ch práv a podobnû – musí
ve vefiejnosti vzbudit známá podezfiení, kte-
r˘m se budeme velmi tûÏko bránit. Studium
je z velké ãásti hrazeno z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ a diplom je vefiejná listina.Vefiejnost
tak má nepochybnû právo pfiesvûdãit se
sama, jakou mají cenu.
Se v‰emi v˘hradami a omezeními jsem tedy
pfiesvûdãen, Ïe vefiejná kontrola na‰ich
v˘sledkÛ je správná a Ïe i nám sam˘m nako-
nec prospûje. Mám k tomu dobré dÛvody:
zejména kvalita posudkÛ se na na‰í fakultû
v˘raznû zlep‰ila od chvíle, kdy studenti
i uãitelé vûdí, Ïe se jejich práce ani posudek
po obhajobû neztratí. Pfiiznejme si, Ïe to
v minulosti nebylo úplnû v˘jimeãné.
Zejména ty vysoké ‰koly, které si zakládají
na své prestiÏi a tradicích, jako je právû na‰e
univerzita, by tedy podle mého názoru
mûly paragraf 47b pfiivítat a b˘t v jeho kri-
tice krajnû opatrné a zdrÏenlivé. Je-li to, co
si o sobû myslíme a co o sobû vefiejnû
fiíkáme, aspoÀ zãásti pravda, nemáme pfiece
co schovávat a ãeho se bát.

Autor ãlánku je dûkanem Fakulty humanit-
ních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce
1997 byl poradcem ministra ‰kolství a od
ledna do ãervence 1998 ministrem ‰kolství
âR. Od roku 1991 pfiedná‰el filozofii, antropo-
logii a religionistiku na IZV, PedF a FF UK,
od roku 2000 na FHS UK.

prof. Jan Sokol, PhD., CSc.

První demokratick˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách z roku 1990 napravil ty nejhor‰í deformace
minulé doby, brzy se v‰ak ukázalo, Ïe pro dal‰í v˘voj vysokého ‰kolství bude tfieba vypracovat nov .̆
Aby se vysoké ‰koly mohly stát nezávisl˘mi vefiejn˘mi institucemi a mohly napfiíklad pfievzít své budovy
a majetek nebo nakládat svobodnûji se sv˘mi pfiíjmy, bylo tfieba posílit kompetence rektorÛ a soudrÏ-
nost univerzit, doplnit jejich samosprávu o Správní radu a zákonem podrobnûji upravit jejich fungo-
vání. Novû se muselo fie‰it právní postavení vysok˘ch ‰kol, jejich vztah ke státu a otázka akreditací.
K tomu se brzy pfiipojil poÏadavek na vznik soukrom˘ch a neuniverzitních vysok˘ch ‰kol a mnoho dal-
‰ích. Brzy se otevfiela i otázka dûleného studia, nov˘ch titulÛ, ‰kolného a fakultních nemocnic.

Pfiíprava nového zákona o vysok˘ch ‰kolách nebyla tedy nijak jednoduchá a trvala nûkolik let. Pfiedlohu
poprvé pfiedloÏil parlamentu ministr Ivan Pilip, parlament ji ale zamítl, protoÏe se jeho ãlenové neshodli
hlavnû na otázce ‰kolného. Dal‰í ministr Jifií Gru‰a pfiedlohu stáhl, protoÏe se rozhodl roz‰ífiit úpravu
soukrom˘ch a neuniverzitních vysok˘ch ‰kol. V této podobû jsem pfiedlohu pfievzal v lednu 1998 a uÏ
vzhledem ke krátkosti svého mandátu jsem ji povaÏoval za hlavní úkol. Následovala dlouhá a úporná
jednání jak se zástupci V·, tak s poslanci. Na‰tûstí jsem v pfiíslu‰ném v˘boru na‰el pochopení i ochotu
k jednání; zejména tehdej‰í poslanci D. Kroupa, J. Koutsk ,̆ E. Zeman a M. ·ojdrová se zákonu obûtavû
vûnovali.Také díky nim se podafiilo najít ne ‰patn˘ kompromis v otázce ‰kolného a ve v‰ech ostatních,
vãetnû rozhodnutí nefie‰it radikálnû otázku fakultních nemocnic.V tom pomohla i tehdej‰í ministrynû
zdravotnictví Z. Roithová.

Nicménû i dal‰í jednání v parlamentu bylo dost dramatické, vãetnû záplavy pozmûÀovacích návrhÛ
jednotliv˘ch poslancÛ i zásadní kritiky v nûkter˘ch poslaneck˘ch klubech. Tûmto jednáním museli
minister‰tí úfiedníci a právníci i já sám vûnovat mnoho ãasu, nûkdy jsme diskutovali dlouho do noci,
coÏ se ale nakonec vyplatilo. Nepodafiilo se zjednodu‰it vysoko‰kolské tituly, v nichÏ drÏíme svûtov˘
rekord, lépe vyfie‰it otázku kolejí (napfi. tak jako v Nûmecku) ani dále uvolnit hospodafiení vysok˘ch
‰kol, jeÏ pak postupnû uvolÀovaly rÛzné novely, a poslanci prosadili problematická ustanovení o vol-
bách do akademick˘ch senátÛ. Pfiesto se domnívám, Ïe Zákon 111/98 Sb., o vysok˘ch ‰kolách, zna-
menal velk˘ reformní krok, jehoÏ moÏností jsme dodnes plnû nevyuÏili.
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Dne 1. 1. 2006 nabyla úãinnosti novela1

vysoko‰kolského zákona (dále jen V·Z2),
která se mimo jiné zab˘vá zvefiejÀováním
disertaãních, diplomov˘ch, bakaláfisk˘ch
a rigorózních prací. Jde o úpravu, která
sice vûcnû spadá do oblasti vysokého
‰kolství, av‰ak systematicky by mûla b˘t
zafiazena v autorském zákonû (dále jen
AZ3) coby zvlá‰tním zákonû upravujícím
právní vztahy vznikající z v˘sledkÛ du‰evní
tvÛrãí ãinnosti (ãlánek 34 LZPS4 a § 1
odst. 3 obãanského zákoníku5), kter˘ se
tématem ochrany autorsk˘ch dûl zab˘vá
nikoli pouze obecnû, ale i speciálnû ve
vztahu nejen ke ‰kolním dílÛm, ale téÏ
k vysok˘m ‰kolám.

Úprava V·Z se od úpravy autorskoprávní
li‰í a kaÏdá z úprav sama o sobû vyvolává
v˘kladové problémy, o soubûÏné aplikaci
ani nemluvû.

I. Úprava V·Z
1. V·Z stanoví v ustanovení § 47b, Ïe
vysoká ‰kola nev˘dûleãnû zvefiejÀuje
disertaãní, diplomové, bakaláfiské
a rigorózní práce, u kter˘ch probû-
hla obhajoba, vãetnû posudkÛ oponentÛ
a v˘sledku obhajoby prostfiednictvím

databáze kvalifikaãních prací, kterou
spravuje. ZpÛsob zvefiejnûní má pak
stanovit vnitfiní pfiedpis vysoké ‰koly
(§ 47b odst. 1). Uvedené závûreãné
práce (dále téÏ jen „práce“) odevzdané
uchazeãem k obhajobû musí b˘t
také nejménû pût pracovních dnÛ
pfied konáním obhajoby zvefiejnûny
k nahlíÏení vefiejnosti v místû urãe-
ném vnitfiním pfiedpisem vysoké
‰koly nebo, není-li tak urãeno,
v místû pracovi‰tû vysoké ‰koly, kde
se má konat obhajoba práce. KaÏd˘ si
mÛÏe ze zvefiejnûné práce pofiizovat
na své náklady v˘pisy, opisy nebo
rozmnoÏeniny (§ 47b odst. 2). Souãasnû
ustanovení § 47b stanoví ve svém odstavci
3 nevyvratitelnou právní domnûnku, Ïe
odevzdáním práce autor souhlasí se
zvefiejnûním své práce podle tohoto
zákona, bez ohledu na v˘sledek obhajoby.

2. Pojem „zvefiejnûní“ V·Z nevymezuje,
uÏívá jej v porovnání s AZ (viz dále) v rÛz-
n˘ch v˘znamech, nikoli pouze ve smyslu
autorskoprávním jako první oprávnûné
zpfiístupnûní vefiejnosti, n˘brÏ v pfiípadû
zvefiejnûní podle ustanovení § 47b odst. 1
V·Z jako jakékoli zpfiístupÀování díla

vefiejnosti a rozmnoÏování, tedy coby uÏití
obecnû, a to bez v˘slovného omezení zpÛ-
sobÛ a rozsahu uÏití (lze tedy uvaÏovat
i zpfiístupÀování vefiejnosti prostfiednic-
tvím Internetu a jin˘ch poãítaãov˘ch sítí ãi
vydání, tedy vefiejn˘m roz‰ifiováním hmot-
n˘ch rozmnoÏenin). Meze jsou V·Z
v tomto pfiípadû v˘slovnû dány pouze
odkazem na blíÏe nedefinovanou databázi
kvalifikaãních prací spravovanou vysokou
‰kolou, kdy v‰ak není jednoznaãné, zda jde
o databázi prací ãi databázi informací
o tûchto pracích. V pfiípadû zvefiejnûní
k nahlíÏení vefiejnosti na místû samém ve
smyslu § 47b odst. 2 je uÏití limitováno
z hlediska vysoké ‰koly místem praco-
vi‰tû, z hlediska vefiejnosti ve smyslu kaÏ-
dého ãlena vefiejnosti (tedy v nej‰ir‰ím
slova smyslu jakoukoli osobou odli‰nou
od autora), jíÏ je práce zpfiístupnûna
k nahlíÏení, pak zpÛsobem uÏití, které je
omezeno na pofiizování v˘pisÛ, opisÛ nebo
rozmnoÏenin (v autorskoprávním smyslu
jde tedy pouze o uÏití rozmnoÏováním).

3. V·Z obsahuje odkaz na autorsk˘ zákon
(§ 10 pfiedchozího autorského zákona6)
pouze v ustanovení § 47 v souvislosti
s obsahem disertaãních prací (uvefiejnûné

AUTORSKÉ PRÁVO A ·KOLNÍ PRÁCE
Veronika KfiesÈanová a Irena Holcová

Jednou z moÏností zvefiejnûní odevzdan˘ch závûreãn˘ch prací studenta je i Internet ãi jiné poãítaãové sítû.Pokud závûreãnou práci pÛjãuje knihovna vysoké
‰koly, nemá autor právo na odmûnu.
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v˘sledky nebo v˘sledky pfiijaté k uvefiej-
nûní), ustanovení § 47b odkaz na autorsk˘
zákon neobsahuje.

II. Úprava AZ
1. AZ (§ 29 odst. 2) po leto‰ní tzv. euro-
novele7, která nabyla úãinnosti dne 22. 5.
2006, mimo jiné stanoví, Ïe zákonná
licence (tj. pfiípady, kdy lze autorské dílo
uÏít na základû zákona, bez souhlasu
autora) pro ‰kolní díla (§ 35 odst. 3) se
vztahuje i na díla nezvefiejnûná.

2. ·kolním dílem AZ (§ 35 odst. 3)
rozumí dílo vytvofiené Ïákem nebo stu-
dentem ke splnûní ‰kolních nebo studijních
povinností vypl˘vajících z jeho právního
vztahu ke ‰kole nebo ‰kolskému ãi vzdûlá-
vacímu zafiízení.

3. ·kolním dílem tak je z prací uvede-
n˘ch ve V·Z (§ 47b) práce disertaãní,
diplomová a bakaláfiská, nikoli v‰ak jiÏ
práce rigorózní, neboÈ tato není souãástí
Ïádného studijního plánu, a tedy není ani
splnûním studijních povinností. Její sepsání
a obhájení je pouze podmínkou pro získání
akademického titulu. Z povahy práce ‰kol-
ním dílem není ani práce habilitaãní.

4. Zvefiejnûním AZ (§ 4 odst. 1) rozumí
první oprávnûné vefiejné pfiednesení,
provedení, pfiedvedení, vystavení, vydání ãi
jiné zpfiístupnûní vefiejnosti.

5. Podle AZ (§ 11 odst. 1) má autor právo
rozhodnout o zvefiejnûní svého díla.

6. AZ (§ 12 odst. 1) stanoví, Ïe autor má
právo své dílo uÏít v pÛvodní nebo jin˘m
zpracované ãi jinak zmûnûné podobû,
samostatnû nebo v souboru anebo ve spo-
jení s jin˘m dílem ãi prvky a udûlit jiné
osobû smlouvou oprávnûní k v˘konu
tohoto práva; jiná osoba mÛÏe dílo uÏít bez
udûlení takového oprávnûní pouze v pfiípa-
dech stanoven˘ch tímto zákonem.

7.AZ (§ 35 odst.3) umoÏÀuje vysoké ‰kole
uÏít i nezvefiejnûné ‰kolní dílo
k v˘uce nebo k vlastní vnitfiní
potfiebû, aniÏ by musela získat souhlas
autora ãi mu platit odmûnu, pfiiãemÏ v‰ak
nesmí jít o uÏití za úãelem dosaÏení pfií-

mého nebo nepfiímého hospodáfiského
nebo obchodního prospûchu.

8. Vysok˘m ‰kolám pak AZ [§ 37 odst. 1
písm. c) a d) a odst. 2] stanoví zákonnou
bezúplatnou licenci;,na jejím základû
je vysoká ‰kola oprávnûna:
- zpfiístupnit zvefiejnûné dílo, vãetnû

zhotovení jeho rozmnoÏeniny nezbytné
pro takové zpfiístupnûní, které je souãástí
jejích sbírek a jehoÏ uÏití není pfiedmû-
tem prodejních nebo licenãních podmí-
nek, s v˘jimkou sdûlování díla zpÛsobem
uveden˘m v § 18 odst. 2, jednotlivcÛm
ze strany vefiejnosti prostfiednic-
tvím k tomu urãen˘ch technick˘ch
zafiízení umístûn˘ch v jejích objek-
tech, a to v˘hradnû pro úãely
v˘zkumu nebo soukromého studia
takov˘ch osob, a zamezí-li takov˘m 
osobám zhotovit rozmnoÏeninu díla;
ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) tím
nejsou dotãena [§ 37 odst. 1 písm. c)];

- pÛjãovat originály nebo rozmno-
Ïeniny obhájen˘ch zvefiejnûn˘ch
diplomov˘ch, rigorózních, disertaã-
ních a habilitaãních prací na místû
samém, a to v˘hradnû pro úãely
v˘zkumu nebo soukromého studia,
pokud takové uÏití autor nevylouãil
[§ 37 odst. 1 písm. d)];

- pÛjãovat originály nebo rozmnoÏe-
niny vydan˘ch dûl (nejde-li o rozmno-
Ïeniny dûl zaznamenan˘ch na zvukové ãi
zvukovû-obrazové záznamy, ledaÏe jde
o pÛjãování na místû samém), pfiiãemÏ
autor nemá právo na odmûnu v pfiípadû
pÛjãování knihovnami vysok˘ch ‰kol
(a dal‰ími subjekty uveden˘mi v AZ)
nebo v pfiípadû zvefiejnûn˘ch dûl na místû
samém [§ 37 odst. 2].

9. Dále pak AZ (§ 60) pfiiznává vysoké
‰kole právo za obvykl˘ch podmínek
uzavfiít licenãní smlouvu o uÏití ‰kol-
ního díla – tedy i disertaãní, diplomové
nebo bakaláfiské práce (nikoli práce rigo-
rózní ãi habilitaãní).

10. AZ (§ 30) upravuje tzv. volná uÏití
díla. Za uÏití díla se podle tohoto zákona
nepovaÏuje uÏití pro osobní potfiebu
fyzické osoby, jehoÏ úãelem není dosaÏení
pfiímého nebo nepfiímého hospodáfiského

nebo obchodního prospûchu, nestanoví-li
tento zákon jinak (§ 30 odst. 1). Do práva
autorského tak nezasahuje ten, kdo pro
svou osobní potfiebu zhotoví záznam, roz-
mnoÏeninu nebo napodobeninu díla (§ 30
odst. 2), pokud AZ nestanoví jinak (napfi.
u poãítaãov˘ch programÛ, elektronick˘ch
databází – § 30 odst. 3).

11. Podle AZ (§ 30a odst. 1) do práva
autorského nezasahuje fyzická osoba,
která pro svou osobní potfiebu, právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba,
která pro svou vlastní vnitfiní potfiebu, ten,
kdo na objednávku pro osobní potfiebu
fyzické osoby, ten, kdo na objednávku pro
vlastní vnitfiní potfiebu právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby, zhotoví
tiskovou rozmnoÏeninu díla na papír
nebo podobn˘ podklad fotografickou
technikou nebo jin˘m postupem
s podobn˘mi úãinky, s v˘jimkou pfií-
padu, kdy jde o vydan˘ notov˘ záznam 
díla hudebního ãi hudebnû-dramatického,
a v pfiípadech podle písmen c) a d) fiádnû
a vãas platí odmûnu podle § 25 AZ.

12. V˘jimky a omezení lze uplatnit pouze
ve zvlá‰tních pfiípadech stanoven˘ch
v AZ a pouze tehdy, pokud takové uÏití
díla není v rozporu s bûÏn˘m zpÛsobem
uÏití díla ani jím nejsou nepfiimûfienû
dotãeny oprávnûné zájmy autora – tzv. tfií-
stupÀov˘ test (§ 29 odst. 1); úprava
koresponduje s Revidovanou úmluvou
bernskou8 (ãlánek 9), WCT9 (ãlánek 10)
i Informaãní smûrnicí10 (ãlánek 5 odst. 5).

13. Taxativní v˘ãet omezení autor-
ského práva obsahuje ãlánek 5 Informaãní
smûrnice v návaznosti na úpravu Revi-
dované úmluvy bernské, resp.WCT.

14. Podle ãlánku 10 Ústavy jsou meziná-
rodní smlouvy, jimiÏ je âeská repub-
lika vázána, souãástí právního fiádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva nûco
jiného neÏ zákon, pouÏije se meziná-
rodní smlouva.

Podle ãlánku 10a odst.1 Ústavy mohou b˘t
mezinárodní smlouvou nûkteré pravomoci
orgánÛ âeské republiky pfieneseny na
mezinárodní organizace nebo instituci
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(napfi. Evropsk˘ soudní dvÛr podle ãlánku
35 Smlouvy o EU o pfiíslu‰nosti ESD a pro-
hlá‰ení âR k ãlánku 35).

III.Vztah § 47b V·Z k AZ
1. V·Z (§ 47b) je tfieba v prvé fiadû vní-
mat jako ustanovení, které ukládá povin-
nosti vysoké ‰koly. V tomto ohledu je
jeho zafiazení do V·Z plnû na místû.V·Z
v‰ak souãasnû omezuje práva, která auto-
rovi pfiiznává AZ, a to pfiedev‰ím právo na
zvefiejnûní (§ 11 odst. 1 AZ) a právo na
uÏití (§ 12 odst. 2 a § 29 odst. 1 AZ)
autorského díla tak, jak mÛÏe ãinit pouze
autorsk˘ zákon; systematicky by tato ãást
úpravy mûla b˘t obsaÏena v AZ.

2. Zásadní je tak posouzení, zda uvedená
omezení práva autora podle AZ, na nichÏ
je splnûní zákonn˘ch povinností vysoké
‰koly závislé, jsou dal‰ími autorskopráv-
ními zákonn˘mi licencemi upraven˘mi
v jiném zákonû neÏ AZ, nebo nejde
o takové zákonné licence a je tfieba
k tomu, aby vysoká ‰kola splnila svou
zákonnou povinnost, aplikovat AZ, tedy
buì pfiímo tam obsaÏené zákonné
licence, ãi tím, Ïe získá smluvní licenci.

3. Tedy jin˘mi slovy je tfieba posoudit, zda
ustanovení § 47b V·Z stanoví:
- pouze povinnosti vysoké ‰koly, k jejímuÏ

naplnûní je nezbytná zákonná licence
podle AZ ãi smluvní licence podle AZ ãi
soudnû pfiiznaná smluvní licence;

- nejen povinnosti vysoké ‰koly, ale sou-
ãasnû i oprávnûní (tedy dal‰í zákonnou
licenci podle AZ), jejíÏ meze jsou dány 
§ 47b odst. 1 a 2 (databází a místem),
pfiiãemÏ dal‰í licence podle AZ jsou
nedotãeny.

4. Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe nezbyt-
n˘m pfiedpokladem pro splnûní zákon-
n˘ch povinností vysoké ‰koly podle 
§ 47b V·Z je souãasná existence opráv-
nûní vysoké ‰koly k uÏití prací v potfieb-
ném rozsahu, av‰ak nejen z pohledu V·Z,
ale téÏ z pohledu AZ, neboÈ tato opráv-
nûní vysoké ‰koly pfiedstavují zároveÀ
omezení práv autorÛ pfiiznan˘ch jim AZ.
Je nezbytné, aby oprávnûní vysoké ‰koly,
resp. omezení práv autorÛ uvedená 
v § 47b V·Z byla po právu i z hlediska

úpravy AZ, coÏ lze uvaÏovat pouze v pfií-
padû, Ïe by ustanovení § 47b V·Z bylo 
dal‰ím omezením práva autorského
(zákonnou licencí).
5. AZ ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech pfiipou‰tí,
Ïe na jeho základû mÛÏe dojít k uÏití autor-
ského díla bez souhlasu autora (pfiedev‰ím
zákonné licence), a u nûkter˘ch zákonn˘ch
licencí (viz ãl. II bod 7 v˘‰e) dokonce
v˘slovnû dovoluje, aby byly aplikovány na
dílo doposud nezvefiejnûné.Tím souãasnû
umoÏÀuje, Ïe oprávnûnû zvefiejnit autorské
dílo lze i na základû zákona (AZ) bez sou-
hlasu autora.V tomto ohledu AZ omezuje
autorská práva více neÏ Revidovaná
úmluva bernská, která ke zvefiejnûní (ve
smyslu vydání) vyÏaduje v ãlánku 3 odst. 3
v˘slovnû souhlas autora.

6. AZ u zvefiejnûní obecnû stanoví, Ïe jde
o první oprávnûné vefiejné pfiednesení,
provedení, pfiedvedení, vystavení, vydání ãi
jiné zpfiístupnûní vefiejnosti, aniÏ by uvádûl
právní titul pro oprávnûné zpfiístupnûní.
MÛÏe tedy jít o zpfiístupnûní autorem
sam˘m, se souhlasem autora (na základû
smlouvy) nebo i na základû AZ (zákonné
licence). [Na rozdíl od uvedeného AZ napfi.
u institutu „vyãerpání práva na roz‰ifio-
vání“ (§ 14 odst. 2 AZ) v˘slovnû stanoví
právní titul, kter˘m je realizace pfievodu
autorem ãi s jeho souhlasem – pfievod na
základû zákona tedy k vyãerpání práva
nevede. Oprávnûnost zvefiejnûní váÏe na
souhlas autora, jak uvedeno shora, téÏ
Revidovaná úmluva bernská.] 

7.U oprávnûného uÏití AZ pfiedpokládá,
Ïe je uskuteãÀuje buì autor sám, nebo
jin˘ na základû smlouvy s autorem
nebo Ïe se tak dûje na základû zákona,
a to jmenovitû pouze zákona autor-
ského.AZ (§ 12 odst. 1 a § 29 odst. 1)
vÛbec nepfiedpokládá, Ïe by zákonná
licence mohla b˘t stanovena jinde neÏ
v AZ, V·Z v‰ak zákonnou licenci ve
svém ustanovení § 47b obsahuje, a je
tedy v tomto ohledu s AZ v rozporu.
Jde o dva pfiedpisy stejné právní síly,
kdy V·Z (§ 47b) je pfiedpisem pozdûj-

‰ím. Pouze v pfiípadû, kdy by ustanovení 
§ 47bV·Z bylo novelou AZ (byÈ nepfiímou)
a tak vlastnû souãástí AZ (coÏ lze vyvodit
i z celkového kontextu a smyslu úpravy
V·Z), by uveden˘ rozpor pfiestal existovat
a § 47b V·Z by bylo moÏno povaÏovat za
dal‰í autorskoprávní zákonnou licenci
a zvefiejnûní podle § 47bV·Z za zvefiejnûní
oprávnûné ve smyslu § 4 AZ.

8. PfiekáÏkou uvedenému závûru a tedy
aplikaci ustanovení § 47b V·Z jakoÏto
dal‰í zákonné licence je ale jednak sku-
teãnost, Ïe ani mezinárodní autorsko-
právní smlouvy (zejména Revidovaná
úmluva bernská ãi WCT), ani Informaãní
smûrnice, která obsahuje taxativní v˘ãet
v˘jimek a omezení práva autorského,
neupravují obdobnou zákonnou licenci.
V·Z i coby nepfiímá novela AZ je tak
v tomto smûru s mezinárodními smlou-
vami, resp. smûrnicí ES v rozporu,
s dÛsledky uveden˘mi v ãlánku 10 Ústavy.
Dal‰í pfiekáÏkou je, Ïe V·Z sám nestanoví
zpÛsob zvefiejnûní (ve smyslu uÏití)
a pfiedpokládá, Ïe jej upraví aÏ podzá-
konn˘ pfiedpis, konkrétnû vnitfiní pfiedpis
vysoké ‰koly, pfiiãemÏ v‰ak V·Z v rozporu
s Ústavou, resp. LZPS pro tuto úpravu
neobsahuje Ïádné meze (s v˘jimkou blíÏe
nevymezené databáze a místa samého
a limitace uÏití vefiejností) ãi podmínky,
takÏe v zásadû nejen zpÛsob uÏití, ale
i jeho rozsah záleÏí na libovÛli vysoké
‰koly. Lze mít tedy dÛvodné pochybnosti
o tom, Ïe úprava V·Z v ãástech, kde ome-
zuje práva autorská, je ústavní.

I kdyÏ svou bakaláfiskou nebo diplomovou práci
neobhájíte, mÛÏe ji ‰kola podle vysoko‰kol-

ského zákona zvefiejnit.
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Koneãné rozhodnutí o ústavnosti pfiíslu‰í
Ústavnímu soudu a nelze je pfiedjímat.
S ohledem na ãlánek 10 a ãlánek 95
Ústavy a jeho stávající judikaturu v‰ak lze
vyslovit obavy, Ïe by Ústavní soud bezb-
fiehá omezení autorsk˘ch práv, která usta-
novení § 47b vysoko‰kolského zákona ãiní,
aniÏ by tento mûl oporu v mezinárodních
smlouvách ãi komunitárním právu, a která
mají b˘t navíc provedena pouze vnitfiním
pfiedpisem vysoké ‰koly (coÏ uÏ samo
o sobû je problematické a navíc V·Z pro
tuto úpravu nedává v zásadû Ïádné meze
a podmínky), shledal neústavními.

IV. Závûry
Ustanovení § 47bV·Z lze tak pro jeho vady
stran úpravy omezení autorsk˘ch práv vní-
mat spí‰e jen jako ustanovení (pouze) uklá-
dající povinnosti vysoké ‰kole, pfiiãemÏ
autorskoprávní stránku vûci, tedy potfiebná
oprávnûní vysok˘ch ‰kol ke splnûní této
povinnosti, je tfieba fie‰it aplikací AZ.
Jedinû a pouze v pfiípadû, kdy by ustano-
vení § 47b V·Z i pfies uvedené obavy
obstálo (v pfiípadû napadnutí jeho ústav-
nosti) i pfied Ústavním soudem coby
novela AZ (byÈ nepfiímá) a tedy souãást
AZ, lze uãinit s ohledem na úãel a smysl
úpravy § 47bV·Z tyto závûry:
1. Z V·Z vypl˘vá povinnost vysok˘ch ‰kol
disertaãní, diplomové, bakaláfiské a rigo-
rózní práce, u kter˘ch probûhla obhajoba,
zvefiejnit prostfiednictvím databáze kvalifi-
kaãních prací, kterou spravuje; zákon v‰ak
nevymezuje ani typ databáze, tedy ani to,
zda jde o databázi prací, ãi pouze informací
o tûchto pracích. ZpÛsob zvefiejnûní má
stanovit vnitfiní pfiedpis.
2. Z V·Z dále vypl˘vá povinnost vysoké
‰koly disertaãní, diplomové, bakaláfiské
a rigorózní práce po odevzdání uchazeãem
za úãelem obhajoby nejménû pût pracov-
ních dnÛ pfied konáním obhajoby zvefiejnit

k nahlíÏení vefiejnosti. Pojem vefiejnosti
zákon explicitnû nevymezuje, z dikce usta-
novení § 47b odst. 2, poslední vûta, lze v‰ak
vyvodit, Ïe jde o vefiejnost v nej‰ir‰ím slova
smyslu, tedy o kaÏdého ãlena vefiejnosti.

3. V·Z upravuje nevyvratitelnou právní
domnûnku, Ïe odevzdáním práce autor
souhlasí se zvefiejnûním své práce podle
V·Z,bez ohledu na v˘sledek obhajoby, aniÏ
by definoval pojem zvefiejnûní a podrobnûji
stanovil jeho meze a podmínky.

4. AZ povaÏuje za zvefiejnûní první opráv-
nûné vefiejné pfiednesení, provedení, pfied-
vedení, vystavení, vydání ãi jiné
zpfiístupnûní vefiejnosti.

5. Dojde-li k prvnímu zpfiístupnûní práce
(zvefiejnûní) na základû § 47bV·Z,v mezích
AZ, bude tím práce zvefiejnûna i ve smyslu
§ 4 AZ.

6. Bude-li vysoká ‰kola plnit své zákonné
povinnosti, pak ke zvefiejnûní práce ve
smyslu AZ dojde nejpozdûji zvefiejnûním
práce k nahlíÏení (bod 2); následné zve-
fiejnûní obhájen˘ch prací (bod 1) jiÏ tak
nebude zvefiejnûním ve smyslu AZ, n˘brÏ
dal‰ím uÏitím.

7.Zvefiejní-li vysoká ‰kola disertaãní, diplo-
movou, bakaláfiskou ãi rigorózní práci pfii
plnûní sv˘ch povinností podle ustanovení 
§ 47b V·Z v mezích AZ, mÛÏe b˘t taková
práce (dílo) zvefiejnûna i ve smyslu AZ
a v takovém pfiípadû na ni lze aplikovat
ustanovení o volném uÏití (§ 30 a § 30a)
i v‰echny zákonné licence, které pro 
uÏití zvefiejnûn˘ch dûl obsahuje AZ 
(§ 30b a násl.), a to za jím stanoven˘ch pod-
mínek (vãetnû citaãního práva podle § 31
AZ a knihovní licence podle § 37 AZ).
S ohledem na dÛvodné obavy, Ïe ustano-

vení § 47b V·Z je v ãásti upravující
omezení autorského práva neú-
stavní, je tfieba vysok˘m ‰kolám v zájmu
právní jistoty doporuãit, aby nespoléhaly
na zákonnou nevyvratitelnou domnûnku
udûlení souhlasu ke zvefiejnûní podle V·Z
a zákonné licence tam obsaÏené, n˘brÏ
aby s autory v‰ech prací nejpozdûji pfii
odevzdání práce uzavíraly licenãní
smlouvy. Z tûch by pro pfiípad nepfiízni-
vého soudního rozhodnutí bylo moÏné
souhlas ke zvefiejnûní a dal‰ímu uÏití
(zejména uÏití prostfiednictvím Internetu
ãi jin˘ch poãítaãov˘ch sítí) dovodit a právû
v nich by jednotlivé vysoké ‰koly upravily
i dal‰í potfiebné podmínky uÏití (‰kolních)
dûl. Pokud abstrahujeme od aspektu tísnû
a rizika napadení platnosti licence
z tohoto dÛvodu, nic nebrání tomu, aby
licence byla poskytována jako bezúplatná,
pfiiãemÏ by se pravdûpodobnû jednalo
o licenci nev˘hradní.V zájmu zjednodu‰ení
lze pfiipustit, Ïe by obsah licenãní smlouvy
(zpÛsoby, rozsah a podmínky uÏití) mohl
b˘t stanoven vnitfiním pfiedpisem, na kter˘
by smlouva odkazovala. Bezproblémovû
lze aplikovat volná uÏití a zákonné licence
upravené pfiímo AZ.

Autorky ãlánku pÛsobí jako odborné asi-
stentky Ústavu autorského práva, práv prÛmy-
slov˘ch a práva soutûÏního Právnické fakulty
Univerzity Karlovy. Obû pracují jako advokátky
– JUDr. Holcová v samostatné advokátní 
kanceláfii, JUDr. KfiesÈanová spolupracuje
s Advokátní kanceláfií KfiíÏ a Bûlina.

JUDr. Veronika 
KfiesÈanová, Dr.

JUDr. Irena Holcová

1 zákon ã. 552/2005 Sb., 552/2005 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní dal‰ích zákonÛ (zákon o vysok˘ch
‰kolách), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í zákony | 2 zákon ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní dal‰ích zákonÛ (zákon o vyso-
k˘ch ‰kolách), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ | 3 zákon ã. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk˘m a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ (autorsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ | 4 Listina základních práv a svobod (ã. 2/1993 Sb.) | 5 zákon ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ | 6 zákon ã. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vûdeck˘ch a umûleck˘ch (autorsk˘ zákon) | 7 zákon ã. 216/2006 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk˘m a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (autorsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a nûkteré dal‰í zákony | 8 Bernská úmluva o ochranû literárních a umûleck˘ch dûl ze dne 9. záfií 1886 ve znûní pafiíÏské revize (vyhl. ã. 133/1980 Sb. ve znûní
vyhl. ã. 19/1985 Sb.) | 9 Smlouva WIPO o právu autorském (WCT – World Intellectual Property Organization Copyright Treaty) – sdûlení MZV ã. 33/2002 Sb. m.
s. | 10 Smûrnice 2001/29/ES ze dne 22. kvûtna 2001 o harmonizaci urãit˘ch aspektÛ autorského práva a práv s ním souvisejících v informaãní spoleãnosti

FO
TO

:V
LA

D
IM

ÍR
 ·

IG
U

T



Novela zákona o vysok˘ch ‰kolách

24

Právní základ fungování vysok˘ch ‰kol
v âeské republice upravuje zákon 
ã. 111/1998 Sb., pln˘m jménem zákon
„o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní
dal‰ích zákonÛ (zákon o vysok˘ch ‰ko-
lách)“. Vymezuje základní podobu, funkce
a ãlenûní vysok˘ch ‰kol, urãuje rozsah
pÛsobnosti ministerstva, stanovuje
základní obrysy práv a povinností studentÛ
i ‰kol, av‰ak pfiedev‰ím definuje základy
akademick˘ch svobod a akademické samo-
správy na vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kolách.
Potlaãení tûchto svobod a práv ãesk˘ch
i slovensk˘ch vysok˘ch ‰kol za totalitního
reÏimu je bolestivou zku‰eností, která by
se (i z hlediska základních v˘chodisek
tohoto zákona) nemûla opakovat.
Zákon byl od svého pfiijetí v dubnu 1998
nûkolikrát novelizován, vesmûs ov‰em
‰lo pouze o drobné nebo aÏ kosmetické
úpravy, které nijak zásadnû nemûnily

koncepci ani institut pÛvodního zákona.
První zásadní novelizace pfii‰la aÏ
nedávno, v prosinci 2005. Po pfiedchozím
neúspûchu vládní pfiedlohy novely uspûl
návrh poslaneck ,̆ byÈ po dal‰í úpravû
v Senátu Parlamentu âeské republiky.
Co v‰e tato novelizace pfiiná‰í, co v‰e se
mûní? 
Zákon, kter˘m se zákon o vysok˘ch ‰ko-
lách mûní (pro pofiádek jde o zákon 
ã. 552/2005 Sb.), obsahuje úpravu celkem
62 ustanovení zákona o vysok˘ch ‰kolách,
v nichÏ mnohdy jde opût o úpravy kos-
metické. Zamûfiím se proto na ty zmûny,
které lze povaÏovat za zásadní a dÛleÏité.

Zmûny v oblasti studia
Ve studijní oblasti nastalo nûkolik podstat-
n˘ch zmûn. Pfiednû byla zru‰ena moÏnost,
aby se fakulty fiídily vlastním Studijním
a zku‰ebním fiádem a Stipendijním fiádem.

V platnosti proto zÛstávají jenom tyto
pfiedpisy na univerzitní úrovni. Univerzita
Karlova byla jednou z mála ãesk˘ch vyso-
k˘ch ‰kol, které tuto moÏnost vyuÏívaly –
ostatnû vzhledem k rÛznorodosti jejích 17
fakult to jistû lze pochopit. To v‰e spolu
s jiÏ pfiedtím schválenou zmûnou univer-
zitního studijního a zku‰ebního fiádu zpÛ-
sobilo, Ïe se jaro 2006 na celé Univerzitû
Karlovû neslo ve znamení „legislativního
shonu“.
Mezi dal‰í dÛleÏité zmûny v této oblasti
patfií zavedení moÏnosti realizace studij-
ního programu ve spolupráci se zahraniãní
univerzitou. Tímto ustanovením se doho-
dám, které v tomto smûru jiÏ fakticky jis-
tou dobu fungovaly, dostalo pevnûj‰ího
právního základu. Podobnû je tomu i v pfií-
padû elektronického zápisu – také ten jiÏ
na mnoha ‰kolách existoval, nicménû aÏ
nyní získal jasn˘ právní rámec.

VYSOKO·KOLSK¯ ZÁKON A JEHO VELKÁ
NOVELA Z POHLEDU STUDENTSKÉHO
SENÁTORA
Peter Brezina

Sídlo Katolické teologické fakulty v Praze 6. Pokud zde úspû‰nû ukonãíte postgraduální studium, získáte titul ThLic., tedy licenciát, nebo doktorsk˘ titul ThDr.
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Zmûnou, kterou pocítí zájemci o rigo-
rózní zkou‰ku a titul JUDr., PhDr., RNDr.,
PharmDr., ThLic. ãi ThDr., je zpoplatnûní
této zkou‰ky. Jde o logick˘ krok, neboÈ
rigorózní zkou‰ka není souãástí studia,
a státní rozpoãet na ni proto nijak nepfii-
spívá. Pfiesto aÏ do této novely nebylo
moÏné vybírat za rigorózní zkou‰ku jaké-
koli povinné poplatky, tudíÏ v‰echny neza-
nedbatelné náklady hradily jednotlivé
fakulty na úkor sv˘ch ostatních ãinností.
Snad nejv˘raznûj‰í zmûnu pfiedstavuje pro
v‰echny studenty zavedení povinnosti
vysoké ‰koly zvefiejÀovat absolventské
práce. Bakaláfiské, diplomové, rigorózní
a disertaãní práce se tak ze sofistikova-
n˘ch lapaãÛ prachu (coÏ byl osud mnoha
velmi kvalitních prací, ukryt˘ch pfied
oãima vefiejnosti ve fakultních knihov-
nách) zmûní ve v˘kladní skfiíÀ na‰í práce.
Z tohoto hlediska tuto zmûnu vítám. Je
v‰ak pfiinejmen‰ím zaráÏející, Ïe zavedení
povinnosti zvefiejÀování absolventsk˘ch
prací pfii‰lo zcela náhle, bez varování
a bez pfiechodn˘ch ustanovení. Pravidla
hry se tedy pro mnohé z nás zmûnila
kdesi uprostfied zápasu. Problémy to zpÛ-
sobí zejména studentÛm technick˘ch
oborÛ, na nichÏ se absolventské práce
nezfiídka psaly s v˘razn˘m praktick˘m
aspektem.Toto nové zv˘‰ení transparent-
nosti tak mÛÏe v˘raznû po‰kodit spolu-
práci univerzit a komerãní sféry, která by
mûla b˘t v˘znamn˘m doplÀkov˘m zdro-
jem pro podfinancované vysoké ‰kolství.
PfiesuÀme se do hospodáfiské oblasti,
která byla jednou z hlavních motivací celé
novely. Pfiepracování se zde doãkal cel˘ 
§ 18, pojednávající o rozpoãtu vefiejné
vysoké ‰koly. Pfiedev‰ím ‰lo o uvedení ter-
minologie zákona do souladu s termino-
logií rozpoãtov˘ch pravidel, která byla
pfiijata aÏ po zákonû o vysok˘ch ‰kolách.
Tato zmûna má posílit hospodáfiskou
autonomii vysok˘ch ‰kol a umoÏnit jim
mnohem dlouhodobûj‰í plánování.
Zmûnou, která se t˘ká v‰ech zamûst-
nancÛ, je umoÏnûní tvorby sociálního
fondu – nyní zb˘vá jenom zabezpeãit pro-
stfiedky.

Novinky v akademické samosprávû
Tento krátk˘ pfiehled zmûn zakonãíme
u akademické samosprávy, u jejíhoÏ posu-

zování bychom vzhledem k pfiedchozím
zku‰enostem mûli b˘t obzvlá‰È citliví.
Jednou ze zmûn, které si mÛÏe pov‰im-
nout kaÏd˘ i jen trochu aktivní ãlen aka-
demické obce vysoké ‰koly, je zmûna
délky funkãního období rektora vysoké
‰koly a dûkanÛ jednotliv˘ch fakult. Toto
opatfiení se v‰ak t˘ká jen funkcionáfiÛ
jmenovan˘ch po nabytí úãinnosti této
novely, tedy aÏ v roce 2006 – tím pádem
i profesora Václava Hampla, souãasného
rektora na‰í univerzity, ãi nûkolika dûkanÛ
fakult. Nestane-li se nûco neblahého
a nepfiedvídaného, povede pan rektor uni-
verzitu ãtyfii roky, nikoli tfii, jak tomu bylo
dosud. Zachováno v‰ak zÛstalo pravidlo
maximálnû jednoho opakování: pan rek-
tor tedy na‰i alma mater povede maxi-
málnû osm let v fiadû (pokud se ov‰em
zákonná úprava mezitím opût nezmûní).
Dal‰í podobnû viditelnou zmûnou je zru-
‰ení povinné minimální úãasti pro plat-
nost voleb do akademického senátu
univerzity i fakulty, jakoÏ i z ní plynoucího
tfiíkolového systému voleb. Nyní jsou
v˘sledky voleb platné nehledû na úãast jiÏ
napoprvé.Tuto zmûnu jistû uvítají volební
komise na drtivé vût‰inû fakult UK, neboÈ
se obvykle nenaplnila povinná tfiicetipro-
centní úãast (resp. patnáctiprocentní pfii
volbách do senátu univerzity), volby se
musely opakovat a platilo aÏ tfietí kolo,
v nûmÏ se k úãasti nepfiihlíÏelo.Volby jsou
tedy nyní platné pfii jakékoli úãasti jiÏ
v prvním kole, ale pfiesto bychom se mûli
snaÏit, aby poãet voliãÛ, ktefií se voleb
zúãastní, byl co nejvy‰‰í. Senátofii pfiijímají
pfiíli‰ dÛleÏitá rozhodnutí na to, abychom
jejich volbu nechali na nich a jejich kama-
rádech, ktefií je na základû osobní zná-
mosti pfiijdou zvolit.

Svázané ruce akademick˘ch
senátÛ 
KdyÏ uÏ jsme u toho: co se zmûnilo
v kompetencích senátÛ? Kromû jiÏ zmi-
Àovaného zru‰ení fakultních studijních,
zku‰ebních a stipendijních fiádÛ zde pfii-
cházíme k snad nejspornûj‰ímu bodu
celé novely. Ta totiÏ vzala akademick˘m
senátÛm tzv. legislativní iniciativu, tedy
moÏnost z vlastního podnûtu pfiijímat
vnitfiní pfiedpisy univerzity a fakult.
Napfií‰tû vnitfiní pfiedpisy univerzitní

senát schvaluje pouze na návrh rektora,
zatímco senát fakultní schvaluje návrhy
fakultních pfiedpisÛ na návrh dûkana.
Pikantní na celé vûci navíc je, Ïe jedním
z tûchto pfiedpisÛ je rovnûÏ volební
a jednací fiád senátu – i ten by tedy mûl
pfiedkládat pouze rektor, respektive
dûkan.To je ov‰em zmûna zcela zásadní,
popírající podstatu akademického senátu
jako samosprávného orgánu, kterou lze
nazvat nejvût‰ím omezením akademické
samosprávy od sametové revoluce. Tato
restrikce navíc probûhla bez vût‰í dis-
kuse se zástupci akademické obce a její
samosprávy. Z hlediska Univerzity
Karlovy je jen potû‰itelné, Ïe nejen pan
rektor, kter˘ sám v akademickém senátu
fiadu let pÛsobil, ale i fiada dûkanÛ si
závaÏnost této zmûny uvûdomují a nebu-
dou jí zneuÏívat. Lze jen doufat, Ïe si to
uvûdomí i odpovûdní poslanci a vrátí
akademick˘m senátÛm samosprávn˘
charakter, kter˘ jim pfiíslu‰í.

Co fiíci závûrem? Velká novela zákona
o vysok˘ch ‰kolách z prosince 2005 pfii-
nesla celou fiadu pozitivních a prospû‰-
n˘ch zmûn, mnohdy reakcí na zku‰enosti
s fungováním tohoto zákona po dobu
jeho platnosti. Z tohoto pohledu ji lze
jenom uvítat a doufat, Ïe vysoké ‰koly
vyuÏijí tûchto zmûn rozumnû a pro-
spû‰nû. Novela v‰ak pfiinesla i zmûnu
velmi nelibou a nebezpeãnou, která cel-
kov˘ dojem z ní kazí. Snad se to napraví
pfii dal‰í novelizaci zákona, rozhodnû
v‰ak lze poÏádat zákonodárce, aby pfii
natolik závaÏn˘ch zmûnách zákona
o vysok˘ch ‰kolách respektovali autono-
mii tûchto ‰kol. AlespoÀ v tom, Ïe tyto
zmûny pfiedloÏí jejich zástupcÛm pfiedem
k diskusi a vyjádfiení.

Autor ãlánku je student Právnické fakulty UK,
ãlen studentské komory Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Karlovy a b˘val˘
ãlen Akademického senátu Univerzity Karlovy,
kde nadále pÛsobí v legislativní a sociální
komisi.

Mgr. et Bc. Peter Brezina
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Univerzita Karlova má pomûrnû sloÏit˘
systém nejrÛznûj‰ích pfiedpisÛ a opatfiení.
MÛÏete jej popsat pro ãtenáfie, ktefií nejsou
detailnû informováni?

Máte pravdu, ten systém doopravdy není
jednoduch .̆ Jeho základní podoba je ov‰em
dána pfiímo zákonem o vysok˘ch ‰kolách. Je
potfieba primárnû rozli‰it dvû úrovnû, a sice
úroveÀ univerzity a úroveÀ jednotliv˘ch
fakult, respektive dal‰ích souãástí.
Základním univerzitním pfiedpisem, jakousi
ústavou univerzity, je Statut UK.Tento statut
urãuje poslání a ãinnost univerzity, práva
a povinnosti ãlenÛ akademické obce,kompe-
tence jednotliv˘ch orgánÛ, popisuje základní
ãinnosti univerzity atd. Mimo jiné jsou statu-
tem vymezeny i dal‰í univerzitní pfiedpisy.
Tûch je celkem 24, nûkteré z nich jsou
povinné ze zákona o vysok˘ch ‰kolách, exi-
stenci dal‰ích Akademick˘ senát UK zakotvil
ve Statutu (podrobnûji viz Pfiehled vnitfiních
pfiedpisÛ na str.31 tohoto ãísla FORA;pozn.red.).
Vztah mezi Statutem a dal‰ími vnitfiními
pfiedpisy by mûl b˘t jako mezi ústavou
a zákony – v‰echny tyto dal‰í pfiedpisy tedy
mají b˘t se Statutem v souladu.
Analogická situace je na úrovni fakult.KaÏdá
má téÏ svÛj statut a svoje dal‰í pfiedpisy;

pravda, tûch uÏ je obvykle na‰tûstí mnohem
ménû.Pro fakultní pfiedpisy platí,Ïe musí b˘t
v souladu nejen se zákonem o vysok˘ch
‰kolách a dal‰ími právními pfiedpisy, ale téÏ
se v‰emi pfiedpisy univerzitními. Stejnû jako
v právním svûtû vedle zákonÛ existují
i vyhlá‰ky, jistou obdobou tûchto vyhlá‰ek
jsou na vysoké ‰kole opatfiení rektora nebo
jednotliv˘ch dûkanÛ. Obvykle tato opatfiení
konkretizují a provádûjí jiÏ zmínûné vnitfiní
pfiedpisy univerzity nebo fakult.
Pro pfiehlednost lze v˘‰e popsan˘ systém
vnitfiních pfiedpisÛ univerzity a fakult zná-
zornit v tabulce (viz níÏe).

Jak˘m zpÛsobem se vnitfiní pfiedpisy schva-
lují a kdo je schvaluje?
Vznik vnitfiního pfiedpisu univerzity nebo
jeho zmûna je pomûrnû komplikovaná
a ãasovû nároãná záleÏitost, ale domnívám
se, Ïe je to tak v pofiádku,protoÏe to odráÏí
demokratick˘ charakter vnitfiního uspofiá-
dání univerzity. Návrh takovéhoto pfiedpisu
mÛÏe senátu univerzity podat rektor nebo
i skupina ãlenÛ senátu. Druhou moÏnost se
v‰ak snaÏí odstranit pfiedposlední novela
zákona o vysok˘ch ‰kolách – tyto tendence
osobnû povaÏuji za chybné.
Takov˘to návrh musí b˘t podán nejménû

sedm t˘dnÛ pfied jeho projednáním, a to
proto, Ïe následnû probíhá takzvané vnitro-
univerzitní pfiipomínkové fiízení, kde se
k nûmu mohou vyjádfiit a zaujmout stano-
viska senáty jednotliv˘ch fakult, dûkani, ale
i ãlenové akademické obce. Souãasnû
mohou ãlenové AS UK podávat k tomuto
návrhu pozmûÀovací návrhy a téÏ pfiedkla-
datel mÛÏe pÛvodní návrh modifikovat.
Následuje vlastní schvalovací procedura
v AS UK. Pro schválení vnitfiního pfiedpisu
univerzity je potfieba kvalifikované, tfiípûti-
nové vût‰iny v‰ech ãlenÛ senátu.V pfiípadû,
Ïe je takov˘to návrh schválen, je poslední
fází registraãní fiízení na M·MT,kde se posu-
zuje soulad schváleného pfiedpisu se zákony
a dal‰ími právními pfiedpisy. V okamÏiku,kdy
je shledáno, Ïe je v‰e v pofiádku, je univer-
zitní vnitfiní pfiedpis nebo jeho zmûna zare-
gistrována a mÛÏe posléze nab˘t úãinnosti.
U fakultního pfiedpisu je situace analogická.
V koneãné fázi na fakultû návrh schvaluje
senát fakulty a tento návrh je zaslán senátu
univerzity, kde se ov‰em jiÏ nejedná o vûcné
posuzování, ale o posuzování souladu
tohoto návrhu zejména s univerzitními
pfiedpisy.
Myslím, Ïe je zfiejmé, Ïe vliv a kompetence
senátÛ v oblasti vnitfiních pfiedpisÛ jsou klí-

ZÁPOLENÍ S P¤EDPISY JE NEKONEâNÉ
Kancléfi Univerzity Karlovy Tomá‰ Jelínek si uvûdomuje, Ïe „legislativní prázdniny“ jsou na Univerzitû Karlovû
nesplniteln˘m snem

SYSTÉM VNIT¤NÍCH P¤EDPISÒ UNIVERZITY A FAKULT

Pfiedpis Zkratka Dokument zakládající existenci Schval. Registr. Dokumenty, se kter˘mi musí

pfiedpisu orgán orgán b˘t pfiedpis v souladu

Vnitfiní pfiedpisy UK: VP UK

Statut UK ZV· AS UK M·MT právní pfiedpisy

dal‰í vnitfiní pfiedpisy UK ZV· nebo Statut UK AS UK M·MT právní pfiedpisy, (Statut UK)*

Vnitfiní pfiedpisy fakulty: VP f

Statut fakulty Statut f ZV· AS f AS UK právní pfiedpisy,VP UK

dal‰í vnitfiní pfiedpisy fakulty ZV· nebo Statut f AS f AS UK právní pfiedpisy,VP UK, (Statut f)*

Opatfiení rektora OR VP UK R právní pfiedpisy,VP UK

Opatfiení dûkana OD VP UK nebo VP f anebo OR D právní pfiedpisy,VP UK,VP f, OR

ZV· = Zákon o vysok˘ch ‰kolách
* nevypl˘vá pfiímo z textu ZV·

opatfiení rektora mÛÏe rektor vydat téÏ z vlastního podnûtu
opatfiení dûkana mÛÏe dûkan vydat téÏ z vlastního podnûtu
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ãové. PovaÏuji tyto pravomoci za jedny ze
tfií nejdÛleÏitûj‰ích, kvÛli kter˘m je akade-
mick˘ senát doopravdy samosprávn˘m
zastupitelsk˘m akademick˘m orgánem.

Které jsou ty dal‰í dvû kompetence?
Je to nepochybnû volba kandidáta na rek-
tora, respektive na úrovni fakulty kandidáta
na dûkana a schvalování podle mého názoru
dvou nejdÛleÏitûj‰ích dokumentÛ – dlouho-
dobého zámûru, kter˘ popisuje strategii
dal‰ího rozvoje hlavních ãinností, a kaÏdo-
roãní schvalování rozpoãtu.

Jak vypadá systém fiízení univerzity?
Akademické senáty a jejich hlavní kompe-
tence jsem zmínil.Vedle senátÛ existuje dal‰í
kolektivní orgán – vûdecká rada, která má
klíãové pravomoci zejména v oblasti
vûdecké ãinnosti, personálního, akademic-
kého rÛstu nebo v oblasti studia. Trochu
zvlá‰tním orgánem univerzity je správní
rada, která je formou kontroly vefiejnosti
nad nûkter˘mi podstatn˘mi majetkopráv-
ními úkony vefiejné vysoké ‰koly. Správní
radu jmenuje ministr ‰kolství. Struãnû
fieãeno, v‰echny kompetence, které zákon

nesvûfiuje ani akademickému senátu univer-
zity, ani vûdecké radû, ani správní radû, jsou
svûfieny rektorovi, kter˘ jedná a rozhoduje
jménem vysoké ‰koly.
Poradním orgánem rektora, jehoÏ ãleny
jsou osoby, které rektor povûfiuje v˘konem
nûkter˘ch ãinností, je kolegium rektora. Na
univerzitû kolegium rektora tvofií rektor,
‰est prorektorÛ, kvestor a kancléfi.
Situace na fakultû je obdobná.Vedle senátu
fakulty existuje vûdecká rada a v ãele fakulty
stojí dûkan, kter˘ je za svou ãinnost odpo-
vûdn˘ rektorovi. âleny kolegia dûkana stan-
dardnû b˘vají jednotliví prodûkani
a tajemník fakulty.
Opût se radûji je‰tû pokusím systém jedno-
tliv˘ch orgánÛ znázornit v tabulce (viz níÏe).

Jak je to s právy a s postavením fakult?
Fakulty kdysi byly dokonce právnick˘mi
osobami…
Ano, do konce roku 1998 mûly i jednotlivé
fakulty právní subjektivitu. Zmûna nastala
v souvislosti se zcela nov˘m vysoko‰kol-
sk˘m zákonem, kter˘ nabyl úãinnosti 
1. ledna 1999.Tato zmûna byla sv˘m zpÛso-
bem vynucená vzhledem k pfievodÛm

nemovitého majetku na vysoké ‰koly a tím,
Ïe se z vysok˘ch ‰kol staly vefiejné, ãili jiÏ
nikoliv státní organizace.
Orgány vysoké ‰koly v‰ak nemohou libo-
volnû ovlivÀovat ãinnost jednotliv˘ch fakult
a zasahovat do ní. Fakulta má pfiímo ze
zákona svûfieny nûkteré klíãové kompe-
tence – zde mÛÏe jednat samostatnû, jmé-
nem univerzity. Detaily, stejnû jako dal‰í
konkrétní práva orgánÛ fakult a dal‰ích sou-
ãástí, jsou upraveny ve Statutu univerzity. Jde
o pomûrnû citlivou oblast, protoÏe na jednu
stranu je nutné zachovat klíãová specifika
a jistou míru samostatnosti jednotliv˘ch
fakult, na druhé stranû, má-li b˘t celá uni-
verzita efektivním a dobfie fiízen˘m celkem,
je nutné, aby se v nûkter˘ch ãinnostech
chovala jednotnû. Mám pocit, Ïe souãasn˘
stav je snad relativnû dobfie vybalancovan˘
a za tûch osm let i vyzkou‰en .̆

Je pfii v‰í sloÏitosti pfiedpisÛ UK jejich
dostupnost na webov˘ch stránkách
v pouhé textové podobû dostateãná?
Musím pfiiznat, Ïe není. Chci, aby se nám
zhruba do konce tohoto akademického
roku povedlo spustit zvlá‰tní aplikaci spra-

SYSTÉM ORGÁNÒ UNIVERZITY A FAKULT

proces jmenování nebo volby proces odvolání

Orgány nebo funkce, zkratka navrhuje vyjadfiuje schvaluje jmenuje navrhuje vyjadfiuje schvaluje odvolává

o jejichÏ jmenování/odvolání jde nebo volí se odvolání se

Akademick˘ senát UK AS UK AO UK

Rektor UK R AS UK P AS UK P

Vûdecká rada UK VR UK R AS UK R R AS UK R

Správní rada UK SR UK M R M M R M

Prorektor UK R AS UK R R AS UK R

Kvestor UK R AS UK R R

Kancléfi UK R R

Akademick˘ senát fakulty AS f AO f *) *)

Dûkan fakulty
D AS f R

AS f R

R AS f AS UK R

Vûdecká rada fakulty VR f D AS f D D AS f D

Disciplinární komise fakulty DK f D AS f D D AS f D

Prodûkan fakulty D AS f D D AS f D

Tajemník fakulty *) D *) D

P = Prezident republiky
M = Ministr ‰kolství

*) fakultním vnitfiním pfiedpisem mÛÏe b˘t upraveno odli‰nû

AO UK = Akademická obec UK 
(tvofiena akademick˘mi pracovníky a studenty UK)
AO f = Akademická obec fakulty 
(tvofiena akademick˘mi pracovníky a studenty fakulty)
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vující v‰echny tyto pfiedpisy a opatfiení,
která by byla v‰em volnû dostupná na webu
a byla by podobná klasick˘m automatizova-
n˘m systémÛm právních informací, které
z hlediska uÏivatele pfiiná‰ejí znaãné zjedno-
du‰ení.
Spu‰tûní takové aplikace jsem mûl v plánu jiÏ
dfiíve. Legislativní smr‰È, která byla z velké
ãásti vynucena rozsáhlou novelou zákona
o vysok˘ch ‰kolách z roku 2005, tyto práce
ponûkud oddálila. Pravda, nebylo to zpÛso-
beno jenom novelou, bylo to zpÛsobeno
i pfievratn˘mi zmûnami na univerzitû, souvi-
sejícími zejména se zavedením jednotného
kreditního systému.
Souãasnû chci pfiipomenout, Ïe v letech
1999 a 2000, poté, co byly poprvé imple-
mentovány v‰echny tyto pfiedpisy, jsme
jejich podstatné ãásti vydali i jako broÏury.
Od té doby pfiedpisy doznaly mnoho zmûn
a doplÀkÛ, a proto se pfiipravuje reedice
tûchto sborníkÛ.

Jisté kontroverze vzbudila ãerstvá novela
vysoko‰kolského zákona z prosince 2006.
âeho se vlastnû t˘kala a v ãem je problém?
Pro vysvûtlení se musím na chvíli vrátit
k novele z prosince 2005.Mimochodem,od
roku 1999 tûch novel uÏ bylo celkem ãtr-
náct.TakÏe v podstatû co rok, to dvû novely.
Na‰tûstí vût‰ina z nich byla pouze technic-
k˘ch. V˘jimku kromû zmiÀovan˘ch zmûn
tvofií zejména novela z roku 2001, která
znaãnû uvolnila moÏnosti podnikání vefiej-
n˘ch vysok˘ch ‰kol a zavedla strukturování
studia. Novela z konce roku 2005 kromû
mnoha jin˘ch vûcí pfiinesla i moÏnost mno-
hem volnûj‰ího a efektivnûj‰ího hospoda-
fiení vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol, a to tím, Ïe
stávající dotace jakoÏto formu poskytování
prostfiedkÛ zejména na vzdûlávací ãinnost
zmûnila na pfiíspûvek, kter˘ je prostfiednic-
tvím novû zavedeného fondového hospoda-
fiení volnû pfievoditeln˘ i do dal‰ího
kalendáfiního roku. Není tedy nutné na
konci roku tak, jak b˘valo dlouhou dobu
standardem, vynakládat finance i pomûrnû
neefektivnû proto, aby byly utraceny
a nemusely se vracet zpût do státního roz-
poãtu.
Ukázalo se v‰ak, Ïe nûkterá ustanovení
normy nejsou pravdûpodobnû formulována
úplnû pfiesnû, a bylo by tedy vhodné je
v˘hledovû zmûnit. BohuÏel tato zmûna pro-

bûhla ponûkud nestandardním zpÛsobem
prostfiednictvím novelizace úplnû jiného
zákona a v rámci této zmûny se do zákona
o vysok˘ch ‰kolách dostaly i paragrafy,které
mífií ponûkud jinam a ve skuteãnosti, pokud
by je nûkdo chtûl vyuÏít, ãi lépe zneuÏít, by
mohly hospodafiení vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol
znaãn˘m zpÛsobem zkomplikovat.
Konkrétnû mohu zmínit zavedení nové
vyhlá‰ky vydávané spoleãnû Ministerstvem
financí a M·MT, která mÛÏe hospodafiení
vysok˘ch ‰kol do znaãné míry ovlivÀovat.
Ustanovení o odnímání pfiíspûvku také pfiíli‰
dÛvûru nevzbuzují.
MoÏná je‰tû hor‰í je ale vlastní zpÛsob,
jak˘m tato novela vznikla. Reprezentace
vysok˘ch ‰kol, tj. Rada vysok˘ch ‰kol
a âeská konference rektorÛ, jakoÏ i jednot-
livé vysoké ‰koly byly pfii její pfiípravû do
znaãné míry obejity, a pokud se vÛbec
mohly k nûkter˘m verzím návrhu vyjádfiit,
pak rozhodnû ne k té poslední, která se od
pfiedchozích znaãnû a negativnû li‰ila.
Obecnû mohu s jistou nadsázkou konstato-
vat, Ïe novelizace zákona je relativnû nebez-
peãná vûc. I do té novely z prosince 2005,
která obsahuje velmi mnoho pozitivních
prvkÛ,se v rámci projednávání v parlamentu
vloudila ustanovení, nad kter˘mi pfiíli‰ jásat
nelze. Napfiíklad jiÏ zmínûn˘ pokus o okle‰-
tûní pravomocí senátÛ.

Zmínil jste termín „legislativní smr‰È“. Proã
vlastnû vznikla a co bylo jejím obsahem?
V posledním roce tûch zmûn v univerzitních
a fakultních pfiedpisech bylo pomûrnû
hodnû. Bylo nutné rychle implementovat
onu rozsáhlou novelu vysoko‰kolského
zákona z roku 2005 a souãasnû se prová-
dûly zmûny, ke kter˘m jsme se rozhodli po
zevrubné diskusi v rámci univerzity pfiistou-
pit sami.
Pokud jde o novelu, zásadní promûnu
doznala pravidla hospodafiení univerzity.
Byly zavedeny nové fondy, které doposud
vefiejná vysoká ‰kola mít nemohla.V jistém
smyslu klíãov˘ je fond sociální, kter˘
koneãnû umoÏÀuje i vysok˘m ‰kolám
poskytovat nûkteré, v jin˘ch sférách stan-
dardní, sociální programy pro své zamûst-
nance.
Novela pfiinesla téÏ nemálo zmûn u studij-
ních programÛ, jejich standardní délky, rigo-
rózních zkou‰ek, závaÏné zmûny u poplatkÛ

spojen˘ch se studiem, habilitaãních a jme-
novacích fiízení, voleb do senátÛ a tak dále.
Samostatnou kapitolou je zvefiejÀování
závûreãn˘ch prací, tedy bakaláfisk˘ch, rigo-
rózních, disertaãních a diplomov˘ch, které
je nejednoduch˘m problémem z pohledu
právního, kvÛli jistému konfliktu aktuálního
znûní vysoko‰kolského zákona a autor-
ského zákona, ale i z pohledu technického,
pokud jde o efektivní sbûr a spravování
elektronické databáze tûchto prací
a následnû jejich selektivní zafiazování
(podrobnûji viz ãlánek Autorské právo a ‰kolní
práce, zaãínající na str. 20 tohoto ãísla FORA;
pozn. red.). Stejnû váÏn˘m bodem bylo zru-
‰ení studijních a zku‰ebních fiádÛ a stipen-
dijních fiádÛ jednotliv˘ch fakult. Tyto fiády
v rámci univerzity musely b˘t nahrazeny
novou strukturou tak, aby zákonu bylo uãi-
nûno zadost a elementární práva a povin-
nosti studentÛ byly nastaveny jednotnû bez
ohledu na to, na které fakultû studují, ale
zároveÀ aby se nesetfiela specifika a v˘ji-
meãnost jednotliv˘ch fakult.
Pokud jde o zmûny fieknûme z „vlastní
kuchynû“ UK, kromû jist˘ch úprav v ¤ádu
vysoko‰kolské koleje a ve Volebním a jedna-
cím fiádu AS UK se rozsáhlá novelizace
t˘kala studijního a zku‰ebního fiádu univer-
zity a následnû navazujících fakultních pfied-
pisÛ.Tyto novelizace souvisejí se zavedením
jednotného kreditního systému na celé uni-
verzitû.

Zastavme se podrobnûji u kreditního
systému a dále u stipendií, poplatkÛ a soci-
álního fondu. MÛÏete charakterizovat hlavní
principy kreditního systému na UK, kter˘
podstatnû zmûnil dosavadní systém studia?
Pro nûkteré fakulty toto zavedení nezname-
nalo aÏ tak zásadní zmûnu,protoÏe jisté kre-
ditní nebo bodové hodnocení studia
pouÏívaly jiÏ dfiíve. Kreditní systém na UK,
kter˘ je v˘sledkem dlouhodobé t˘mové
práce, je nastaven tak, aby byl kompatibilní
se systémem v rámci Evropské unie, tedy
s ECTS (European Credit Transfer System),
aby odpovídal zásadám uveden˘m
v BoloÀské deklaraci a principÛm, na kte-
r˘ch se shodla EUA (European University
Association).
Hlavním úãelem kreditního systému je pfii-
spût k prostupnosti studia a k mezinárodní
mobilitû. Co je to vlastnû kredit? Kredit je
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jednotka urãující nároãnost daného pfied-
mûtu na vysoké ‰kole, pfiípadnû fakultû.
V angliãtinû se doslova fiíká, Ïe kredit je
zaloÏen na work load, tedy pracovní zátûÏi.
KaÏdému pfiedmûtu je studijním plánem
pfiifiazen urãit˘ celoãíseln˘ poãet kreditÛ,
vyjadfiující pomûr mnoÏství práce studenta
spojené s absolvováním tohoto pfiedmûtu
vÛãi celkovému objemu práce spojené
s absolvováním v‰ech pfiedmûtÛ doporuãe-
n˘ch studijním plánem pro dan˘ semestr.
Poãet kreditÛ není a nemÛÏe b˘t závisl˘ na
kvalitû absolvování daného pfiedmûtu ãili na
známce.
Celková zátûÏ spojená s absolvováním jed-
noho semestru má odpovídat tfiiceti kredi-
tÛm. Kredit tedy urãuje zátûÏ v ãase.
Vezmeme-li konkrétní studijní program,
jeho studium je ãlenûno do tzv. úsekÛ stu-
dia – úsekem mÛÏe b˘t roãník nebo
semestr. Za jeden semestr má student zís-
kat minimálnû tfiicet kreditÛ, za jeden rok
‰edesát kreditÛ. Po kaÏdém úseku studia
následuje tzv. prÛbûÏná kontrola studia, pfii
které se ovûfiuje, kolik kreditÛ student zís-
kal. Podstatné je, Ïe lze hodnotit pouze cel-
kov˘ získan˘ poãet kreditÛ; nelze Ïádn˘m
zpÛsobem studenta sankcionovat za to, Ïe
v posledním absolvovaném úseku studia
získal kreditÛ ménû, jestliÏe v pfiedcházejí-
cím studiu získal více a jeho celkov˘ souãet
získan˘ch kreditÛ ãiní alespoÀ tfiicetináso-
bek odstudovan˘ch semestrÛ nebo ‰edesá-
tinásobek odstudovan˘ch rokÛ studia.
Co se pfii prÛbûÏné kontrole tedy kon-
krétnû dûje? Vezmeme-li studenta,kter˘ má
aktuálnû za sebou napfiíklad dva roky studia
a získal 120 kreditÛ, je v‰echno v pofiádku
a mÛÏe se zapsat do dal‰ího roãníku. Pokud
získal kreditÛ ménû, je klíãovou otázkou,
zda má alespoÀ minimální poãet kreditÛ,
coÏ je o nûco sníÏená laÈka. Její v˘‰i si sta-
novuje kaÏdá fakulta samostatnû, a to tfieba
i pro rÛzné studijní programy rÛznû. Pokud
má student alespoÀ tento minimální poãet
kreditÛ,mÛÏe se s jist˘mi omezeními téÏ do
dal‰ího roãníku zapsat s tím, Ïe v nûm by
standardnû mûl poãet získan˘ch kreditÛ
srovnat a pfii pfií‰tí kontrole studia dosáh-
nout jiÏ normálního poãtu kreditÛ. Pokud
v‰ak student nezískal ani tento minimální
poãet kreditÛ, studium mu bude ukonãeno.
Samozfiejmû zde existuje je‰tû pojistka pro
to,aby student nemohl nepfiimûfiené mnoÏ-

ství kreditÛ získávat za pfiedmûty, které
s jeho studijním programem souvisí jen
okrajovû nebo nesouvisí vÛbec.Tyto pfied-
mûty se zapoãítávají maximálnû v patnácti-
procentním rozsahu, pokud fakulta
nestanoví tuto hranici vy‰‰í.Prvním prvkem
kontroly studia v kreditním systému jsou
tedy tyto prÛbûÏné kontroly.
Druh˘m prvkem jsou státní závûreãné
(respektive rigorózní) zkou‰ky, kter˘mi se
studium ukonãuje.Tyto zkou‰ky se mohou
skládat z nûkolika ãástí, napfiíklad typickou
jednou ãástí je obhajoba bakaláfiské nebo
diplomové práce, dal‰ími pak ústní zkou‰ky.
Pro v pofiadí poslední ãást státní zkou‰ky
platí, Ïe v tomto okamÏiku musí mít stu-
dent pfiíslu‰n˘ poãet kreditÛ za celé stu-
dium; jde-li tedy napfiíklad o tfiíleté
bakaláfiské studium, 180 kreditÛ. Nutn˘
poãet kreditÛ mÛÏe b˘t stanoven i pro
jinou neÏ poslední ãást. Ke kaÏdé ãásti
státní zkou‰ky mÛÏe b˘t pfiifiazen seznam
povinn˘ch pfiedmûtÛ – to jsou pfiedmûty,
které student musí v prÛbûhu svého studia
absolvovat, aby tuto ãást státní zkou‰ky
mohl konat. Kontrola absolvování tûchto
povinn˘ch pfiedmûtÛ je v‰ak moÏná aÏ
v okamÏiku, kdy se student hlásí ke konání
této ãásti státní zkou‰ky, nelze ji svazovat
s nûjak˘m okamÏikem nebo obdobím
v rámci studia, napfiíklad s konkrétním roã-
níkem.
Vedle tûchto povinn˘ch pfiedmûtÛ mohou
b˘t definovány i soubory pfiedmûtÛ
povinnû voliteln˘ch, to jest skupiny pfied-
mûtÛ, ze kter˘ch si student v prÛbûhu stu-
dia mÛÏe vybírat tak, aby z celé skupiny
získal pfiedepsan˘ poãet kreditÛ. Tyto
povinnû volitelné pfiedmûty jsou svázány
s poslední ãástí státní závûreãné zkou‰ky.
Hovofiíme-li o pfiedmûtech, máme tedy
pfiedmûty povinné, pfiedmûty povinnû voli-
telné a pfiedmûty volitelné, podle uváÏení
studenta. Jde o v‰echny pfiedmûty vyuão-
vané na celé univerzitû, nikoliv pouze na
fakultû, kde student studuje, a v pfiípadû, Ïe
je to na základû uzavfien˘ch dohod moÏné,
i na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách.
Mezi pfiedmûty jsou logické vazby; napfií-
klad zápisu daného pfiedmûtu musí pfied-
cházet absolvování pfiedmûtu jiného, jinak
by jeho studium nemûlo smysl.To je umoÏ-
nûno, a to je tfietí klíãov˘ prvek kreditního
systému, tím, Ïe je stanoven systém tûchto

vazeb, prerekvizit, korekvizit nebo nesluãi-
telností, které urãují, zda je nûjak˘m zpÛso-
bem, aÈ v pozitivním, nebo negativním
smyslu, zápis nebo absolvování jednoho
pfiedmûtu vázáno na zápis nebo absolvo-
vání pfiedmûtu druhého. Jin˘m omezením
práva studenta zapsat si libovoln˘ pfiedmût
mohou b˘t pouze váÏné kapacitní dÛvody,
napfiíklad v laboratofiích, kde potom mají
pfiednost studenti, ktefií si tento pfiedmût
zapisují v souladu s doporuãen˘m studijním
plánem.
MnoÏství pfiedmûtÛ, které si student vybírá
podle vlastního uváÏení, ãili tûch voliteln˘ch
pfiedmûtÛ, musí odpovídat minimálnû
deseti procentÛm z celkového poãtu kre-
ditÛ, kter˘ je v daném studijním programu
poÏadován, ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech –
t˘ká se to napfiíklad studia v‰eobecného
lékafiství – pûti procentÛm. âili pokud
v bakaláfiském studiu je celkov˘ poãet kre-
ditÛ, kter˘ je nutné získat, 180, pak souãet
kreditÛ za povinné pfiedmûty k jednotliv˘m
ãástem státní zkou‰ky plus pfiedepsané
mnoÏství kreditÛ, které je nutné získat
z pfiedmûtÛ povinnû voliteln˘ch, nesmí pfie-
v˘‰it 162 a minimálnû 18 kreditÛ musí stu-
dentovi zb˘t na v˘bûr pfiedmûtÛ dle vlastní
vÛle. Samozfiejmû není moÏné, aby pfied
studenta bylo pouze postaveno schéma: je
nutné získat 180 kreditÛ, zde je seznam
ãástí státní zkou‰ky a tady je seznam povin-
n˘ch pfiedmûtÛ a skupin povinnû volitel-
n˘ch pfiedmûtÛ, jejich vazeb a to je v‰e. Pro
kaÏd˘ studijní program musí existovat
doporuãen˘ studijní plán, ve kterém je sta-
noveno doporuãené pofiadí a návaznost
pfiedmûtÛ, jak si je studenti mají zapisovat,
ale klíãové je slovo doporuãen .̆ V nûkte-
r˘ch oborech je toto doporuãení volnûj‰í
a poskládání celého studia je skuteãnû
velmi individuální, v jin˘ch oborech, tfieba
lékafisk˘ch, je mnoÏství logick˘ch a prak-
ticky provediteln˘ch trajektorií studia
znaãnû men‰í.

Ve kter˘ch dokumentech je moÏné najít
pfiesn˘ popis toho, co jste právû shrnul?
Základní pravidla kreditního systému, defi-
nice, typy kontrol studia, práva a povinnosti
studentÛ – toto v‰echno a mnohé dal‰í je
stanoveno ve Studijním a zku‰ebním fiádu
UK. KaÏdá fakulta má svá vlastní „pravidla
pro organizaci studia“, coÏ je fakultní
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vnitfiní pfiedpis a zároveÀ v podstatû prová-
dûcí dokument ke studijnímu a zku‰ebnímu
fiádu. V tûchto pravidlech jsou stanoveny
zejména kvantitativní ukazatele, napfiíklad
ony minimální poãty kreditÛ, ale i pravidla
pro moÏnost nebo nemoÏnost opakova-
ného zápisu pfiedmûtu. KaÏd˘ studijní pro-
gram má svoje základní atributy shrnuté
v akreditaãním materiálu a ve studijních
plánech; zde je jiÏ zmiÀovan˘ seznam ãástí
státní zkou‰ky, povinn˘ch a povinnû volitel-
n˘ch pfiedmûtÛ a pfiípadnû logické vazby
mezi pfiedmûty. Místem, kde by v‰echny
tyto dokumenty mûly b˘t pfiehlednû shr-
nuty a tfieba i sumarizovány do jednoho
tutorialu, jsou webové stránky nebo „karo-
línky“ jednotliv˘ch fakult.
Cel˘ tento systém je po legislativní stránce
jiÏ implementován a momentálnû bûÏí
první akademick˘ rok jeho realizace, pfii-
ãemÏ na vût‰inû fakult v nûm zaãali studo-
vat pouze noví studenti; ti stávající dobíhají
v pÛvodním systému studia.

Pfiejdûme ke stipendiím, u kter˘ch v posled-
ním období do‰lo k nûkolika rozsáhlej‰ím
zmûnám. Jak˘ je aktuální stav, jak faktick˘, tak
z pohledu pfiedpisÛ?
Situace stipendijních pfiedpisÛ je do jisté míry
analogická se studijními. Na celouniverzitní
úrovni existuje Stipendijní fiád UK, kter˘
zejména taxativnû vymezuje druhy stipendií,
limity a dal‰í podmínky pro tato stipendia
a stanoví základní procesní pravidla pro pfii-
znávání stipendií. KaÏdá fakulta má opût svá
vlastní „pravidla pro pfiiznávání stipendií“, ve
kter˘ch je kvantitativnû nebo charakterizací
v˘bûru studentÛ stipendijní fiád konkretizo-
ván pro studenty dané fakulty.
Pravdûpodobnû nejváÏnûj‰í zmûna se
v poslední dobû t˘kala stipendií za vynika-
jící studijní v˘sledky – prospûchov˘ch sti-
pendií. Toto stipendium musí nyní získávat
alespoÀ deset procent nejlep‰ích studentÛ
dané fakulty, studijního programu nebo
roãníku, nejlep‰ích ve smyslu v˘sledkÛ za
pfiedcházející úsek studia. Rozmezí v˘‰e
tohoto stipendia ãiní aktuálnû 9 000 aÏ 
18 000 Kã za akademick˘ rok. To je to
hlavní, co urãuje stipendijní fiád. Systém,
podle kterého se vybírají ti nejlep‰í stu-
denti, je vûcí fakultních pravidel.
Druhou zmûnou z poslední doby je zave-
dení dvou nov˘ch druhÛ stipendií – sti-

pendia na podporu ubytování a sociálního
stipendia. Tato stipendia se od ostatních
odli‰ují tím, Ïe jsou poskytována jednotnû
na celé univerzitû a kompletní agenda
podávání Ïádostí o tato stipendia a jejich
vyfiizování je jiÏ v elektronické podobû.
Pro ilustraci – aktuálnû tato stipendia
pobírá zhruba 18 000 studentÛ UK.
Kromû valorizace se podstatnûj‰í zmûny
úãelov˘ch a doktorandsk˘ch stipendií
nedotkly.

Protipólem stipendií jsou poplatky za stu-
dium. K jak˘m hlavním zmûnám do‰lo
v této oblasti?
Pravdûpodobnû nejváÏnûj‰í zmûnou z hle-
diska dopadu na studenty je skuteãnost,
Ïe poplatek za tzv. protahování studia (to
je ponûkud nepfiesné oznaãení; relativnû
sloÏitûj‰ím zpÛsobem se k aktuálnímu
studiu pfiiãítají i pfiedchozí neúspû‰ná stu-
dia) je podle nového znûní zákona vymû-
fiován za kaÏd˘ch zapoãat˘ch ‰est mûsícÛ
studia.Toto ustanovení je pomûrnû tvrdé,
protoÏe v tomto okamÏiku i nûkolika-
denní studium nad rámec je plnû zpoplat-
nûno. Na UK se do jisté míry tato tvrdost
zákona zmírÀuje tím, Ïe je poplatek pro-
minut v‰em studentÛm, ktefií si podali
Ïádost o pfiezkum a své studium úspû‰nû
dokonãí absolvováním pfiedtím, neÏ
nastane splatnost poplatku. Ta je urãena
tak, aby existovala pomûrnû znaãná pro-
dleva od termínu, ke kterému vznikla
poplatková povinnost. Na rozhodování
o poplatcích se nyní v plné mífie vztahují
ustanovení zákona o rozhodování o prá-
vech a povinnostech studentÛ, tedy
o vydávání rozhodnutí a o pfiezkumech,
coÏ do znaãné míry celou agendu zkom-
plikovalo.
Velmi citliv˘m problémem je poskytování
úlev, které je novû moÏné pouze v rámci
pfiezkumného fiízení. Tyto úlevy jsou
v kompetenci rektora, na základû stano-
viska poradní komise. Hlavní dÛvody pro
poskytnutí úlev jsou vefiejnû k dispozici
na univerzitním webu, stejnû jako orien-
taãní v˘‰e tûchto úlev.

Posledním bodem je otázka novû zavede-
ného sociálního fondu. Jaká jsou na UK
pravidla pro jeho pouÏívání?
Sociální fond mÛÏe vefiejná vysoká ‰kola

tvofiit od 1. ledna 2006, a to nejv˘‰e v roz-
sahu dvou procent objemu mzdov˘ch
nákladÛ v pfiíslu‰ném roce. Zákon tedy
stanoví horní mez, dolní je vûcí uváÏení
vysoké ‰koly s tím, Ïe základní pravidla
uÏití fondu musí b˘t obsaÏena v pravi-
dlech hospodafiení. Na univerzitû je
systém nastaven tak, Ïe tento fond je
povinnû tvofien na kaÏdé fakultû a dal‰í
souãásti, a to v rozsahu alespoÀ 1,3 %
mzdov˘ch nákladÛ v uplynulém roce.Typy
uÏití fondu jsou dány v Pravidlech hospo-
dafiení UK a konkréta jsou stanovena
v opatfieních rektora nebo dûkanÛ.
Pfiíspûvek ze sociálního fondu mÛÏe b˘t
zamûstnanci poskytnut na penzijní pfiipo-
ji‰tûní, na soukromé Ïivotní poji‰tûní, na
ãásteãné krytí zaplacen˘ch úrokÛ z úvûru
nebo pÛjãky zejména na bytové potfieby
nebo jako nenávratná finanãní v˘pomoc
v pfiípadû akutní tíÏivé sociální situace.
První dva tituly, poskytování pfiíspûvku na
penzijní pfiipoji‰tûní nebo soukromé
Ïivotní poji‰tûní, jsou jiÏ v rámci univerzity
realizovány. Pravidla hospodafiení dávají
zamûstnancÛm, ktefií jsou v pracovním
pomûru alespoÀ pût let s pracovním
úvazkem 1,0 a ktefií si sami spofií alespoÀ
500 Kã mûsíãnû, nárok na tento pfiíspûvek
minimálnû ve v˘‰i 500 Kã mûsíãnû. KaÏdá
fakulta nebo dal‰í souãást mÛÏe tuto
ãástku zv˘‰it nebo tyto pfiíspûvky pfiiznat
i dal‰ím zamûstnancÛm. Pokud jde o pfiís-
pûvek na úroky nebo nenávratnou
finanãní v˘pomoc, pfiedpokládá se, Ïe po
vyhodnocení rozebûhnutého systému je
bude moÏné zaãít vyuÏívat zhruba od
poloviny roku 2007.

Oãekáváte nûjakou dal‰í legislativní smr‰È
podobnou té, o které jsme hovofiili,
i v blízké budoucnosti?
Doufám Ïe nikoliv. PovaÏoval bych to za
velmi ne‰Èastné, protoÏe bude trvat
pomûrnû dlouho, neÏ se v‰echny tyto
zmûny z posledních dvou let usadí, neÏ si
na nû v‰ichni zvykneme, neÏ bude moÏné
je vyhodnotit a moÏná nûkteré vûci, jak
praxe ukáÏe, napravit. TakÏe v nejbliÏ‰ím
období se poãítá pouze se zmûnami
v souvislosti s organizaãní strukturou uni-
verzity – mám na mysli probíhající práce
na transformaci kolejí a menz, vznik
Centra pro pfienos poznatkÛ a technolo-
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gií, transformaci stávajícího Evropského
informaãního stfiediska a novelizaci ¤ádu
imatrikulací a promocí.
Legislativní zmûnou, která je ale dnes jiÏ
v pomûrnû pokroãilém stadiu, je vznik
nového pfiedpisu, kter˘ má upravovat
formy pomoci a zainteresovanosti uni-
verzity pro spolkovou a dal‰í zájmovou
ãinnost studentÛ.Tento pfiedpis, kter˘ by
mûl pomoci vybudit studentské aktivity
na celouniverzitní úrovni nebo alespoÀ
na úrovni více fakult, má jiÏ za sebou pfii-
pomínkové fiízení a mûl by b˘t v nejbliÏ‰í
dobû schvalován univerzitním senátem.
Domnívám se, Ïe bychom tak byli jednou
z prvních vysok˘ch ‰kol v âR, která má
takovouto podporu pfiímo kodifikovánu.

TakÏe ve vnitrouniverzitní legislativû
nastane aspoÀ na chvíli klid?
To si nemyslím. Celkovû je v‰ech doku-
mentÛ pfies 150 a to je‰tû nepoãítám nej-
rÛznûj‰í opatfiení a dal‰í normy, to
bychom se dostali na dvojnásobek. âili
i v pfiirozeném, s nadsázkou klidovém
stavu je samozfiejmé, Ïe tyto pfiedpisy
doznávají zmûn, které je zapotfiebí pfiipra-
vovat, projednávat, pfiipomínkovat
a schvalovat a tento kolobûh je do jisté
míry nekoneãn .̆
Na druhou stranu doopravdy doufám, Ïe
tu horkou, excitovanou fázi máme nyní za
sebou a to je i pfiíleÏitost k tomu, abych na
tomto místû podûkoval v‰em, ktefií se jak-
koliv podíleli a podílejí na této ãinnosti.
Samozfiejmû se to t˘ká ãlenÛ Legislativní
komise AS UK, jejichÏ nasazení zejména
v poslední dobû bylo enormní, ale i ostat-
ních ãlenÛ univerzitního senátu, ãlenÛ
fakultních senátÛ a vedení fakult a dal‰ích
pracovníkÛ i studentÛ.

Autor:V. Hájek 

Statut
- poslání a ãinnost univerzity
- práva a povinnosti ãlenÛ akademické obce
- kompetence, sloÏení a ãinnost orgánÛ

univerzity a jejich vzájemné vztahy
- fiízení univerzity
- zásady a systém vzdûlávací ãinnosti 

univerzity
- dlouhodob˘ zámûr univerzity, hodno-

cení ãinnosti univerzity
- hospodafiení a nakládání s majetkem,

kontrolní ãinnost
- akademické insignie a obfiady
- vymezení dal‰ích vnitfiních pfiedpisÛ

univerzity

Pfiílohy Statutu
1. Seznam vysok˘ch ‰kol a fakult, které

byly zaãlenûny do Univerzity Karlovy
v Praze

2. Organizaãní fiád – seznam fakult, vyso-
ko‰kolsk˘ch ústavÛ, úãelov˘ch zafiízení
a jin˘ch pracovi‰È univerzity

3. Rozdûlení fakult pro úãely voleb do
akademického senátu Univerzity
Karlovy v Praze

4. – (byla zru‰ena)

5. ¤ád pfiijímacího fiízení 
- obecná úprava podmínek pfiijetí ke stu-

diu a pfiijímacích zkou‰ek
- rozhodování o pfiijetí ke studiu

6. Poplatky spojené se studiem 
- rozmezí v˘‰e poplatkÛ, jejich splatnost
- rozhodování o poplatcích, poskytování

úlev
- podrobnosti o vzniku povinnosti hradit

poplatek

7. – (byla zru‰ena)

8. Pravidla hospodafiení 
- struktura pfiíjmÛ 
- v˘sledek hospodafiení, fondy
- sdruÏování prostfiedkÛ
- úãetní a daÀové záleÏitosti

9. Insignie Univerzity Karlovy v Praze 
- seznam a popis Ïezel, medailí a peãetidla

10. Znak Univerzity Karlovy v Praze 
- vyobrazení grafick˘ch podob znaku

Studijní a zku‰ební fiád 
- organizace studia
- kreditní systém studia v bakaláfisk˘ch

a magistersk˘ch studijních programech
- studium v doktorsk˘ch studijních pro-

gramech
- pfieru‰ení studia
- ukonãování studia, zvefiejÀování závû-

reãn˘ch prací
- rozhodování o právech a povinnostech

studentÛ

Disciplinární fiád pro studenty 
- disciplinární komise 
- prÛbûh disciplinárního fiízení

Stipendijní fiád 
- druhy stipendií a podmínky pro jejich

pfiiznávání
- rozmezí v˘‰e stipendií, zdroje pro stipendia
- fiízení ve vûci pfiiznávání stipendií

Rigorózní fiád
- konání rigorózních zkou‰ek na fakultách
- pfiihlá‰ky ke zkou‰kám
- poplatky a úhrady nákladÛ

¤ád celoÏivotního vzdûlávání 
- typy programÛ celoÏivotního vzdûlávání
- úhrady nákladÛ a typy dokladÛ o absol-

vování

se oblasti vysoko‰kolského zákona a vnitfiních
pfiedpisÛ vûnuje od poloviny 90. let minulého
století. Od února roku 2000 je kancléfiem
Univerzity Karlovy a v kolegiu rektora má
mimo jiné na starosti koordinaci ãinností uni-
verzity v agendû vnitrouniverzitní legislativy.

RNDr. Tomá‰ Jelínek

P¤EHLED 
VNIT¤NÍCH P¤EDPISÒ
UNIVERZITY KARLOVY
Pfiedkládáme ãtenáfii pfiehled v‰ech vnitfiních pfiedpisÛ UK a naznaãujeme
jejich základní strukturu, vzájemné vazby, nadfiazenost a podfiazenost. Plné
znûní pfiedpisÛ je k dispozici na webov˘ch stránkách Univerzity Karlovy:
http://www.cuni.cz/UK-104.html
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Vnitfiní mzdov˘ pfiedpis
- mzdové tfiídy, mzdové tarify
- pfiíplatky
- katalogy prací

¤ád v˘bûrového fiízení 
- vypisování a prÛbûh v˘bûrov˘ch fiízení
- komise pro v˘bûrová fiízení

Volební a jednací fiád
Akademického senátu UK
- volby do AS UK
- pravidla pro svolávání a prÛbûh zasedání
- projednávání klíãov˘ch materiálÛ

a návrhÛ
- pfiedsednictvo, komise a tajemník AS UK

Jednací fiád vûdecké rady 
- pravidla pro prÛbûh zasedání
- komise

¤ád habilitaãního fiízení a fiízení ke
jmenování profesorem 
- prÛbûh habilitaãního a jmenovacího

fiízení na fakultû a pfied orgány UK
- sloÏení komisí a náleÏitosti stanovisek

Akreditaãní fiád pro studijní programy
- náleÏitosti a prÛbûh projednávání návrhÛ

na akreditace studijních programÛ

Akreditaãní fiád pro habilitaãní
a jmenovací obory
- náleÏitosti a prÛbûh projednávání

návrhÛ na akreditace habilitaãních
a jmenovacích oborÛ

Grantov˘ fiád 
- orgány Grantové agentury UK
- podávání a hodnocení grantov˘ch pfii-

hlá‰ek, rozdûlování finanãních pro-
stfiedkÛ

Ediãní fiád 
- Ediãní rada UK, ediãní plán, autorské

smlouvy 

¤ád pro hodnocení v˘uky studenty
- druhy hodnocení
- pravidla pro hodnocení, vyuÏívání

v˘sledkÛ 

¤ád vysoko‰kolské koleje 
- druhy ubytování a úhrad za ubytování
- v˘bûr zájemcÛ o ubytování, zásady uby-

tování
- samosprávné orgány ubytovan˘ch

¤ád menzy 
- základní podmínky stravování studentÛ

v menzách

¤ád pro udûlování cen studentÛm 
- obecné zásady udílení odmûn, pochval

a cen

Pravidla pro správu majetku 
- nab˘vání majetku, nezciziteln˘ majetek
- v˘kon správy majetku

Zásady pouÏívání a ochrany znaku
univerzity 
- pravidla pro uÏívání znaku univerzitou

a jin˘mi osobami

¤ád imatrikulací a promocí 
- pofiad imatrikulace a promoce 

¤ád pro udûlování doktorátu hono-
ris causa 
- podávání a projednávání návrhÛ na udû-

lení ãestného doktorátu
- promoce 

¤ád pro udûlování medailí univer-
zity a fakult 
- druhy medailí
- projednávání návrhÛ na udûlení medaile

Akademická obec
Akademickou obec vysoké ‰koly tvofií akademiãtí pra-
covníci a studenti vysoké ‰koly, akademickou obec
fakulty tvofií akademiãtí pracovníci pÛsobící na této
fakultû a studenti na ní zapsaní. Akademická obec
pfiedstavuje personální základ vefiejné vysoké ‰koly
jako vefiejnoprávní korporace.
Akademické insignie
Akademické insignie jsou v˘razem tradic dané vysoké
‰koly a jejích fakult. Akademick˘mi insigniemi UK
a jejích fakult jsou peãetidlo univerzity, rektorské
Ïezlo a Ïezla fakult, rektorská medaile a medaile
akademick˘ch hodnostáfiÛ. Insignie se pouÏívají pfii

akademick˘ch obfiadech a jin˘ch slavnostních aktech
univerzity a fakult. PouÏívat akademické insignie je
v˘luãn˘m právem vysok˘ch ‰kol.
Akademická práva
Mezi akademická práva a svobody patfií zejména
svoboda vûdy, v˘zkumu a zvefiejÀování v˘sledkÛ, svo-
boda v˘uky, právo volit zastupitelské akademické
orgány a právo pouÏívat akademické insignie
a konat obfiady. Akademická práva a svobody jsou
zaruãeny zákonem.
Akademick˘ obfiad
Akademick˘ obfiad je slavnostní akt, konan˘ na pÛdû
vysoké ‰koly. Vystupují pfii nûm akademiãtí funkcio-

náfii, úãastní se ho ãlenové akademické obce. Mezi
akademické obfiady patfií mimo jiné imatrikulace
a promoce. Konat akademické obfiady je v˘luãn˘m
právem vysok˘ch ‰kol.
Akademick˘ rok
Akademick˘ rok má podle zákona dvanáct kalen-
dáfiních mûsícÛ a je rozdûlen do dvou semestrÛ (zim-
ního a letního). KaÏd˘ semestr nebo roãník se skládá
z období pfiedná‰ek, zkou‰ek a prázdnin.
Akademick˘ senát fakulty
Akademick˘ senát fakulty je jejím nejvy‰‰ím samo-
správn˘m zastupitelsk˘m akademick˘m orgánem.
Má podle zákona nejménû devût ãlenÛ, z toho

SLOVNÍâEK NùKTER¯CH ZÁKLADNÍCH
POJMÒ 
Následující seznam termínÛ pouÏívan˘ch na akademické pÛdû osvûtlí jejich v˘znam a naznaãí vzájemné 
souvislosti. Pojmy oznaãené * jsou specifické pro Univerzitu Karlovu.
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nejménû jednu tfietinu a nejv˘‰e jednu polovinu tvofií
studenti. âleny akademického senátu fakulty volí ze
sv˘ch fiad ãlenové akademické obce fakulty v pfií-
m˘ch volbách s tajn˘m hlasováním.
Akademick˘ senát vefiejné vysoké ‰koly
Akademick˘ senát vefiejné vysoké ‰koly je jejím nejvy‰-
‰ím samosprávn˘m zastupitelsk˘m akademick˘m
orgánem. Má podle zákona nejménû jedenáct ãlenÛ,
z toho nejménû jednu tfietinu a nejv˘‰e jednu polovinu
tvofií studenti. âleny akademického senátu vefiejné
vysoké ‰koly volí ze sv˘ch fiad ãlenové akademické
obce vefiejné vysoké ‰koly v pfiím˘ch a tajn˘ch volbách.
Akademick˘ titul
Akademick˘ titul se udûluje po absolvování pfiíslu‰-
ného studijního programu, popfi. státní rigorózní
zkou‰ky, která není souãástí studia.
Akademiãtí pracovníci
Akademick˘mi pracovníky jsou zamûstnanci vysoké
‰koly vykonávající jak pedagogickou ãinnost, tak
vûdeckou, v˘zkumnou, v˘vojovou, umûleckou nebo
dal‰í tvÛrãí ãinnost. Akademick˘mi pracovníky jsou
profesofii, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektofii
a dále vûdeãtí, v˘zkumní a v˘vojoví pracovníci podíle-
jící se na pedagogické ãinnosti.
Akreditace
Akreditace pfiedstavuje specifickou formu udûlení
oprávnûní uskuteãÀovat studijní program nebo habi-
litaãní fiízení anebo fiízení ke jmenování profesorem.
Akreditaci udûluje M·MT; pfiedpokladem jeho klad-
ného rozhodnutí je souhlasné stanovisko Akreditaãní
komise.
Akreditaãní komise
Akreditaãní komise jmenovaná vládou âR peãuje
o kvalitu vysoko‰kolského vzdûlávání a posuzuje
vzdûlávací, vûdeckou a dal‰í ãinnost vysok˘ch ‰kol.
Akreditaãní komise vydává stanoviska zejména
k Ïádostem o akreditaci studijních programÛ nebo
oborÛ habilitaãního a jmenovacího fiízení a k udûlení
státního souhlasu pro vznik soukromé vysoké ‰koly.
Bakaláfiská práce
Bakaláfiská práce je práce, kterou student bakaláfi-
ského studijního programu samostatnû vypracovává
pod vedením urãeného vedoucího (odborníka
v daném oboru).Obhajoba bakaláfiské práce je zpra-
vidla souãástí státní závûreãné zkou‰ky.
Bakaláfisk˘ studijní program
Bakaláfisk˘ studijní program je zamûfien pfiedev‰ím
na získávání praktick˘ch poznatkÛ potfiebn˘ch
k v˘konu povolání. AbsolventÛm studia se udûluje
akademick˘ titul „bakaláfi“.
CeloÏivotní vzdûlávání
Studium celoÏivotního vzdûlávání, které je buì orien-
tované na v˘kon povolání, nebo zájmové, je organi-
zováno vysokou ‰kolou (nebo její souãástí), mÛÏe b˘t
zpoplatnûno a po jeho úspû‰ném absolvování je
posluchaãi vystaveno osvûdãení. Úãastníci celoÏivot-
ního vzdûlávání nejsou studenty. CeloÏivotní vzdûlá-
vání se standardnû uskuteãÀuje mimo rámec
studijních programÛ.

âeská konference rektorÛ
âeská konference rektorÛ je orgánem reprezentace
vefiejn˘ch, státních a soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol.
Zaji‰Èuje jejich spoleãn˘ postup v zásadních záleÏitos-
tech t˘kajících se rozvoje vzdûlanosti, vûdy, v˘zkumu
a tvÛrãí ãinnosti. âleny jsou rektofii vysok˘ch ‰kol.
Dûkan
Dûkan stojí v ãele fakulty a fiídí ji. Do své funkce je
jmenován rektorem na návrh akademického senátu
fakulty; tûmto orgánÛm je také z v˘konu své funkce
odpovûdn .̆
Diplomová práce
Diplomová práce je samostatná práce, kterou stu-
dent magisterského studijního programu vypraco-
vává pod vedením pfiíslu‰ného vedoucího (odborníka
v daném oboru). Obhajoba diplomové práce je sou-
ãástí státní závûreãné zkou‰ky.
Disciplinární komise
Disciplinární komise projednává disciplinární pfie-
stupky studentÛ vysoké ‰koly a pfiedkládá návrhy na
rozhodnutí; uloÏen˘ trest nemÛÏe b˘t pfiísnûj‰í neÏ
ten, kter˘ navrhla disciplinární komise. Polovinu ãlenÛ
disciplinární komise tvofií studenti. Disciplinární
komise vefiejné vysoké ‰koly projednává disciplinární
pfiestupky studentÛ vefiejné vysoké ‰koly, pokud
nejsou zapsáni na Ïádné z jejích fakult, a pfiedkládá
návrh na rozhodnutí rektorovi. Na UK není tato
komise zfiízena. Disciplinární komise fakulty projed-
nává disciplinární pfiestupky studentÛ zapsan˘ch na
fakultû a pfiedkládá návrh na rozhodnutí dûkanovi.
Tato komise se zfiizuje povinnû na v‰ech fakultách.
Disciplinární pfiestupek
Disciplinárním pfiestupkem je zavinûné poru‰ení
povinností stanoven˘ch právními pfiedpisy nebo vnitfi-
ními pfiedpisy vysoké ‰koly, fakult nebo jejích dal‰ích
souãástí. Sankcí za disciplinární pfiestupek je napo-
menutí, podmínûné vylouãení ze studia nebo vylou-
ãení ze studia.
Disertaãní práce
Disertaãní práce je vûdecká práce,kterou vypracovává
student doktorského studijního programu pod vede-
ním pfiíslu‰ného ‰kolitele (odborníka v daném oboru).
Disertaãní práce musí obsahovat pÛvodní a uvefiej-
nûné v˘sledky nebo v˘sledky pfiijaté k uvefiejnûní.
Dlouhodob˘ zámûr
Dlouhodob˘ zámûr vzdûlávací, vûdecké a dal‰ích ãin-
ností je základním programov˘m dokumentem
vysoké ‰koly nebo fakulty.
Doktorsk˘ studijní program
Doktorsk˘ studijní program je zamûfien na vûdecké
bádání a samostatnou tvÛrãí ãi teoretickou ãinnost.
Podmínkou studia v doktorském studijním programu
je absolvování studijního programu magisterského.
AbsolventÛm studia se udûluje akademick˘ titul
„doktor“, v oblasti teologie „doktor teologie“.
DoplÀková ãinnost vefiejné vysoké ‰koly
DoplÀková ãinnost vefiejné vysoké ‰koly spoãívá
v obvykle úplatném v˘konu ãinností navazujících na
její základní ãinnosti, popfi. jde o ãinnost slouÏící

k úãinnûj‰ímu vyuÏití lidsk˘ch zdrojÛ a majetku.
DoplÀková ãinnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah
a dostupnost základní ãinnosti.
Ediãní rada*
Ediãní rada je poradním orgánem rektora UK v otáz-
kách t˘kajících se ãinnosti a hospodafiení univerzit-
ního nakladatelství Karolinum a v otázce ediãního
plánu tohoto nakladatelství.
Fakulta
Fakulta je souãást univerzitní vysoké ‰koly, která
uskuteãÀuje nejménû jeden akreditovan˘ studijní
program a vykonává vûdeckou, v˘zkumnou, v˘vojo-
vou, umûleckou nebo dal‰í tvÛrãí ãinnost.
Forma studia
Forma studia vyjadfiuje, zda jde o studium prezenãní,
distanãní nebo o jejich kombinaci. Pfii prezenãní
formû studia se student osobnû úãastní v‰ech forem
v˘uky (napfi. pfiedná‰ek a semináfiÛ), které se konají
podle pravidelného rozvrhu a bûhem nichÏ má stu-
dent moÏnost pfiímo získávat potfiebné poznatky. Pfii
distanãní formû studia probíhá studium multimedi-
ální formou v˘uky a uãitelé jsou bûhem studia trvale
nebo pfieváÏnû oddûleni od studentÛ. Pfii kombino-
vané formû studia probíhá studium formou, v níÏ se
uplatÀují principy prezenãního i distanãního studia.
Garant studijního programu*
Garant studijního programu koordinuje jeho obsaho-
vou pfiípravu a vyhodnocování a pfiipravuje návrhy
studijních plánÛ.
Grantová agentura UK*
Jako Grantová agentura UK (GA UK) se oznaãuje
systém vnitfiního grantového financování na UK. GA
UK poskytuje finanãní podporu (granty) studentÛm
doktorsk˘ch, popfi. magistersk˘ch studijních pro-
gramÛ, ktefií jsou zapsáni na UK.
Grantová rada*
Grantová rada je poradním orgánem rektora UK pro
rozdûlování prostfiedkÛ vyãlenûn˘ch pro vnitfiní gran-
tov˘ systém univerzity.
Grémium pfiedsedÛ kolejních rad*
Grémium pfiedsedÛ kolejních rad reprezentuje studenty
ubytované v kolejích UK ve vûcech,které se t˘kají kolejí.
âleny grémia jsou pfiedsedové kolejních rad a pfiedseda
Sociální komise Akademického senátu UK.
Habilitaãní fiízení
Habilitaãní fiízení je postup, na jehoÏ základû jme-
nuje rektor uchazeãe docentem pro urãit˘ obor.
Návrh na jmenování podává rektorovi pfiíslu‰ná
vûdecká rada fakulty.
Historická komise*
Historická komise je poradním orgánem rektora UK
v otázkách univerzitních tradic a památkové péãe.
Imatrikulace
Imatrikulace je slavnostní sloÏení akademického
slibu, konané pfii zahájení studia na vysoké ‰kole.
Kancléfi*
Kancléfi fiídí ãinnost kanceláfie rektora a vykonává
dal‰í ãinnosti dle povûfiení rektorem. Je jmenován rek-
torem; jemu je také odpovûdn˘ z v˘konu své funkce.
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Karolinum*
Univerzita Karlova uÏívá budovu Karolina, která je
národní kulturní památkou, pfiedev‰ím jako sídlo
sv˘ch orgánÛ a ke konání akademick˘ch obfiadÛ.
Katedra
Katedry jsou vûdecko-pedagogick˘mi pracovi‰ti zfii-
zovan˘mi na fakultû.
Kolegium dûkana
Kolegium dûkana je nejuÏ‰ím poradním orgánem
dûkana. âleny kolegia dûkana jsou zpravidla prodû-
kani a tajemník.
Kolegium rektora
Kolegium rektora je nejuÏ‰ím poradním orgánem
rektora. âleny kolegia rektora UK jsou prorektofii,
kvestor a kancléfi.
Kolej
Kolej je ubytovací zafiízení urãené pfiedev‰ím pro stu-
denty.
Kolejní rada*
Kolejní rada je samosprávn˘m orgánem studentÛ
ubytovan˘ch na urãité koleji UK. âlenové kolejní rady
jsou voleni studenty ubytovan˘mi na dané koleji v pfií-
m˘ch a tajn˘ch volbách.
Komise Akademického senátu Univerzity
Karlovy v Praze*
Komise jsou poradní a kontrolní orgány AS UK v jed-
notliv˘ch oblastech jeho pÛsobnosti. Usnesení komisí
slouÏí jako podklad pro jednání pléna senátu. Statut
UK ukládá povinné zfiízení komise ekonomické, legi-
slativní, sociální a studijní.
Kredit
Kredit je jednotka urãující pracovní zátûÏ spojenou se
studiem daného pfiedmûtu na vysoké ‰kole, resp.
fakultû. KaÏdému pfiedmûtu je studijním plánem pfii-
fiazen urãit˘ celoãíseln˘ poãet kreditÛ vyjadfiující
pomûr mnoÏství práce studenta spojené s absolvo-
váním tohoto pfiedmûtu vÛãi celkovému objemu
práce spojené s absolvováním v‰ech pfiedmûtÛ dopo-
ruãen˘ch studijním plánem pro dan˘ semestr. Poãet
kreditÛ není závisl˘ na kvalitû absolvování daného
pfiedmûtu. Celková zátûÏ spojená s absolvováním
jednoho semestru má odpovídat tfiiceti kreditÛm.
Kvestor
Kvestor je orgánem vefiejné vysoké ‰koly. ¤ídí hospo-
dafiení a vnitfiní správu vefiejné vysoké ‰koly a vystu-
puje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatfiením
rektora. Kvestor je jmenován rektorem; tomu je také
z v˘konu své funkce odpovûdn .̆
Magistersk˘ studijní program
Magistersk˘ studijní program je zamûfien na získání
teoretick˘ch poznatkÛ zaloÏen˘ch na soudobém
stavu vûdeckého poznání, v˘zkumu a v˘voje, na
zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností
k tvÛrãí ãinnosti; v oblasti umûní je zamûfien na
nároãnou umûleckou pfiípravu a rozvíjení talentu.
Magistersk˘ studijní program obvykle navazuje na
bakaláfisk˘ studijní program. AbsolventÛm studia se
udûluje akademick˘ titul, na UK je to „magistr“
a v oblasti lékafiství „doktor medicíny“.

Matrika studentÛ
Matrika studentÛ, kterou vede vysoká ‰kola, slouÏí
k evidenci o studentech a k dal‰ím úãelÛm.Do matriky
studentÛ se zapisují údaje t˘kající se osoby studenta
a údaje související s jeho studiem na vysoké ‰kole.
Menza 
Menza je zafiízením pro stravování studentÛ
a zamûstnancÛ vysoké ‰koly.
M·MT
Ministerstvo ‰kolství,mládeÏe a tûlov˘chovy je ústfied-
ním správním úfiadem, do jehoÏ pÛsobnosti spadá
kromû jiného oblast vysokého ‰kolství. Do ãinnosti
vefiejné vysoké ‰koly mÛÏe zasahovat jen na základû
a v mezích zákona a zpÛsobem zákonem stanove-
n˘m.
Oborová rada
Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktor-
ském studijním programu a koordinuje jeho obsaho-
vou pfiípravu a uskuteãÀování.
Opatfiení 
Jako opatfiení se oznaãují pfiedpisy vydávané mono-
kratick˘mi orgány vysoké ‰koly nebo jejích souãástí.
Opatfieními se zpravidla konkretizují vnitfiní pfiedpisy
vysoké ‰koly nebo její souãásti; s nimi musí b˘t opa-
tfiení v souladu. Na UK jde zejména o opatfiení rek-
tora a opatfiení dûkana.
Orgány fakulty
Samosprávn˘mi orgány fakulty jsou akademick˘
senát, dûkan, vûdecká rada a disciplinární komise.
Dal‰ím orgánem fakulty je tajemník.
Orgány vefiejné vysoké ‰koly
Samosprávn˘mi orgány vefiejné vysoké ‰koly jsou
akademick˘ senát, rektor, vûdecká rada, popfiípadû
disciplinární komise (na UK není ustavena, vzhledem
k tomu, Ïe v‰ichni studenti jsou zapsáni ke studiu na
fakultách). Dal‰ími orgány vefiejné vysoké ‰koly jsou
správní rada a kvestor.
Poplatky spojené se studiem
Poplatky jsou ze zákona povinni hradit studenti stu-
dující v cizojazyãn˘ch studijních programech a dále
za urãit˘ch okolností (pfiekroãení délky bezplatného
studia, studium v dal‰ím studijním programu) stu-
denti bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studijních pro-
gramÛ. Dal‰ím poplatkem je poplatek za pfiijímací
fiízení.
Poradní orgány rektora
Poradní orgány jsou rektorovi nápomocny pfii fie‰ení
záleÏitostí souvisejících s ãinností a provozem vysoké
‰koly. Poradními orgány rektora UK jsou kolegium
rektora, roz‰ífiené kolegium rektora a dále pak
Historická komise, Ediãní rada a Grantová rada.
Prodûkan
Prodûkan je dûkanem povûfien urãit˘m úsekem ãin-
nosti, na nûmÏ ho zastupuje; dûkan prodûkana po
vyjádfiení akademického senátu fakulty jmenuje
a odvolává.
Promoce
Promocí se rozumí slavnostní slib a pfievzetí bakaláfi-
ského, magisterského nebo doktorského diplomu.

Prorektor
Prorektor je rektorem povûfien urãit˘m úsekem ãin-
nosti, na nûmÏ ho zastupuje; rektor jej také po vyjá-
dfiení akademického senátu vefiejné vysoké ‰koly
jmenuje a odvolává.
PrÛkaz studenta
PrÛkaz studenta je doklad, kter˘ student obdrÏí po
zápisu do studia.
Pfiedsednictvo Akademického senátu
Univerzity Karlovy v Praze*
Pfiedsednictvo je orgánem AS UK, kter˘ pfiedev‰ím
pfiipravuje jeho plenární zasedání. Na období prázd-
nin mÛÏe b˘t senátem povûfieno usná‰et se na vyjá-
dfieních senátu.
Pfiijetí ke studiu
Ke studiu je pfiijat uchazeã, kter˘ splnil podmínky pfii-
jetí ke studiu stanovené zákonem, popfi. vysokou ‰ko-
lou nebo fakultou. O pfiijetí ke studiu rozhoduje
dûkan (popfi. rektor).
Pfiijímací zkou‰ka
Pfiijímací zkou‰kou se ovûfiuje splnûní podmínek pfii-
jetí ke studiu stanoven˘ch vysokou ‰kolou (fakultou).
Rada vysok˘ch ‰kol
Rada vysok˘ch ‰kol je orgánem reprezentace vefiej-
n˘ch, státních a soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol.Zab˘vá se
zásadními vûcmi, které se dot˘kají vysok˘ch ‰kol.
âleny jsou zástupci vysok˘ch ‰kol a fakult delegovaní
jejich zastupitelsk˘mi akademick˘mi orgány.
Rektor
Rektor stojí v ãele vefiejné vysoké ‰koly a fiídí ji.Do své
funkce je jmenován prezidentem republiky na návrh
akademického senátu vefiejné vysoké ‰koly; tomu je
také z v˘konu své funkce odpovûdn .̆
Rozpoãet vefiejné vysoké ‰koly
Vefiejná vysoká ‰kola hospodafií podle kaÏdoroãnû
sestavovaného nedeficitního rozpoãtu schvalovaného
akademick˘m senátem vefiejné vysoké ‰koly.
Roz‰ífiené kolegium rektora*
Roz‰ífiené kolegium rektora UK je poradním orgá-
nem rektora v fie‰ení otázek t˘kajících se univerzity,
fakult a dal‰ích souãástí. V tomto kolegiu jsou zastou-
peni ãlenové kolegia rektora, dûkani fakult a fieditelé
dal‰ích souãástí univerzity.
¤ízení ke jmenování profesorem
¤ízení ke jmenování profesorem je fiízení, na jehoÏ
základû jmenuje prezident republiky uchazeãe pro-
fesorem pro urãit˘ obor. Návrh na jmenování podává
prezidentovi republiky vûdecká rada vysoké ‰koly.
Souãásti vysoké ‰koly
Vysoká ‰kola se mÛÏe ãlenit na souãásti. Souãástmi
univerzitní vysoké ‰koly jsou fakulty a dal‰í souãásti,
zejména vysoko‰kolské ústavy, jiná vûdecká
a v˘zkumná pracovi‰tû, ale také napfi. úãelová zafií-
zení pro ubytování a stravování ãlenÛ akademické
obce. Dal‰í souãásti fiídí jejich fieditelé. Neuniverzitní
vysoká ‰kola se nemÛÏe ãlenit na fakulty.
Správní rada
Správní rada je orgánem vefiejné vysoké ‰koly, kter˘
dbá na uplatnûní vefiejného zájmu v ãinnosti vefiejné
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vysoké ‰koly a na fiádné hospodafiení s jejím majet-
kem. PÛsobnost správní rady spoãívá zejména ve
vydávání souhlasu se zásadními majetkoprávními
úkony.
Státní doktorská zkou‰ka
Státní doktorská zkou‰ka je zkou‰ka, kterou se, spo-
leãnû s obhajobou disertaãní práce, ukonãuje doktor-
sk˘ studijní program.
Státní rigorózní zkou‰ka
Rigorózní zkou‰ka je taková státní zkou‰ka, která
není souãástí studia a po jejímÏ vykonání se uchazeãi
udûluje tzv. „mal˘ doktorát“ (napfi. akademick˘ titul
„PhDr.“ nebo „RNDr“). Rigorózní zkou‰ku mohou
konat absolventi magistersk˘ch studijních programÛ,
ktefií získali akademick˘ titul „magistr“. V oblasti
lékafiství a veterinárního lékafiství a hygieny se stu-
dium fiádnû ukonãuje státní rigorózní zkou‰kou.
Státní (závûreãná) zkou‰ka
Státní (závûreãná) zkou‰ka je zkou‰ka, kterou se
fiádnû ukonãuje studium v bakaláfiském a v magis-
terském studijním programu (vyjma studia v magis-
terském studijním programu v oblasti lékafiství,
veterinárního lékafiství a hygieny).
Stipendium
Stipendium je finanãní ãástka, kterou vysoká ‰kola
(popfi. fakulta) pfiiznává sv˘m studentÛm podle sti-
pendijního fiádu.
Stipendium doktorandské
Doktorandské stipendium je stipendium, které pfií-
slu‰í studentÛm doktorsk˘ch studijních programÛ
studujícím v prezenãní formû studia.
Stipendium na podporu ubytování (ubyto-
vací stipendium)
Ubytovací stipendium slouÏí jako pfiíspûvek na ãás-
teãnou úhradu nákladÛ na ubytování. Je poskytováno
studentÛm, ktefií splnili podmínky stanovené vysokou
‰kolou.
Stipendium sociální
Sociální stipendium pfiíslu‰í podle zákona studentÛm,
ktefií jsou v tíÏivé sociální situaci a pobírají urãité soci-
ální dávky.
Stipendium za vynikající studijní v˘sledky
(prospûchové stipendium)
Na prospûchové stipendium mají nárok studenti
bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studijních programÛ,
ktefií dosahují vynikajících studijních v˘sledkÛ podle
pravidel uveden˘ch ve stipendijním fiádu.
Studenti vysoké ‰koly
Uchazeã se stává studentem dnem zápisu do studia
na vysoké ‰kole. Osoba pfiestává b˘t studentem
dnem ukonãení studia nebo po dobu pfieru‰ení stu-
dia. Student má práva a povinnosti vypl˘vající ze
zákona a vnitfiních pfiedpisÛ vysoké ‰koly.
Studijní program
Studium se uskuteãÀuje v rámci akreditovaného stu-
dijního programu a jeho absolvováním se získává
vysoko‰kolské vzdûlání. Studijní program mÛÏe b˘t
bakaláfisk ,̆ magistersk˘ nebo doktorsk .̆ Studijní pro-
gram se mÛÏe ãlenit na studijní obory.

·kolní rok*
·kolní rok je ta ãást akademického roku, ve které
probíhají pfiedná‰ky a zkou‰ky.
Tajemník
Tajemník je orgánem fakulty. ¤ídí hospodafiení
a vnitfiní správu fakulty v rozsahu stanoveném
opatfiením dûkana.Tajemník je jmenován dûkanem;
tomu je také z v˘konu své funkce odpovûdn .̆
Talár
Talár je slavnostní odûv, kter˘ jsou pfii stanoven˘ch
pfiíleÏitostech (zejména imatrikulacích a promo-
cích) oprávnûny uÏívat urãité osoby (napfi. rektor
nebo dûkani).
Ukonãení studia
Studium se fiádnû ukonãuje absolvováním studia
v pfiíslu‰ném studijním programu. Jin˘m zpÛsobem
se studium ukonãuje nesplnûním poÏadavkÛ vypl˘-
vajících ze studijního programu nebo vylouãením ze
studia anebo jeho zanecháním, popfi. ztrátou akre-
ditace studijního programu.
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova v Praze je nejstar‰í ãeskou vysokou
‰kolou.Univerzita Karlova je univerzitní vefiejnou vyso-
kou ‰kolu, která se ãlení na 17 fakult (14 v Praze,
2 v Hradci Králové a 1 v Plzni) a na dal‰í souãásti.
Úfiední deska
Vysoká ‰kola a její souãásti mají svoji úfiední desku.
Na úfiední desce se vyvû‰ují písemnosti t˘kající se
vysoké ‰koly (resp. její souãásti), o kter˘ch tak sta-
noví zákon, vnitfiní pfiedpis anebo pfiíslu‰n˘ orgán
vysoké ‰koly nebo její souãásti.
Vûdecká rada fakulty
Vûdecká rada (umûlecká rada) je samosprávn˘m
akademick˘m orgánem s pÛsobností zejména
v oblasti vûdecké, v˘zkumné a dal‰í tvÛrãí ãinnosti
fakulty. Pfiedsedou vûdecké rady je dûkan, kter˘
jmenuje se souhlasem akademického senátu
fakulty dal‰í ãleny.
Vûdecká rada vefiejné vysoké ‰koly
Vûdecká rada (umûlecká rada, popfi. na neuniver-
zitní vysoké ‰kole akademická rada) je samospráv-
n˘m akademick˘m orgánem s pÛsobností zejména
v oblasti vûdecké, v˘zkumné a dal‰í tvÛrãí ãinnosti
vefiejné vysoké ‰koly. Pfiedsedou vûdecké rady je rek-
tor, kter˘ jmenuje se souhlasem akademického
senátu vefiejné vysoké ‰koly dal‰í ãleny.
Vnitfiní pfiedpisy fakulty
Vnitfiní pfiedpisy fakulty upravují záleÏitosti fakulty
spadající do její samosprávné pÛsobnosti a její vztah
k vefiejné vysoké ‰kole (pokud nejsou upraveny
zákonem).Vnitfiní pfiedpisy fakult schvaluje na návrh
akademického senátu fakulty akademick˘ senát
vefiejné vysoké ‰koly.Vnitfiní pfiedpisy fakulty musí b˘t
v souladu s vnitfiními pfiedpisy vefiejné vysoké ‰koly.
Základním vnitfiním pfiedpisem fakulty je její statut.
Vnitfiní pfiedpisy vefiejné vysoké ‰koly
Vnitfiní pfiedpisy vefiejné vysoké ‰koly upravují její
organizaci a ãinnost, jakoÏ i postavení ãlenÛ akade-
mické obce. Úprava vlastních záleÏitostí pomocí

vnitfiních pfiedpisÛ je projevem práva vefiejn˘ch
vysok˘ch ‰kol na samosprávu; vnitfiní pfiedpisy jsou
schvalovány akademick˘m senátem vefiejné vysoké
‰koly. Základním vnitfiním pfiedpisem vefiejné vysoké
‰koly je její statut.
V˘kaz o studiu
V˘kaz o studiu (tzv. index) je doklad, do nûhoÏ se
zapisují zejména studijní pfiedmûty a jejich klasifi-
kace.
Vysoká ‰kola
Vysoké ‰koly jsou nejvy‰‰ím ãlánkem vzdûlávací sou-
stavy.Vysoká ‰kola uskuteãÀuje akreditované studijní
programy a programy celoÏivotního vzdûlávání.
Vysoká ‰kola je univerzitní nebo neuniverzitní.Dal‰ím
ãlenûním vysok˘ch ‰kol je jejich dûlení na vefiejné,
soukromé a státní. Pouze vysoké ‰koly mohou ve
svém názvu pouÏít oznaãení „vysoká ‰kola“.
Vysoká ‰kola neuniverzitní
Vysoká ‰kola neuniverzitní uskuteãÀuje zejména
bakaláfiské studijní programy. MÛÏe téÏ uskuteãÀo-
vat magisterské studijní programy, ale nikoli studijní
programy doktorské.Vysoká ‰kola neuniverzitní se
neãlení na fakulty.
Vysoká ‰kola univerzitní (univerzita)
Vysoká ‰kola univerzitní mÛÏe uskuteãÀovat
v‰echny typy studijních programÛ (tj. bakaláfisk ,̆
magistersk˘ i doktorsk˘). Pouze univerzitní vysoké
‰koly mohou (ale nemusí) ve svém názvu pouÏít
oznaãení „univerzita“.
Vysoká ‰kola soukromá
Soukromá vysoká ‰kola je právnická osoba, které
M·MT udûlilo oprávnûní (ve formû státního sou-
hlasu) pÛsobit jako soukromá vysoká ‰kola. Studium
na soukrom˘ch vysok˘ch ‰kolách mÛÏe b˘t zpoplat-
nûno; úprava samosprávn˘ch a dal‰ích orgánÛ je
ponechána úpravû jejími vnitfiními pfiedpisy.
Vysoká ‰kola státní
Státní vysoká ‰kola je vojenská nebo policejní. Tyto
vysoké ‰koly vzdûlávají odborníky zejména pro
ozbrojené síly a pro ozbrojené sbory.
Vysoká ‰kola vefiejná
Vefiejná vysoká ‰kola je vefiejnoprávní korporací,
která se zfiizuje a zru‰uje zákonem. Zákon vefiejné
vysoké ‰kole zaruãuje právo na samosprávu; státní
orgány mohou zasahovat do ãinnosti vefiejné vysoké
‰koly jen na základû a v mezích zákona a zpÛso-
bem zákonem stanoven˘m.
Vysoko‰kolsk˘ diplom
Vysoko‰kolsk˘ diplom je dokladem o absolvování
urãitého studijního programu v pfiíslu‰ném studijním
oboru.Vysoko‰kolsk˘ diplom je vefiejnou listinou.
Zápis do studia
Sdûlením rozhodnutí o pfiijetí ke studiu vzniká
uchazeãi právo na zápis do studia.Zápis je zároveÀ
nutnou podmínkou pro to, aby se uchazeã stal stu-
dentem (ãlenem akademické obce).

Slovníãek vznikl ve spolupráci 

s Oldfiichem ¤eháãkem, ãlenem AS UK.
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1) První univerzita svûta byla zaloÏena
roku 1088 v Itálii. Které ze staroslavn˘ch
italsk˘ch vysok˘ch uãení je to úplnû nej-
star‰í? 

a) Vicenza
b) Padova
c) Siena
d) Bologna

2)Vzdûlan˘ císafi Karel IV. se rozhodl zalo-
Ïit univerzitu v Praze hned roku 1346, kdy
stanul na trÛnech fií‰e fiímské i ãeského
království. Nejprve v‰ak musel poÏádat
o svolení tehdej‰ího papeÏe, kter˘ byl
dfiíve, je‰tû jako kardinál, vychovatelem
malého Karla IV. Jak se tento papeÏ jmeno-
val? Malá nápovûda: právû on pov˘‰il roku
1344 praÏské biskupství na arcibiskupství...

a) Kliment VI.
b) Martin V.
c) Jan XXIII.
d) Benedikt XIII.

3) Zakládací listina Univerzity Karlovy
latinsky hovofií o univerzitû jako o dal‰í
ozdobû âeského království. Jak˘m datem
je tato listina opatfiena?

a) 2. dubna 1389
b) 2. dubna 1349
c) 7. dubna 1348
d) 1. ledna 1346

4)V tomto ãísle FORA zaujímá velk˘ pro-
stor fotografická reportáÏ o studentsk˘ch
demonstracích ze 17. listopadu 1939. Jak˘
mûly nepokoje dopad na provoz praÏské
univerzity?

a) díkybohu Ïádn ,̆ zÛstala i nadále
zcela autonomní

b) katastrofální – byla spolu s ostat-
ními ãesk˘mi vysok˘mi ‰kolami
uzavfiena

c) zatímco ostatní V· dále fungovaly,
rektorát UK byl vypálen

5) Po druhé svûtové válce vstoupil v plat-
nost nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon, jenÏ
z ãeskoslovenského terciárního ‰kolství
odstranil korporativistické a autonomní
prvky z druhé poloviny 19. století
a vysoké ‰koly úplnû podfiídil státnímu
fiízení a dohledu.Tato právní norma pod-
mínila v˘voj na‰eho vysokého ‰kolství aÏ
do roku 1990. Z kterého roku zákon
pochází?

a) 1946
b) 1948
c) 1950
d) 1967

6) Dne‰ní Univerzitu Karlovu po vzniku
nejmlad‰í Fakulty humanitních studií
v roce 2000 tvofií 17 fakult. Kolik z nich
sídlí mimo Prahu?

Milí ãtenáfii,
toto ãíslo FORA je vûnováno legislativû, a proto kliãky paragrafÛ, stanovy, zákoníky a zakládací listiny neopustíme
ani v kvízu. Zkuste si prokliãkovat legislativní slalom, a pokud si nebudete jisti sv˘mi odpovûìmi, ovûfite si je 
– následují po poslední otázce.
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a) 2
b) 3
c) Ïádná – Univerzita Karlova 

samozfiejmû patfií jen Praze!
d) jen Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové - 1

7) Nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon z roku
1990 obnovil univerzitní autonomii
a svobodu bádání a v˘uky. Hned rok nato
byla nûkdej‰í teologická fakulta rozdûlena
na stávajících nûkolik fakult, které jsou od
té doby nedílnou souãástí univerzity.
Kolik má UK teologick˘ch fakult a jak se
jmenují?

a) jsou tfii – Katolická teologická
fakulta, Husitská teologická fakulta
a Evangelická teologická fakulta

b) jsou ãtyfii – Katolická teologická
fakulta, Husitská teologická
fakulta, Evangelická teologická
fakulta a Judaistická teologická
fakulta

c) není Ïádná; v roce 1950 byla 
teologická fakulta oddûlena od UK
a pfiemístûna do Litomûfiic,
kde sídlí dodnes

8) Jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy
zv˘‰ily v tomto akademickém roce sti-
pendia pro své interní doktorandy. Kolik
korun mladí vûdci obdrÏí ve svém prvním,
druhém a tfietím roãníku?

a) rektorát UK urãil minimum 
5500 Kã pro první roãníky 
a 6750 – 10 000 Kã pro druhé
a tfietí roãníky, fakulty si urãují
konkrétní v˘‰i samy

b) 5000 Kã pro první, 6500 pro
druhé a 7500 pro tfietí roãníky

c) pokud nejsou doktorandi zamûst-
nanci univerzity, nedostanou Ïádné
peníze 

9) Kdy nabyla úãinnosti poslední novela
tzv. vysoko‰kolského zákona, podle níÏ se
dnes fiídíme?

a) 1. ledna 2003
b) je‰tû platnosti nenabyla, stále se

o ní diskutuje
c) 1. ledna 2006

10) Pfií‰tí drÏitelé titulÛ JUDr., PhDr.,
RNDr., PharmDr., ThLic. ãi ThDr. budou
platit za rigorózní fiízení, coÏ dfiíve nemu-
seli. Jak˘ obnos se za zkou‰ku platí?

a) za zkou‰ku se neplatí nic, jen za
technické zaji‰tûní zkou‰ky,
a fakulty si urãují v˘‰i poplatku
samy podle sv˘ch nákladÛ na celé
fiízení

b) 5 000 Kã
c) za zkou‰ku se platí pfies 10 000

v závislosti na tom, kolikrát ji 
kandidát musí opakovat

11) Kdy vlastnû byly studijním fiádem
tyto rigorózní a státní závûreãné zkou‰ky
na Univerzitû Karlovû zavedeny?

a) po Sametové revoluci 1989,
abychom se pfiizpÛsobili zahraniãí

b) hned po zákonû o organizaci 
univerzit, tedy v roce 1850

c) nikdy – rigorózní proces je 
postaven mimo legislativu

12) Která fakulta a obor UK má dnes 
nejvy‰‰í poplatek za pfiekroãení stan-
dardní doby studia nav˘‰ené o jeden rok?

a) 1. lékafiská fakulta a Lékafiská fakulta
v Plzni – obor zubní lékafiství

b) Matematicko-fyzikální fakulta –
obor fyzika

c) Fakulta tûlesné v˘chovy a sportu
– kinantropologie 

d) 2. lékafiská fakulta – v‰eobecné
lékafiství 

Autor: redakce

Správné odpovûdi:1d,2a,3c,4b,5c,6b,7a,
8a,9c,10a,11b,12a – 49 740 korun za rok

Úvod zákona o rozdûlení císafiské a královské Karlo-Ferdinandovy university v Praze, kter˘ vstoupil v platnost 28. února 1882.
< Sbírku zákonÛ a nafiízení pro Karlovu universitu vydala v roce 1927 sama univerzita, tedy její Universitní kanceláfi. 

Sbírka platn˘ch zákonÛ a nafiízení pro rakouské 
univerzity vy‰la ve Vídni roku 1885.
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Îivot univerzity od zaloÏení 
do roku 1620
Stfiedovûká univerzita b˘vá obvykle defi-
nována jako autonomní organizace, vyÀatá
z lokálního (napfi. mûstského) práva
a nadaná urãit˘mi svobodami (privilegii),
udûlen˘mi jí panovníkem a stvrzovan˘mi
(ãi roz‰ifiovan˘mi) jeho nástupci. Nejinak
tomu bylo i v pfiípadû praÏské univerzity.
Klasick˘m dokladem univerzitní autono-
mie je soudní pravomoc tehdej‰ího rek-
tora praÏské univerzity nad ãleny
univerzitní obce (studenty, vyuãujícími
i sluÏebnictvem), a to i v pfiípadech, kdy je
ãlen univerzitní obce ve sporu s jinou oso-
bou stranou Ïalovanou. Odvolání od rek-
torského soudu bylo moÏné pouze
k soudu královskému. Je jasné, Ïe tato
právní samostatnost se neprosazovala
nijak lehce. Roku 1374 se stala pfiedmû-
tem smlouvy mezi univerzitou (resp.
obûma tehdy existujícími univerzitami –
viz níÏe) se Star˘m Mûstem praÏsk˘m, ale
i v následujících letech (a staletích) byly
„kompetenãní spory“ o soudní moc nad
pfiíslu‰níky univerzitní obce bûÏnou sou-
ãástí rektorovy agendy. Ruku v ruce se
soudní pravomocí ‰la samozfiejmû moÏ-
nost udílet tresty. Jak pí‰e Zikmund
Winter, nejãastûj‰ím v˘sledkem soudního
fie‰ení sporu byl smír obou stran ãi
omluva. Pokud takovéto fie‰ení neposta-
ãovalo, byl na fiadû penûÏit˘ trest, univer-
zitní vûzení – zvané dle Zikmunda Wintera
„kurník“ a nacházející se v jakémsi sklípku
ve dvofie Karolina – a koneãnû nejhor‰ím
trestem bylo vylouãení z univerzity. Soudní
pravomoc univerzity nad pfiíslu‰níky uni-
verzitní obce pfiestála i velké zmûny v 17.
století, pouze s tou v˘jimkou, Ïe ji nadále
vykonával tzv. akademick˘ magistrát, slo-
Ïen˘ z rektora a pfiedstavitelÛ fakult, je‰tû
pozdûji pak jeho ãást (tzv. judiciální senát).
Zru‰ena byla jako stfiedovûké reziduum aÏ
v rámci josefínsk˘ch reforem soudní
správy.

Písemn˘mi normami v‰ak byla
od samého poãátku upravo-
vána i organizace vnitfiního
Ïivota univerzity. Jednou ze
základních norem vztahujících
se k vnitfinímu Ïivotu univer-
zity jsou statuta praÏského
arcibiskupa a kancléfie univer-
zity Arno‰ta z Pardubic z roku
1360, která urãují funkci
základních orgánÛ univerzitní
samosprávy (zejména rektora
jakoÏto reprezentanta univer-
zity navenek) a také upravují
vztah mezi právnickou fakul-
tou a zb˘vající ãástí univerzity
– zejména artistickou (filozo-
fickou) fakultou. Jak je zfiejmé
z dal‰ího v˘voje, statuta
zfiejmû dlouhodobé napûtí
mezi fakultami nevyfie‰ila
a v Praze v následujícím
období existovala vedle tzv.
tfiífakultní univerzity (kromû
artistické fakulty zahrnovala
je‰tû fakultu lékafiskou a teologickou)
je‰tû samotná univerzita právnická.To pla-
tilo aÏ do husitsk˘ch válek, kdy zanikly
v‰echny tzv. vy‰‰í fakulty a nadále (aÏ do
17. století) v Praze existovala pouze
fakulta filozofická.
Dal‰ím v˘razn˘m dokumentem, kter˘
ovlivnil nejen vnitfiní Ïivot univerzity, ale
také její postavení v rámci zemû i celé
stfiední Evropy, je znám˘ Kutnohorsk˘
dekret, vydan˘ Václavem IV. roku 1409.
Tento dekret rozhodujícím zpÛsobem
posílil pozici tzv. ãeského národa (pojíma-
ného zemsky) v rámci univerzity na úkor
zbyl˘ch tfií, rovnûÏ regionálnû urãen˘ch
národÛ (bavorského, saského a polského).
Vzniklá situace vedla k obecnû známému
odchodu pfiíslu‰níkÛ ostatních národÛ
z praÏského vysokého uãení na jiné uni-
verzity a k zaloÏení univerzity v Lipsku.
Tyto události pak nastavily trend v˘voje

Karlovy univerzity od uãeneckého centra
evropského v˘znamu k zemské univerzitû,
kter˘ vyvrcholil husitsk˘mi válkami a záni-
kem teologické, právnické a lékafiské
fakulty.

Jezuitská správa a osvícenské
reformy
Do chodu praÏské Alma mater také nevy-
hnutelnû zasáhly události kolem roku
1620. Po poráÏce stavovského povstání se
dokonce uvaÏovalo o zru‰ení univerzity,
ke kterému v‰ak nikdy nedo‰lo. Roku
1622 panovník Ferdinand II. pfiedal vysoké
uãení do správy jezuitského fiádu (jehoÏ
akademie vznikla v Praze záhy po pfií-
chodu fiádu do ãesk˘ch zemí roku 1556)
a po mnoha peripetiích a sporech s praÏ-
sk˘m arcibiskupem Harrachem do‰lo
koneãnû roku 1654 – také pod vlivem stu-
dentské obrany Prahy proti ·védÛm –

PRÁVNÍ NORMY UNIVERZITY KARLOVY 
OD POâÁTKÒ DO ROKU 1989
Jana Ratajová

Obraz císafiovny Marie Terezie zdobí zdivo Císafiského sálu Karolina.
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k definitivnímu slouãení jezuitského uãení
v Klementinu a karolinsk˘ch fakult v jed-
notnou Karlo-Ferdinandovu univerzitu.
V bezprostfiedním jezuitském vlivu poté
nadále setrvávaly filozofická a teologická
fakulta, sídlící v Klementinu (to znamená,
Ïe na nich mohli vyuãovat pouze ãlenové

fiádu), zatímco tzv. svûtské fakulty (práv-
nická a lékafiská), mající svá sídla
v Karolinu, byly otevfiené „civilním“ profe-
sorÛm.Tato dualita Karolina a Klementina
trvala pfies dílãí zmûny a stoupající kritiku
aÏ do nastupujících osvícensk˘ch reforem
a zru‰ení jezuitského fiádu roku 1773.
Osvícenské reformy Marie Terezie
a zejména Josefa II. neznamenaly pouze
omezení vlivu církve, ale pfiedev‰ím vzrÛ-
stající zasahování státní moci do chodu
vysokého uãení. Na univerzitu se poãíná
pohlíÏet pfiedev‰ím jako na souãást státní
správy, jejímÏ úkolem je hlavnû vychovávat
schopné státní úfiedníky. Není proto divu,
Ïe stále stoupá v˘znam právnické fakulty,
která se na vzdûlávání státních úfiedníkÛ
podílela nejvy‰‰í mûrou. Pfiekvapující není
ani tlak na „standardizaci“ v˘uky na vyso-
k˘ch ‰kolách v habsburské monarchii
a snahy o pfiím˘ dohled nad chodem

v˘uky. JiÏ v tereziánské dobû se takov˘m
zásahem státní moci stalo ustanovení tzv.
studijních direktorÛ, tedy zástupcÛ státu
na jednotliv˘ch fakultách.V dobû josefín-
ské pak v˘znamn˘ zásah do univerzitní
autonomie znamenal studijní fiád z roku
1784, ustanovující mj. nûmãinu jako vyuão-

vací fieã (definitivnû tím ustou-
pila do pozadí latina); ãesky se
mûla nadále pfiedná‰et pouze
pastorální teologie a kurzy
porodnictví pro porodní
babiãky. Kromû toho se
zavedly pfiedepsané uãebnice,
zmûnil se celkov˘ obsah studia
i studijní obory a státnímu
zásahu se nevyhnula ani správa
univerzitního majetku.

Reformy 19. století
Podfiízenost vysokého uãení
státní moci se stupÀovala
i v následujícím období,
zejména pak v období pfied-
bfieznovém, kdy byla císafiem
jako hlavní úkol univerzit
pfiímo deklarována v˘chova
státních úfiedníkÛ.Vûdecká ãin-
nost se omezovala na mini-
mum.
Zlomem v tomto trendu je pak
rok 1848. PfiestoÏe podfiízení
univerzity státu (konkrétnû

novû zfiízenému ministerstvu kultu a vyu-
ãování) trvá, získává univerzita vedle cent-
rálního fiízení i v˘znamná samosprávná
oprávnûní a také se univerzitní pÛda chápe
stále více jako centrum vûdeckého Ïivota.
Reformy následující po roce 1848
a pojmenované po ministru Lvu Thunovi
ovlivnily chod univerzity na celou zb˘vající
dobu trvání podunajské monarchie a jejich
vliv byl patrn˘ je‰tû na ‰kolském systému
meziváleãné âeskoslovenské republiky.
První zmûnou byla reforma filozofického
studia: 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 se tím stala fakticky
rovnou ostatním fakultám a jejím hlavním
cílem byla stanovena v˘chova budoucích
stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ. Novou organizaci

univerzity pak zavedl zákon z roku 1849,
kter˘ na její vrchol postavil akademick˘
senát v ãele s rektorem.Vrcholn˘m orgá-
nem fakult se pak stala profesorská kole-
gia, která na jeden rok volila ze svého
stfiedu dûkana.
Zásadním problémem,kter˘ bylo nutné ve
druhé polovinû 19. století fie‰it, byla
otázka jazyková a národnostní. JestliÏe stu-
dijním fiádem z roku 1784 byla zavedena
jako vyuãovací jazyk nûmãina, druhá polo-
vina 19. století byla pfiedev‰ím ve znamení
emancipace ãe‰tiny (a tím i ãeské univer-
zitní vûdy). Formálnû byl princip rovno-
právnosti jazykÛ uznán jiÏ v roce 1848, ale
do jeho uplatnûní v praxi bylo je‰tû
daleko. PoÏadavky na zfiízení profesur
s ãesk˘m vyuãovacím jazykem, adresované
ãeskému zemskému snûmu, byly v ‰edesá-
t˘ch letech témûfi na denním pofiádku.
Aãkoli byl princip rovnosti jazykÛ uznáván
a pfiedná‰ky v ãe‰tinû jiÏ v sedmdesát˘ch
letech 19. století nebyly v˘jimeãné, rigo-
rózní zkou‰ky, habilitace, jednání profesor-
sk˘ch kolegií apod. probíhaly stále pouze
v nûmãinû. Posléze se objevil poÏadavek
zfiízení samostatného ãeského vysokého
uãení, problémem v‰ak bylo zachování
kontinuity. UvaÏovan˘ch variant bylo hned
nûkolik – od zfiízení samostatné ãeské uni-
verzity po pouhé rozdûlení fakult pfii
zachování jednotné univerzity. Nakonec
byla uskuteãnûna varianta uplatnûná jiÏ pfii
obdobn˘ch problémech na technické
vysoké ‰kole: 11. 4. 1881 vydal císafi roz-
hodnutí, podle kterého mûly v Praze
nadále existovat vedle sebe ãeská
a nûmecká vysoká ‰kola, obû pod jménem
Karlo-Ferdinandova univerzita. Po sloÏi-
t˘ch jednáních v parlamentu pak pfiíslu‰n˘
zákon ve‰el v platnost na poãátku roku
1882. A tak nic nebránilo tomu, aby od
zimního semestru 1882/83 mûla Praha
dvû univerzity. Nejdfiíve, jiÏ od zmiÀova-
ného zimního semestru 1882/83, se roz-
dûlily fakulty filozofická a právnická, o rok
pozdûji i fakulta lékafiská; na rozdûlení
fakulty teologické se ãekalo je‰tû témûfi
deset let.

V˘voj univerzity po roce 1918
Ani rozdûlením univerzity v‰ak problém
zcela vyfie‰en nebyl, jak ukázaly události
po roce 1918. Nov˘ univerzitní zákon,

Josef II. v˘raznû posílil vliv státu na v˘voj a kvalitu vysokého uãení.
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schválen˘ Národním shromáÏdûním
v roce 1920 a naz˘van˘ téÏ podle jména
ministra ‰kolství Lex Mare‰, totiÏ ustano-
vil jako jedinou pokraãovatelku Karlovy
(a Karlo-Ferdinandovy) univerzity ãeskou
univerzitu – novû Karlovu univerzitu
v Praze. Nûmecká Karlo-Ferdinandova
univerzita mûla b˘t nadále „pouze“
Nûmeckou univerzitou v Praze.Tato uni-
verzita mûla Karlovû (ãeské) univerzitû
pfiedat mj. peãeti a insignie.Toto rozhod-
nutí bylo nûmeckou stranou pfiijato s vel-
kou nelibostí a po celá dvacátá léta se
táhly spory o vydání ãi nevydání insignií,
ale také o prostory v univerzitních budo-
vách (zejména o budovu Karolina).
Problém oÏivila roku 1930 Ïádost akade-
mického senátu Nûmecké univerzity
o zmûnu zákona v tom smyslu, Ïe
i Nûmecká univerzita je pokraãovatelkou
Karlova vysokého uãení.Tato Ïádost byla
v‰ak – i pfies podporu pfiedních ãesk˘ch
historikÛ Josefa Pekafie a Josefa ·usty –
zamítnuta. Problém vztahu ãeské
a nûmecké univerzity se tak na poãátku
tfiicát˘ch let vyostfiil a zpolitizoval.Vyústil
v tzv. insigniádu, kdyÏ rektor pro akade-

mick˘ rok 1933/34 Karel Domin – mj.
ãlen národní demokracie a pozdûj‰í
poslanec za nacionalisticky orientovanou
stranu Národní sjednocení – zaãal 
v˘raznûji prosazovat snahy o naplnûní 
Lex Mare‰ a zapsání Karolina do pozem-
kov˘ch knih jako v˘luãného majetku
Karlovy univerzity. Dominovy snahy
a pfiedev‰ím koneãné pfiedání insignií,
uskuteãnûné jiÏ za jeho nástupce na pod-
zim 1934, provázela fiada aÏ hystericky
vyznívajících shromáÏdûní a jin˘ch maso-
v˘ch akcí. Ukázalo se, Ïe tuto problema-
tiku nelze redukovat na boj âechÛ
s Nûmci, ale Ïe má svoje místo v kontextu
stfietávání sil levice a krajní pravice a sou-
visí s projevy poãínajícího nûmeckého
i ãeského fa‰ismu. Smutnou dohru mûl
cel˘ spor po uzavfiení ãesk˘ch vysok˘ch
‰kol 17. 11. 1939, kdy Nûmecké univerzitû
pfiipadly nejen insignie, ale i budovy
a vybavení zavfiené Karlovy univerzity.
Roku 1945, po zru‰ení nûmecké a obno-
vení ãeské univerzity, se vrátil Ïivot na
Karlovû univerzitû zdánlivû do star˘ch
kolejí, ale zanedlouho mûlo jiÏ b˘t v‰echno
jinak. Konec ãtyfiicát˘ch let poznamenal

v˘razn˘ vliv studentsk˘ch organizací na
chod univerzity a tzv. provûrky po roce
1948, které vylouãily z univerzity znaãnou
ãást studentÛ.Politické zmûny se podepsaly
i na pedagogick˘ch sborech. Univerzitní
zákony vydané v mezidobí 1948–1989
(první z nich vy‰el roku 1950) zcela mûnily
organizaci univerzitního Ïivota a postupnû
odstraÀovaly ve‰keré zbytky univerzitní
samosprávy. Fakticky v‰ak mûl rozhodující
slovo nejen stát, ale také organizace KSâ –
a to jak fakultní organizace, tak praÏsk˘
mûstsk˘ v˘bor KSâ. Univerzitní zákon
z roku 1980 dokonce umoÏnil jmenování
profesorÛ a docentÛ bez pfiedchozího
fiízení pfied vûdeck˘mi radami fakult. Není
proto divu, Ïe nov˘ univerzitní zákon vy‰el
jiÏ v prvním „popfievratovém“ roce 1990,
ale to uÏ je jiná kapitola.

Autorka ãlánku je historiãka a pÛsobí
v Ústavu dûjin Univerzity Karlovy a v Archivu
Univerzity Karlovy.

Mgr. Jana Ratajová
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Historik a spisovatel Josef ·usta byl v letech 1920–1921 ministrem ‰kolství
v úfiednické vládû Jana âerného.

Karel Domin byl jmenován profesorem botaniky v roce 1916. O osm let pozdûji
zaloÏil Farmaceuticko-botanick˘ ústav UK.
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Proces pfiemûny ãesk˘ch a slovensk˘ch
vysok˘ch ‰kol (dále V·) po pádu komu-
nismu pfiedstavuje nejen v na‰ich, ale
i v evropsk˘ch dûjinách mimofiádnou udá-
lost. Pozoruhodná na nûm není jen jeho
rychlost a promy‰lenost, ale i demokra-
tiãnost, tj. skuteãnost, Ïe se realizoval za
aktivní souãinnosti celé akademické obce
a Ïe zapojil do rozhodování o nejzáklad-
nûj‰ích otázkách pfií‰tího v˘voje nejen
uãitele, ale i studenty. A také Ïe probíhal
ve vûcné a klidné atmosféfie, v otevfiené
diskusi.
Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem se na tûchto
promûnách mohl aktivnû podílet ve
funkci prorektora UK v letech
1990–1994 a posléze rektora v letech
1994–1999 a zakládajícího pfiedsedy Rady
vysok˘ch ‰kol v letech 1990–1993. Právû
v˘kon tûchto funkcí mne vtáhl do fiady
jednání v rámci univerzit i ministerstva,
legislativních komisí a jednání parlamentu.
Tyto zku‰enosti jsou jen podkladem
mého pohledu na události prvního dese-
tiletí po listopadu 1989 a souãasnû mne
pfii formulování závûrÛ nutí k jisté opatr-
nosti, neboÈ nic není pro závûry historika
‰kodlivûj‰í neÏ subjektivní pohled, kter˘
leckdy zkreslí fakta.
Jak napovídá název ãlánku, je obsahem
a cílem mého v˘kladu pfiedev‰ím pro-
mûna právní úpravy postavení ãesk˘ch V·
po roce 1989, která je dÛsledkem pádu
komunistického reÏimu a dÛleÏitou sou-
ãástí budování parlamentní demokracie
v b˘valém âeskoslovensku a v âeské
republice. UváÏíme-li, Ïe právû vysoké
‰koly jsou v‰eobecnû právem povaÏovány
za jeden z nejcitlivûj‰ích ukazatelÛ stavu
spoleãnosti, uváÏíme-li, Ïe právû komunis-
tick˘ reÏim ãinil od samého poãátku dik-
tatury nastolené v únoru 1948 v‰e pro
ideologické i mocenské ovládnutí inteli-
gence a vysokého ‰kolství a jeho vnitfiní
i zahraniãní izolaci, Ïe právû vysoké ‰koly
byly vystaveny brutálnímu útlaku, kter˘

zasáhl jejich vnitfiní struktury, uãitele i stu-
denty, pak mÛÏeme bez nadsázky tento
v˘voj smûrem k demokratizaci povaÏovat
za klíãov˘ pro polistopadové smûfiování
ãeské spoleãnosti.

Právní postavení ãeskoslovensk˘ch
‰kol pfied rokem 1989
Právo b˘val˘ch socialistick˘ch zemí se
pfieváÏnû snaÏilo navenek pÛsobit jako
civilizované, tj. respektující obecné právní
zásady. Byla to aÏ právní praxe a formy
uplatÀování v˘konné moci, které za kuli-
sou formálního práva naplÀovaly jeho
totalitní podobu, poru‰ující principy rov-
nosti, spravedlnosti i legality.
Abychom pochopili povahu nûkdej‰í tzv.
socialistické právní úpravy postavení V·, je
tfieba fiíci nûco o pojmu vysoko‰kolské
autonomie. PovaÏujeme-li autonomii za
právo spoleãenství nebo jednotlivce fie‰it
samostatnû ãi podle vlastních zásad ãi
pfiedpisÛ své záleÏitosti v rámci vût‰ího
celku, kupfi. státu, pak u V· je autonomie
nepochybnû právem na vlastní samo-
správu, právem na vytváfiení vlastních (sta-
tutárních) pfiedpisÛ, právem vylouãit
zasahování státu do této samosprávy.
Takto pojatá autonomie V· se v jejich sta-
letém trvání vyvíjela postupnû a promû-
Àovala se v závislosti na podobû státu
a jeho vládních formách.To, co dnes naz˘-
váme univerzitní svobodou, je právû pfie-
dev‰ím uplatnûní autonomie V· vÛãi státní
moci.
Právní úprava, kterou pfiinesl poslední
z vysoko‰kolsk˘ch zákonÛ v komunistic-
kém âeskoslovensku, zákon ã. 39/1980
Sb., svou skuteãnou povahu niãím neza-
kr˘vala a byla pokraãováním politiky, kte-
rou na V· v âeskoslovensku zahájila KSâ
po roce 1948. Zákon se hlásil k otevfie-
nému diktátu KSâ, k vládnoucí a povinné
ideologii marxismu-leninismu.
Rozhodující úlohu pfii fiízení V· mûlo
podle tohoto zákona ministerstvo ‰kol-

ství. Ministrovi náleÏelo právo stanovit
zásady rozvoje V·, urãit organizaci vãetnû
uãebních a ediãních plánÛ, spolupráci
s praxí, právo fiídit kádrovou a personální
práci, organizovat styk V· se zahraniãními
partnery, právo stanovit úkoly V·, vypl˘va-
jící ze státních hospodáfisk˘ch plánÛ,
a kontrolovat jejich „ve‰kerou ãinnost“ 
(§ 21 odst. 2, lit. a–h).
PfiestoÏe v zákonû navenek zÛstaly zacho-
vány tradiãní akademické funkce rektorÛ
a dûkanÛ, jejich jmenování bylo u rektorÛ
vyhrazeno na návrh vlády prezidentovi
a jmenování dûkanÛ a prorektorÛ pak
ministrovi ‰kolství. Dokonce i poãet pro-
dûkanÛ nebo uãitelÛ (§ 78 odst. 1) byl
závisl˘ na vÛli ministra, stejnû jako jmeno-
vání ¤editele ústavu marxismu-leninismu.
Uãitelé mûli svá práva a povinnosti

PROMùNY PRÁVNÍHO POSTAVENÍ âESK¯CH
VYSOK¯CH ·KOL PO ROCE 1990
Karel Mal˘
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Nádvofií Karolina vedoucí k Archivu UK. Od roku
1999 patfií nemovit˘ majetek, tedy i budovy
Karolina pfiímo Univerzitû Karlovû.
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popsány v § 72, kter˘ stanovil hned
v odst. 1, lit. a jejich povinnost „pfiipravo-
vat studenty na základû vûdeckého svûto-
vého názoru v souladu s nejnovûj‰ími
poznatky vûdy a techniky a s potfiebami
budování rozvinuté socialistické spoleã-
nosti“, pfiiãemÏ jim bylo uloÏeno „aktivnû
se úãastnit Ïivota socialistické spoleã-
nosti“ (§ 72 odst. 1, lit. b). Studenti se
mohli úãastnit na „ãinnosti a fiízení vysoké
‰koly“ v˘luãnû prostfiednictvím
Socialistického svazu mládeÏe, tedy orga-
nizace pfiímo fiízené KSâ.
Tato charakteristika zákona je ov‰em jen
slab˘m vyjádfiením skuteãného stavu na
fakultách v období normalizace.
Rozhodující úloha nepfiíslu‰ela orgánÛm
a funkcionáfiÛm V·, ale komunistick˘m
organizacím, bez jejichÏ v˘slovného sou-
hlasu se nemohlo na ‰kolách nic stát – od
jmenovacího fiízení pfies rozhodování
o publikaãní ãinnosti uãitelÛ aÏ po jejich
zahraniãní cesty a nákup odborné litera-
tury, pro kterou ostatnû existovaly
seznamy prohibit. JestliÏe pfiesto na V·
existoval vûdeck˘ Ïivot a dafiilo se, ale-
spoÀ v nûkter˘ch oborech, vychovávat
novou vûdeckou generaci, jestliÏe se
dafiilo pfies v‰echny obtíÏe udrÏovat kon-
takty se zahraniãními badateli a vûdec-
k˘mi centry, byl to v˘sledek neokázalé
rezistence, toho, Ïe pod oficiální slupkou
ideologie existoval neoficiální dialog
vûdecké komunity na katedrách a institu-
tech.

Promûny ãeskoslovensk˘ch vyso-
k˘ch ‰kol po roce 1989
Hned v prvních dnech po 17. listopadu
1989 se na V· spontánnû vytváfiely v˘bory
Obãanského fóra, které se staly orgány
demokratizace univerzit. V˘bory OF
vyzvaly k odstoupení zkompromitované
rektory a dûkany a zorganizovaly prvé
svobodné volby rektorÛ, prorektorÛ
a dûkanÛ a také vytvofiily akademické
senáty jako záruku akademické samo-
správy s poãetn˘m zastoupením studentÛ.
Postupnû docházelo k ru‰ení ÚstavÛ mar-
xismu-leninismu a na fakulty se vraceli
uãitelé i studenti, ktefií je v minulosti pro
své politické názory museli opustit.
Ustavila se také Rada vysok˘ch ‰kol jako
jak˘si vysoko‰kolsk˘ parlament, jehoÏ

ãleny byli delegáti akademick˘ch senátÛ
V· a fakult. Za aktivní úãasti rektora prof.
Radima Palou‰e také vznikla Konference
rektorÛ, sdruÏující v‰echny ãeské i sloven-
ské rektory V·. Obû instituce se staly
uznávan˘mi partnery ministerstva ‰kolství
a jejich mínûní a názory byly respektovány
i v parlamentu a ve vládû. Bylo to o to
dÛleÏitûj‰í, Ïe se záhy na pofiad dne
dostalo vypracování nového vysoko‰kol-
ského zákona, jehoÏ potfieba byla o to
naléhavûj‰í, Ïe vysoké ‰koly musely pro-
vést demokratické zmûny v organizaci
‰kol a fakult a samozfiejmû i zmûny per-
sonální. Ty musely b˘t zatím uskuteãÀo-
vány v rámci stávající právní úpravy, která
v‰ak jiÏ ani zdaleka neodpovídala nov˘m
pomûrÛm.
Nelze pominout skuteãnost, Ïe se na
nûkter˘ch V· (na UK zvlá‰tû zásluhou
jejího prvního porevoluãního rektora 
R. Palou‰e) rozvíjela a vytváfiela „idea“
univerzity, pfiedstavy o smyslu, poslání
a postavení vysok˘ch ‰kol v tehdy je‰tû
ãeskoslovenské spoleãnosti. ¤ada tûchto
my‰lenek byla jiÏ diskutována v disentu
nebo je pfiiná‰eli pfiedstavitelé evropsk˘ch
univerzit – napfi. prof. Mikulá‰ Lobkovic,
b˘val˘ rektor mnichovsk˘ a tehdej‰í rek-
tor katolické univerzity v Eichstädtu.
Na nespoãetn˘ch shromáÏdûních Rady
vysok˘ch ‰kol byly vá‰nivû diskutovány
otázky autonomie, postavení akademic-
k˘ch orgánÛ, otázky vysoko‰kolsk˘ch
titulÛ atd. To v‰e probíhalo v nekonflikt-
ním dialogu s vedením ministerstva ‰kol-
ství a promítalo se do pfiípravy vnitfiních
pfiedpisÛ vysok˘ch ‰kol, do jejich statutÛ.
Nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon byl pak pfiijat
po horeãné práci celé ãeskoslovenské
akademické obce dne 4. kvûtna 1990 pod
ã. 172 Sb.
JiÏ druh˘ odstavec § 81 zákona zdÛrazÀo-
val, Ïe vysoké ‰koly „jsou samosprávné“
a o „organizaci a ãinnosti (...) rozhodují
v souladu se zákonem a v jeho mezích
orgány akademické samosprávy“. V § 2
zákon ‰iroce zakotvoval akademická
práva a svobody, tj. svobodu vûdeckého
bádání a zvefiejÀování jeho v˘sledkÛ, svo-
bodu umûlecké tvorby, právo vyuãovat
a uãit se, právo volit akademické samo-
správné orgány, právo na rÛzné filozofické
názory a náboÏenská vyznání a právo je

‰ífiit, právo pouÏívat akademické insignie
a konat akademické obfiady. Zákon rov-
nûÏ zakotvil nedotknutelnost akademické
pÛdy a zakázal na ní vytváfiení organizací
politick˘ch stran a hnutí. Tyto rozsáhlé
svobody omezil zákon v˘slovnû jen tím,
Ïe jejich vykonávání nesmí b˘t v rozporu
se zásadami demokracie, humanity a práv-
ním fiádem (§ 2, odst. 2).
Zákon tak dal V· rozsáhlou autonomii
a omezil dohled státu nad nimi v mífie
zatím u nás neb˘valé. Pátá ãást zákona,
§§ 7–14, svûfiila fiízení V· jejich samos-
právn˘m orgánÛm, tj. akademickému
senátu, vûdeck˘m radám, rektorovi a pro-
rektorÛm a na fakultách akademickému
senátu fakult, vûdeck˘m radám, dûkanÛm
a prodûkanÛm. Pravomoc akademick˘ch
senátÛ byla v § 10 zakotvena skuteãnû
‰iroce. Akademick˘ senát V· mûl kromû
jiného právo zfiizovat, sluãovat, rozdûlovat
a zru‰ovat fakulty, schvalovat statut V·,
navrhovat kandidáta na rektora z profe-
sorÛ a docentÛ a navrhovat jeho odvo-
lání. Mûl právo vyslovit souhlas s návrhem
rektora na jmenování prorektorÛ, rozho-
doval o rektorovû návrhu na rozdûlení
finanãních prostfiedkÛ ‰koly, schvaloval
statuty fakult i rektorÛv návrh na jmeno-
vání ãlenÛ vûdecké rady V·. Tato opráv-
nûní V· a jejích orgánÛ byla tak velká, Ïe
ministerstvu ‰kolství zbylo jen právo roz-
dûlovat parlamentem pfiidûlené finanãní
prostfiedky a kontrolovat jejich vyuÏití,
registrovat statuty V·, aÏ po odejmutí
práva habilitovat docenty a konat fiízení
ke jmenování profesory a státní a rigo-
rózní zkou‰ky, to v‰e v‰ak aÏ po pfiedcho-
zím návrhu ãi vyjádfiení akreditaãní
komise (§ 15, odst. 1, lit. f). Ta byla
a podnes je nezávislou, vládou jmenova-
nou komisí odborníkÛ z V· a vûdeck˘ch
ústavÛ v âR a zahraniãí, jejímÏ úkolem je
zaji‰tûní náleÏité kvality V·.
Do zákona se dostala i Rada vysok˘ch
‰kol, orgán samosprávy, „kter˘ reprezen-
tuje vysoké ‰koly zejména ve vztahu
k ministerstvu“ (§ 16, odst. 1). Radû bylo
pfiiznáno právo se vyjadfiovat jak ke zfií-
zení a sloÏení akreditaãních komisí, tak
k návrhÛm ministerstva na rozdûlení
finanãních prostfiedkÛ na V· a ke v‰em
ostatním „podstatn˘m návrhÛm a opatfie-
ním, které se t˘kají vysok˘ch ‰kol“ (§ 16,
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odst. 3, lit. a, b, c). Radû vysok˘ch ‰kol bylo
tak sice pfiiznáno postavení samosprávné
reprezentace, ale nikoliv právo rozhodo-
vací.
Konference rektorÛ nebyla v zákonû
vÛbec uvedena, byla podle svého rozhod-
nutí útvarem faktick˘m, nikoliv právním.
Její váha a autorita tím v‰ak nijak neutr-
pûla, neboÈ se opírala o váhu osobností,
které sdruÏovala a které stály v jejím ãele.
V obou institucích mûly v‰echny V·,
zastoupené sv˘mi delegáty, rovné posta-
vení, a to bez ohledu na jejich velikost,
poãty studentÛ, zamûstnancÛ ãi vûdeck˘
v˘kon.To samozfiejmû kladlo velké nároky
na to, aby rozhodnutí tûchto orgánÛ, jeÏ
bylo ãasto v˘sledkem hlasování, bylo
vytváfieno s podporou v‰ech ãi alespoÀ
rozhodujících ‰kol a na základû obecného
konsenzu. Pokud jde o jmenování
docentÛ ãi profesorÛ, stalo se to samo-
zfiejmou pravomocí fakult, resp. na jejich
návrh univerzit. Docenty jmenoval na
návrh vûdeck˘ch rad fakult rektor a pro-
fesory a rektory jmenoval na návrh
vûdecké rady univerzity prezident repu-
bliky.
V prÛbûhu platnosti zákona do‰lo jen
k jednomu zásahu do akademické samo-
správy, a to novelou z roku 1993, kterou
se ministrovi dostalo práva jmenovat
ãleny konkurzních komisí pro jmenování
ãi prodluÏování pracovních pomûrÛ uni-
verzitních uãitelÛ (na návrh akreditaãní
komise).Tato velmi problematická novela,
kterou V· pociÈovaly jako nepfiimûfien˘
zásah do sv˘ch práv, mûla v‰ak v praxi jen
formální v˘znam.
Vedle nesporn˘ch pfiedností mûl vysoko-
‰kolsk˘ zákon, pfiipraven˘ neobyãejnû
rychle (od 17. listopadu 1989 do vydání
zákona 4. kvûtna 1990 uplynulo necel˘ch
pût mûsícÛ), i nedostatky. Mezi nû patfiilo
pfiedev‰ím to, Ïe univerzity nebyly jedi-
n˘m právním subjektem, ale i jednotlivé
fakulty dostaly právní subjektivitu, coÏ
vedlo k postupné dezintegritû univerzit
a k potíÏím ekonomick˘m, neboÈ dûkan
mûl sice právo disponovat s financemi
a svûfien˘m majetkem fakulty, ale nebyl
odpovûdn˘ rektorovi, kter˘ naopak jako
statutární zástupce univerzity odpovídal
ministru ‰kolství. Dal‰ím problémem
zákona bylo pojetí nejdÛleÏitûj‰ího z uni-

verzitních orgánÛ, akademického senátu,
kter˘ byl nadán rozsáhl˘mi pravomocemi.
Jeho ãleny byli vedle uãitelÛ také studenti,
leckde s padesátiprocentním podílem,
av‰ak v jeho ãele nestál rektor, kter˘
mohl b˘t dokonce z jednání senátu vylou-
ãen, nemûl právo hlasovat ani právo veta
vÛãi usnesení senátu. Jeho jedinou moÏ-
ností v pfiípadû nesouhlasu se senátním
usnesením byla demise do rukou prezi-
denta republiky. Jak je zfiejmé, autofii
zákona se zhlédli spí‰e v parlamentním
modelu vlády neÏ v modelu samospráv-
n˘ch orgánÛ, coÏ vytváfielo mimofiádné
nároky na schopnosti rektora taktnû
a diplomaticky jednat jak s fakultami
a jejich dûkany, tak i se senátem.
Problémy s uplatÀováním vysoko‰kol-
ského zákona nebyly jediné, které musely
V· fie‰it. ZávaÏn˘m problémem se záhy
stal vztah V· k Akademii vûd âR (dále jen
AV), která také pro‰la transformací. Pfied
vûdeckou obcí stál úkol najít formy spolu-
práce, vyfie‰it metodiku financování
vûdeck˘ch pracovi‰È vysok˘ch ‰kol, AV
i ostatních ústavÛ resortních. Jen s obtí-
Ïemi se vytváfiela základna pro vzájemné
porozumûní, jen s obtíÏemi se odstraÀo-
valy pfiekáÏky, spoãívající ãasto spí‰e
v osobní averzi a v obavách o budoucnost
vûdeck˘ch institucí.Toto napûtí se proje-
vovalo i v pfiípravn˘ch legislativních pra-
cích, zejména ve vztahu k úloze AV pfii
v˘chovû vûdeckého dorostu a jejích
oprávnûních pfii jmenovacím fiízení vyso-
ko‰kolsk˘ch docentÛ a profesorÛ. JestliÏe
nakonec do‰lo k opravdové harmonizaci
vztahÛ mezi ‰kolami a AV, k vytváfiení spo-
leãn˘ch pracovi‰È i ‰irokému uplatnûní
pracovníkÛ AV na vysok˘ch ‰kolách, bylo
to v˘sledkem usilovné práce pfiedstavitelÛ
obou táborÛ, ktefií projevili dostateãnou
míru tolerance a vÛli po sjednocení aka-
demické obce ve spoleãném zájmu
a v zájmu celé na‰í spoleãnosti.
Zákon z roku 1990 zaãal b˘t v politick˘ch
kruzích i na vysok˘ch ‰kolách postupem
doby povaÏován za nedokonal˘ a minis-
terstvo pfiipravilo nov˘ vládní návrh
zákona v roce 1995.Ten v‰ak byl pro svou
pfiíli‰nou centralizaci, posilování pravo-
mocí ministerstva a hrubé legislativní
nedostatky po pfiedchozím zásadním
odmítnutí Konferencí rektorÛ parlamen-

tem vrácen ministerstvu k pfiepracování.
Po krátké dobû neãinnosti ministerstva se
pak iniciativy ujali rektofii, ktefií na mÛj
návrh zfiídili legislativní komisi, formulovali
zásady nového zákona a pfiipravili jeho
znûní, které pfiedali ministrovi. V˘sledek
práce legislativní komise po projednání
a dal‰í úpravû v Konferenci rektorÛ byl
posouzen celou akademickou obcí âeské
republiky a po zapracování velkého
mnoÏství pfiipomínek byl v koneãné verzi
pfiedloÏen ministrovi. Stal se pak jádrem
vládního a, coÏ je zvlá‰tû pozoruhodné,
i opoziãního návrhu. Z pÛvodních 22 rek-
torsk˘ch tezí (viz box v závûru tohoto
ãlánku) se do zákona dostalo 19!
Na podobû zákona se dohodli poslanci
vládních stran i poslanci tehdy nejsilnûj‰í
strany opozice, tj. sociální demokracie.
Tím návrh zákona pfiekroãil omezené
stranické cíle a stal se spoleãn˘m zájmem
snûmovny, jak si vysoké ‰koly pfiály.

Zákon ã. 111/1998 Sb. – dovr‰ení
autonomie vysok˘ch ‰kol
Zákon o vysok˘ch ‰kolách ã. 111/1998 Sb.
se stal vyvrcholením demokratizaãního
procesu ãeského vysokého ‰kolství
a zásadním pfiedûlem v jeho v˘voji. ·koly
v nûm dosáhly, jak tehdy ãasto fiíkali rek-
tofii, „maximum moÏného“.
Nejpodstatnûj‰í skuteãností, kterou pfii-
nesl zákon, je zmûna právního postavení
V·. Do vydání zákona mûly povahu stát-
ních institucí, které spravovaly státní
majetek (zejména nemovit˘) slouÏící
jejich ãinnosti. Nov˘ zákon vysoké ‰koly
„odstátnil“, tj. uãinil z nich vefiejné korpo-
race, subjekty práva, a pfiedal jim majetek,
kter˘ aÏ do té doby jen spravovaly.
Majetek ‰kol nebyl pfiitom nijak mal˘ –
jen na movitém majetku vlastnila kupfi.
Univerzita Karlova více neÏ tfii miliardy
Kã. Majetek nemovit˘ pak mûl hodnotu
mnoha miliard korun a jako vlastníci
mohly tedy V· po vydání nového vysoko-
‰kolského zákona s tímto majetkem
nakládat a podnikat; zákon v‰ak jejich ãin-
nost omezil (§§ 14, 19 a 20).
Zákon dále poprvé umoÏnil zakládání
soukrom˘ch V· univerzitních i tzv. neuni-
verzitních, omezen˘ch jen na bakaláfiské
studijní programy (§ 2, odst. 3 a 5).
Obecnû bylo toto ustanovení o soukro-
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m˘ch V·, ãeské obdobû nûmeck˘ch
Fachhochschulen, pfiijímáno na univerzi-
tách s rozpaky, které plynuly z obav
z devalvace ãeského vysokého ‰kolství.
Zákon v‰ak v tomto smûru poskytoval
záruky: k zaloÏení takové instituce je
zapotfiebí souhlasu ministerstva, a to po
vyjádfiení Akreditaãní komise.
Pokud jde o pojetí a funkci Akreditaãní
komise (§§ 83–86), je moÏno konstatovat,
Ïe byla v zákonû zakotvena jako sbor 21
odborníkÛ, které do jejich funkce jmeno-
vala na návrh ministra ‰kolství vláda.
Povinností ministra bylo vyÏádat si návrhy
na její ãleny od Konference rektorÛ, Rady
vysok˘ch ‰kol, Rady vlády pro v˘zkum
a v˘voj a Akademie vûd. âlenství v Komisi
bylo ãasovû omezeno a jejím ãlenem
nesmûl b˘t rektor, prorektor ãi dûkan.
Akreditaãní komise nemûla exekutivní
pravomoc, vydávala jen stanoviska, návrhy
ãi doporuãení. Jejich smyslem bylo hod-
nocení ãinnosti V· a posuzování dal‰ích
otázek, které jí pfiedloÏil pfiíslu‰n˘ ministr.
Komise také mohla vydávat stanoviska
k Ïádostem o akreditaci studijních pro-
gramÛ, k oprávnûní konat habilitaãní ãi
profesorské fiízení, ke zfiízení, slouãení ãi
zru‰ení fakulty V· a zejména k udûlení
státního souhlasu ke zfiízení soukromé V·
(§ 84). Opatfiení Komise v pfiípadû zji‰tûní
nedostatkÛ v ãinnosti ‰koly se realizovala
buì cestou doporuãení, ãi návrhem
ministerstvu, aby pozastavilo, omezilo ãi
odÀalo ‰kole pfiíslu‰nou akreditaci (§ 85).
Nov˘ zákon je‰tû více oslabil vliv minis-
terstva a státu vÛbec na vnitfiní Ïivot V·
(viz zvl. § 87, PÛsobnost ministerstva).
V podstatû byl tento vliv omezen na roz-
dûlování státních dotací schválen˘ch
v rámci státního rozpoãtu parlamentem
pro ãinnost V· a na právo kontrolovat
jejich vyuÏití. Ministr v‰ak nemohl mluvit
do stanovení mzdy na V·, do pfiijímání
pracovních sil, povolávání profesorÛ,
docentÛ a asistentÛ. Dfiívûj‰í právo minis-
tra zasahovat do v˘bûrového fiízení jme-
nováním ãlenÛ konkurzních komisí tedy
zmizelo.V· také zcela samostatnû rozho-
dovaly o sv˘ch studijních programech
a rozsahu v˘uky a zákon je v tomto
smûru omezil jen povinností akreditace.
Jin˘mi slovy, ministerstvo bylo v tomto
ohledu vázáno stanovisky Akreditaãní

komise a jeho rozhodnutí jako orgánu
státní správy byla také soudnû pfiezkou-
matelná. Ministerstvo také mûlo právo
registrovat vnitfiní pfiedpisy V· a vykoná-
vat tím dohled nad zákonností tûchto sta-
tutárních pfiedpisÛ. Plnilo tak úkoly
nadfiízeného správního orgánu V· ve
správním fiízení a podílelo se v nûkter˘ch
pfiípadech, tj. pokud jde o obory na ães-
k˘ch V· nezastoupené, na nostrifikaci
vysoko‰kolského vzdûlání získaného
v zahraniãí, které jinak náleÏelo vysok˘m
‰kolám (§ 89). Jak je tedy zfiejmé, do‰lo tu
opravdu k podstatnému zúÏení státního
vlivu na vysoké ‰kolství.
Vnitfiní samospráva V· byla zaloÏena na
jejich právu zfiizovat si své samosprávní
orgány, volit kandidáty na funkce dûkanÛ
a rektorÛ a zfiizovat si dal‰í orgány akade-
mické samosprávy ãi úfiední aparát pro
plnûní úkolÛ ‰koly. Pokud jde o délku
funkãního období dûkana ãi rektora, bylo
tehdy tfiíleté s moÏností jedné dal‰í volební
periody. Bylo zaloÏeno právo rektora jme-
novat dûkany na návrh fakultních senátÛ

a také je, se souhlasem senátu fakulty ãi
univerzity, odvolávat. Ponûkud se rovnûÏ
zúÏila pravomoc akademického senátu uni-
verzity vÛãi rektorovi.Nadále sice volí kan-
didáta na rektora, kterého pak jmenuje
prezident, a mÛÏe také navrhnout jeho
odvolání, ale vzhledem k tomu, Ïe rektor je
nyní v˘slovnû prohlá‰en statutárním
zástupcem univerzity,omezila se pravomoc
senátu vÛãi nûmu jen na vûci v zákonû
v˘slovnû uvedené a v‰echny pokusy pravo-
moc senátu v tomto smûru posílit ãi roz‰í-
fiit ministerstvo pfii registraci odmítlo.
Podle § 9 zákona mûl senát právo schvalo-
vat vnitfiní pfiedpisy V·, rozpoãet pfiedlo-
Ïen˘ rektorem, v˘roãní zprávu o ãinnosti
pfiedloÏenou rektorem a hodnocení ãin-
nosti ‰koly, návrh rektora na ãleny vûdecké
rady a disciplinární komise a tzv. dlouho-
dob˘ zámûr V·, tj. její strategické cíle.
Aãkoliv rektor a prorektofii stále nesmûli
b˘t ãleny akademického senátu, mohl se
rektor zasedání senátu zúãastnit, muselo
mu b˘t udûleno slovo a mohl také dosáh-
nout svolání mimofiádného zasedání.
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K ovládnutí inteligence mûlo poslouÏit také zákon z roku 1956, kter˘ mûnil a doplÀoval vysoko‰kolsk˘ zákon.
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Co v‰ak stále je‰tû zeslabovalo odbornou
ãinnost senátu a jeho autoritu, byl vysok˘
podíl studentÛ v senátu, neboÈ zákon pfii-
pou‰tûl, aby jejich poãet byl nejménû tfie-
tina a nejvíce polovina ãlenÛ senátu,
pfiiãemÏ poãet ãlenÛ senátu nemûl b˘t
niÏ‰í neÏ 11 ãlenÛ. Oproti dobû pfied
vydáním zákona ã. 111/1998 v‰ak vyvstal
akademick˘m senátÛm nov˘ konkurent –
odbory a jejich vliv na vytváfiení pracov-
nûprávních pfiedpisÛ V· a zvlá‰tû pak na
kolektivní smlouvy.
Autoritativním orgánem v oblasti rozho-
dování a fiízení vûdecké a pedagogické
práce na univerzitû i fakultách byly
vûdecké rady. Jejich pravomoc (§ 12) byla
sice jen omezenû vytãena právem jednat
ve jmenovacím fiízení profesorÛ
a docentÛ a projednávat dlouhodobé
zámûry V· a schvalovat studijní programy,
av‰ak souãasnû byla dána rektorovi ãi na
fakultách dûkanovi moÏnost, aby jim
pfiedkládal jakékoliv dal‰í otázky k projed-
nání ãi schválení.
Z tûchto orgánÛ akademické samosprávy
jsou akademick˘ senát, resp. jeho ãlenové
a ãlenové vûdecké rady ze své ãinnosti
neodpovûdní, a to pfiesto, Ïe je jim svû-
fiena pomûrnû velká pravomoc. Toto
napûtí mezi pravomocí a odpovûdností,
které ostatnû dobfie známe i z parlament-
ních systémÛ, relativizovalo moÏnosti fiídí-
cích pracovníkÛ V· a zdá se, Ïe bude
muset b˘t v budoucnu fie‰eno. Nejspí‰e
transformací senátÛ ve správní ãi dozorãí
rady V·.

Vûda, v˘zkum a vzdûlávání v kon-
cepci nového zákona
Základní ideou vysok˘ch ‰kol v âR stále
zÛstává stará Humboldtova idea o jed-
notû vûdy, vzdûlání a uãení. Zákon z roku
1998 jim také pfiiznal „klíãovou úlohu ve
vûdeckém, kulturním, sociálním a ekono-
mickém rozvoji spoleãnosti“ (§ 1)
a v rámci právní úpravy akademick˘ch
svobod zaruãil „svobodu vûdy, v˘zkumu
a umûlecké tvorby a zvefiejÀování jejich
v˘sledkÛ“ (§ 4, písm. a).
Oproti zákonu z roku 1990 se mezi aka-
demické pracovníky vysoké ‰koly (§ 70)
poãítají jak profesofii, docenti, odborní
asistenti, asistenti a lektofii, tak i vûdeãtí,
v˘zkumní a v˘vojoví pracovníci podílející

se na pedagogické ãinnosti. Souãasnû se
pfiipou‰tí i pedagogická ãinnost odbor-
níkÛ pracujících mimo V·, a to na základû
dohod mimo pracovní pomûr.
Dal‰í dÛleÏitou souãástí nového zákona
bylo i zfiízení instituce doktorandÛ, ktefií
se pfiipravují na svou vûdeckou dráhu
v prÛbûhu tfií let, aby po obhájení diser-
tace a zkou‰kách získali titul PhD. Vedle
tohoto titulu, kter˘ nahradil tzv. kandida-
turu vedoucí k získání titulu kandidát vûd
(CSc.) podle sovûtského vzoru, v‰ak
zÛstal po urãitou dobu zachován titul
doktora vûd ve zkratce DrSc., kter˘
osvûdãoval, Ïe jeho nositel patfií mezi
vûdeckou elitu. Tento titul po nároãném
fiízení udûlovaly vûdecké rady V·
a vûdecká rada Akademie vûd.V praxi se
tento titul ãasto stával neoficiálním krité-
riem pro profesury. Po zániku této hod-
nosti k 31. 12. 2001 rozhodnutím
Akademie vûd âR do‰lo ke zfiízení hod-
nosti doktora vûd (DrS.), kterou po pfied-
chozím doktorském fiízení udûluje
vûdecká rada Akademie vûd.
Problémem, kter˘ zákon nefie‰il, je finan-
cování vûdy na V·. Finanãní prostfiedky
byly sloÏeny z grantov˘ch penûz resort-
ních ministerstev, národní
grantové agentury, vnitfi-
ních grantov˘ch agentur
na univerzitách a podpory
Rady vlády pro vûdu
a v˘zkum. Pomûrnû mal˘
objem prostfiedkÛ se zís-
kával z grantov˘ch agentur
zahraniãních – âR tehdy
je‰tû nebyla ãlenem EU.
Univerzity musely tedy
financovat svou vûdeckou
ãinnost z tzv. institucionál-
ních penûz, tj. ze státních
dotací, které jsou spoleãné
pro vlastní provoz ‰kol
i vzdûlávací a vûdeckou
práci.
Studenti podle zákona 
ã. 111/1998 byli ãleny aka-
demické obce a vztahovala
se na nû stejná akademická
práva jako na akademické
pracovníky.V˘slovnû se jim
poskytuje volnost ve volbû
studijních programÛ a témat

disertaãních prací. DÛleÏit˘m právem stu-
dentÛ bylo aktivní a pasivní volební právo
do akademick˘ch senátÛ (§ 62). Striktnû
vzato by student podle znûní zákona
mohl b˘t zvolen kandidátem na rektora ãi
dûkana, neboÈ zákon nestanoví nikde
jejich kvalifikaci. K ohlá‰ení takového
pokusu studenta kandidovat na funkci
dûkanskou skuteãnû do‰lo v roce 1999,
ale bez praktické realizace.

Vysoké ‰koly musejí zÛstat 
nezávislé a kritické
MÛj v˘klad zákonodárn˘ch zmûn v ães-
kém vysokém ‰kolství, které po roce
1989 vedly k transformaci z totalitních
‰kol v demokratické, samosprávné auto-
nomní instituce, nemÛÏe b˘t niãím víc neÏ
pouh˘m pfiehledem vybran˘ch problémÛ,
upozornûním na otázky, které mohou b˘t
i dnes pro na‰e vysoké ‰koly dÛleÏité
a samozfiejmû i zajímavé jako zpÛsob
fie‰ení v zemi, která musela pfiekonávat
padesátileté dûdictví komunistické kon-
cepce vysokého ‰kolství.
Sebelep‰í zákon sám o sobû ov‰em
nemÛÏe zaruãit demokratické prostfiedí,
autonomii a samosprávu na vysok˘ch

Zákon z roku 1980 posílil kontrolu Ministerstva ‰kolství nad personálním
obsazením univerzit.



Právní úpravy v proudu ãasu

46

‰kolách. Skuteãnou zárukou svobody
a nezávislosti vysokého ‰kolství mÛÏe b˘t
jen demokratické prostfiedí, spoleãnost
zaloÏená na funkãní parlamentní demo-
kracii, právní stát a liberální trÏní ekono-
mika.Vysoké ‰koly nejsou a nemohou b˘t
izolovan˘mi ostrovy, a i kdyÏ si zachová-
vají nezávislost na politickém Ïivotû,
nemûly by ztrácet svou funkci odborného
a kritického oponenta.Vysoké ‰koly musí
b˘t rovnûÏ dokonale spojeny se svûtovou

sítí vysok˘ch ‰kol, musejí b˘t otevfieny
svûtu a dÛslednû internacionální.

Poznámka redakce: Tento ãlánek je zkrá-
cenou verzí studie, která vyjde nûmecky
ve sborníku Insel der bürgerlichen
Autonomie? Traditionelle Selbstverwalt-
ungsmilieus in den Umbruchsjahren
1944/45 und 1989/90. (Pe‰ek, J.; Nigrin,
T. – eds.) Frankfurt a. M.: Peter Lang
Verlag, 2007.

Autor ãlánku je fieditelem Ústavu právních
dûjin a profesorem Katedry právních dûjin
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
emeritním prorektorem (1990–1994) a rek-
torem (1994–1999) UK a zakládajícím pfied-
sedou Rady vysok˘ch ‰kol (1990–1993).

prof. JUDr. Dr. h. c. 
Karel Mal˘, DrSc.

Struãné teze vysoko‰kolského zákona, pfiedloÏené Konferenci rektorÛ pro pfiípravu vysoko‰kolského zákona v roce 1997

PfiedloÏené teze jsou jen velmi struãn˘m a hrub˘m náãrtem problematiky, kterou bude muset fie‰it zákon o vysok˘ch ‰kolách (dále je ZV·). Mnohé je jiÏ obsa-
Ïeno v ministerském návrhu a není dÛvodu, pokud po obsahové stránce jde o vyhovující koncepce, abychom je odmítali.V mnohém také vycházím z podnûtÛ,
které mi zaslali nûktefií rektofii. Jejich návrhy a stanoviska má k dispozici legislativní skupina. Práce, která byla vykonána, a v˘sledky mnoha diskusí by nemûly
zapadnout. Nûkteré zmûny oproti pÛvodnímu návrhu jsou v˘sledkem kritiky, které byl ve své poslední (parlamentní) podobû návrh zákona podroben. Pokusil
jsem se navrhnout i zcela nové koncepce, o kter˘ch jsme zatím neuvaÏovali. Dávám je jako podnût k diskusi: jsme stále je‰tû ve stadiu, kdy je moÏné coko-
liv navrhnout a cokoliv zmûnit. Návrh tezí je zcela dÛvûrn˘ a není urãen pro ‰ir‰í vefiejnost, tj. v tomto stadiu ani ne pro akademickou. Nemûli bychom v tomto
stadiu obnovovat diskuse nad návrhem zásad. Zdá se mi úãelné pfiedloÏit aÏ hotové paragrafové znûní. K tezím pfiipojuji tzv.V˘chodiska a náãrt Struktury
zákona.V‰e by mûlo b˘t ãteno ve vzájemné souvislosti.

11.. Zákon definuje vysokou ‰kolu jako vrcholnou vûdeckou a pedagogickou instituci, jejímÏ úkolem je vûdeck˘ v˘zkum a vzdûlávání.
22.. Zákon rozli‰uje mezi státními a soukrom˘mi V·. Právní postavení soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol upravuje zvlá‰tní oddíl zákona.
33.. Vysoké ‰koly jsou samosprávné a autonomní.Vznikají a zanikají zákonem vyjma soukrom˘ch, které vznikají udûlením státního pfiivolení (viz dále ã. 21).

Musí mít v‰echny stupnû studia: bakaláfiské, magisterské a doktorské.
44..  Státní ‰koly mají nárok na státní pfiíspûvek. Jsou neziskové organizace. Mohou vlastnit majetek. Jejich ãinnost je osvobozena od daní.
55.. Práva a povinnosti V· jsou stanoveny tímto zákonem (zejména ve vztahu ke státu) a statutem V·.
66.. Právní subjektivitu má V·. Její souãásti (fakulty, departementy, sekce apod.) jednají jménem V· v rozsahu stanoveném statutem V·.
77..  Student se stává studentem V· imatrikulací a pfiestává b˘t studentem ukonãením studia, tj. absolvováním ucelené ãásti studia (bakaláfiského, magister-

ského, doktorského), zanecháním studia ãi vylouãením. DÛvody vylouãení stanoví zákon.
88.. Práva a povinnosti studenta jako ãlena akademické obce upravuje zákon.
99..  Studenti mají v pfiípadû potfieby právo na sociální podporu (dle platné právní úpravy o sociálním zabezpeãení) a na sociální stipendia. Podmínky a v˘‰i

tûchto stipendií stanoví vyhlá‰ka M·.
1100.. Na V· pÛsobí vysoko‰kol‰tí uãitelé: profesofii, mimofiádní profesofii, odborní asistenti a asistenti.V mimofiádn˘ch pfiípadech mÛÏe V· udûlit veniam docendi

odborníkÛm pÛsobícím mimo vysokou ‰kolu s titulem soukrom˘ docent.Tito docenti nejsou zamûstnanci V· a tvofií pfiirozenou zálohu pro doplÀování uãi-
telského sboru. Mohou se podílet na v˘uce. Souãasní docenti, pokud jsou v plném pracovním pomûru na V·, se stávají mimofiádn˘mi profesory.

1111.. Profesory jmenuje prezident republiky na návrh VR V·. Mimofiádné profesory a soukromé docenty rektor V·.
1122.. Profesorské a docentské fiízení zahajuje dûkan fakulty z vlastního popudu ãi na návrh vûdecké rady fakulty ãi V· nebo na návrh rektora. Podrobnosti

upravuje vyhlá‰ka o profesorském a docentském fiízení.
1133.. Pracovní pomûry profesorÛ a mimofiádn˘ch profesorÛ nejsou ãasovû omezeny. Pracovní pomûry ostatních uãitelÛ jsou uzavírány na dobu urãitou, nejménû

v‰ak na dobu pûti let.
1144.. V· je spravována akademick˘mi orgány a funkcionáfii. Jsou to akademick˘ senát a vûdecká rada V· ãi fakulty, rektor a prorektofii a dûkan a prodûkani.

Rektora jmenuje na návrh AS V· prezident republiky, dûkana na návrh AS fakulty rektor. Rektor je statutární zástupce V·.
1155..  Akademické senáty jsou sloÏeny ze zástupcÛ profesorÛ, asistentÛ a studentÛ v pomûru, kter˘ stanoví statut V·. Jejich pravomoc je legislativní, kontrolní,

volí kandidáta na funkci rektora ãi na úrovni fakult na dûkana.
1166..  Zástupcem rektora pro správu a ekonomiku V· je kvestor.
1177.. Vysoké ‰koly mohou vybírat od studentÛ ‰kolné. ·kolné je pfiíjmem V· mimo státní pfiíspûvek. Jeho v˘‰i a pouÏití stanoví na návrh rektora AS V·.
1188.. K zaji‰tûní náleÏité úrovnû ãinnosti V· zfiizuje vláda Akreditaãní kolegium z pfiedních osobností vysok˘ch ‰kol, vûdy a kultury.AK je nezávislé na M· a má

povahu ústfiedního orgánu státní správy. Práva a povinnosti stanoví zvlá‰tní vyhlá‰ka.
1199.. ZV· v˘slovnû stanoví, která rozhodnutí V· se fiídí pfiedpisy o správním fiízení.Ve v‰ech ostatních pfiípadech zákon upravuje moÏnosti nápravy vadn˘ch

rozhodnutí orgánÛ V·.
2200.. Soukromé vysoké ‰koly se fiídí tímto zákonem s v˘jimkami, které jsou v nûm v˘slovnû stanoveny.
2211.. Vznik a ãinnost soukrom˘ch V· jsou vázány na udûlení státního souhlasu po kladném vyjádfiení akreditaãního kolegia. DÛvody odejmutí státního sou-

hlasu stanoví zákon.
2222.. Soukromé vysoké ‰koly mohou dostat státní pfiíspûvek na provoz jen v prvních dvou letech od zapoãetí své ãinnosti.
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Vysoké ‰kolství v Evropû prochází nûkolik
posledních let rozsáhl˘mi zmûnami
a vysoko‰kolská legislativa není v˘jimkou.
Celá fiada zemí v nedávné dobû zásadnû
zmûnila nebo se co nejdfiíve chystá zmû-
nit legislativní rámec pro své terciární
vzdûlávání. Tyto zmûny i politické debaty,
které je provázejí, pfiitom potvrzují, Ïe se
vysoké ‰kolství stalo jednou ze zásadních
oblastí vefiejné politiky.

Vysoko‰kolská legislativa v evrop-
sk˘ch zemích
Asi nejdramatiãtûj‰í prÛbûh mûla poslední
zmûna vysoko‰kolského zákona
v Maìarsku. Na základû dlouhodobé stra-
tegie pro rozvoj vysokého ‰kolství (pro-
gram Universitas) vláda pfiedloÏila
a parlament na jafie 2005 schválil návrh
nového vysoko‰kolského zákona.Ten mûl
zavést strukturované studium, kreditní
systém, pÛjãky a dal‰í formy podpory stu-
dujících, posílit v˘konov˘ charakter finan-
cování a procedury pro zaji‰tûní kvality
a také zv˘‰it autonomii vysok˘ch ‰kol
a souãasnû zmûnit jejich vnitfiní rozhodo-
vání. Av‰ak právû kvÛli poslednû zmínû-
nému bodu prezident zákon namísto
podepsání pfiedal k pfiezkoumání ústav-
nímu soudu. Návrh zákona totiÏ rozdûlil
pravomoci mezi dva orgány: akademick˘
senát a správní radu. Senát jakoÏto repre-
zentativní orgán akademické obce mûl
rozhodovat v oblasti v˘uky a v˘zkumu,
zatímco správní rada v oblasti hospoda-
fiení a personálních otázkách; správní rada
pfiitom mûla b˘t ãásteãnû jmenována aka-
demick˘m senátem (ov‰em pouze z osob
mimo akademickou obec ‰koly) a ãás-
teãnû ministerstvem. Ústavní soud na
podzim 2005 rozhodl, Ïe toto ustanovení
odporuje ústavû: autonomie vysok˘ch
‰kol vyÏaduje, aby byly fiízeny reprezenta-
tivními orgány akademické obce. Je‰tû
pfied koncem roku byl proto v parla-
mentu pfiijat zmûnûn˘ text zákona, kter˘

omezil pÛsobnost rady na oblast hospo-
dafiení a omezil její rozhodovací pravo-
moci na iniciativní a poradní.
Podobnû dramatické bylo projednávání
zákona o ‰kolném a o doprovodném
systému studentsk˘ch pÛjãek a stipendií
na Slovensku. Návrh pfiedloÏila pravicová
koalice jako souãást sv˘ch liberálních
reforem, ov‰em nakonec jedna z koaliã-
ních stran (ANO) v parlamentu hlasovala
proti návrhu a zpÛsobila tím váÏnou koa-
liãní krizi.Ta byla je‰tû umocnûna nejroz-
sáhlej‰ími studentsk˘mi protesty od roku
1989. Nepfiijetí zákona v‰ak nemûlo vliv
na obecn˘ legislativní rámec vysokého
‰kolství dan˘ zákonem z roku 2002, kter˘
nahradil pÛvodní federální zákon z roku
1990. Nov˘ zákon pfiedev‰ím zmûnil
právní status vysok˘ch ‰kol ze státních na
vefiejné a spolu s doplÀující legislativou
zavedl hlavní reformy spojené
s BoloÀsk˘m procesem: strukturované
studium a kreditní systém.
Zatímco Maìarsko pfiijalo druh˘ postko-

munistick˘ zákon v roce 1993, âesko
v roce 1998 a Slovensko v roce 2002,
Polsko nahradilo svÛj první reformní
zákon z roku 1990 aÏ v loÀském roce.
Nov˘ zákon vznikl z prezidentské inicia-
tivy a kromû boloÀsk˘ch reforem napfií-
klad právnû vymezil existující typy
vysok˘ch ‰kol (od univerzit po akademie)
nebo roli rektorsk˘ch konferencí a repre-
zentace studujících.
Podobnû v˘znamné legislativní zmûny
samozfiejmû neprobíhají pouze v postko-
munistick˘ch zemích. V Rakousku vstou-
pila v roce 2004 v úãinnost hlavní
ustanovení zákona o univerzitách z roku
2002. Také tento zákon po pfiijetí parla-
mentem skonãil u ústavního soudu, kter˘
zde v‰ak na rozdíl od Maìarska v‰echny
námitky zamítl. Univerzity tak získaly
právní subjektivitu a nové fiídící orgány,
senát a radu, jejichÏ sloÏení a pravomoci
jsou velmi podobné jako v zamítnutém
zákonû maìarském. V souvislosti s novû
nabytou právní subjektivitou univerzit se

âESKÁ VYSOKO·KOLSKÁ LEGISLATIVA 
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zmûnilo i postavení jejich zamûstnankyÀ
a zamûstnancÛ ze státní sluÏby na stan-
dardní pracovnûprávní vztah s univerzi-
tou. Od roku 2007 v Rakousku vstoupí
v úãinnost ustanovení o v˘konov˘ch
smlouvách mezi univerzitami a minister-
stvem, podle kter˘ch bude ministerstvo
rozdûlovat 80 % státních financí. Zákon
také zavedl hlavní reformy vypl˘vající
z BoloÀského procesu: strukturované stu-
dium a kreditní systém.
Zatímco v Rakousku uÏ implementace
nové legislativy probíhá nûkolik let, ve
·védsku vstupují v úãinnost první ustano-
vení nové legislativy právû nyní a vût‰ina
z nich aÏ v roce 2007, neboÈ rozsáhlá
novela vysoko‰kolského zákona a návaz-
n˘ch pfiedpisÛ byla pfiijata parlamentem
a vládou v bfieznu a ãervnu leto‰ního
roku. Hlavní zmûny se t˘kají strukturova-
ného studia a pravidel pro pfiijímání ke
studiu – ta mají podpofiit dal‰í sníÏení
nerovností v pfiístupu na vysoké ‰koly
(pfiedev‰ím dále podpofiit studující z dûl-
nického a pfiistûhovaleckého prostfiedí);
také byla zavedena ãásteãná autonomie
vysok˘ch ‰kol pfii stanovení podmínek
pro pfiijetí do prvního stupnû studia.
Zcela jiné záleÏitosti fie‰il vysoko‰kolsk˘
zákon pro Anglii a Wales pfiijat˘ v roce
2004, kter˘ vstupuje v úãinnost právû se
zaãátkem leto‰ního akademického roku.
Jeho hlavní náplní byla zmûna systému
‰kolného – od pevné v˘‰e ‰kolného splat-
ného pfiedem k variabilnímu, splácenému
aÏ po absolvování v závislosti na v˘‰i pfií-
jmu. Stejnû jako na Slovensku, i zde pro-
jednávání zákona provázely rozsáhlé
studentské protesty.
Studentské organizace naopak podporo-
valy ministersk˘ návrh vysoko‰kolského
zákona v Srbsku z roku 2003 proti ‰iroké
opozici sloÏené z vedení a vyuãujících
vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol, odborÛ a církev-
ních pfiedstavitelÛ. Po dvouletém projed-
návání byl návrh v roce 2005 pfiijat
a zavedl strukturované studium spolu
s kreditním systémem, systém akreditace
a evaluace a dále posílil postavení studují-
cích v samosprávû ‰kol. V dÛsledku roz-
sáhlé opozice v‰ak zÛstaly nevyfie‰eny
otázky t˘kající se rozsahu institucionální
autonomie, právní subjektivity fakult
a financování vysokého ‰kolství.

Obecné trendy ve vysoko‰kolské
legislativû
Pfiedchozí v˘bûrov˘ pfiehled ukazuje dÛle-
Ïité obrysy souãasného legislativního
v˘voje v evropsk˘ch zemích. K tûm hlav-
ním patfií úzká provázanost legislativy
s koncepcí vysoko‰kolské politiky, nûkolik
klíãov˘ch témat (autonomie a fiízení ‰kol,
vefiejné financování a ‰kolné, zaji‰tûní kva-
lity, pfiístup k vysoko‰kolskému vzdûlání)
a implementace BoloÀského procesu.
Ve vût‰inû z v˘‰e uveden˘ch zemí,
podobnû jako v fiadû dal‰ích, vycházela
zmûna vysoko‰kolské legislativy z ‰ir‰í
koncepce vysoko‰kolské politiky.
Napfiíklad v Maìarsku to byl uÏ zmínûn˘
program Universitas, ve Velké Británii bílá
kniha Budoucnost vysokého ‰kolství a na
Slovensku Koncepce dal‰ího rozvoje
vysokého ‰kolství pro 21. století. Zmûna
legislativy uÏ v tûchto pfiípadech není
cílem vysoko‰kolské politiky, n˘brÏ pouze
jedním z nástrojÛ pro realizaci strategic-
k˘ch cílÛ. Tyto cíle lze pro fiadu evrop-
sk˘ch zemí shrnout do jednoduchého
principu: snahy zv˘‰it kapacitu a efektivitu
vysokého ‰kolství.
Z tohoto principu vychází zamûfiení vyso-
ko‰kolské politiky na nûkolik vzájemnû
propojen˘ch oblastí. Zmûnou právního
postavení a vnitfiního fiízení vysok˘ch ‰kol
má b˘t dosaÏeno jejich flexibilnûj‰ího
a uÏ‰ího spojení s jejich okolím (poptávka
po studiu, trh práce, v˘zkum a inovace
apod.). Cílem zmûny vefiejného financo-
vání pak je provázat pfiíspûvky ze státního
rozpoãtu s realizací priorit vládní vysoko-
‰kolské politiky. Pfiedev‰ím západoevrop-
ské zemû hledají legislativní nástroje
roz‰ífiení participace na terciárním vzdû-
lávání – proto Anglie a Wales zmûnily
‰kolné splatné pfiedem na odloÏené,
proto ·védsko vyrovnává podmínky pro
netradiãní uchazeãky a uchazeãe o vstup
na vysoké ‰koly.
Stejnému principu slouÏí v fiadû zemí také
implementace BoloÀského procesu.

BoloÀsk˘ proces a vysoko‰kolská
legislativa
V Ïádné ze zemí úãastnících se
BoloÀského procesu neodpovídal stav ter-
ciárního vzdûlávání na poãátku procesu
(tedy v roce 1999 ãi v roce pfiistoupení

dané zemû) zcela a úplnû cílÛm stanove-
n˘m pro rok 2010; navíc se tyto cíle
postupnû vyvíjejí. V‰echny zemû proto
musely provést ve svém systému terciár-
ního vzdûlání zmûny, aby jej adaptovaly na
pfiipravovan˘ evropsk˘ prostor terciár-
ního vzdûlávání. VyuÏití legislativních
nástrojÛ pfii realizaci boloÀsk˘ch reforem
se v rÛzn˘ch evropsk˘ch zemích li‰í, je
v‰ak moÏné rozli‰it tfii obecné pfiístupy.
První skupina zemí pfiistoupila k rychlé
úpravû své vysoko‰kolské legislativy tak,
aby se legislativa mohla stát nástrojem
implementace BoloÀského procesu.
V tûchto zemích do‰lo vût‰inou k dílãím
legislativním zmûnám aÈ uÏ primární legi-
slativy (novelizace stávajících zákonÛ), nebo
sekundární legislativy (pfiijetí vyhlá‰ek ãi
nafiízení). Prominentním pfiíkladem tohoto
pfiístupu je Francie, která hlavnû mezi lety
1999 a 2002 zaÏila doslova záplavu minis-
tersk˘ch nafiízení; podobnû v‰ak na
BoloÀskou deklaraci reagovala Itálie,
Norsko, Nizozemí a také âeská republika.
Jiné zemû se rozhodly nikoliv pro okamÏi-
tou adaptaci dílãími normami, n˘brÏ pro
celkovou zmûnu legislativy do podoby
kompatibilní s cíli BoloÀského procesu,
byÈ za cenu odloÏení takovéto legislativní
úpravy. V tûchto zemích to obvykle zna-
mená pfiijetí zásadnû pfiepracovaného
vysoko‰kolského zákona nebo jeho roz-
sáhlé novely, a to vût‰inou s prodlevou
nûkolika let od poãátku BoloÀského pro-
cesu. Do této skupiny patfií napfiíklad v˘‰e
diskutované Polsko, ·védsko a Srbsko.
Nûkteré zemû mohou také prÛbûÏnû
provádûné reformy zavr‰it celkovou legi-
slativní adaptací, tedy po nûkolika letech
novelizací ãi vyhlá‰ek pfiistoupit k pfii-
jetí nové primární legislativy (pfiípad
Maìarska).
Tfietí pfiístup nejsystematiãtûji aplikuje
Velká Británie, kde legislativa není vÛbec
pouÏívána jako implementaãní nástroj
k dosaÏení cílÛ BoloÀského procesu. To
bylo svûfieno pfiímo jednotliv˘m institu-
cím, aniÏ by bylo potfieba jim potfiebné
zmûny pfiedepisovat legislativnû. Tento
pfiístup v‰ak do jisté míry uplatÀují i dal‰í
zemû, ale pouze u nûkter˘ch dílãích 
cílÛ BoloÀského procesu – za pfiíklad zde
mÛÏe poslouÏit zavádûní kreditního
systému v âesku.
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Srovnáním tûchto tfií skupin zemí zjis-
tíme, Ïe Ïádn˘ z uveden˘ch pfiístupÛ není
sám o sobû ani zárukou, ani pfiekáÏkou
úspû‰né implementace BoloÀského pro-
cesu. Zemû ze v‰ech tfií skupin totiÏ pfii
„inventufie“ (stocktaking) provedené
v roce 2005 pfied ministersk˘m setkáním
v Bergenu obdrÏely obdobná hodnocení
– od vysok˘ch po nízké známky – bez
ohledu na pouÏit˘ legislativní model.

âeská legislativa v evropském 
kontextu
Z této srovnávací inventury vy‰la velice
dobfie âeská republika, která obdrÏela
nejvy‰‰í moÏné hodnocení. Znamená to
tedy, Ïe ãeská vysoko‰kolská legislativa
patfií v evropském kontextu ke ‰piãce?
Obávám se, Ïe nikoliv, coÏ vynikne pfii
srovnání jejího v˘voje v posledních letech
s evropsk˘m trendem návaznosti legisla-
tivních zmûn na koncepci vysoko‰kolské
politiky. Je zfiejmé, Ïe ãeská legislativa
v posledních letech nevznikala jako
nástroj pro realizaci obecn˘ch strategic-
k˘ch cílÛ vysoko‰kolské politiky.
Pfied pfiijetím nového vysoko‰kolského
zákona v roce 1998 bylo cílem vysoko-
‰kolské politiky vytvofiení a schválení
tohoto zákona – zákon byl tedy samot-
n˘m cílem, nikoliv nástrojem k dosaÏení
strategick˘ch cílÛ. Novela zákona z roku

2001 pak vznikla z poslanecké iniciativy
a byla parlamentem pfiijata proti aktiv-
nímu odporu vlády; ta ji v‰ak pfiesto brzy
zafiadila na seznam úspû‰n˘ch nástrojÛ
své politiky implementace BoloÀského
procesu, kdyÏ vy‰la najevo úãinnost
novely pfii zavádûní strukturovaného stu-
dia.V loÀském roce pak ministerstvo ‰kol-
ství pfiijalo strategii vysoko‰kolské
politiky pro pfií‰tích pût let, která vÛbec
nepoãítá s legislativou jako moÏn˘m
nástrojem implementace. Pfiesto se v‰ak
ministerstvo aktivnû zapojilo do procesu
schvalování dal‰í poslanecké novely vyso-
ko‰kolského zákona, která byla pfiijata na
konci roku 2005.
Tento nedostatek je zfiejm˘ zejména
v dlouhodobé diskusi o tom, zda âesko
potfiebuje zákon o terciárním vzdûlávání,
kter˘ by spojil stávající oddûlenou legisla-
tivní úpravu vysokého a vy‰‰ího odbor-
ného ‰kolství. Pfiitom je zfiejmé, Ïe
pouh˘m legislativním spojením nebudou
odstranûny hlavní problémy souãasné
situace: nedostateãná prostupnost vy‰-
‰ího odborného a vysoko‰kolského vzdû-
lávání a absence programÛ krat‰ích neÏ
bakaláfisk˘ program. Tyto problémy je
v‰ak potfieba fie‰it z hlediska koncepce
terciárního vzdûlávání, nikoliv legislativy,
jak se dûje v dosavadních diskusích. Pro
pfiekonání nízké míry integrace obou ãástí

terciárního sektoru je potfieba zmûnit
smûfiování politiky terciárního vzdûlávání;
legislativní zmûny samy o sobû nic nefie‰í.
Pohled z evropské perspektivy tudíÏ uka-
zuje, Ïe hlavní vadou ãeské vysoko‰kolské
legislativy není samotná legislativa, n˘brÏ
její nedostateãn˘ základ ve strategické
vysoko‰kolské politice. Pokulhávající
ãeské vysoké ‰kolství by potfiebovalo
takovou legislativu, která jasnû vychází ze
strategick˘ch cílÛ, která umoÏní vyhodno-
tit plnûní tûchto cílÛ a na tomto základû
se zákony posléze budou prÛbûÏnû upra-
vovat. Takové politiky a na ní zaloÏené
legislativy se v‰ak ãeské vysoké ‰koly
zatím nedoãkaly a ani v nejbliÏ‰í dobû se
bohuÏel nejspí‰e nedoãkají.

Autor studie je zamûstnancem Centra pro stu-
dium vysokého ‰kolství pfii M·MT âR.
Specializuje se na v˘zkum mezinárodních
vlivÛ na ãeskou vysoko‰kolskou politiku a na
oblast vzdûlanostních nerovností a pfiístupu
k terciárnímu vzdûlávání. Rozsáhlej‰í anal˘zu
souãasné evropské vysoko‰kolské legislativy
publikoval ve studii Dynamika terciárního
vzdûlávání a vysoko‰kolská legislativa (Aula
3/2006, s. 79–94).

Bc. Mgr. Petr Pabian, Th.D.
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Pane profesore, ãím se vlastnû EUA
zab˘vá a kolik má ãlenÛ?
EUA je spoleãenství bezmála osmi set uni-
verzit v 46 zemích Evropy. Pfiedstavuje hlas
evropsk˘ch univerzit v boloÀském reform-
ním procesu a spolu s EU, nevládními orga-
nizacemi a mezinárodními spoleãnostmi
pfiispívá k rozvoji evropského vysoko‰kol-
ského vzdûlání a v˘zkumné politiky. EUA
pro podporu sv˘ch ãlenÛ pofiádá konfe-
rence, semináfie a workshopy, fiídí tema-
tické projekty, vydává informaãní publikace
a bulletiny. Samozfiejmû také spravujeme
doménu www.eua.be, kde zájemci najdou
konkrétnûj‰í informace o na‰í práci.

Jaké problémy EUA fie‰í a za co konkrétnû
jste zodpovûdn˘ vy jako prezident?
Pracujeme na ‰iroké ‰kále témat, která
jsou pro na‰e ãleny klíãová, napfiíklad na
realizaci BoloÀského procesu. ¤e‰íme tedy
otázky standardizace kvality a zdrojÛ finan-
cování, podporujeme tzv. joint degrees, coÏ
jsou programy realizované ve spolupráci
nûkolika vysok˘ch ‰kol z rÛzn˘ch zemí,
zaloÏené na spoleãném obsahu. Zab˘váme
se doktorsk˘mi programy a dal‰ím vzdûlá-
váním mlad˘ch vûdcÛ, snaÏíme se pfiispívat
ke sdílení v˘sledkÛ v˘zkumu a taky zdoko-
nalování managementu vysok˘ch ‰kol. Já
jako prezident na základû svého statutu
EUA vedu a reprezentuji. Jsem zodpo-
vûdn ,̆ samozfiejmû spolu s dal‰ími ãleny
vedení, za v˘voj a smûfiování EUA. Spolu
s generálním tajemníkem pak dohlíÏím na
plnûní plánÛ, reprezentuji na‰i asociaci na
konferencích, pracovních jednáních a jejím
jménem vystupuji v médiích.

SnaÏí se EAU o unifikaci nebo alespoÀ
pfiiblíÏení zákonn˘ch norem jednotliv˘ch
zemí EU? Pokud ano, jak?

PREZIDENT EVROPSKÉ ASOCIACE UNIVERZIT:
POMÁHÁME BUDOVAT VZDùLANOU
EVROPU SE SILN¯MI UNIVERZITAMI 
Profesor Georg Winckler je hlavou Evropské asociace univerzit (EUA) a rektorem vídeÀské univerzity.
Cítí zodpovûdnost za osud evropského vysokého ‰kolství a jako nûkdej‰í student univerzity v Princetonu (USA)
má moÏnost srovnání americké a evropské situace na univerzitách. Evropa má podle nûj v˘borné bakaláfiské 
programy, ty doktorské v‰ak musí zlep‰it. Profesor Winckler se specializuje na monetární ekonomii,
evropskou mûnovou integraci a makroekonomii. Narodil se v âeské republice a rád se do ní vrací.
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EUA podporuje autonomii a samostat-
nost evropsk˘ch univerzit a aktivnû se
snaÏí napomáhat komunikaci s Komisí
evropsk˘ch spoleãenství v otázkách
modernizace a inovace vzdûlávacího
a v˘zkumného procesu, které jsou
detailnû zpracovány v dokumentu
Delivering on the Modernisation Agenda
for Universities: Education, Research and
Innovation z 10. kvûtna 2006. Navíc spo-
lupracujeme s neziskovou organizací
Magna Charta Observatory for
Fundamental University Values and Rights,
která se nachází v italské Boloni – právû
tato organizace dohlíÏí na plnûní zásad, jeÏ
v roce 1988 podepsali v Boloni rektofii
388 univerzit na celém svûtû. Univerzitní
hodnoty musí b˘t zachovány a je tfieba je
‰etrnû zaãlenit do vysoko‰kolsk˘ch
zákonÛ jednotliv˘ch evropsk˘ch státÛ.

Obrátila se na EAU nûjaká z ãesk˘ch uni-
verzit se Ïádostí o konzultaci nebo pomoc
v procesu schvalování novely V· zákona?
O tom nic nevím, osobnû jsem to nefie‰il.

Existují nûjaké trendy v evropské univer-
zitní legislativû? Jaká je perspektiva a cíle?
Máme jasn˘ cíl. Evropské univerzity musí
b˘t samostatnûj‰í a musí profesionalizo-
vat svá vedení. Finance vkládané do vyso-
kého ‰kolství samozfiejmû nejsou
dostateãné. Univerzity v evropské pûta-
dvacítce mûly dostávat minimálnû 2 %
hrubého domácího produktu, dostane se
k nim v‰ak sotva 1,28 % HDP.

Mezi ãesk˘mi vysoko‰kolsk˘mi standardy
a standardy EU jsou urãité rozdíly, napfiíklad
v kritériích akreditace jednotliv˘ch oborÛ 
ãi evaluace fakult. Vidíte to jako problém?
Zatím se tyto rozdíly jako problém nejeví.

Jak se v rámci va‰í organizace projevují
ãeské univerzity?
V rámci Evropy jsou ãeské vysoké ‰koly
obecnû velmi aktivní. Rád bych ocenil pfie-
dev‰ím práci, kterou odvedla brnûnská
Masarykova univerzita pfii pofiádání kon-
ference EUA, kterou hostila 19.–21. fiíjna
tohoto roku.

Masarykovu univerzitu nav‰tûvujete
pomûrnû ãasto a prostfiedí ãesk˘ch vyso-

k˘ch ‰kol znáte dobfie. Co jsou podle vás
jeho nejvût‰í klady a zápory?
âeské univerzity se na zaãátku devadesá-
t˘ch let zaãaly otvírat svûtu a podmínky,
v nichÏ tehdy zaãínaly, nebyly jednoduché.
Teì jsou ale velmi úspû‰né, i kdyÏ by
samozfiejmû mohly b˘t lépe financované.

Jak zkoumá EUA zájmy a potfieby stu-
dentÛ a profesorÛ? Stává se, Ïe vás vedení
jednotliv˘ch univerzit Ïádají o radu?
PrÛbûh ustavování zásad boloÀského pro-
cesu analyzujeme pomocí mnoha v˘-
vojov˘ch prÛzkumÛ. Jejich v˘sledky
zvefiejÀujeme v sériích publikací, napfiíklad
o doktorsk˘ch programech. Odpovídáme
samozfiejmû na mnoho otázek studentÛ
i profesorÛ a jsme pfiipraveni jim poradit
a naslouchat jejich zájmÛm a potfiebám.

Co je va‰ím hlavním cílem ve funkci pre-
zidenta EUA?
Napomoci vybudovat vzdûlanou Evropu
se siln˘mi univerzitami.

Jaké jsou hlavní problémy souãasného
evropského ‰kolského systému?
Vzdûlávací systém jako celek pfiíli‰ nesle-
dujeme, zab˘váme se pfiedev‰ím vysoko-
‰kolsk˘m vzdûláváním. Na univerzity v‰ak
má zásadní vliv to, kolik maturantÛ pfii-
chází ze stfiedních ‰kol a jaké mají zna-
losti. V nûkter˘ch zemích mÛÏe problém
terciárního vzdûlávání tkvût v nedostateã-
ném financování stfiedních ‰kol.

Která ãást systému pfiedstavuje nejvût‰í
problém? Základní, stfiední anebo vyso-
ko‰kolské vzdûlávání?
Vysoké ‰koly by mûly pfii pfiijímání stu-
dentÛ nabízet rovné ‰ance.To v‰ak vyÏa-
duje zmûny uÏ na stfiedních ‰kolách.

Americké ‰kolství pfiedstihlo Evropu. 
Podle akademického hodnocení na
http://ed.sjtu.edu.cn jsou mezi dvacítkou
nejlep‰ích univerzit jenom dvû evropské
‰koly, univerzity v Cambridge a Oxfordu.
Bude se Evropa snaÏit b˘t v podobn˘ch
hodnoceních úspû‰nûj‰í?
Bakaláfiské programy jsou v Evropû na
velmi dobré úrovni. Co nám chybí, jsou
úspûchy v doktorsk˘ch programech. Ty
musíme posílit. Podrobné zprávy o dokto-

randském studiu a jeho moÏn˘ch zlep-
‰eních pfiedloÏíme ministrÛm ‰kolství
evropsk˘ch zemí na jafie 2007 na konfe-
renci v Lond˘nû.

Narodil jste se za války v Ostravû. Jak˘ je
vá‰ vztah k âeské republice?
Mí pfiíbuzní buì emigrovali, nebo zemfieli.
Ale stále se cítím s Ostravou spojen ,̆ pfie-
dev‰ím kvÛli mnoha rodinn˘m historkám,
hlavnû tûm, které mi vyprávûla moje
maminka a které se váÏí k tomuto mûstu.

Autor: redakce

Profesor Georg Winckler v roli pfiedsedy Evropské 
asociace univerzit



Jméno: Joanny Ulivieri
Vûk: 18
Zemû: Francie
Domovská univerzita:
Univerzita v Nîmes
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãník

1) MÛÏu vám to fiíct ãesky! Moje pfiítelkynû je âe‰ka a bydlí
v Praze. Potkal jsem ji ve Francii, kde tfii roky studovala. Obãas
jsem poslouchal ji a její kamarádky, jak se baví ãesky, a zamiloval
jsem si ãe‰tinu pro její zajímavost a komplikovanost.

2) Jsem zamilovan˘ a chci mluvit ãesky se svou pfiítelkyní.
3) V˘uka se mi líbí,máme moc dobrou uãitelku.Uãím se ãesky tfii t˘dny

a uÏ se mÛÏu v Praze zeptat na to, co potfiebuju, a neztratím se.
4) Mám rád Staré Mûsto – tam je to moc hezké.
5) V‰echno! 

Jméno: Clara Rey Sánchez
Vûk: 23
Zemû: ·panûlsko
Domovská univerzita:
Univerzita ve Valencii
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãnice

1) Uãím se ãesky, protoÏe tu budu pfií‰tí rok bydlet. Zatím musím
je‰tû moc, moc, moc myslet, kdyÏ mluvím. Hledala jsem kurzy
a vybrala jsem si tenhle,protoÏe je dobr ,̆oficiální a není moc drah .̆

2) Ve ·panûlsku studuju práva a pfií‰tí rok budu v Praze na praxi
v advokátní kanceláfii.

3) Uãitelka je moc sympatická, má systém a je rychlá. Nikdy se
nenudíme.

4) Líbí se mi celá Praha a vÛbec atmosféra âeské republiky. Byla
jsem v Krkono‰ích, v Jizersk˘ch horách, v Brnû a na Hané. Je to
typické, ale musím fiíct, Ïe taky chodím do hospody a mám ráda
ãeské pivo.

5) Nemám ráda skloÀování! A nejrad‰i fiíkám „dobr˘ den“.

Jméno: Øyvind Seim
Vûk: 31
Zemû: Norsko
Domovská univerzita:
Univerzita v Bergenu
ÚroveÀ na L·SS: mírnû pokroãil˘

1) Mám uÏ znalosti jin˘ch slovansk˘ch jazykÛ, dûlám pfiekladatele
a tlumoãníka ze srbochorvat‰tiny. Chodil jsem i na zaãáteã-
nick˘ kurz bulhar‰tiny a ru‰tiny.Tak jsem si chtûl do sbírky pfii-
dat ãe‰tinu. Zjistil jsem, Ïe to je ofií‰ek, a musím zaãít znovu
od zaãátku.

2) Zab˘vám se politickou historií jihov˘chodní a v˘chodní
Evropy. Nauãit se jazyk je myslím pfiedpokladem pro to, aby
ãlovûk pochopil národ a kulturu.

3) Se svojí skupinou i uãitelkou jsem spokojen .̆
4) V âeské republice uÏ jsem byl desetkrát. SnaÏím se vyhnout

pastem na turisty a jezdím i na rÛzná jiná místa – na prÛmy-
slov˘ sever âech i do hezk˘ch mûst, jako je âesk˘ Krumlov.
SnaÏím se objevovat pfiedmûstí Prahy. Chtûl bych napsat knihu
o tom, jak se v Praze vyhnout turistÛm.

5) „Chci smaÏen˘ s˘r, krokety a tatarskou omáãku.A velk˘ pivo,
prosím.“

Jméno: Rami Kurth
Vûk: 27
Zemû: Finsko
Domovská univerzita:
Univerzita v Helsinkách a Univerzita v Turku
ÚroveÀ na L·SS: mírnû pokroãil˘

1) Byl jsem tu uÏ pfied tfiemi lety na v˘mûnném programu.
Studoval jsem soudobou historii. Zalíbilo se mi tu a rozhodl
jsem se, Ïe se jednou nauãím ãesky. Zaãal jsem studovat
ãe‰tinu na univerzitû v Helsinkách a tenhle kurz máme
povinn .̆

LETNÍ ·KOLA 
SLOVANSK¯CH STUDIÍ:
A PROâ NE?

1) Co vás pfiivedlo ke studiu na L·SS?
2) Kde v budoucnosti vyuÏijete znalosti ãe‰tiny?
3) Jak hodnotíte organizaci a v˘uku v kurzech L·SS?
4) Co vás baví v Praze a âesku kromû uãení se ãe‰tinû?
5) Máte v ãe‰tinû nûjaké oblíbené slovo nebo vûtu?
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2) SnaÏím se najít si tu práci.V záfií absolvuji univerzitu v Turku
a pak bych se chtûl co nejrychleji vrátit sem. Chtûl bych tu
nûjakou chvíli Ïít a moÏná i zÛstat.

3) Kurzy jsou dobré, jsem spokojen .̆
4) Je to sice nudná odpovûì, ale mám rád pivo. Ale váÏnû,

v Praze se dá dûlat cokoli – je tu víc kultury neÏ
v Helsinkách.

5) Mám rád reklamní slogan piva Hostan: „Dobr˘ jako tenkrát.“

Jméno: Ulrike Trüschler
Vûk: 28
Zemû: Nûmecko
Domovská univerzita:
Univerzita v Kolínû nad R˘nem
ÚroveÀ na L·SS: mírnû pokroãilá

1) Moje máma je âe‰ka, ale já se ãesky nikdy neuãila. Zaãala
jsem pfied tfiemi lety v Olomouci a letos jsem zase mûla ãas,
tak jsem pfiijela do Prahy.

2) Myslela jsem, Ïe vyuÏiju ãe‰tinu ve svém oboru, coÏ jsou
evropská studia sportu. âeská republika je nov˘ ãlen EU,
takÏe by se to mohlo hodit. Navíc tu máte hodnû ‰piãkov˘ch
atletÛ.

3) Kurzy jsou velice intenzivní a pestré a tak to má b˘t.
BohuÏel je na‰e skupina dost velká, takÏe se moc nedostanu
ke slovu.

4) Líbí se mi to tu moc. VÛbec se mi nechce pryã! Dokonce
jsem se tu seznámila s ãesk˘mi basketbalisty a chodím s nimi
hrát.A povídat si ãesky.

5) Pfiijde mi, Ïe âe‰i velice ãasto pouÏívají slova „pofiád“
a „poãkej“.To se mi zdá zajímavé.

Jméno: Çaoimhe Gallagher
Vûk: 22
Zemû: Irsko
Domovská univerzita:
University College Dublin
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãnice

1) Chtûla jsem se podívat do Prahy a zaÏít sociální kontakt
s místními lidmi. Navíc tu je i mÛj pfiítel, tak jsem se rozhodla,
Ïe pojedu s ním. Zajímá mû i ãeská kultura, hlavnû hry Václava
Havla.Tfieba si je jednou pfieãtu v originále.

2) MoÏná se mi podafií ãe‰tinu vyuÏít ve v˘zkumu. Zajímám se
totiÏ o stfiedovûkou literaturu a chtûla bych porovnat staré
texty v ir‰tinû a v ãe‰tinû.

3) Kurzy jsou v˘borné, dobrá práce. Nauãila jsem se daleko víc,
neÏ jsem ãekala.

4) Jsem tady ponûkolikáté, takÏe ty turistické záÏitky uÏ mám za
sebou. Nav‰tûvuju galerie, hlavnû ty malé ãeské, chodím do
kina.A taky na fotbal, na Spartu i na Slavii. Jsem totiÏ fanynka
Milana Baro‰e. Mrzí mû, Ïe se tu nedá nikde koupat.

5) Mám ráda slovo „únor“.V ir‰tinû je totiÏ slovo, které zní skoro
stejnû, ale znamená „leden“.

Jméno: Alex Went
Vûk: 42
Zemû: Velká Británie
Domovská univerzita:
absolvent Cambridge
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãník

1) Uãit se ãe‰tinu je pro mû velká v˘zva. Na internetu jsem vidûl
reklamu na L·SS. Prahu znám docela dobfie, protoÏe tady
mám pfiátele. Jsem uãitel a je pro mû zajímavé pfiejít na dru-
hou stranu a b˘t na chvíli student.

2) Koupil jsem ve Vr‰ovicích byt, pfies prázdniny tady chci zÛstá-
vat, a proto potfiebuju ãe‰tinu.

3) V‰echno je fantastické. Uãitelka je velmi dobrá. Budova je sice
o‰klivá, ale to nesouvisí s v˘ukou.

4) Líbí se mi Lobkovick˘ palác, galerie a muzea. Rád ale cestuju
i mimo Prahu.

5) Je to jedna vtipná vûta z na‰í uãebnice ãe‰tiny. Je hned na
zaãátku a charakterizuje cel˘ ãesk˘ jazyk: „Je to chaos, ale má
dobr˘ systém.“

Jméno: Atsushi Terada
Vûk: 25
Zemû: Japonsko
Domovská univerzita:
Univerzita Hokkaidó
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãník 

1) Praha je historická a v Japonsku hodnû populární. Mám ji moc rád
a v âechách mám pfiátele. Studoval jsem evropské dûjiny a ãesko-
slovenská historie mû zaãala zvlá‰È zajímat – hlavnû PraÏské jaro.

2) KvÛli studiu musím ãíst ãeské kníÏky a taky komunikovat s co
nejvût‰ím poãtem âechÛ.V Praze bych taky chtûl v budouc-
nosti bydlet.

3) Cel˘ kurz se mi moc líbí. Uãitelka je zábavná a má opravdu
velkou vÛli nás nûco nauãit.

4) Nejvíce mû na âesku zaujaly v˘tahy bez vnitfiních dvefií, ve
kter˘ch si mÛÏete sáhnout na stûnu ‰achty. Symbolizují pro
mû âesko. Je velká ‰koda, Ïe je chce EU zakázat.Taky se mi líbí
hospody a klasická hudba.

5) Nejrad‰i mám vûtu Pravda vítûzí.

Jméno: Andrew Metzges
Vûk: 23 
Zemû: USA
Domovská univerzita:
Univerzita George Washingtona
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãník 

1) Chystám se na FSV studovat mezinárodní politiku. Budu tu
Ïít dva roky, proto jsem se rozhodl nauãit ãesky. L·SS je jed-
ním z mála programÛ, kam se chodí kaÏd˘ den. âe‰tinu vám
tady nabu‰í do hlavy, i kdyÏ jste ‰patn˘ student. Nûkdo mi
L·SS doporuãil a podrobnosti jsem si na‰el na internetu.
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Velmi mû pfiekvapilo jeho zobecÀující konstatování, Ïe má
„hodnû ‰patné zku‰enosti s kanceláfií programu Erasmus na 
3. lékafiské fakultû a Ïe na místního koordinátora si stûÏuje
skoro kaÏd˘“. Nevûfiím, Ïe zmiÀovan˘ názor portugalského stu-
denta sdílejí i ostatní zahraniãní studenti Erasmu na 3. lékafiské
fakultû, neboÈ dle kontaktu s nimi vím, Ïe v˘hrady tohoto typu
nemají, coÏ dokazuje i provedená evaluace jejich pobytu u nás.
Vzhledem k tomu, Ïe s koordinátory ãasto jednám, vím, Ïe se

vÏdy snaÏí maximálnû vyjít vstfiíc v‰em studentÛm a také vÏdy
hledají optimální fie‰ení pfii realizaci studentsk˘ch mobilit.
Koordinátofii jsou vstfiícní a ochotní i mimo své konzultaãní
hodiny, aãkoli je to na úkor jejich odborné ãinnosti. Bylo by
‰koda, aby tímto ne zcela oprávnûn˘m nafiãením byla jejich
práce zmafiena a jejich dobré jméno po‰kozeno.

Daniela Kulichová,
studentka 5. roãníku UK 3. LF 

MÁ ZKU·ENOST S KANCELÁ¤Í ERASMUS
NA 3. LF UK
Nedávno se mi dostal do ruky ãasopis Univerzity Karlovy v Praze Forum 2/06, kde jsem si pfieãetla ãlánek
„Erasmáci“, ve kterém zahraniãní studenti programu Socrates/Erasmus vyjadfiují své pocity z pobytu na Univerzitû
Karlovû. Samozfiejmû mû nejvíce zajímal názor studenta pob˘vajícího na na‰í 3. lékafiské fakultû.

2) Minimálnû mû, doufejme, nenatáhnou taxikáfii. Pokud se mi
díky ãe‰tinû podafií alespoÀ tohle, budu ‰Èastn .̆

3) MÛÏu mluvit jenom o na‰í uãitelce, paní Kopecké. A ta je
opravdu v˘borná. Je velmi trpûlivá a uãí nás, jako by nám bylo
pût, coÏ v‰ichni potfiebujeme. S vybavením jsem taky spoko-
jen ,̆ moc toho nepotfiebujeme, jenom místo na sezení a mag-
netofon. Budova je moc pûkná, líbí se mi v˘hled z oken na
Hradãany.

4) Hodnû se mi líbí mûsto a taky lidi. Jsou velmi milí a otevfiení.
Je to velk˘ rozdíl oproti USA. Hlavnû mladí jsou k cizincÛm
hodnû pfiátel‰tí.

5) První fráze, kterou jsem se nauãil, byla: „Fakt, jo?“

Jméno: Martha Arévalo
Vûk: 22
Zemû: Ekvádor
Domovská univerzita:
Blue Hill College (Guayaquil, Ekvádor)
Zafiazení v rámci L·SS: zaãáteãnice 

1) Jsem tady díky stipendiu. Pracuju na ãeské ambasádû
v Ekvádoru. Pfii práci jsem studovala a právû pfies svého
zamûstnavatele jsem získala peníze, abych se nauãila ãesky.

2) V práci budu mít díky znalosti ãe‰tiny lep‰í pozici. Navíc mû
cizí jazyky moc baví. Umím ‰panûlsky, anglicky, italsky, portu-
galsky a francouzsky. Nûkdy se mi to aÏ trochu plete. âe‰tina
je sloÏitá, ale ne tak, jak jsem ãekala.

3) Jsem spokojená, moje uãitelka je moc dobrá. UÏ teì umím víc,
neÏ jsem si kdy myslela, Ïe se za mûsíc dokáÏu nauãit. Je to
velmi dobr˘ intenzivní kurz. KdyÏ potfiebuju poãítaã, je tady,
kdyÏ se chci najíst, mÛÏu taky tady, to je skvûlé.

4) Mám ráda od v‰eho trochu. Líbí se mi památky, procházky
i hospody. Praha je navíc bezpeãné mûsto.

5) „A proã ne?“

Jméno: Otto Beer 
Vûk: 58
Zemû: Rakousko
Zafiazení v rámci L·SS: mírnû pokroãil˘

1) Rád se uãím cizí fieãi. âe‰tina je první slovansk˘ jazyk, se kte-
r˘m zaãínám.Vyhledal jsem si adresu na internetu a pfiihlásil se.

2) Je‰tû nevím, jak by se mi mohla ãe‰tina hodit...
3) Uãitelka se mi líbí moc a metodika kurzu je velmi propracovaná.
4) Nejrad‰i mám procházky Star˘m Mûstem a taky koncerty kla-

sické hudby.
5) Îádnou oblíbenou vûtu nemám.

Jméno: Ku Kyo Deok
Vûk: 22
Zemû: Korea
Domovská univerzita:
Hankuk University of Foreign Studies
ÚroveÀ na L·SS: zaãáteãnice 

1) Mám ráda Prahu a praÏskou historii. Je to kouzelné mûsto.
Vidûla jsem o ní dokument v televizi a pak jsem si na inter-
netu na‰la L·SS.

2) âe‰tina je v Koreji mÛj hlavní pfiedmût. Je pro mû moc dÛle-
Ïité zaÏít si jazyk na vlastní kÛÏi.V budoucnosti bych ráda pra-
covala na ãeské ambasádû.

3) V‰echno je tady moc dobfie zorganizované. Budova
Filozofické fakulty je stará a krásná, to u nás nemáme.

4) Moc se mi líbí Orloj, KarlÛv most a Hradãany.
5) Slova v˘bornû, dobr˘ a krásnû.
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FILMY NA UK BEZ
REKLAM A POPCORNU

Za studentsk˘ lístek dáte v multiplexu 120 korun.
Láhev vody stojí padesát kaãek a pfied kaÏd˘m
pfiedstavením je nutné pfieÏít ãtvrthodinovou tr˘-
zeÀ tup˘ch reklam. Univerzita Karlova vám i letos
nabízí místo, kam se vrtnout, kdyÏ vám kbelíky
popcornu nepfiirostly k diváckému srdci.

I v leto‰ním letním semestru otevírá kaÏdé úter˘ v‰em 
filmoÏroutÛm své prosklené dvefie Modrá posluchárna
v Celetné ulici. Více neÏ pfiátelsk˘ t˘m, u kterého rozhodnû
nenajdete strojen˘ úsmûv znudûn˘ch uvadûãÛ, pro studenty
a zamûstnance univerzity pfiipravuje pokaÏdé dvû kola projekcí
vybraného snímku v pfiedpremiéfie. První startuje od 17:30
a druhá v 20:00 veãer.
AÈ uÏ je na programu zombie horor, pfiípadnû dokument o tuã-
Àácích, mÛÏete si b˘t jisti, Ïe vás pobaví a pouãí lektorsk˘ úvod
docenta Michala ·obra, kter˘ ve „voln˘ch chvílích“ také
zastává post prorektora UK pro vnûj‰í vztahy.
Za cenu jedné vstupenky do multiplexu si na UK mÛÏete 
uÏívat filmÛ cel˘ semestr a je‰tû vám zbude na láhev mine-
rálky. Se stokorunou a ISIC kartou nebo zamûstnaneck˘m 
prÛkazem si mÛÏete pfiijít pro rezervaãní heslo vÏdy tfii první
t˘dny v semestru. Promítáme v letním i v zimním, a pokud
registraci nestihnete, neplaãte. Dodateãné du‰e po e-milové
konzultaci pfiijímáme kdykoli.
Více informací na fs.cuni.cz.Tû‰íme se na vás!

Autor: redakce

Právû za tûmito okny mÛÏete proÏít pfiedpremiérové chvíle.
Modrá posluchárna – nezapomenutelné filmové záÏitky na akade-
mické pÛdû!

Úspûch Sociálu, ãasopisu studentÛ Fakulty sociálních vûd UK,
nedává ostatním fakultám spát. Ti‰tûné médium se chystá od jara
2007 i na Filozofické fakultû a stejnû jako Sociál se schová pod
ochrannou ruku obãanského sdruÏení UK media. Na Fakultû huma-
nitních studií UK si zase studenti zaãali vydávat ãasopis Humr.

Ve sdruÏení UK media, které vede zakladatel Sociálu Martin Benda, budou zastoupeni
lidé z FF a FSV UK. ¤ada pozic tak bude spoleãná, aÈ uÏ jde o zaji‰Èování inzerce, distri-
buci, správu internetov˘ch stránek ãi post art directora. âasopisy obou fakult budou mít
nûkteré spoleãné prvky, a to v grafice ãi dÛrazu na fakultní zpravodajství.
Stejnû jako u Sociálu budou i u ãasopisu FF hlavní pfiíjmy pocházet z reklamy. „Pro inzerenty
– hlavnû banky ãi telefonní operátory – pfiedstavujeme ideální cestu, kterou lze ‰ífiit reklamní
sdûlení vysoko‰kolákÛm,“ vysvûtluje Benda.
Chystané sdruÏení, které by mûlo oficiálnû zaãít se svou ãinností od ledna 2007, zatím shání
stálou redakãní místnost. „Máme-li se úspû‰nû rozvíjet, stálé sídlo potfiebujeme. Po hospodách
se kvalitní redakãní práce dûlat nedá,“ uzavírá Benda.

Více informací na ukmedia.cz

VZNIKÁ SKUPINA FAKULTNÍCH âASOPISÒ
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Studentsk˘ spolek anebo alespoÀ jeho zárodek mÛÏete najít uÏ
skoro na kaÏdé ze sedmnácti fakult UK. Otfiepávání se ze socia-
listického nastavení, které práci pro blaho celku znaãnû zprofa-
novalo, se dostává i za zdi akademick˘ch domÛ. KaÏd˘ rok stovky
navrátilcÛ ze zahraniãních stáÏí vyprávûjí, Ïe hrabat se vlastním
píseãkem k jedinému cíli v podobû ãerveného tubusu s diplo-
mem je ve svûtû více neÏ nemoderní. I kdyÏ má slovo „ãlen“ stále
negativní konotace, studentské kluby a mnoho jejich ãlenÛ s jis-
totou zapomíná na pachuÈ nepovinnû povinného ãlenství ve
Svazu socialistické mládeÏe.

Peníze na prvním místû?
I pfies v‰udypfiítomné stíÏnosti na podfinancování vysokého ‰kol-
ství vidí velká ãást spolkÛ hlavní potíÏ rozvoje studentsk˘ch akti-

vit v pasivitû vût‰iny studentÛ. „Potfiebovali bychom ãerstvou
krev, nové mladé studenty, ktefií je‰tû mají spoustu energie,“
popisuje potíÏe Martin Dûck ,̆ ãlen náãelnictva Spolku Matfyzák.
„Snad by se po letech mohli letos zase najít.“ Také kvÛli nedo-
statku schopn˘ch studentÛ omezuje spolek na MFF své aktivity
jenom na nejdÛleÏitûj‰í záleÏitosti jako tfieba vítání prvákÛ (tzv.
Beánii) nebo reprezentaãní ples na Îofínû.
„âásteãná fie‰ení zkou‰íme kaÏd˘ rok, letos jsme tfieba dûlali
náborovou akci na PF UK, ale primárnû by pomohlo celkové zv˘-
‰ení povûdomí studentÛ o tom, Ïe je jednoznaãnû v jejich zájmu
na sobû pracovat,“ myslí si Michal Hru‰ík, místopfiedseda
Debatního klubu studentÛ a pfiátel UK.
Univerzita Karlova je podle Martina Bendy, pfiedsedy obãan-
ského sdruÏení UK media, co do bohatosti spoleãenského Ïivota

NEJHÒ¤ SE HLEDÁ NOVÁ KREV
Pfiijímaãky, zahraniãní stáÏ, státnice a vypadnout? Rozvrh vût‰iny studentÛ UK se v posledních letech pfiece jenom
trochu mûní. Podobnû jako v zahraniãí nebo na men‰ích vysok˘ch ‰kolách, zaãínají i na Univerzitû Karlovû 
studenti své alma mater vracet svou prací to, co od ní dostali.

Studentské spolky si stûÏují na vlaÏn˘ pfiístup studentÛ k aktivitám, které se pfiímo net˘kají studia. Spolek Matfyzák se je snaÏí na sv˘ch akcích rozehfiát pokusy s tekut˘m dusíkem.

Rozmáchlá gesta patfií k ãlenÛm Debatního klubu studentÛ a pfiátel UK stejnû jako
ãetné poháry.

Studentská organizace TRIMED pofiádá na 3. lékafiské fakultû veãírky uÏ od roku 1997.
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jedna z nejchud‰ích v republice. „Vût‰ina studentÛ, ktefií na UK
studují, tráví svÛj voln˘ ãas mimo ‰kolu. ZáleÏí na tom, jestli se
najde skupinka schopn˘ch – rektorátní peníze mohou napomoci
vzniku celouniverzitní studentské asociace. Bez ní se UK tûÏko
mÛÏe povaÏovat za elitní univerzitu,“ myslí si ‰éf sdruÏení, které
vydává studentské ãasopisy na FSV, FHS a FF UK.

Obãanská sdruÏení, kam se podívá‰
Souãasné studentské spolky fungují vût‰inou jako obãanská sdru-
Ïení a jsou v drtivé vût‰inû vázány na jednu fakultu. Mezifakultní
spolupráce je velmi vzácná. Proti novému návrhu vnitfiního pfied-
pisu, kter˘ poãítá s podporou pouze takov˘ch organizací, které
spojí minimálnû dvû fakulty, v‰ak oslovení zástupci klubÛ neprotes-
tují. „Souãasné znûní návrhu pfiedpisu nám moc nepomÛÏe, Spolek
Matfyzák (jak uÏ fiíká samotné jméno) sdruÏuje v˘hradnû studenty
MFF. Pfiesto by se mohl univerzitní pfiedpis stát inspirací pro
podobn˘ pfiedpis na na‰í fakultû,“ míní Martin Dûck˘ z matfyzu.
Nov˘ pfiedpis by mûl podle v‰ech pfiinést hlavnû zmûnu ve vní-
mání studentsk˘ch spolkÛ a taky pfiispût k propojení jednotliv˘ch
fakult tak, aby univerzita pracovala lépe jako t˘m. „Jedinû tak
mÛÏe rektorát podnítit spolkov˘ Ïivot na univerzitû. DÛleÏitá je
jak nabídka penûz, tak i stálého zázemí. Nesmí zÛstat jen u pro-
klamací, systém musí skuteãnû fungovat, tj. mít vlastní web, vlastní
název, vlastní mail.V‰e musí b˘t skuteãnû uÏivatelsky pfiátelské,“
pfiem˘‰lí Martin Benda z UK media.

Mocenské kormidlo?
Pofiádání party, vítání prvákÛ, vydávání ãasopisu, vefiejné debaty
nebo pomoc zahraniãním studentÛm, to jsou nejãastûj‰í aktivity
v‰ech studentsk˘ch spolkÛ. Obavy z cílen˘ch univerzitních dotací
jako mocenské páky k nasmûrovávání univerzitních klubÛ stu-
denti nemají. „Univerzita i fakulty fakticky podporují studentské
spolky jiÏ nyní, pfiedpis by do vûci jen vnesl jist˘ pofiádek. Tedy
Ïádné ohroÏení nezávislosti neãekám,“ shrnuje vût‰inov˘ názor
student MFF Martin Dûck .̆
„âasopis Sociál se ‰kolním dotacím právû z dÛvodu ochrany
nezávislosti dlouho vyh˘bal, ale nakonec jsme zjistili, Ïe to bez
podpory nejde,“ fiíká Martin Benda z Fakulty sociálních vûd.

Obavy z ohroÏení nezávislosti padly poté, co na FSV vznikla 
v rozpoãtu speciální kapitola Studentské peníze. „Teì se
obdobná iniciativa rozbûhla i na celé univerzitû, tak je to pro nás
schÛdnûj‰í. Bylo by v‰ak dobré, kdyby o konkrétním rozdûlení
penûz rozhodovali co nejvíce sami studenti (tj. pravdûpodobnû
studenti v AS UK). Myslím, Ïe tu dÛvûru studentÛm lze dát.
S penûzi hospodafií i parlamenty na nûkter˘ch reformních základ-
ních ‰kolách, tak proã ne na Univerzitû Karlovû,“ dodává Benda.

Autor: redakce

Kde hledat aktivní studenty?

Spolek Matfyzák (MFF UK)
http://www.matfyz.cz/spolek/

UK media (vydavatel ãasopisÛ na FSV a FF UK)
http://www.ukmedia.cz

Debatní klub studentÛ a pfiátel UK
http://dkuk.wz.cz

Trimed – spolek studentÛ 3. lékafiské fakulty UK
http://trimed.lf3.cuni.cz

V‰ehrd – nejstar‰í spolek studentÛ práv v âesku
http://www.vsehrd.cz/

The European Law Students’ Association 
http://www.elsa.cz

International Club na FSV
http://intl-club.fsv.cuni.cz/

Erasmus klub na FF UK
http://erasmusclub.ff.cuni.cz/

Studentská rada FF UK
http://strada.ff.cuni.cz/ 

KaÏdou slovní erupci pfiedchází dÛkladná pfiíprava v t˘mu. KvÛli uãení medici moc pfiíleÏitostí k zábavû nemají, kdyÏ se ale jednou za rok sejdou
na parníku, kapitán má kru‰nou sluÏbu.
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V akademickém roce 2005/2006 pfiice-
stovalo na Univerzitu Karlovu celkem 823
studentÛ, vycestovalo z ní 993 studentÛ.
DÛvody pro stagnaci a dokonce mírn˘
pokles v celkovém poãtu vyslan˘ch stu-
dentÛ jsou následující:
1) mezi akademick˘mi roky 2003/2004

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

2) program Socrates/Erasmus umoÏÀuje
pouze jeden v˘jezd v prÛbûhu studia,
takÏe aktivní studenti jiÏ pravdûpo-
dobnû moÏnosti vycestování vyuÏili
v prÛbûhu studia

3) poãet uzavfien˘ch bilaterálních dohod
stále roste a nabídka, pfiestoÏe pfievy-
‰uje poptávku, rovnûÏ vzrÛstá.

Pomûr studentsk˘ch mobilit v rámci jed-
notliv˘ch fakult UK dokládá tabulka na
str. 59 (in = zahraniãní studenti, ktefií na

danou fakultu pfiicestovali, out = ãe‰tí stu-
denti dané fakulty, ktefií vyjeli díky pro-
gramu Socrates/Erasmus do zahraniãí).

Úspûchy roku 2005
V rámci aktivit Erasmus 1 byly schváleny
a realizovány následující Intenzivní pro-
gramy (IP): FF podala návrh projektu
Kulturtransfer pro studenty doktorského
studia. Jedná se o tfiílet˘ projekt, na kte-
rém se podílí dal‰ích ‰est evropsk˘ch
partnerÛ z univerzit v Brnû, Bratislavû,
Vídni, Sofii, Aténách a ·trasburku. FF se
dále zapojila spoleãnû s osmi evropsk˘mi
partnery do projektu TRANSPHD
Translatino Studies Multi-European
Doctoral Research Programme. Orga-
nizátorem tohoto programu je belgická
Katholieke Universiteit Leuven. Projekt je
za‰títûn Ústavem translatologie na FF. PfiF,
s vedením Katedry fyzické geografie

a geoekologie, pfiedstavila úãast na IP
s názvem WATERCOR (Water Resources
and Conflicts in Southern European
Ecoregions). Do tohoto projektu vstou-
pila PfiF ve spolupráci s estonskou
Univerzitou v Tartu. PedF realizovala IP
s názvem The International Students’
Festival of Chamber Music, kter˘ koordi-
novala litevská Univerzita v Klajpedû.

Program EU Erasmus/Mundus 
V tomto roce byla realizována v˘mûna,
respektive pfiijetí prvních studentÛ pro-
gramu Erasmus/Mundus na PedF, která
vstoupila spoleãnû se dvûma zahraniãními
partnery do projektu s názvem Special
Education Needs (SEN). Jedná se o inte-
grovan˘ jednolet˘ kurz s celkov˘m 
objemem 90 ECTS a s jednotn˘m kuriku-
lem. Magistersk˘ kurz nabízí tfii vysoko-
‰kolské instituce (tvofiící konsorcium) –

BILANCE PROGRAMU EU 
SOCRATES/ERASMUS 2005/2006
Michal Mar‰álek

Na studenty v˘mûnn˘ch programÛ ãeká kromû bûÏn˘ch ‰kolních semináfiÛ také moÏnost zúãastnit se dal‰ích aktivit. Napfiíklad maastrichtská univerzita kaÏdoroãnû pofiádá
celoevropskou studentskou konferenci Student Forum Maastricht. Studenti z rÛzn˘ch zemí mají moÏnost se zúãastnit simulation game, pfii které si vyzkou‰ejí roli národ-
ního ministra zastupujícího svou zemi v Radû ministrÛ EU.
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Roehampton University (Anglie), Univer-
zita Karlova (âeská republika) a Fontys
University (Holandsko). Realizátorem
kurzu na Univerzitû Karlovû je Peda-
gogická fakulta. Kurz je podporován po
dobu pûti let, je otevfien˘ studentÛm
a akademick˘m pracovníkÛm z tzv. zemí
tfietího svûta s odborn˘m zamûfiením na
vzdûlávání osob se speciálními vzdûláva-
cími potfiebami. Studenti absolvují dílãí
moduly na jednotliv˘ch univerzitách dle
studijního programu (Metody v˘zkumu ve
vzdûlávání, Inkluzivní modul Holandsko,
Inkluzivní modul âeská republika).
Studijní program smûfiuje k získání 
navzájem uznávaného spoleãného
diplomu (joint-degree). Detailní infor-
mace ohlednû SEN na PedF jsou prezen-
továny na internetov˘ch stránkách
(http://www.roehampton.ac.uk/internati-
onal/erasmusmundus).

Program EU Socrates/Comenius
Program Comenius je zamûfien na vzdûlá-
vání pedagogick˘ch pracovníkÛ. Cílem
tohoto programu je podpofiit evropskou
dimenzi ve vzdûlávání, v˘uku jazykÛ a mezi-
kulturní v˘chovu ve ‰kolách. UK realizovala
v roce 2005 fiadu projektÛ (nejvíce z nich
PedF).Ve vût‰inû pfiípadÛ se jednalo o navá-
zání spolupráce s partnersk˘mi institucemi
na základû zku‰eností z pfiedchozích let.
Mezi nové projekty patfií Monocultural,
intercultural and multicultural – being
a European ve spolupráci s European
Institute of Higher Education v Bruselu.
Dal‰í realizovan˘ projekt nesl název
Implementation of Innovative Approaches
to the Teaching of Mathematics a jeho inici-
átorem byla katedra matematiky a didak-
tiky matematiky na PedF. Zcela nov˘m
projektem, kter˘ byl v tomto roce naplá-
nován na PedF a jehoÏ schválení by mûlo
probûhnout v následujícím roce, je G@me
– Gender Awareness in Media Education –
Genderaspekte in der Medienbildung.
FTVS realizovala v rámci tohoto programu
projekt Rozvoj interkulturních kompetencí
sportem v kontextu roz‰ífiení Evropské
unie, na kterém se podíleli odborníci z uni-
verzit ve Freiburgu, ·trasburku a Gorzówie
Wlkp. (souãást poznaÀské univerzity).FTVS
zároveÀ vyslala svoje studenty na pracovní
semináfi v rámci tohoto projektu na uni-
verzity ve Freiburgu a ·trasburku.

Program EU Socrates/eLearning
Prioritou této aktivity je pfiidat virtuální
dimenzi evropské spolupráci v oblasti vyso-

ko‰kolského vzdûlávání prostfiednictvím
podpory v˘voje nov˘ch organizaãních
modelÛ pro evropské univerzity, poskyto-
vání vysoko‰kolského vzdûlávání (virtuální
univerzity) a pfiispûním k evropsk˘m
v˘mûnn˘m programÛm a schématÛm (vir-
tuální mobilita).Tato aktivita staví na existu-
jících rámcích spolupráce, jako je napfi.
program Erasmus.V rámci tohoto vzdûláva-
cího programu pfiipravilo Centrum pro
otázky Ïivotního prostfiedí UK projekt
s názvem Virtual COPERNICUS-Campus.
Vedoucím tohoto projektu je evropské
sdruÏení univerzit, jehoÏ je UK ãlenem.

Informace pro akademick˘ rok
2006/2007
Termín pro odevzdání pfiihlá‰ek na zimní
semestr a cel˘ akademick˘ rok
2006/2007 pro vyjíÏdûjící studenty UK
byl 31. 5. 2006. K tomuto datu podalo
svou pfiihlá‰ku 850 studentÛ.
EK OZS (Evropská kanceláfi, odbor pro
zahraniãní styky) pfiedstavila pro tento
akademick˘ rok on-line registraci pro
pfiijíÏdûjící studenty.Termín pro vyplnûní
registraãního formuláfie byl 15. 6. 2006.
Zaregistrovalo se pfies sedm stovek 
studentÛ, ktefií budou na UK studovat
v prÛbûhu ZS nebo celého ‰kolního
roku.
Oãekáváme, Ïe v tomto roce dojde na
UK k vyrovnání poãtu vyslan˘ch a pfiija-
t˘ch studentÛ tohoto programu na cel-
kov˘ poãet cca 1000:1000 s tím, Ïe
v následujících letech je moÏno oãekávat
pfievahu v poãtu pfiijíÏdûjících studentÛ.

STUDENTI UK V ZAHRANIâÍ 
A ZAHRANIâNÍ STUDENTI 
NA UK - BILANCE ERASMU 

V ROCE 2005/2006

in out

1. LF 64 112

2. LF 14 24

3. LF 18 43

ETF 14 11

FaF 10 17

FF 223 218

FHS 18 22

HTF 2 4

KTF 6 3

LFHK 2 10

LFPl 0 10

MFF 16 29

PedF 48 103

PF 80 121

PfiF 43 67

FSV 228 143

FTVS 37 56

celkem 823 993

Poznámka: kategorie IN oznaãuje studenty,
ktefií díky Erasmu nav‰tívili UK, ve sloupci
nadepsaném OUT je poãet studentÛ,ktefií pfies
program Erasmus vyjeli z UK do zahraniãí.

Zahraniãního studenta mohou v ¤ecku zaskoãit ãasté stávky. V kvûtnu 2006 zaãala stávka univerzitních uãitelÛ
za vy‰‰í platy a nikdo nevûdûl, kdy skonãí.
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Tomu odpovídá jiÏ nûkolikalet˘ trend (viz
graf). Mobilita vûdecko-pedagogick˘ch
pracovníkÛ zÛstává jiÏ po nûkolik let 
konstantní – program Socrates/Erasmus
fakulty vyuÏívají pro realizaci pedagogického
pobytu pro cca 140 pracovníkÛ roãnû.

Prognóza pro akademick˘ rok
2007/2008
Budoucnost programu Socrates/Erasmus
zatím není jasná. Národní agentura pro-
gramu Socrates totiÏ oznámila, Ïe od
roku 2007/2008 by mûlo dojít k integraci
nûkolika programÛ Socrates (Erasmus,
Grundtvig, Comenius) s programem
Leonardo da Vinci, kter˘ zaji‰Èuje praxe
a vzdûlávání v rámci praktick˘ch stáÏí
v zahraniãí. Nov˘ program ponese název
Intensive Life-long Learning Programme
(ILLP). Metodické pokyny pro toto
období zatím nebyly oznámeny.

Autor: redakce 
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Vypravit do zahraniãí kaÏd˘ rok témûfi tisí-
covku lidí je pro Univerzitu Karlovu velká
administrativní zátûÏ. „Erasmus na UK je
ledoborec, kter˘ proráÏí cestu. Za ním
následuje Masarykova univerzita a pak
ostatní,“ fiíká koordinátor programu
Socrates na UK Michal Mar‰álek.
Program Socrates/Erasmus na UK se podle
nûj dostal do zlomového bodu a bude
nezbytné zab˘vat se jeho vznikajícím nov˘m
rozmûrem. Poãet vyjíÏdûjících studentÛ se
poprvé v historii tohoto programu dostal
do stagnace. Minul˘ rok vycestovalo do
zahraniãí jenom o deset lidí víc neÏ v pfied-
chozím akademickém roce. Pfiesto poãet
bilaterálních dohod roste, a nabídka desti-
nací se tak dokonce roz‰ifiuje. Program
Socrates mÛÏe vyuÏít student pouze jednou

za svÛj studentsk˘ Ïivot. „¤ada studentÛ se
stává ,zapálen˘mi uchazeãi‘ jenom proto, Ïe
v‰ichni jejich spoluÏáci jiÏ vycestovali. ¤ek-
nou si: byl bych hloup ,̆ kdybych zÛstal
doma,“ vysvûtluje Mar‰álek.

Vyjádfieno obchodní terminologií, nabídka
pfievy‰uje poptávku. Od roku 2007/2008
bude program Socrates/Erasmus trans-
formován do nového vzdûlávacího pro-
gramu.Univerzita by mûla této pfiíleÏitosti
vyuÏít k revizi bilaterálních dohod, sou-
stfiedit se na v˘bûrová fiízení kandidátÛ a
zaãít interpretovat filozofii tohoto pro-
gramu. Cílem – ale zároveÀ i velk˘m pro-
blémem – je kompatibilita v˘ukov˘ch
programÛ. Erasmus je reciproãní program
zaloÏen˘ na principu dosaÏení studijních
v˘sledkÛ v zahraniãí; plného uznání kre-
ditÛ a jin˘ch studijních povinností v‰ak
dosáhne pouze men‰í ãást studentÛ.
Základním kamenem tohoto programu je
právû bilaterální dohoda. Pfied jejím pod-
pisem by mûly b˘t peãlivû zváÏeny pod-

ERASMUS NESMÍ B¯T JEN ESTETICK¯
DOPLNùK STUDIA
Celé dvû tfietiny v‰ech studentÛ vysok˘ch ‰kol v âR, ktefií mífií na zahraniãní studia v rámci programu Erasmus,
mají index Univerzity Karlovy. Od roku 1999 kaÏd˘ rok poãet studentÛ-cestovatelÛ roste. Mezi roky 2004/5 a
2005/6 jich ale pfiibylo jen deset. Omrzelo snad studenty jezdit do zahraniãí na zku‰enou?

Kdo dává 350 € mûsíãnû na studenta?

Socrates je program Evropské unie. Vût‰ina
z penûz, které ãe‰tí studenti dostávají pfied
odjezdem jako stipendium, v‰ak jde z rozpo-
ãtu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy âR.

350 euro pro studenta na mûsíc
280,50 dotace Ministerstva ‰kolství
69,50 dotace EU
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mínky spolupráce s partnerskou institucí,
zejména pak kompatibilita kurzÛ, v˘ukové
prostfiedí, ale také celkové podmínky ke
studiu.A UK má z ãeho vybírat!

Nové programy – druhá ‰ance pro
v‰echny
Pfiehodnotit pfiístup k zahraniãním stáÏím
bude potfieba také kvÛli novû zaãínajícím
programÛm, které by mûly je‰tû roz‰ífiit
moÏnosti odcestovat za studiem. Odjet
by mohli napfiíklad i ti, ktefií uÏ Socrates
absolvovali. „Od roku 2007/2008 by 
mûl odstartovat Intenzive Learning
Programme, v procesu rozvoje jsou
finanãní mechanismy EHP a Norska.Velk˘
rozvoj zaznamenávají také intenzivní pfií-
pravné jazykové programy Erasmus
Intensive Language Courses, jejichÏ cílem
je douãit studenta jazyk v˘uky cca 4 t˘dny
pfied zaãátkem studijního pobytu v zemi,
kde bude studovat,“ vypoãítává Michal
Mar‰álek.

Chudí pfiíbuzní?
Podle rozhodnutí Národní agentury pro-
gramu Socrates musí univerzita rozdûlit
v˘‰i stipendia tak, aby se dostalo v prÛ-
mûru 350 eur mûsíãnû na studenta.
Peníze, které odjíÏdûjící student dostane
od programu, jsou vypoãítané pfiesnû tak,
aby po dobu studia v zahraniãí dosáhl
srovnatelné Ïivotní úrovnû jako v âesku.
Dotace mají vyrovnat zpravidla draÏ‰í
prostfiedí v zahraniãí.
Studium je samozfiejmû nejdraÏ‰í v hlavních
mûstech dan˘ch státÛ. UK v‰ak pfiidává
peníze jen tûm studentÛm, ktefií odjíÏdûjí
buì do PafiíÏe, nebo do Vídnû. „¤ada stu-
dentÛ má pfied v˘jezdem obavy, ale v závû-
reãn˘ch zprávách hodnotí, Ïe i v nejdraÏ‰ích
destinacích se dalo vyÏít,“ fiíká Michal
Mar‰álek. Ohodnocení kvality Ïivotní
úrovnû je podle nûj hodnû subjektivní: „Co
jeden student povaÏuje za standard, má
druh˘ za nuzotu.“ V prÛbûhu let se ale
osvûdãilo, Ïe tabulková diferenciace odpo-

vídá. „Îádn˘ student se nemusí bát, Ïe by Ïil
na nedÛstojné úrovni,“ uji‰Èuje Mar‰álek.
Je‰tû hust‰í síÈ kolem sociálnû slab˘ch stu-
dentÛ utkala loni Národní agentura pro-
gramu Socrates. Od 1. 8. 2005 nav˘‰ila
úãelová stipendia pro ty, ktefií pobírají pfií-
davky na dítû.

Autor: redakce 

POâTY STUDENTÒ UK 
NA ZAHRANIâNÍCH 

UNIVERZITÁCH 
V AK. ROCE 2005/2006

Stát poãet studentÛ

Nûmecko 215

Francie 152

·panûlsko 83

Velká Británie 80

Finsko 65

Itálie 56

Nizozemí 46

Belgie 43

·védsko 40

Portugalsko 32

Dánsko 26

Rakousko 26

¤ecko 25

Norsko 20

Irsko 12

Polsko 11

·v˘carsko 10

Slovinsko 6

Turecko 6

Litva 5

Estonsko 3

Maìarsko 1

Island 1

Slovensko 1

CELKEM 965

Ne v‰ichni studenti jsou cestovatelé. Kdo chtûl
ven, ten uÏ za hranicemi byl. Poptávka se
stává nasycenou, a pokud se nestane nic neo-
ãekávaného, poãet odjíÏdûjících studentÛ uÏ
stoupat nebude. Evropská kanceláfi UK ãeká,
Ïe se poãty studentÛ pfiijíÏdûjících na na‰i
univerzitu a odjíÏdûjících z ní do zahraniãí
tento rok vyrovnají.

SCHÉMA VZDùLÁVACÍCH PROGRAMÒ EVROPSKÉ UNIE

Více na www.socrates.cz
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Nûkolik otázek pro 
Michala Mar‰álka, DiS., pracovníka
Odboru pro zahraniãní styky UK 
a koordinátora programu
Socrates/Erasmus

Ideální by byl klub na kaÏdé fakultû

Na studijní pobyt do zahraniãí odjíÏdí
fiada studentÛ taky kvÛli zájmu o jazyk
a kulturu cílové zemû. Proã v‰ichni zahra-
niãní studenti bydlí v Hostivafii, kde
âecha na koleji skoro nepotkají?
Pfiidûlování kolejí bylo v minulosti záleÏi-
tostí Kolejí a menz UK. Dokud bylo stu-
dentÛ v Hostivafii 300 v pûti blocích, tak
to bylo v pofiádku, teì se snaÏíme
o zmûnu. Hostivafi je b˘val˘ hotel a pro-
stfiedí je tam nejreprezentativnûj‰í.
SnaÏíme se zahraniãním studentÛm
poskytnout to nejlep‰í, co mÛÏeme.
Problém je v navy‰ování poãtu ubytova-
n˘ch cizincÛ. V budoucnu budeme Ïádat,
aby byli zahraniãní studenti po praÏsk˘ch
kolejích rozpt˘lení. Zajímavou zku‰enost
jsme v‰ak uãinili jiÏ letos. KvÛli zkrácení
cesty do ‰koly jsme na poslední chvíli pro
cizince vyjednali 22 lÛÏek na Hvûzdû,
které jsme nabídli studentÛm FTVS.
Z dvaceti tuhle nabídku ale vyuÏili jenom
dva, zbytek chtûl zÛstat v Hostivafii.

Dozvíte se vÛbec, co se na UK cizincÛm
líbí a co ne? 
KaÏdého zahraniãního studenta, kter˘
konãí pobyt, Ïádáme o vyplnûní hodnotí-
cího dotazníku. Návratnost ale není
veliká, proto chystáme zavedení on-line
hodnocení. Dotazník, kter˘ by student
nemusel tisknout a vyplnil by ho na inter-
netu, chceme pfiipravit pod odborn˘m
sociologick˘m dohledem.

Od leto‰ka se cizinci mohou pfies inter-
net registrovat do va‰eho Erasmus
systému. V ãem vám to usnadní práci?
Do minulého roku museli zahraniãní stu-
denti pfiihlá‰ku ke studiu na UK stáhnout
jako wordovsk˘ dokument, vyplnit a ode-
slat po‰tou nebo faxem. Informace byly
ãasto neãitelné a neúplné. Teì v‰e vyplní
do on-line formuláfie, program sám vyge-
neruje pfiihlá‰ku v PDF a tu pak student
virtuálnû odesílá na UK.

PO¤ADÍ NAV·TùVOVANOSTI UNIVERZIT STUDENTY UK 
(ERASMUS 2005/2006)

pofiadí kód univerzity název univerzity poãet studentÛ

1. D BERLIN13 Humboldt-Universität zu Berlin 20

2.-4. B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 14

2.-4. D BONN01 Rheinische Friedrich-Wihelms-Universität Bonn 14

2.-4. SF TURKU01 Turun Yliopisto 14

5.-9. NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht 13

5.-9. NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht 13

5.-9. D DUSSELD01 Heinrich- Heine- Universität Düsseldorf 13

5.-9. D LEIPZIG01 Universität Leipzig 13

5.-9. E SANTIAG01 Universidad de Santiago de Compostela 13

10. DK KOBENHA01 Kobenhavns Universiteit 12

11.-12. E GRANADA01 Universidad de Granada 11

11.-12. F PARIS007 Université de Paris VII 11

13.-.15. D BERLIN01 Freie Universität Berlin 10

13.-.15. D SAARBRU01 Universität des Saarlandes 10

13.-.15. SF JOENSUU01 University of Joensuu – Joensuun Yliopisto 10

16.-22. P LISBOA02 Universidade de Lisboa 9

16.-22. A WIEN01 Universität Wien 9

16.-22. D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 9

16.-22. D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 9

16.-22. D ROSTOCK01 Universität Rostock 9

16.-22. E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 9

16.-22. F STRASBO01 Université Louis Pasteur de Strasbourg 9

23.-33. S GOTEBOR01 Göteborgs Universitet 8

23.-33. D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 8

23.-33. D TUBINGE01 Eberhard-Karls-Universität Tübingen 8

23.-33. DK AARHUS01 Aarhus Universiteit 8

23.-33. F PARIS003 Université de la Sorbonna Nouvelle (Paris III) 8

23.-33. IR LIMERIC01 University of Limerick 8

23.-33. N OSLO01 Universitet i Oslo 8

23.-33. NL AMSTERD02 Vrije Universiteit Amsterdam 8

23.-33. P COIMBRA01 Universidade de Coimbra 8

23.-33. UK LONDON029 University College London 8

23.-33. UK PONTYPR01 University of Glamorgan 8

34.-41. I BOLOGNA01 Universita degli studi di Bologna 7

34.-41. G THESSAL01 Aristotle University of Thesalonici 7

34.-41. F PARIS008 Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis 7

34.-41. F PARIS004 Université de Paris Sorbonne 7

34.-41. D HAMBURG01 Universität Hamburg 7

34.-41. D MUNCHEN01 Ludwig-Maxmilians Universität München 7

34.-41. E LLEIDA01 Universitat de Lleida 7

34.-41. I UDINE01 Universita degli studi di Udine 7

34.-41. S LUND01 Lund Universitet 7
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My tak máme informace o nûm v pfiedstihu
v poãítaãi a mÛÏeme je pfieklápût do rÛz-
n˘ch databází po celé univerzitû.Skvûlá byla
spolupráce s Ústavem v˘poãetní techniky,
moc jsme uvítali, Ïe jsou tady na rektorátû.
Kdyby to zpracovávala externí firma, bylo
by to mnohem komplikovanûj‰í.

Kromû on-line usnadnûní pfiijde pfiijíÏdûjí-
cím cizincÛm vhod i organizaãní „fyzická
pomoc“ domácího studenta. Podporujete
nûjak ãinnost klubÛ, které se o erasmáky
na UK starají?

Spolupráce studentÛ se studenty je jediná
dostupná cesta, jak lze vyplnit mezeru mezi
administrativní a akademickou ãástí
Erasmus programu, jak pfieklenout místní
sociální bariéry. SnaÏíme se pro ãeské stu-
denty, ktefií pomáhají koordinovat Erasmus
na fakultách, dûlat pravidelné informaãní
schÛzky, abychom jejich ãinnost podpofiili.
Univerzita je velká a decentralizovaná
a centrální podpora je z technick˘ch
dÛvodÛ velmi komplikovaná. Soustfiedit
informace ze sedmnácti fakult ve tfiech uni-
verzitních mûstech nebo soustfiedit stu-

denty v jedné místnosti je problém, a proto
je tfieba pracovat na úrovni fakult.

MÛÏe student uÏ teì dostat od univerzity
nûjaké peníze na rozjezd podobného
klubu?
Evropská kanceláfi má jedin˘ rozpoãet na
organizaci mobilit.V rámci kritérií mÛÏeme
dávat peníze na informace pro pfiijíÏdûjící
studenty, mÛÏeme organizovat kulturní
akce. Studentské kluby nejsou nikde for-
málnû zakotvené, takÏe akce musejí b˘t
vÏdy zastfie‰ené fakultou.Ta dostane peníze
podle poãtu pfiijíÏdûjících studentÛ. KdyÏ
student pfiijde s dobr˘m nápadem, kter˘ je
moÏno zahrnout do rozpoãtu, jde za fakult-
ním koordinátorem a ten rozhodne, co je
relevantní aktivita. Peníze mÛÏou jít na
v˘lety, a pokud pomáhající studenti mají na
fakultû zázemí, mÛÏou dostat peníze na
poãítaãe nebo kanceláfisk˘ materiál.

Mají studenti zájem pomáhat zahraniãním
studentÛm s aklimatizací?
V roce 2003 jsem na FSV pfiemlouval stu-
denty, ktefií se vrátili ze zahraniãního
pobytu, jestli nechtûjí nûco vrátit systému,
ze kterého ãerpali. Vût‰ina studentÛ mûla
jasn˘ plán:udûlat pfiijímaãky a získat diplom,
aniÏ by se na své alma mater více angaÏo-
vali. Dneska je to daleko lep‰í. MoÏná stu-
denti koneãnû zaãínají cítit sounáleÏitost
a chtûjí své univerzitû nûjak pomoct.
Pochopili, Ïe to není jenom akademick˘
senát, kde se vytváfiejí pravidla a dûní celé
instituce. KaÏd˘ rok vyjede tisícovka stu-
dentÛ, coÏ uÏ je slu‰ná suma, která mÛÏe
referovat o tom, jak to funguje v zahraniãí.

Na kter˘ch fakultách uÏ podobné kluby
fungují?
Bylo by ideální, kdyby kluby byly na kaÏdé
fakultû.KaÏd˘ rok se to ale zlep‰uje. Ideálnû
kluby fungují na Filozofické fakultû a na
Fakultû sociálních vûd, kde je to taky nejvíc
potfieba, protoÏe na tyto dvû fakulty pfiijíÏdí
nejvíce cizincÛ.Aktivní jsou studenti taky na
pedagogice, hradecké farmacii, tûlesné
v˘chovû a sportu nebo 1. lékafiské fakultû.
Malé sdruÏení studentÛ je na pfiírodovûdû
a nûjaké aktivity vyvíjejí studenti i na prá-
vech.

Autor: redakce

PO¤ADÍ NAV·TùVOVANOSTI UNIVERZIT STUDENTY UK 
(ERASMUS 2005/2006)

pofiadí kód univerzity název univerzity poãet studentÛ

42.-53. B LEUVEN01 KUL- Katholieke Universiteit Leuven 6

42.-53. E SEVILLA01 Universidad Sevilla 6

42.-53. E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza 6

42.-53. F PARIS001 Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 6

42.-53. F TOULOUS02 Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II) 5

42.-53. G ATHINE01 National & Kapodistrian University of Athens 6

42.-53. I ROMA01 Universita di Roma "La Sapienza" 6

42.-53. P PORTO02 Universidade do Porto 6

42.-53. SF JYVASKY01 Jyväskylän Yliopisto 6

42.-53. SI LJUBLJA01 Univerza v Lujubljana 6

42.-53. UK SHEFFIE01 University of Sheffield 6

54.-72. A SALZBUR01 Paris-London-Universität Salzburg 5

54.-72. D AACHEN01 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 5

54.-72. D PASSAU01 Universität Passau 5

54.-72. D REGENSB01 Universität Regensburg 5

54.-72. F MONTPEL01 Université de Montpellier I 5

54.-72. F MONTPEL03 Université Paul Valéry (Montpellier III) 5

54.-72. F NANTES01 Université de Nantes 5

54.-72. F PERPIGN01 Université de Perpignan 5

54.-72. F TOULOUS02 Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II) 5

54.-72. G KRITIS01 Panepisthimio Kritis 5

54.-72. I PADOVA01 Universita degli studi di Padova 'll Bo' 5

54.-72. NL AMSTERD01 Universiteit van Amsterdam 5

54.-72. S UMEA01 Umea Universiteit 5

54.-72. S UPPSALA01 Uppsala University 5

54.-72. SF KUOPIO08 Pohjois-Savo Polytechnic 5

54.-72. SF OULU01 Oulun Yliopisto 5

54.-72. SF ROVANIE01 Lapin Yliopisto 5

54.-72. UK BATH01 The University of Bath 5

54.-72. UK GLASGOW01 University of Glasgow 5
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V závûru akademického roku 2005/2006
Spolek Carolinum zavedl své ãleny na
místa, kde si pfiipomnûli v˘znamné udá-
losti i souvislosti na‰eho historického
v˘voje. Dne 14. kvûtna umoÏnila Správa
PraÏského hradu skupinû o omezeném
poãtu sta na‰ich ãlenÛ mimofiádnou
veãerní prohlídku jiÏ dlouho vyprodané
v˘stavy Karel IV. – císafi z BoÏí milosti
(Kultura a umûní za vlády posled-
ních LucemburkÛ 1347–1437).
V˘stava, která byla po úspû‰ném podzim-
ním uvedení v Metropolitním muzeu
v New Yorku instalována v Obrazárnû
PraÏského hradu, je spoleãn˘m projektem
Správy PraÏského hradu a The
Metropolitan Museum of Art in New
York. Praha se stala jedin˘m místem
v Evropû, kam byla v˘stava pfievezena. Její
jedineãnost spoãívá zejména v tom, Ïe se
podafiilo shromáÏdit a poprvé soubornû

vystavit mimofiádná umûlecká díla
a vzácné památky ãeského pÛvodu
z evropsk˘ch a americk˘ch sbírek.
Profesor Jan Royt z Ústavu pro dûjiny
umûní FF UK, spoluautor v˘stavy, nás
podrobnû seznámil s exponáty jednotli-
v˘ch ãástí expozice, podtrhujícími histo-
rické souvislosti období vlády
lucembursk˘ch panovníkÛ a hospodáfisk ,̆
politick ,̆ zejména v‰ak kulturní a umû-
leck˘ rozmach sídelních míst královského
dvora. Vazba panovníka na vynikající
umûlce své doby, ktefií získávali zakázky na
díla oslavující vládce a jeho ãinnost, byla
zfiejmá právû zvlá‰tû u Karla IV., za jehoÏ
panování do‰lo k v˘znamnému rozvoji
Prahy – centra umûní císafiství, ale i u jeho
synÛ Václava IV., mecená‰e umûní a biblio-
fila, a Zikmunda, kter˘ vystavûl honosnou
rezidenci v uherské Budû.
Doprovodné v˘stavy a akce se konaly

také v Tereziánském kfiídle PraÏského
hradu, v AneÏském klá‰tefie na Starém
Mûstû, v Národním muzeu a na hradech
Karl‰tejn,Toãník a Kfiivoklát.

Právû do poslednû jmenované lokality
jsme se vydali v sobotu 3. ãervna na plá-
novan˘ v˘let na hrad Kfiivoklát a do
Svatého Jana pod Skalou. Po krátké
vzpomínce na pana prezidenta Tomá‰e
Garrigue Masaryka v Lánech na‰e cesta
pokraãovala kfiivoklátsk˘mi lesy a zavedla
autobus se ãleny Spolku Carolinum do
cíle první ãásti exkurze. Pfiíjemnou pro-
cházkou v˘prava do‰la ke hradu, kter˘ se
objevil na skalnatém ostrohu, obklopen˘
svûÏí jarní pfiírodou se v‰emi odstíny
zelené barvy. Zasvûcen˘ v˘klad profesora
Jana Royta nás provedl cel˘m prohlídko-
v˘m okruhem této národní kulturní
památky, o které jsou první zmínky jiÏ na

SPOLEK ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
– CAROLINUM
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poãátku 12. století. Za Pfiemysla Otakara
II. se stal Kfiivoklát venkovsk˘m sídlem
panovníka – pozdûji zde rádi pob˘vali
Karel IV. i Václav IV., kter˘ zapoãal pfie-
stavbu hradu. Dne‰ní architektonickou
podobu získal hrad za panování
JagelloncÛ. Poté ztrácel hrad na v˘znamu
a dostal se postupnû do vlastnictví rodu
SchwarzenberkÛ,Vald‰tejnÛ a FürstenberkÛ.
·lechtick˘ rod FürstenberkÛ, kter˘ mûl
hrad v drÏení aÏ do roku 1929, se
zaslouÏil o jeho restaurování. V interi-
éru je velmi cenná pozdnû gotická
kaple se skládacím oltáfiem, s vyfiezáva-
n˘mi sochami apo‰tolÛ a ãesk˘ch
patronÛ, sbírka pozdnû gotického
v˘tvarného umûní a obsáhlá fürsten-
berská knihovna. Krásnou pfiírodou
Kfiivoklátska jsme dojeli nad údolí
Berounky, do romantického kraje âes-
kého krasu – na‰í druhé zastávky
Svatého Jana pod Skalou. Tato
malebná obec s ãetn˘mi kulturními
památkami i pfiírodními krásami se stala
jedním z nejvyhledávanûj‰ích turistic-
k˘ch míst nedaleko Prahy. O ochranu
a zvelebování místních památek se
stará obãanské sdruÏení Svatojánská
spoleãnost, jehoÏ pfiedstavitelka paní
doktorka Vladimíra Rattayová nás pro-
vedla barokním kostelem sv. Jana
Kfititele a jeskyní sv. Ivana se skalním
pozdnû renesanãním kostelem Panny
Marie. Pohnutou historií pro‰la také
sousední budova b˘valého konventu,
dnes sídlo Vy‰‰í pedagogické ‰koly.
Dne 28. ãervna 2006 se ve Vald‰tejnské
zahradû se‰lo pfies 300 hostÛ na pozvání

Spolku Carolinum a V˘boru pro zdravot-
nictví a sociální politiku Senátu
Parlamentu âeské republiky. Konala se tu
v pofiadí jiÏ 12. zahradní slavnost. Inspirací
k tomuto moÏno fiíci tradiãnímu pfied-
prázdninovému rozlouãení s akademic-
k˘m rokem se pfied lety stalo
mezinárodní fotbalové klání v nûmeckém
Dortmundu, kdy byli po prohraném
utkání s muÏstvem tamní univerzity
reprezentanti Univerzity Karlovy pozváni
na „Campusfestparty“ – slavnost pod
‰ir˘m nebem s hudbou a bohatou nabíd-
kou místních specialit a suven˘rÛ. Na‰e
slavnost, snad i díky zvolenému místu
konání, má ponûkud komornûj‰í ráz.
Hosté v leto‰ním roce pozornû vyslechli
úvodní slovo Jeho Magnificence profesora
Václava Hampla, zamy‰lení b˘valé pfied-
sedkynû Akademie vûd âR a vûrné ãlenky
Spolku Carolinum profesorky Heleny
Illnerové i vystoupení Spectabilis docenta
Ondfieje Hru‰áka z 2. LF UK, kter˘ poho-
vofiil za dûkany uvedené v akademickém
roce 2005/2006 do funkce. Pfied zataÏe-
nou oblohou s prvními kapkami de‰tû
auditorium prchlo do sala terreny, kde
veãer pokraãoval rozhovory kolegÛ a pfiá-
tel pfii sklence moravského vína a posle-
chu Dixielandu 1. LF UK se zpûvaãkou
Darjou Kuncovou.
Byli jsme poctûni pfiítomností mnoha
v˘znamn˘ch osobností akademické obce
a velice potû‰eni náv‰tûvou ze zahraniãí
– panem profesorem S. Williamem 
A. Gunnem, ãestn˘m ãlenem Spolku
Carolinum, kter˘ se v doprovodu své paní
a kolegÛ z Kliniky popáleninové medicíny

FNKV zúãastnil slavnosti pfii svém krát-
kém pobytu v Praze u pfiíleÏitosti udûlení
Pamûtní v˘roãní medaile âLS JEP.

23. záfií 2006 jsme uspofiádali autoka-
rov˘ zájezd do klá‰tera Marienthal a regi-
onu Trojzemí. Zasvûcen˘m prÛvodcem
nám opût byl pan profesor Jan Royt.

26. fiíjna 2006 v 19:00 jsme ve Velké
aule Karolina pfiivítali Orchestr a sbor
Univerzity Karlovy s dirigentem
Haigem Utidjianem a mezzosopranistkou
Barbarou Felix-Widemannovou. Mladé
univerzitní tûleso má za sebou jiÏ fiadu
vystoupení doma i v rámci úspû‰né mezi-
národní spolupráce.

13. února 2007 v 17:00 hodin
Souãasn˘ stav soudnictví a politika
Pfiedná‰ka prof. JUDr.Václava Pavlíãka, DrSc.
Zelená posluchárna Karolina.

16. bfiezna 2007 v 15:00 hodin
Prohlídka sbírek orientálního umûní,
Zbraslav.

Kontakt: 
Spolek absolventÛ a pfiátel 
Univerzity Karlovy – Carolinum
116 36 Praha 1, Ovocn˘ trh 3 
(budova Nové Astorie, pfiízemí, kanceláfi ã. 10)
tel.: +420 224 491 326 
fax: +420 224 811 878
Bankovní spojení: KB Praha 1,
ãíslo úãtu 510836300257/0100 
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
www: http://www.sapuk.cuni.cz/



„Probouzení z letního spánku“
Na podzim se Ïivot akademické obce nese
v atmosféfie zaãátkÛ. Otevírá se nov˘ aka-
demick˘ rok, mnozí studenti zaãínají svá
studia na vysoké ‰kole,konají se zápisy, imat-
rikulace. Zkrátka – akademick˘ „medvûd“
se probouzí z letního spánku. Podobnû jako
spící medvûd pÛsobí v prÛbûhu letních
prázdnin i Akademick˘ senát Univerzity
Karlovy v Praze. âlenové senátu, jak stu-
denti, tak pedagogové, si vychutnávají
zaslouÏen˘ odpoãinek na dovolené
a „sedmdesátihlav˘ drak“ by zcela jistû
nebyl schopen zasednout.âinnost senátu je
v dobû akademick˘ch prázdnin omezena na
minimální nutné aktivity, které zabezpeãuje
pfiedsednictvo senátu na základû zmocnûní
jednat v prÛbûhu letních prázdnin jménem
senátu v neodkladn˘ch záleÏitostech.Z této
své zmocnûné ãinnosti pak musí pfiedsed-
nictvo senátu podat zprávu a v‰echna roz-
hodnutí musí potvrdit sv˘m usnesením
senát na prvním zasedání zimního semestru
nového akademického roku. Akademick˘
senát se letos v zimním semestru se‰el
prvnû 13. fiíjna 2006 v Malé aule Karolina,
tradiãním místû zasedání senátu, v poãtu
jedenapadesáti ãlenÛ. Po úvodních bodech
programu skládal úãty z ãinnosti pfiedseda
senátu profesor Jan Hála. Pfiedsednictvo
v prÛbûhu letních prázdnin jménem senátu
vyjádfiilo kladné stanovisko k Dodatku
nájemní smlouvy,k návrhu Opatfiení rektora
UK, kter˘m se vydával nov˘ vzor smlouvy
o ubytování (z 28. ãervna) a návrhu
Opatfiení rektora UK ve vûci poskytování
stipendií na podporu ubytování na UK 
(z 2. fiíjna). Senát se zájmem vyslechl zprávu
o ãinnosti pfiedsednictva AS UK v dobû let-
ních prázdnin a schválil ji.

Informace z vedení univerzity
Poté vystoupil s informacemi o své ãinnosti
profesor Václav Hampl, rektor UK.V úvodu
svého vystoupení J. M. pan rektor podrobnû
informoval o ztíÏené finanãní situaci na

Husitské teologické fakultû a o ãinnosti
vedení univerzity, které se snaÏí v souãin-
nosti s orgány fakulty najít fie‰ení problémÛ
fakulty.Vûfiím,Ïe se fyziologovi ve vedení uni-
verzity podafií nalézt správnou léãbu pro
nemocn˘ organizmus jedné souãásti univer-
zity. Pak se pan rektor dotkl otázky perso-
nálního sloÏení vlády i ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, jehoÏ situace vzhle-
dem k politickému patu po ãervnov˘ch par-
lamentních volbách není jednoduchá. Se
sestavováním vlády úzce souvisí i otázka pfií-
pravy státního rozpoãtu na pfií‰tí rok. Pan
rektor senátu sdûlil, Ïe reprezentace vyso-
k˘ch ‰kol – âeská konference rektorÛ
a Rada vysok˘ch ‰kol -– vynaloÏila znaãné
úsilí,aby zajistila efektivní fungování vysok˘ch
‰kol vãetnû financování nárÛstu poãtu stu-
dentÛ, schválen˘ch sociálních stipendií stu-
dentÛm, financování pfiípravy projektÛ
evropsk˘ch strukturálních fondÛ a fie‰ení jiÏ
vyhlá‰en˘ch programÛ v˘zkumu a v˘voje. Po
vystoupení pana rektora informovali o své
ãinnosti i ostatní ãlenové kolegia rektora.

Aktualizace Dlouhodobého zámûru
Po vyslechnutí zpráv o ãinnosti vedení pfii-
stoupil senát k nejv˘znamnûj‰ímu bodu 
fiíjnového zasedání AS UK,kter˘m bylo pro-
jednání návrhu Aktualizace Dlouhodobého
zámûru univerzity v novém akademickém
roce. S obsahem návrhu seznámil ãleny
senátu pan rektor. Aktualizace oproti minu-
losti obsahuje ve vût‰í mífie úkoly spojené se
zvy‰ováním kvality jiÏ zapoãat˘ch zmûn, jako
jsou inovace studijních programÛ a jejich
strukturace, snaha integrovat nûkteré stu-
dijní programy a odstraÀovat duplicity nebo
dal‰í roz‰ífiení a integrace nabídky celoÏivot-
ního vzdûlávání a evaluací ãinnosti UK.
V˘znamn˘m cílem je vytvofiit organizaãními
zmûnami, zkvalitnûním péãe o osoby se
zvlá‰tními potfiebami a podporováním stu-
dentsk˘ch spolkÛ dobré podmínky pro kva-
litní vztah studentÛ,zamûstnancÛ i vefiejnosti
k univerzitû.

V˘znamná ãinnost pracovních komisí
AS UK
Následující projednávané body ukázaly, jak
v˘znamná je ãinnost pracovních komisí
senátu. Legislativní komise po podrobném,
nûkolikahodinovém projednání dvanácti pfied-
loÏen˘ch návrhÛ vnitfiních pfiedpisÛ fakult
doporuãila k projednání a schválení akademic-
kému senátu pouze ãtyfii z nich. U zbyl̆ ch
osmi návrhÛ odloÏila projednání z obsahov˘ch
nebo statutárních dÛvodÛ na následující zase-
dání senátu. Stranou nezÛstala ani ãinnost
Ekonomické komise AS UK, která pro toto
zasedání projednávala tfii návrhy smluv a dva-
náct Ïádostí o prostfiedky z rezervy na celo-
univerzitní aktivity a havárie. Akademick˘
senát vûnoval zv˘‰enou pozornost projedná-
vání Ïádosti Husitské teologické fakulty, která
se ocitla ve finanãních potíÏích.Jednání ukázalo
skuteãn˘ „duch senátu“, kter˘ s vûdomím
odpovûdnosti za celou univerzitu umí b˘t soli-
dární, ale zároveÀ pfiísn .̆ Po ekonomick˘ch
bodech programu vyslechli senátofii infor-
mace o ãinnosti dal‰ích komisí a zprávy dele-
gátÛ v Radû vysok˘ch ‰kol. Na závûr pfieãetl
pfiedseda senátu text petice, kterou obdrÏel
od studentÛ Husitské teologické fakulty proti
reorganizaci fakultních pracovi‰È, a ujistil ãleny
senátu,Ïe pfiedsednictvo senátu bude i nadále
vûnovat situaci na Husitské teologické fakultû
zv˘‰enou pozornost.
Takov˘ byl podzim Akademického senátu
Univerzity Karlovy. Podrobnosti z dal‰ích
jednání senátu, jakoÏ i jiné podrobné
informace najdou zájemci na webov˘ch
stránkách (http://senat.cuni.cz/) nebo
u jednotliv˘ch ãlenÛ senátu, vÏdyÈ jsou to
va‰i, na‰i zastupitelé v nejvy‰‰ím samos-
právném orgánu na‰í Alma mater.

ZASEDÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU 
Podzimní ãinnost samosprávního orgánu akademické obce 
Univerzity Karlovy a jeho zasedání v Praze dne 13. fiíjna 2006.

AS UK
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Autorem ãlánku je Mgr.Daniel Feranc, tajemník
Akademického senátu Univerzity Karlovy.

Mgr. Daniel Feranc
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Americk˘ filozof a psycholog William Lowe Bryan (1860–1955) byl cel˘ch pûtatfiicet let rektorem Indianské univerzity. Na univerzitû
zaãínal jako uãitel angliãtiny a fieãtiny, uÏ v pûtadvaceti letech se v‰ak stal docentem filozofie. Podobnû jako Tomá‰ Garrigue Masaryk 
pfiijal do svého jména rodné pfiíjmení své manÏelky Charlotty Loweové.V rektorském sídle Ïil i poté, co v roce 1937 odstoupil z funkce.
Takov˘ pfiíznivec univerzitního Ïivota mûl jistû co fiíct i o vzdûlání jako takovém. Proslul jeho v˘rok, Ïe „vzdûlání je jedna z mála vûcí,
za které...“ Zbytek se dovíte v tajence.
Tajenku zasílejte na adresu: forum@cuni.cz do 1. 3. 2007. Jednoho v˘herce odmûníme knihou z nakladatelství Karolinum.

V tajence z ãísla 2/2006 jste se dovûdûli jinou definici vzdûlání,
a sice od anglického politika George Savila, mark˘ze z Halifaxu.
Vzdûlání je podle nûj to, co nám zÛstane, kdyÏ ZAPOMENEME
V·ECHNO, CO NÁS NAUâILI.
Z úspû‰n˘ch fie‰itelÛ byl vylosován a kniÏní dar po‰tou obdrÏí:
pan Jifií Málek z Prahy 10. Gratulujeme!
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VYBRANÉ PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
Koukolík,Franti‰ek:
Sociální mozek
Praha,Karolinum 2006,broÏ.,272 str.,
1.vydání, cena 260 Kã.
Prastaré otázky t˘kající se lidské „pfiirozenosti“,
neboli nátury, povahy, byly donedávna pfiedmûtem
úvah a spekulací. Jak se morálnû rozhodujeme? Jsme
spí‰e dobfií, nebo zlí? Proã jsme tak vraÏednû útoãní
a souãasnû tak neuvûfiitelnû altruistiãtí? Proã spolu-
pracujeme i s lidmi, ktefií nejsou na‰imi pfiíbuzn˘mi?

Co se nám dûje v hlavû, proÏíváme-li nûco jako zrakovou krásu nebo jako
hudbu? Jak poznáme, Ïe je ãlovûku, s nímÏ jsme, dobfie nebo zle? Jak je
moÏné, Ïe to s ním dokáÏeme proÏít? A jak vÛbec poznáme, Ïe druh˘ ãlo-
vûk má také vûdomí? Proã jsou nûktefií lidé tak bezcitní a otrlí, jako by
nemûli srdce? Co je sebeuvûdomování? A proã vlastnû máme tak velké
mozky? Jak jsme si vytvofiili jazyk? Jaká je povaha náboÏenství? V posled-
ních letech se tyto otázky staly pfiedmûtem empirického v˘zkumu, kter˘
tvofií testovatelné hypotézy. Jejich spoleãn˘ jmenovatel se naz˘vá „sociální
mozek“ – funkãní systémy mozku, které fie‰í sociální problémy. Svazek
navazuje na knihu Citov˘ mozek (L. Motlová, F. Koukolík, Galén, Praha
2006) a je urãen lékafiÛm, psychologÛm, antropologÛm a filozofÛm.
ISBN 80-246-1242-9

Dejmek, Jindfiich:
Edvard Bene‰,Politická biografie ãeského demo-
krata,âást první – Revolucionáfi a diplomat 
(1884–1935)
Praha,Karolinum 2006,váz.,632 str.,
1.vydání, cena 480 Kã.
Biografie druhého ãeskoslovenského prezidenta je roz-
dûlena do dvou ãástí. Pfiedkládan˘ první díl ãtenáfie
seznamuje s osobností Edvarda Bene‰e mezi lety
1884–1935, tj. v dobû, kdy Edvard Bene‰ postupnû

stoupá ãeskou spoleãností a politikou aÏ k prezidentskému úfiadu.âtenáfi má
tak pfiíleÏitost seznámit se s v˘jimeãn˘m politick˘m osudem mimofiádnû pra-
covitého a cílevûdomého studenta, uãitele i politika, pro nûhoÏ se vznik, roz-
voj a obrana novodobého ãeskoslovenského státu staly Ïivotním posláním.
ISBN 80-246-1224-0

Va‰íãek,Zdenûk:
Archeologie,historie,minulost
Praha,Karolinum 2006,broÏ.,158 str.,
1.vydání, cena 160 Kã.
Kniha je autorsk˘m pfiekladem francouzského ori-
ginálu, kter˘ vy‰el ve Francii v roce 1994, a navazuje
na anglickou a italskou verzi. Zab˘vá se zpÛsoby,
jak˘mi se prehistorie, historie a dal‰í spoleãenské
a humanitní vûdy snaÏí postihnout minulost. Revue
L’HOMME ji charakterizovala takto: „Napsáno

s vervou, ãte se bez námahy, styl je jasn .̆ (…) Pfiíjemná kniha, a tedy
i inteligentní. Souãasnû je hotov˘m dolem na informace z oblastí, které
ne vÏdy dobfie známe. (…) Její informace o minulosti na‰ich disciplín jsou
velmi ‰iroké, zvlá‰tû co se t˘ãe literatury stfiední Evropy, jmenovitû
nûmecké. Ostatní zemû nejsou zdaleka zapomenuty. (…) Aãkoli pojed-
nává o historii vûd a jejich epistemologii, tato kniha se obrací k dosti
‰irokému publiku, kterému pfiedstavuje v˘voj historick˘ch vûd od jejich
poãátku stejnû jako jejich souãasnou strukturu.“
ISBN 80-246-1161-9

Kazbunda,Karel 
(k vydání pfiipravil Kuãera,Martin):
Sabina – neuzavfien˘ pfiípad policejního 
konfidenta
Praha,Karolinum 2006,broÏ.,518 str.,
1.vydání, cena 390 Kã.
Kniha pojednává o pfiípadu nejproslulej‰ího ães-
kého policejního konfidenta, ale také politického
radikála a spisovatele Karla Sabiny (1813–1877).
Karel Kazbunda (1882–1982), kter˘ svoji práci

zpracovával ve 30.– 60. letech 20. století, se v ní jako historik vyrovnával
i s realitou protektorátního a poúnorového konfidentství.
Nedokonãenou publikaci z Kazbundovy pozÛstalosti editoval Martin
Kuãera.Vy‰lo v edici Prameny k dûjinám ãeského my‰lení.
ISBN 80-246-1168-6

Gronsk ,̆ Ján:
Komentované dokumenty k ústavním 
dûjinám âeskoslovenska 1945–1960 – II. díl
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 512 str.,
1. vydání, cena 450 Kã.
Druhá ãást ãtyfidílné fiady dokumentÛ k ãeskoslo-
vensk˘m ústavním dûjinám obsahuje dokumenty
z období 1945–1960. Publikace se ãlení do dvou
ãástí. První zahrnuje dokumenty z období od
Ko‰ického vládního programu do pfiijetí ústavy 9. 5.

1948. Uvádí dokumenty, které ilustrují v˘voj pováleãného státu âechÛ
a SlovákÛ a právního postavení národnostních men‰in v âeskoslovensku.
Druhá ãást nabízí dokumenty do pfiijetí ústavy v roce 1960.
ISBN 80-246-1210-0

Kepel, Gilles:
Válka v srdci islámu
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 296 str.,
1. vydání, cena 280 Kã.
Pfieklad z francouzského originálu Olga a Zdenûk
Velí‰kovi. Kniha francouzského politologa a pfied-
ního svûtového experta na islám Gillese Kepela
analyzuje souãasné napûtí v muslimském svûtû.
Zachycuje nejcitlivûj‰í ohniska krizí: palestinskou
intifádu, globální motivy a cíle al-Kaidy, spory

o budoucnost Saúdské Arábie a zakrvácen˘ poinvazní Irák. Kniha obsa-
huje i úvahy o neokonzervativní politice Bushov˘ch USA a o názorov˘ch
stfietech v muslimsk˘ch komunitách v Evropû.
ISBN 80-246-1217-8

Shapiro, Ian:
Útûk pfied realitou v humanitních vûdách
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 272 str.,
1. vydání, cena 270 Kã.
Ian Shapiro má schopnost zaujmout vûdce i politické
praktiky. Jeho kniha Útûk pfied realitou v humanit-
ních vûdách je toho dokladem, byÈ se téma zdá b˘t
veskrze odborné.Vûnována je totiÏ metodologick˘m
otázkám spoleãensk˘ch vûd se zvlá‰tním zamûfiením
na politickou vûdu. MÛÏeme se ov‰em zaãíst do svû-

Ïích polemik, které se vedou v souãasné angloamerické vûdû o povaze
spoleãenskovûdního poznání. Shapiro hovofií o levoboãcích logického
pozitivismu, za které povaÏuje behaviorismus zamûfien˘ na pozorovatelné
události a logicismus, jenÏ se oddává deduktivnímu modelování. Pronikavá
je polemika s teorií racionální volby, jeÏ se v podobû mikroekonomické
teorie i u nás stále více prosazuje jako vzorová metoda v˘zkumu lidského
chování. Následuje neménû pfiesvûdãiv˘ rozbor hermeneutické tradice
v humanitních vûdách, jeÏ zase vychází z toho, Ïe porozumûní lidskému
jednání vyÏaduje jiné metody neÏ zkoumání vnûj‰í pfiírody. Shapiro je pou-
ãen˘ a vûci znal˘ badatel, kter˘ dovede psát svûÏím a polemick˘m jazykem.
âtenáfi se tak nemusí bát, Ïe se ztratí v nesrozumiteln˘ch a ‰kolometsk˘ch
v˘kladech. Kniha je pfiístupná v‰em zájemcÛm o spoleãenské vûdy, zvlá‰tû
pak studenti pfiíslu‰n˘ch oborÛ by se s jejími argumenty mûli seznámit.
V˘klad ov‰em zaujme i odborníky, protoÏe pfiibliÏuje souãasn˘ stav diskuzí
a nevyãerpává se vzpomínkami na za‰lé polemiky z minul˘ch století.
ISBN 80-246-1214-3

Goldberg, Elkhonon:
Paradox moudrosti
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 288 str.,
1. vydání, cena 260 Kã.
Z anglického originálu pfieloÏil Franti‰ek Koukolík.
Kniha profesora klinické neurologie lékafiské fakulty
Newyorské univerzity Elkhonona Goldberga pojed-
nává o v˘voji a zmûnách lidského vûdomí v prÛbûhu
lidského Ïivota. Téma stárnutí mozku autor nahlíÏí
nejprve z historického a psychologického úhlu

pohledu, kdy napfi. na Ïivotû vybran˘ch historick˘ch osobností ukazuje
odolnost mozku vÛãi dÛsledkÛm opotfiebení daného vûkem.V techniã-
tûj‰í ãásti knihy pak Goldberg pojednává o zapojení, stavbû a funkci
mozku i o jeho funkãních poruchách. Kniha konãí podrobn˘m vysvûtle-
ním paradoxu moudrosti – ãím více se zdrav˘ a pfiirozenû stárnoucí
mozek namáhá, tím vût‰í podává v˘kon.
ISBN 80-246-1090-6



Adamoviãová,Ana:
Basic Czech I.
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 180 str.,
1. vydání, cena 250 Kã.
BASIC CZECH I je moderní uãebnicí ãe‰tiny na základû
angliãtiny. Skládá se z ‰esti lekcí a metodicky vychází
z komunikativního a komparativního pfiístupu. Cílem je
seznámit zájemce se základy ãeské gramatiky pomocí
plynulého a systematického osvojování slovní zásoby
a konverzaãních frází váÏících se k jednotliv˘m tématÛm:

spoleãenské obraty, mûsto, bydlení, restaurace, zájmy, nákupy a cestování.
Gramatika v tûsném sepûtí se slovní zásobou je pouh˘m prostfiedkem k dosa-
Ïení tohoto cíle. Pfiehledné tabulky umoÏní uÏivateli rychlé zapamatování pro-
bírané látky. Zprostfiedkující jazyk se objevuje minimálnû a plní funkci
v˘stiÏn˘ch vysvûtlivek. Uãebnice obsahuje fiadu vtipn˘ch dialogÛ. Basic Czech
I odpovídá úrovni A 1 Spoleãného evropského referenãního rámce pro jazyky.
ISBN 80-246-1097-3

Adamoviãová,Ana:
Nebojte se ãe‰tiny
Praha, Karolinum 2005, broÏ., 286 str.,
1. vydání, cena 270 Kã.
Cílem konverzaãnû-gramatické pfiíruãky Nebojte se
ãe‰tiny je seznámit zahraniãní studenty se ‰irok˘m
repertoárem bûÏnû pouÏívan˘ch jazykov˘ch pro-
stfiedkÛ a typick˘ch reakcí v obvykl˘ch Ïivotních situ-
acích. Je urãena pro kurzy konverzace stfiednû
pokroãil˘ch studentÛ, ale je moÏno ji pouÏívat i v bûÏ-

n˘ch kurzech ãe‰tiny. Jednotlivé lekce obsahují úvodní tematicky zamûfien˘
text, konverzaãní materiál, gramatickou ãást s cviãeními a konverzaãní cvi-
ãení. V závûru je pfiipojen i klíã ke cviãením. Texty i konverzaãní materiál
vycházejí  ze souãasného mluveného jazyka na území âeské republiky.
ISBN 80-246-1059-0

Royt, Jan:
Slovník biblické ikonografie
Praha, Karolinum 2006, váz., 344 str.,
1. vydání, cena 380 Kã.
S námûty Starého a Nového zákona se setkáváme ve v‰ech
sférách lidské kultury. Jejich v˘znam dnes ‰ir‰í vefiejnosti
mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl
napomoci k identifikaci a porozumûní pfiedev‰ím námûtÛm
dûl v˘tvarného umûní. Do slovníku byla vedle osob a udá-
lostí Starého a Nového zákona zafiazena ikonografická

hesla související s biblickou v˘povûdí, jako napfiíklad andûlé ãi alegorie ctnosti
a nefiestí. Heslo ve slovníku je profilováno tak, Ïe jsou v nûm uvedeny biblické
události, k nimÏ se bezprostfiednû vztahují námûty dûl, a dále odkazy na umûlecká
díla. Systém odkazÛ umoÏÀuje snadnou orientaci ve slovníku.V závûru publikace
je zafiazena v˘bûrová literatura.Autorem textu je historik umûní prof. Jan Royt
a doprovodné kresby jsou dílem akademické malífiky Mgr. Dagmar Hamsíkové.
ISBN 80-246-0963-0

Seichert,Václav a kol.:
PrÛvodce sbírkami Anatomického ústavu 1.LF UK
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 100 str.,
1. vydání, cena 200 Kã.
Kniha pfiedstavuje v krátkém pfiehledu sbírky
Anatomického ústavu 1. lékafiské fakulty UK, historii
jejich vzniku a rovnûÏ techniky, kter˘mi byly vystavené
exponáty pfiipravovány. V PrÛvodci najdou studenti
a zájemci z ‰ir‰í lékafiské i laické vefiejnosti seznam vybra-
n˘ch exponátÛ, doloÏen˘ bohatou obrazovou dokumen-

tací (391 barevn˘ch fotografií a 9 perokreseb).Ten umoÏÀuje rychlou orientaci
a vyhledání preparátÛ, o nûÏ má náv‰tûvník  zájem. PrÛvodce upozorní, které
z nich si zaslouÏí zv˘‰enou pozornost, a zároveÀ pfiiblíÏí funkãní, v˘vojov˘ nebo
klinick˘ v˘znam struktur, jeÏ lze na urãitém preparátu vidût. Vedle rozsáhlé
kolekce (asi 1 600 exponátÛ) anatomie ãlovûka je souãástí sbírek bohat˘ mate-
riál srovnávací anatomie zástupcÛ v‰ech fiádÛ Ïijících savcÛ i dal‰ích tfiíd obrat-
lovcÛ (dohromady okolo 2 000 exponátÛ). âást knihy vûnovaná tûmto sbírkám
ãtenáfie v krátkosti provede zoologick˘m systémem.Popis je pfiitom omezen na
vystaven˘ kosterní materiál, a to hlavnû na kostru konãetin a lebku.V závûru této
ãásti knihy jsou pak zopakovaná fakta pouÏita v krátk˘ch kapitolách zamûfien˘ch
na pochopení nûkter˘ch v˘vojov˘ch zákonitostí.
ISBN 80-246-1196-1

Ho‰ek, Radislav – Oerter,Wolf a kol.:
Papyrologie fiecká, latinská, koptská
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 224 str.,
1. vydání, cena 350 Kã.
Kniha Papyrologie (fiecká, latinská, koptská) je prvním
ãesk˘m úvodem do nejmlad‰í disciplíny vûd o antickém
starovûku. Podává základní informace o fiecké, latinské
a – na rozdíl od jin˘ch úvodÛ – i o koptské papyrologii,
která z velké ãásti pouÏívá fieckou abecedu. Informuje
o organizaci vefiejného i soukromého Ïivota v helénis-

tickém i fiímském Egyptû aÏ do jeho obsazení Araby.âtenáfii se seznámí s osudy
nejv˘znamnûj‰ích koptsk˘ch papyrusov˘ch sbírek, s ekonomick˘mi a právními
dokumenty, dále doklady o soukromém Ïivotû, o ‰kolství a náboÏenství od
pohansk˘ch kultÛ, pfies judaismus po kfiesÈanství. Publikace obsahuje i pfiehled
autorÛ dûl, jejichÏ zlomky se nacházejí na literárních papyrech, i struãn˘ úvod
do struktury koptského jazyka.Vedle v˘kladu o v˘voji písma od 3. stol. pfi. Kr.
do 7.-8. stol. po Kr. je témûfi ke kaÏdé reprodukci podán i ti‰tûn˘ pfiíslu‰n˘ text,
dále informace o ediãní praxi pfii vydávání papyrÛ,o základních edicích a o elek-
tronick˘ch pomÛckách.V˘klad doprovází 50 obrazov˘ch pfiíloh a bibliografie
základních prací k danému problému. Kniha poslouÏí papyrologÛm-zaãáteãní-
kÛm, ale historikÛm starovûku, literárním historikÛm, koptologÛm a lingvistÛm
sledujícím v˘voj od staré k nové fieãtinû a od latiny k románsk˘m jazykÛm.
ISBN 80-246-1180-5

Vlãková-Mejvaldová, Jana:
Prozodie, cesta i mfiíÏ porozumûní
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 204 str.,
1. vydání, cena 200 Kã.
Publikace se vûnuje zvukové stránce jazyka mluvãích,
ktefií mají stejn˘ nebo odli‰n˘ matefisk˘ jazyk.Autorka
zkoumá, v ãem se shodují a li‰í prozódie ãe‰tiny, srb-
‰tiny, francouz‰tiny a maìar‰tiny. Nejprve se vûnuje
obecn˘m prozodick˘m pojmÛm, pfiipomíná psycholo-
gické pojetí emocí a postojÛ a popisuje neutrální vyjad-

fiování pfiízvuku, intonace ãi tempa v jednotliv˘ch jazycích.V druhé, praktické
ãásti práce, doplnûné rozsáhl˘m pfiílohov˘m materiálem, publikuje autorka
v˘sledky nároãného experimentálního srovnání pfiíznakové prozódie ve sle-
dovan˘ch jazycích. Zab˘vá se pozorováním projevÛ emocí a postojÛ, jako jsou
radost, vztek, strach ãi nuda, a zji‰Èováním zámûn v jejich identifikaci, ke kte-
r˘m mÛÏe dojít pfii komunikaci, v níÏ mluvãí nerozumí danému jazyku.
ISBN 80-246-1266-6

Moravcová, Dagmar:
V˘marská republika
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 274 str.,
1. vydání, cena 250 Kã.
Autorka analyzuje pfiíãiny ztroskotání v˘marské demo-
kracie na vnitropolitické, zahraniãnûpolitické, hospo-
dáfiské a kulturní rovinû od konce první svûtové války
do jmenování Adolfa Hitlera fií‰sk˘m kancléfiem v lednu
1933. V jednotliv˘ch kapitolách se soustfiedí na pod-
statné faktory ovlivÀující v˘voj demokratického politic-

kého systému. V centru pozornosti je i zahraniãní politika; autorka vztahy
k dal‰ím evropsk˘m státÛm sleduje  v kontextu mezinárodnûpolitického posta-
vení Nûmecka. Druhá ãást práce kriticky rekapituluje dosavadní v˘zkum dûjin
V˘marské republiky vãetnû rÛznorodé interpretace fiady osob a událostí.
ISBN 80-246-1176-7

Eli‰ková, Miloslava – NaÀka, Ondfiej:
Pfiehled anatomie
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 310 str.,
1. vydání, cena 350 Kã.
Kniha Pfiehled anatomie je uãebnicí, která pfiedstavuje
ucelen˘ pohled na anatomii pro bakaláfie zdravotnic-
k˘ch oborÛ. V jednotliv˘ch kapitolách jsou popsány
v‰echny orgánové systémy lidského tûla. Prezentace
zde uveden˘ch anatomick˘ch dat je nutná pro pocho-
pení stavby a funkce lidského tûla. KaÏdá kapitola zahr-

nuje obecn˘ úvod k dané orgánové soustavû, na kter˘ navazuje popis vlastních
orgánÛ doplnûn˘ klinick˘mi poznámkami. Kniha je bohatû ilustrována.Více neÏ
300 názorn˘ch ilustrací umoÏÀuje studentÛm komplexní pfiedstavu anatomic-
k˘ch struktur, aniÏ by byli nuceni pouÏívat dal‰í anatomické atlasy.Uãebnice tak
vyplÀuje mezeru v oblasti uãebních textÛ pro bakaláfie.
ISBN 80-246-1216-X
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