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Buchvaldek, Miroslav; Lippert, Andreas;
Ko‰nar, Lubomír:
Archeologick˘ atlas pravûké Evropy
Praha, Karolinum 2007, váz., 724 str.,
1. vydání, cena 1500 Kã.
V˘jimeãn˘ projekt, kter˘ inicioval Miroslav Buchvaldek.
Spolupracovali na nûm odborníci z ÚstavÛ pro pravûk a ranou
dobu dûjinnou filozofick˘ch fakult univerzit v Praze a Vídni
a materiály dodávali odborníci z celé Evropy v prÛbûhu let
1995–2003.Atlas podává pﬁehled v˘voje, trvání a v˘znamu jednotliv˘ch kultur a nalezi‰È po celé Evropû. Je strukturován do
dvou ãástí – první obsahuje 27 velk˘ch, barevn˘ch a skládacích map s roz‰íﬁením kultur
v Evropû, jeÏ jsou dûleny na ãasové úseky podle kalibrovan˘ch dat C14 od paleolitu po
dobu laténskou. Druhá ãást obsahuje pﬁes osm set mal˘ch map s roz‰íﬁením kultur
a v˘znamn˘mi nalezi‰ti v jednotliv˘ch zemích Evropy, které jsou abecednû ãlenûny.
âtenáﬁi zde také naleznou hlavní principy datování, rejstﬁíky názvÛ kultur a nalezi‰È
a zejména velmi cenn˘ kompletní seznam odkazÛ na literaturu k jednotliv˘m lokalitám.
Obsáhl˘ atlas je urãen˘ pro odborníky, vysoko‰kolské studenty i zájemce o archeologii
z ﬁad ‰ir‰í veﬁejnosti.
ISBN 978-80-246-0774-0
Burke, Peter:
Spoleãnost a vûdûní
Praha, Karolinum 2007, broÏ., 200 str.,
1. vydání, cena 230 Kã.
Kniha renomovaného cambridgeského historika, pﬁedního
pﬁedstavitele vlny „nové historie“, se zab˘vá zmûnami statutu
vûdûní a poznání v ranû moderní dobû.Vychází nejen ze sociologick˘ch tendencí v americké historii vûdy, ale pﬁedev‰ím
z pﬁístupÛ ovlivnûn˘ch podstatn˘mi zmûnami v teorii a historii
vûdeckého poznání v prÛbûhu 60. let 20. století – objevem
„konkrétního my‰lení“, diskursivní a institucionální povahou
vûdûní, strukturou vûdeck˘ch „revolucí“, realitou jako „sociálním konstruktem“ – a dále
ze sociální antropologie Émila Durkheima a ze sociologie Karla Mannheima. Navazuje téÏ
na novûj‰í teorie („kulturní kapitál“ aj. Pierra Bourdieua) nebo dûjiny pravdy jako spoleãenského konstruktu (Steven Shapin). Burke si v‰ímá promûn tradiãních kategorií vûdûní
– „umûní“ (ars) a vûda (scientia) – a ukazuje, Ïe v moderní dobû ne‰lo jednodu‰e o kumulativní rÛst poznání a vûdûní, n˘brÏ o spojení pokroku a regrese v jednotliv˘ch sférách
vûdûní. Obraz „plurality vûdûní“ v knize dotváﬁejí odkazy k ústnû tradovan˘m vûdomostem, teoreticky nezpracovan˘m oblastem vûdûní (vaﬁení, lov atd.), muzejním sbírkám,
encyklopedick˘m projektÛm atd. Jednotlivé kapitoly se soustﬁeìují na sociologii, geografii a antropologii vûdûní, dále na jeho politické a ekonomické aspekty, úlohu ãtenáﬁe
a otázky dÛvûryhodnosti vûdeckého poznání.
ISBN 978-80-246-1319-2
Ong,Walter:
Technologizace slova
Praha, Karolinum 2006, broÏ., 238 str.,
1. vydání, cena 190 Kã.
Aãkoliv poprvé vy‰la v roce 1982, tato kniha dodnes neztratila
nic ze své originality a intelektuální pronikavosti. Jejím ústﬁedním tématem je zásadní rozdílnost mezi kulturou zaloÏenou na
mluveném slovû a kulturou psanou, mezi písemn˘m vyjadﬁováním a oralitou. Ong analyzuje pﬁedev‰ím zpÛsoby, jak˘mi
literárnost a oralita ovlivÀují na‰e uÏívání jazyka i vnímání svûta.
Vedle „primární orality“ pﬁedliterárních spoleãností autor znaãnou pozornost vûnuje rovnûÏ tzv. „sekundární oralitû“, jejíÏ rozvoj v na‰em století
podnítila nová elektronická média – rozhlas, telefon a televize. Kniha Technologizace
slova pﬁekraãuje hranice jednotliv˘ch humanitních disciplín a v odborném svûtû dnes
patﬁí mezi klasické literárnûvûdné, mediálnû teoretické i psychologické texty.
ISBN 80-246-1124-4
Smetana,Vít:
In the Shadow of Munich. British Policy towards
Czechoslovakia from 1938 to 1942
Praha, Karolinum 2007, broÏ., 360 str.,
1. vydání, cena 350 Kã.
Kniha sleduje rozdílné pﬁístupy a postupné promûÀování britské
politiky vÛãi âeskoslovensku v dobû od mnichovské konference
v záﬁí 1938 do britského prohlá‰ení ze srpna 1942, Ïe
Mnichovská dohoda nebude mít Ïádn˘ vliv na budoucí teritoriální uspoﬁádání. Klíãov˘m tématem práce je pﬁitom vliv
Mnichova na britskou politickou scénu a na následnou britskou
politiku vÛãi âeskoslovensku ve stﬁedoevropském kontextu a také jeho rezonance v jednáních s ãeskoslovensk˘mi exilov˘mi pﬁedstaviteli. Práce je v˘sledkem autorova
mnohaletého v˘zkumu zejména v britsk˘ch archivech, doplnûného o materiály z archivÛ
ãesk˘ch, a rovnûÏ reflexí rozsáhlého mnoÏství pramenn˘ch edic, deníkÛ a memoárové
a odborné literatury. SnaÏí se pﬁitom rozpt˘lit ﬁadu m˘tÛ a stereotypÛ, v jejichÏ zajetí
zÛstává dosavadní ãeská a zãásti téÏ anglofonní historiografie pﬁi interpretaci britské politiky vÛãi âeskoslovensku bezprostﬁednû pﬁed 2. svûtovou válkou a v jejím prÛbûhu.
ISBN 978-80-246-1373-4

Pacner, Karel; Koubská, Libu‰e; Houdek, Franti‰ek:
âe‰tí vûdci v exilu
Praha, Karolinum 2007, broÏ., 360 str.,
1. vydání, cena 290 Kã.
âe‰tí vûdci v exilu jsou fascinující pﬁíbûhy tﬁiceti ãesk˘ch
vûdcÛ, kteﬁí ve 20. století za rÛzn˘ch okolností ode‰li do zahraniãí a tam se proslavili. Vût‰ina z nich utekla pﬁed
komunistick˘m systémem, protoÏe v nûm nemohli svobodnû
rozvíjet svÛj talent.A tak byla na‰e zemû ochuzena o vynikající
poãítaãové specialisty, historiky, chemiky, fyziky, matematiky,
astronomy, geochemiky, lékaﬁe. V‰ichni uÏ zapustili koﬁeny
jinde, ale obãas se vracejí, aby doma aspoÀ pomáhali tyto obory dál rozvíjet.
ISBN 978-80-246-1412-0
âermák, Franti‰ek a kol.:
Frekvenãní slovník mluvené ãe‰tiny
Praha, Karolinum 2007, váz., 514 str.,
1. vydání, cena 490 Kã.
Frekvenãní slovník mluvené ãe‰tiny je vÛbec první slovník
svého druhu, pﬁedstavující autentickou mluvenou ãe‰tinu, která
tu stojí v protikladu, ãasto pﬁíkrém, k ãe‰tinû spisovné a psané.
Ukazuje, jak lidé mluví skuteãnû, tj. bez kodifikaãních zásahÛ
a deformací. Slovník vychází z PraÏského mluveného korpusu,
zaloÏeného na sociolingvisticky reprezentativních nahrávkách
rozhovorÛ. Materiál byl jednak bohatû anotován (slovnûdruhovû, gramaticky, valenãnû a stylisticky), jednak lemmatizován vãetnû lexémÛ víceslovn˘ch
atd. Slovník doprovází obsluÏn˘ program na pﬁipojeném CD, kde si uÏivatel mÛÏe podle
zájmu vyhledávat mnoho dal‰ího, a to pﬁedev‰ím v autentickém kontextu, v nûmÏ se dan˘
v˘raz skuteãnû uÏívá. Nabízí se tu takto mimoﬁádná moÏnost studia autentického mluveného jazyka v kontextu vãetnû jeho statistického vyhodnocení, coÏ aÏ dosud nebylo
k dispozici pro vûdecké ani napﬁíklad pedagogické úãely.
ISBN 978-80-246-1425-0
âermák, Franti‰ek:
Frazeologie a idiomatika ãeská a obecná. Czech and
General Phraseology.
Praha, Karolinum 2007, váz., 720 str.,
1. vydání, cena 600 Kã.
Kniha podává první ucelen˘ a systematick˘ pﬁehled po celé
oblasti frazeologie a idiomatiky v ‰ir‰ím lingvistickém rámci.
Vedle základní teorie frazeologie nabízí i ﬁadu studií o hlavních
aspektech disciplíny, ãasto dosud nestudovan˘ch, základy teorie
popisu frazeologie (frazeografii) a pln˘ popis celé oblasti ãeské
frazeologie z hlediska lexikologického, pﬁedev‰ím v návaznosti
na Slovník ãeské frazeologie a idiomatiky. Kniha je psána ãesky a anglicky, vÏdy s resumé
v druhém z obou jazykÛ.
ISBN 978-80-246-1371-0
Raidl, Ale‰; Horák, Jiﬁí:
Hydrodynamická stabilita atmosféry a nelineární
problémy geofyzikální hydrodynamiky
Praha, Karolinum 2007, váz., 386 str.,
1. vydání, cena 390 Kã.
Kniha ãtenáﬁe seznamuje s technikami vy‰etﬁení stability hydrodynamického proudûní jak v lineárním, tak nelineárním
pﬁiblíÏení. Druhá ãást knihy pojednává o obecnûj‰ích problémech nelineární geofyzikální hydrodynamiky a netradiãních
postupech pﬁi studiu proudûní tekutin. Kniha je urãena zájemcÛm o mechaniku tekutin a nelineární dynamiku v geofyzikální
hydrodynamice. ZároveÀ slouÏí i jako studijní materiál k pﬁedná‰kám Vybrané partie geofyzikální hydrodynamiky a Vlnové pohyby a energetika atmosféry konan˘m na MFF UK.
ISBN 978-80-246-1278-2
Chitnis, Rajendra Anand:
Vladislav Vanãura, the Heart of the Czech Avant-garde
Praha, Karolinum 2007, broÏ., 174 str.,
1. vydání, cena 240 Kã.
Ojedinûlá monografie je ãtiv˘m úvodem do díla Vladislava Vanãury
pro anglofonní kulturní veﬁejnost a zároveÀ literárnûvûdn˘m pﬁíspûvkem inspirativním i pro ãeské bohemisty. Autor podrobnû
prostudoval a promyslil celé Vanãurovo dílo, uplatnil znalost rozsáhlé vanãurovské literatury i ãesk˘ch reálií a kultury. VanãurÛv
paradoxní postoj k rozporÛm, které se zároveÀ snaÏí pﬁekonávat
a zachovávat, je pouÏíván jako klíã k pochopení jeho tvorby
a jejího ãasto ambivalentního pﬁijetí kritiky.Vanãurova hlavní díla jsou prozkoumána v kontextu umûní a medicíny, poetistického a proletáﬁského umûní, Bergsona a Marxe,
kolektivismu a nonkonformismu, odsouzení a odpu‰tûní a renesanãního a souãasného ãlovûka. Chitnis netradiãním srovnáním dvojic knih, které spolu tematicky, Ïánrovû ãi
my‰lenkovû souvisejí, dociluje originálních pﬁíãn˘ch ﬁezÛ nejen Vanãurov˘m dílem, ale i ãeskou meziváleãnou literaturou.Autor pÛsobí jako slavista v britském Bristolu.
ISBN 978-80-246-1456-4
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VáÏení ãtenáﬁi,

V minulém ãísle jste se mohli doãíst
o kontextech mezi vysoko‰kolsk˘mi ratingy
a Univerzitou Karlovou.
Elektronickou podobu ãísla ve formátu PDF
mÛÏete najít na adrese:
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4623.html.
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vítám vás na stránkách ãasopisu FORUM
Univerzity Karlovy, kter˘ se tentokrát
vûnuje pﬁedev‰ím tématu financování ãinnosti vysok˘ch ‰kol ze soukrom˘ch
zdrojÛ a na základû dobroãinnosti.
Poté, co se pﬁedchozí ãísla Fora zab˘vala
tématy tak bytostnû akademick˘mi, jako
jsou vûdecká ãinnost a v˘zkum (ã. 2/07),
publikaãní aktivita (ã. 1/07) ãi mezinárodní Ïebﬁíãky univerzit (ã. 3/07), mÛÏe
se zdát téma mecená‰ství a sponzoringu
neãekané. Pﬁitom v‰ak finance z alternativních zdrojÛ patﬁí u ﬁady v˘znaãn˘ch
univerzit svûta k velmi v˘znamn˘m aÏ
zásadním. V na‰ich podmínkách ov‰em
tato tradice nebyla masová nikdy a skoro
pÛlstoletí socialistické „rovnosti v chudobû“ a potlaãení obãanské spoleãnosti ji
spolehlivû „dorazilo“.
Léta po odstranûní komunistické nesvobody byla vyplnûna postupn˘m odstraÀováním ekonomické zaostalosti za
vyspûlou Evropou, a tak nebylo pﬁekvapivé, Ïe pﬁípadné pﬁebytky financí byly
reinvestovány do ekonomicky bezprostﬁednû v˘nosn˘ch aktivit. Dnes lze konstatovat, Ïe âeská republika jiÏ patﬁí mezi
prosperující zemû svûta; diskuse o v˘raznûj‰ím oÏivení altruistické podpory institucí s tak celospoleãensky prospû‰n˘m
dosahem jako univerzity se stává nav˘sost aktuální. To, Ïe ãesk˘m obãanÛm
a firmám není tento zpÛsob my‰lení cizí,
dokládají ãasto úctyhodné sumy, které se
nasbírají na pomoc obûtem Ïivelních
pohrom (povodnû, tsunami) nebo pacientÛm s nákladnû léãiteln˘mi chorobami.
Inspirací pro tematické zamûﬁení tohoto
FORA je stoleté v˘roãí úmrtí architekta
Josefa Hlávky, osobnosti, která mimoﬁádnû ilustruje dosah mecená‰ství právû
v oblasti vûdy a vzdûlanosti. Kromû
mnoha praktick˘ch aspektÛ dodnes trvajícího vlivu Hlávkovy ‰tûdrosti, které jsou
pﬁedmûtem nûkolika ãlánkÛ tohoto ãísla,
je nápadná i symbolika skuteãnosti, Ïe to
byla právû Hlávkova kolej pro nadané
studenty UK a âVUT, která se 17. listopadu 1939 stala terãem zloãinného
útoku nacistické okupaãní moci.
Pﬁipomínka v˘roãí této tragédie o 50 let
pozdûji pﬁímo vedla k pádu komunistické

nesvobody. Souhrou historick˘ch okolností je tak Hlávkovo jméno spojeno
s historick˘mi mezníky na‰ich novodob˘ch dûjin.
A je‰tû jedno nepﬁehlédnutelnû „kulaté“
v˘roãí pﬁipomíná toto FORUM. Dne
7. dubna 2008 uplyne 660 let od vydání
listiny, kterou Karel IV. zaloÏil praÏskou
univerzitu, jeÏ nese jeho jméno. Po vût‰inu jejích dlouh˘ch dûjin nebylo v˘roãí
zaloÏení tak v˘znamn˘m dnem jako
v˘roãí úmrtí jejího zakladatele. I to je
letos kulaté – 29. listopadu 2008 od nûj
uplyne 630 rokÛ. U tak úctyhodné instituce, jako je na‰e univerzita, jistû není
kaÏdé desetiletí existence dÛvodem pro
velkolepé a okázalé oslavy. Je v‰ak uÏiteãné je pﬁipomenout – jako inspiraci
pro zamy‰lení nad koﬁeny souãasnosti
a smûﬁování v budoucnosti.
Kolegynû a kolegové, váÏení pﬁátelé, pﬁeji
vám pﬁíjemné, zajímavé a uÏiteãné
poãtení a v‰echno dobré v jubilejním
roce Univerzity Karlovy a jejího ‰tûdrého mecená‰e Josefa Hlávky.

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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BIOCEV
Univerzita Karlova a pût ústavÛ Akademie vûd âR podepsaly
zakladatelskou smlouvu zﬁizující zájmové sdruÏení právnick˘ch
osob pod názvem BIOCEV.Tento akt je prvním krokem k uskuteãnûní spoleãného projektu v rámci operaãního programu
VaVpI a k v˘stavbû Biotechnologického a biomedicínského
centra AV âR a UK v obci Vestec ve Stﬁedoãeském kraji.
Fyziologick˘ ústav AV âR, Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Ústav
experimentální medicíny AV âR, Ústav makromolekulární chemie AV âR, Ústav molekulární genetiky AV âR a Univerzita

● 18. ﬁíjna 2007
Centrum sportovních aktivit zdravotnû postiÏen˘ch studentÛ UK
Centrum sportovních aktivit zdravotnû postiÏen˘ch studentÛ UK
oslavilo tﬁetí v˘roãí zaloÏení setkáním zdravotnû postiÏen˘ch,
doprovodu a pﬁátel sportu zdravotnû postiÏen˘ch. Pﬁítomní byli
seznámeni s prÛbûhem akcí v minulém akademickém roce a se
sporty, které postiÏení zkou‰eli poprvé, napﬁ. vodním lyÏováním
vozíãkáﬁÛ. Dr. Karel Kovaﬁovic seznámil pﬁítomné se zku‰enostmi
s v˘ukou plavání zrakovû postiÏen˘ch zaãáteãníkÛ a s tréninkem
na‰ich paralympijsk˘ch reprezentantÛ. V‰echny akce byly prezentovány fotodokumentací na panelech v lodûnici.

● 24. a 25. ﬁíjna 2007
Tﬁetí roãník mezinárodní Konference mlad˘ch slavistÛ
Filozofická fakulta UK hostila jiÏ tﬁetí roãník Konference mlad˘ch
slavistÛ, kterého se zúãastnilo 41 referentÛ z 12 zemí (âesko,
Polsko, Ukrajina, Rusko, Litva, Srbsko, Nûmecko, Chorvatsko,
Slovensko, Maìarsko, âerná Hora, Rakousko). Organizaãní t˘m
tvoﬁí studenti a doktorandi Ústavu slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch studií FF UK. Úãelem setkání bylo poskytnout mladé generaci badatelÛ prostor pro prezentaci v˘sledkÛ odborné ãinnosti
a v˘mûnu názorÛ. Konferenãní jednání probíhalo v rámci sedmi
tematick˘ch sekcí: Jazyková politika slovanského areálu; Evropa

4

Karlova tak budou spoleãnû uskuteãÀovat základní v˘zkum
v oblasti bunûãné biologie a imunologie v kombinaci s v˘zkumem
metod a postupÛ pouÏívan˘ch v molekulárních biotechnologiích
a tkáÀovém inÏen˘rství. SdruÏení ústavÛ AV âR s UK v projektu
BIOCEV pak umoÏní pﬁípravu doktorandÛ v nejmodernûj‰ích
biotechnologick˘ch technikách ve spoleãné doktorské ‰kole
a v˘chovu ‰piãkov˘ch odborníkÛ pro potﬁeby v˘zkumu i vznikajícího sektoru high-tech biotechnologického prÛmyslu âR. Úãast
UK odpovídá prioritám jejího dlouhodobého zámûru a je dal‰ím
krokem k naplÀování vize UK jako v˘zkumné univerzity. Do projektu se plnû zapojily PﬁF a 1. LF.

v zrcadle ruské kultury;
Slovanské literatury mezi
tradicí a nihilismem;
âeské téma ve slovansk˘ch literaturách 19.
a 20. století; Bilingvismus
a diglosie u slovansk˘ch
obyvatel Evropy; Role dialektÛ pﬁi utváﬁení spisovn˘ch slovansk˘ch jazykÛ;
Stereotypy v národním vûdomí slovansk˘ch etnik. Jednacími jazyky
byly v‰echny slovanské jazyky (zaznûly pﬁíspûvky v ãe‰tinû, chorvat‰tinû, ru‰tinû, pol‰tinû, ukrajin‰tinû, srb‰tinû, bûloru‰tinû, bulhar‰tinû, sloven‰tinû, ka‰ub‰tinû). Tematická ‰íﬁe a jazyková
pestrost konference byla dána snahou hlavních organizátorÛ Hany
VaÀkové a Marka Pﬁíhody konfrontovat pﬁístupy badatelÛ rÛzn˘ch
specializací i zemí a pﬁispût k hledání nové tváﬁe slavistiky. Souãástí
akce byla prezentace v˘sledkÛ odborn˘ch aktivit praÏsk˘ch slavistick˘ch pracovi‰È za roky 2006–2007, zorganizovaná ve spolupráci
se Slovanskou knihovnou NK âR.V souãasné dobû je pﬁipravován
recenzovan˘ sborník pﬁíspûvkÛ pod názvem Slavistika v moderním
svûtû (Konference mlad˘ch slavistÛ III), s jehoÏ vydáním se poãítá
bûhem roku 2008.Více informací lze nalézt na internetové stránce
www.slavkonf.com.
FOTO: MAREK P¤ÍHODA

● 20. prosince 2007
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● 25. ﬁíjna 2007

● 26. listopadu 2007

Zemﬁel profesor Petr Eben
Profesor Eben od roku 1955 pedagogicky pÛsobil na katedﬁe
dûjin hudby FF UK (témûﬁ nepﬁetrÏitû aÏ do léta 1990). Od záﬁí
1990 do srpna 1994 vyuãoval jako profesor skladby na hudební
fakultû Akademie múzick˘ch umûní v Praze. 18. 1. 1994 mu UK
udûlila ãestn˘ doktorát doktora honoris causa pedagogick˘ch
vûd „za vynikající v˘sledky na poli hudební skladby i hudební
pedagogiky, jimiÏ ve svûtû mimoﬁádnû proslavil jak ãesk˘ národ,
tak i Univerzitu Karlovu“. Mezi souãasn˘mi ãesk˘mi skladateli
váÏné hudby se ﬁadil k nejv˘znamnûj‰ím a i v cizinû k nejhranûj‰ím a velmi cenûn˘m osobnostem. Zemﬁel doma krátce pﬁed
pÛlnocí na následky dlouhé nemoci.

Profesor Miroslav Verner získal cenu ministra ‰kolství za
v˘zkum
V oblasti institucionální podpory vûdy a v˘zkumu byl jedním
ze dvou ocenûn˘ch prof. Miroslav Verner z âeského egyptologického ústavu FF UK v Praze, konkrétnû za publikace Abusir IX.
a Abusir X. Jakkoliv se jedná o cenu udûlenou za dva konkrétní
publikaãní v˘stupy, jde pﬁedev‰ím o ocenûní kontinuální kvalitní
práce prof. Vernera a celé ãeské egyptologie. Mezi ocenûn˘mi
pﬁevaÏovaly obory blízké aplikovanému v˘zkumu a technologiím.
I proto je mimoﬁádnû cenné, Ïe se pozornosti ministerstva
dostalo i v˘zkumu v oblasti humanitních vûd. Cena navíc pﬁichází
pﬁedtím, neÏ âesk˘ egyptologick˘ ústav FF UK v Praze oslaví
padesáté v˘roãí své existence (podzim 2008).

● 1. listopadu 2007
Polární rok: Arktida – Vysoké Sudety – Antarktida
Na praÏském Albertovû byla slavnostnû zahájena v˘stava Polární
rok:Arktida – Vysoké Sudety – Antarktida, jejímiÏ poﬁadateli jsou
Geografická knihovna PﬁF UK s Krkono‰sk˘m muzeem pﬁi
Správû KRNAP, Vrchlabí, a s âeskou geologickou sluÏbou. Na
vernisáÏi promluvili mimo jiné doc. Josef Sekyra, první âech, jenÏ
stanul na jiÏním pólu, a pﬁedseda polární sekce âeské geografické spoleãnosti RNDr. Michal Janouch. O tradici polárních
v˘zkumÛ na PﬁF UK promluvili prof. Jan Jeník a prodûkan doc.Vít
Vilímek.

● 14. listopadu 2007
Centrum pro pﬁenos poznatkÛ a technologií
Centrum pro pﬁenos poznatkÛ a technologií (CPPT UK) zahájilo
svou ãinnost jako samostatná souãást univerzity. Jeho posláním
je systematicky mapovat poznatky a technologie, které vznikají
na fakultách a pracovi‰tích UK a mají komerãní potenciál.
ZaloÏení nové souãásti univerzity navazuje na pﬁedcházející projekt CPPT UK, realizovan˘ za v˘znamné finanãní podpory ze
Strukturálních fondÛ EU (JPD 2). V rámci tohoto projektu bylo
v prÛbûhu pﬁibliÏnû dvou let úspû‰nû realizováno devût pilotních
projektÛ komercializace konkrétních poznatkÛ a technologií
vytvoﬁen˘ch nebo vyvinut˘ch na pracovi‰tích UK.V˘sledné produkty pocházejí z pﬁírodovûdn˘ch, lékaﬁsk˘ch, farmaceutick˘ch
i spoleãenskovûdních oborÛ. UK prokázala schopnost efektivnû
vyuÏít finanãní zdroje ze strukturálních fondÛ, jejichÏ ãerpání
umoÏnil vstup âR do EU.

● 29. listopadu 2007
Evropské diskusní fórum:V˘zvy kulturní Evropy
V rámci Evropského diskusního fóra probûhla pﬁedná‰ka na téma
V˘zvy kulturní Evropy. Hlavním ﬁeãníkem byl Jérome Clément,
pﬁedseda kulturního televizního kanálu Arte France. Clément nejprve popsal snahy o kulturní v˘mûny v dobû, kdy byla Evropa rozdûlená – 80. a 90. léta byla plná nad‰ení a oãekávání z novû nabyté
svobody ve sjednocené Evropû. Po patnácti letech od tûchto událostí v‰ak podle Clémenta zaÏíváme v otázkách kultury stagnaci,
nûkdy i kroky zpût.V otázkách financí a obchodu jsme se dostali
daleko, ale v kultuﬁe jsme pozadu. Velkou chybou je nevyuÏívání
moÏnosti v˘mûn mezi jednotliv˘mi státy Evropy, a to i pﬁes pﬁíleÏitosti, které nám sk˘tá internet a jiná media. Kulturní rozvoj není
pro souãasnou Evropu jen v˘zvou, ale hlavnû ‰ancí si zachovat svoji
jedineãnou tváﬁ.

● 29. listopadu – 1. prosince
Mladá evropská vûda v Hradci Králové
Studium v doktorsk˘ch postgraduálních programech je preferovanou oblastí rozvoje v‰ech na‰ich lékaﬁsk˘ch fakult. Jeho cílem je
vychovávat nové generace v˘zkumn˘ch a vûdeck˘ch pracovníkÛ,
motivovat mladé lékaﬁe, ale i napﬁ. pﬁírodovûdce a farmaceuty
k získávání nov˘ch poznatkÛ a posouvat tak lékaﬁskou vûdu
kupﬁedu. Snaha podpoﬁit tyto aktivity vedla Lékaﬁskou fakultu UK
v Hradci Králové k uspoﬁádání 4. roãníku mezinárodní konference
s názvem 4th International Conference of Postgraduate Medical
Students, nad kterou pﬁevzal zá‰titu rektor UK prof.Václav Hampl.

● 16.–18. listopadu 2007

● 3. prosince 2007

Sportovní hry Univerzity Karlovy 2007
K 18. v˘roãí svátku studentÛ – 17. listopadu – byl uspoﬁádán 1.
roãník Sportovních her UK. Hry se konaly ve Sportovním centru
v Hostivaﬁi; zúãastnili se jich studenti praÏsk˘ch fakult na‰í ‰koly
a smyslem akce bylo uspoﬁádat sportovní soutûÏe pro studenty
v‰ech v˘konnostních skupin u individuálních sportÛ a turnaje
reprezentaãních druÏstev jednotliv˘ch fakult v kolektivních sportech. Snahou je zaloÏit novou tradici sportovního klání, které by
umoÏnilo zahrát si a zasoutûÏit se studenty jin˘ch fakult – nejen
s vrcholov˘mi, ale i rekreaãními sportovci.

Zavádûní nového stravovacího systému v Kolejích
a menzách
V menze Arno‰ta z Pardubic a v menze Právnická byl spu‰tûn nov˘
stravovací software a na základû vyhodnocení poznatkÛ z provozu
bude postupnû pouÏit i v ostatních stravovacích stﬁediscích. Pln˘
provoz ve v‰ech menzách je plánován k zaãátku letního semestru.
Nov˘ systém bude zaveden i u prodeje doplÀkového sortimentu
ve vrátnicích kolejí UK. Zavedení systému ﬁízení menz zv˘‰í komfort obsluhy pro strávníky, zlep‰í skladbu jídel a efektivní ﬁízení
stravovacích provozÛ. Systém umoÏní zavedení bezlimitního zpÛ-
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sobu normování stravy a objednávkov˘ nebo bezobjednávkov˘
zpÛsob jejího v˘deje. Tento zpÛsob v˘deje lze realizovat pouze
prostﬁednictvím studentsk˘ch a zamûstnaneck˘ch karet (ISIC,
ITIC a dal‰ích karet vydan˘ch Informaãnû-poradensk˘m centrem
UK). V˘hodou pro strávníky bude jednotn˘ identifikaãní systém,
vyuÏívající prÛkaz studenta a zamûstnance shodn˘ pro v‰echny
menzy a bufety. Od zavedení nového systému si Koleje a menzy
slibují odstranûní front na nákup stravenek a urychlení odbavení
pﬁi v˘deji stravy.

zaregistrována pﬁed uvedením na trh. Firma bude vyuÏívat
v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje katedry analytické chemie a katedry
biochemie FaF a zku‰eností jejích vedoucích pracovníkÛ. Vznikla
jako jeden z v˘stupÛ projektu CPPT UK – Centrum pro pﬁenos
poznatkÛ a technologií Univerzity Karlovy.

● 3. ledna 2008
Jubilejní rok Josefa Hlávky 1908–2008

● 13. prosince 2007
Cena Siemens
Cena Siemens byla
v kategorii diplomová
práce udûlena studentce Matematicko-fyzikální fakulty UK
Ditû Wagnerové za
práci Metabolick˘ profil
lidského mozku in vivo
v obraze a spektru.

V budovû AV âR probûhla tisková konference, na které byl pﬁedstaven plán akcí ke 100. v˘roãí úmrtí Josefa Hlávky. Pﬁi pﬁíleÏitosti
zahájení roku Josefa Hlávky byl pﬁedstaven i nov˘ kalendáﬁ
a pamûtní medaile, která má b˘t ocenûním pro ty, kteﬁí se podíleli
na uskuteãÀování Hlávkova odkazu.Tato medaile je dílem medailéra
Michala Vitanovského. Spolupráce na celém projektu pﬁesahuje hranice republiky, stejnû jako je pﬁesahuje v˘znam Josefa Hlávky.

● 8. ledna 2008

● 17. prosince 2007
Slavnostní podpis nové meziuniverzitní dohody
Za úãasti zástupcÛ v‰ech pûti lékaﬁsk˘ch fakult UK probûhl slavnostní podpis nové meziuniverzitní dohody mezi Lékaﬁskou univerzitou VídeÀ (Medizinische Universität Wien) a Univerzitou
Karlovou v Praze. Dohodu podepsali rektor LU VídeÀ prof.
Wolfgang Schütz a rektor UK prof.Václav Hampl. LU VídeÀ je nejstar‰í a nejvût‰í rakouskou lékaﬁskou institucí. JiÏ v záﬁí roku 2006
uzavﬁela UK meziuniverzitní dohodu s Medizinische Universität
Graz a v souãasné dobû se pﬁipravuje dohoda i s Medizinische
Universität Innsbruck.

● 18. prosince 2007
ZaloÏení spoleãnosti AB PHARMA s. r. o.
Byla uzavﬁena spoleãenská smlouva o zaloÏení spoleãnosti s ruãením omezen˘m – AB PHARMA s. r. o., která bude poskytovat
sluÏby v oblasti v˘voje a vypracování testÛ léãiv, která mají b˘t
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Dal‰í krok Pedagogické fakulty UK k modernímu vzdûlávání studentÛ
Za pﬁítomnosti v‰ech ãlenÛ vedení UK i PedF UK byla slavnostnû
pﬁestﬁiÏena páska rektorem UK prof.V. Hamplem a dûkanem PedF
UK prof. P. Bene‰em v novû zrekonstruované budovû PedF
v Myslíkovû ulici. PﬁestﬁiÏením pásky tak byl oficiálnû zahájen provoz v prostorách, které jiÏ po rekonstrukci volaly velmi dlouho
a které se nyní py‰ní nejen citliv˘m architektonick˘m ﬁe‰ením
respektujícím historick˘ kontext budovy z roku 1907, ale pﬁedev‰ím ‰piãkov˘m technick˘m a technologick˘m vybavením uãeben.
Jedineãn˘m pracovi‰tûm i v rámci ostatních pedagogick˘ch fakult
v republice je novû vybudovaná psychologická laboratoﬁ.
StudentÛm fakulty tak pﬁibyl dal‰í vzdûlávací prostor, kter˘ bude
napomáhat ke zvy‰ování kompetencí nejen v jejich oborov˘ch studiích, ale i v oblasti vyuÏívání ICT – tedy v kompetencích, které
jsou dnes nezbytné pro uplatnûní absolventÛ v praxi.

● 8. ledna 2008
Semináﬁ o hrozbû epidemií a souãasné moÏnosti
surveillance
Hrozí svûtu pandemie ptaãí chﬁipky nebo epidemie jiného infekãního onemocnûní? Takovou otázku si poloÏili úãastníci semináﬁe
Hrozba epidemií a souãasné moÏnosti surveillance, kter˘ spolupoﬁádal V˘bor pro zdravotní a sociální politiku Senátu PâR
a 1. lékaﬁská fakulta UK. Semináﬁ s pﬁíspûvky ‰piãky ãeské epide-
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Pﬁed podpisem dohody rakou‰tí hosté nav‰tívili na pozvání prof.
MUDr. Evy Sykové Ústav experimentální medicíny AV âR.
Salcburská lékaﬁská univerzita je nejmlad‰í rakouskou lékaﬁskou
institucí a druhou evropskou soukromou lékaﬁskou univerzitou.

● 14. ledna 2008

● 28. ledna 2008

Vystoupení prof. RNDr. Ladislava Roba, DrSc., v cyklu
Strouhalovské pﬁedná‰ky
Prof. Rob prezentoval strouhalovskou pﬁedná‰ku, která má na MFF
UK velkou tradici. První pﬁednesl 13. ledna 1908 samotn˘ prof.
âenûk Strouhal u pﬁíleÏitosti slavnostního otevﬁení prvního ãeského Fysikálního ústavu tehdy je‰tû Karlo-Ferdinandovy university,
o jehoÏ vybudování se rozhodující mûrou zaslouÏil. Po Strouhalovi
je rovnûÏ pojmenovaná posluchárna, ve které letos Rob sto let po
Strouhalovi seznámil posluchaãe s objevy zdrojÛ kosmického
záﬁení a experimentem Hess. Îe je Zemû vystavena záﬁení, zjistil V.
F. Hess témûﬁ pﬁed sto lety, a prof. Rob v experimentu Hess
a v oblasti kosmického záﬁení vÛbec v posledních letech pokraãuje.

Univerzita Karlova pﬁedala dva ãestné doktoráty

FOTO NA TÉTO DVOUSTRANù: ARCHIV UK

miologie a pﬁíbuzn˘ch oborÛ probûhl u pﬁíleÏitosti dvaceti let od
úmrtí v˘znamného ãeskoslovenského epidemiologa prof. MUDr.
Karla Ra‰ky, DrSc., a tﬁiceti let od posledního pﬁirozeného pﬁípadu
prav˘ch ne‰tovic.

● 16. ledna 2008
Uctûní památky Jana Palacha na FF UK
FF UK uctila tradiãní v˘roãí smrti studenta Jana Palacha. Na tiskové konferenci byl pﬁedstaven plán akcí na rok 2009, kdy tomu
bude 40 let, co se Jan Palach upálil na protest proti tehdej‰ímu
stavu spoleãnosti. Pﬁi pietní akci, která byla zavr‰ena poloÏením
vûncÛ a minutou ticha u pomníku Jana Palacha, promluvili rektor
UK prof. Václav Hampl a dûkan FF UK PhDr. Michal Stehlík.
PalachÛv ãin byl jedním z tûch, které vedly k na‰í dne‰ní svobodû,
ﬁekl prof. Hampl. Dr. Stehlík zdÛraznil, Ïe na‰e nynûj‰í svoboda není
niãím samozﬁejm˘m a Ïe je o ni nutné stále bojovat.

● 24. ledna 2008
Prezentace Archeologického atlasu pravûké Evropy
Atlas vznikl v rámci partnerského projektu ÚstavÛ pro pravûk
a ranou dobu dûjinnou filozofick˘ch fakult v Praze a Vídni a navazuje na pﬁedchozí spolupráci prehistorick˘ch ústavÛ univerzit
v Praze a Krakovû. Dvoudílná publikace doplnûná CD vychází ve
ãtyﬁech jazycích a na jejím vzniku se podílelo více neÏ 80 pﬁispûvatelÛ prakticky ze v‰ech zemí Evropy. Podává pﬁehled v˘voje,
trvání a v˘znamu jednotliv˘ch kultur a nalezi‰È po celé Evropû.
První ãást atlasu obsahuje 27 velk˘ch, barevn˘ch a skládacích map
s roz‰íﬁením kultur v Evropû od paleolitu po dobu laténskou.
Druhá ãást obsahuje pﬁes osm set mal˘ch map s roz‰íﬁením kultur a v˘znamn˘mi nalezi‰ti v jednotliv˘ch zemích Evropy.
Editory tohoto díla jsou doc. Lubomír Ko‰nar a prof. Andreas
Lippert.

● 25. ledna 2008
Slavnostní podpis nové meziuniverzitní dohody
Za úãasti zástupcÛ ãtyﬁ lékaﬁsk˘ch fakult UK (1. LF, 2. LF, 3. LF a LF
PlzeÀ) byla podepsána nová meziuniverzitní dohoda mezi Paracelsus
Medizinische Privatuniversität Salzburg a UK v Praze. Dohodu
podepsali rektor salzburské lékaﬁské univerzity prof. Dr. Herbert
Resch a prorektor pro zahraniãní styky UK prof. MUDr. Jan ·krha.

âestnou vûdeckou hodnost doktora honoris causa pﬁevzali prof.
Suad Efendic, M.D., Ph.D., profesor endokrinologie a molekulární
medicíny Karolinska Institute, Stockholm, za svÛj pﬁínos v oblasti
fyziologie sekrece inzulínu a gastrointestinálních hormonÛ ve
vztahu k diabetu, a prof. Dr. Herbert Ehringer, emeritní profesor
angiologie AKH VídeÀ, za v˘znamn˘ pﬁínos a celoÏivotní zásluhy
v oblasti angiologie a podporu vzdûlávání studentÛ medicíny a za
spolupráci s ãesk˘mi lékaﬁi, kterou se podílí na zlep‰ování bilaterálních vztahÛ s Rakouskem.

● 1. února 2008
Pﬁedání pamûtní stﬁíbrné medaile posluchaãÛm U3V
Dûkan FF UK PhDr. Michal Stehlík dnes pﬁedal RNDr. Marii
Kubíkové a Karlu VáÀovi, posluchaãÛm U3V, pamûtní stﬁíbrné
medaile. Marie Kubíková (nar. 1911) je posluchaãkou Univerzity
tﬁetího vûku na FF UK témûﬁ od zaloÏení a nav‰tûvovala pﬁedná‰ky z oboru filozofie, kapitoly z dûjin hudby, historie a pravûké
archeologie. Karel VáÀa (nar. 1914) absolvoval pﬁedná‰ky z oboru
egyptologie a ãeské historie a své znalosti z historie prokázal
bûhem slavnostního pﬁijetí i krátkou pﬁedná‰kou o ëáblovû bibli.
Dûkan Stehlík popﬁál obûma studentÛm mnoho studijních úspûchÛ do dal‰ích let.

● 4. února 2008
Radim Palou‰ doktorem honoris causa Univerzity
Pardubice
Rektor Univerzity Pardubice prof. Jiﬁí Málek udûlil v Aule Arno‰ta
z Pardubic v univerzitním kampusu prof. Palou‰ovi ãestnou akademicko-vûdeckou hodnost. Navrhly to vûdecké rady univerzity,
Fakulty filozofické a Fakulty chemicko-technologické jako ocenûní
dlouholeté spolupráce a za zásluhy o rozvoj vzdûlanosti, vûdy
a vûdeckého poznání.
Pﬁipraveno ve spolupráci s iforum.cuni.cz.
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LIDSKÉ TùLO
V C E N T RU Z Á J M U V ù D C Ò Z U K
·piãková vûda z UK mÛÏe uÏ brzo pomoci i vám.Tentokrát se FORUM soustﬁedí na v˘zkumné projekty, které se
toãí kolem nejdokonalej‰ího biomechanického stroje, lidského tûla. Zkoumají je nejen vûdci z Fakulty tûlesné
v˘chovy a sportu UK, ale taky z Pﬁírodovûdecké fakulty UK a z plzeÀské medicíny.

● Chemici z PﬁF vaﬁí ‰etrnûj‰í kontrastní látky pro
tomografii magnetické rezonance

FOTO: P¤F UK

taãe, ale stejnû zde rozhodují znalosti a zku‰enosti lidí,“ ﬁíká
Ivan Luke‰, v jehoÏ t˘mu pracuje stﬁídavû kolem patnácti aÏ
dvaceti lidí. Pût pedagogÛ, pût doktorandÛ a pak vÏdy nûkolik
diplomantÛ nebo leckdy i bakaláﬁÛ. „Diplomanti a zvlá‰tû dokRoãnû probûhne na svûtû pﬁes sto milionÛ vy‰etﬁení s pouÏitím
torandi jsou pro práci klíãoví, to oni provádí vût‰inu práce
tomografie magnetické rezonance. Pﬁi více neÏ 35 % tûchto
sv˘ma rukama,“ ﬁíká profesor Luke‰. Nûjakou dobu pracuje
vy‰etﬁení pouÏijí lékaﬁi pro zlep‰ení obrazu kontrastní látku.
kaÏd˘ doktorand na svém projektu taky v zahraniãí, disertaãní
Jedna pûtigramová dávka stojí v prÛmûru 2 500 korun. „Z poãtu
práce jsou pod dvojím vedením. Právû mezinárodní ocenûní za
vy‰etﬁení a mnoÏství potﬁebné kontrastní látky si asi kaÏd˘ spodoktorské práce jeho studentÛ jsou pro Ivana Luke‰e nejvût‰í
ãítá, jak velk˘ ‘k‰eft‘ reprezentuje uvedená oblast farmaceuticodmûna. „V prestiÏní soutûÏi organizované Francouzsk˘m velkého prÛmyslu. Je evidentní, Ïe v˘zkum a v˘voj nov˘ch
vyslanectvím získala Petra Lebdu‰ková v roce 2006 1. místo.Ale
kontrastních látek není soustﬁedûn jen na akademická pracoi v pﬁedcházejících dvou letech,
sportovnû vyjádﬁeno, vÏdy
nûkdo od nás stál na bednû,“
ﬁíká chemik Ivan Luke‰.
Se základním pﬁístrojov˘m
vybavením na UK je spokojen˘.
„BohuÏel vybavení drah˘mi pﬁístroji silnû pokulhává za vybavením v zahraniãí. Relaxivity,
tedy hodnoty, které charakterizují úãinnost kontrastních
látek, jezdíme mûﬁit do Belgie,
·v˘carska nebo Itálie. Uveden˘
pﬁístroj stojí asi ‰est milionÛ
korun, které v‰ak nemáme,“
popisuje Luke‰. Problém zaãíná
b˘t taky v laboratorním prostoru – poãet míst v laboratoﬁích pro studenty se uÏ dlouho
nezv˘‰il.
Zavedení nové kontrastní látky
do klinické praxe stojí obrovské peníze. Jen velké firmy si
Za nákup chemikálií, rozpou‰tûdel a drobn˘ch laboratorních zaﬁízení utratí t˘m hledající ‰etrnûj‰í kontrastní látky pro rentmohou dovolit financovat kligeny mûsíãnû asi 100 tisíc Kã.
nické zkou‰ky a dal‰í náklady,
které jsou se zavedením nov˘ch látek spojené. Svûtov˘ patent
vi‰tû,“ ﬁíká profesor Ivan Luke‰ z Katedry anorganické chemie
látky má smysl, jen kdyÏ máte finanãnû silného partnera, kter˘
Pﬁírodovûdecké fakulty UK. Právû jeho t˘m uÏ nûkolik let pramá o realizaci zájem. „S tím máme své zku‰enosti; je‰tû pﬁed
cuje na v˘zkumu nov˘ch látek, které by byly nejen levnûj‰í, ale
rokem 2000 byly patentovány v˘sledky na‰í spolupráce s jednou
hlavnû ‰etrnûj‰í k pacientÛm. Cílem je syntetizovat velmi stabilní
‰v˘carskou firmou. Ale na univerzitû o to tehdy nikdo nemûl
komplexy s ionty gadolinia, které by mûly daleko vy‰‰í úãinnost.
zájem,“ ﬁíká Ivan Luke‰. „Jsem rád, Ïe se zde hodnû zmûnilo.“
âím niÏ‰í dávka úãinnûj‰í látky, tím men‰í zatíÏení pro pacienta.
„Je to jako s nûjak˘m strojem, kter˘ se musí vymyslet a pak
Více o v˘zkumu úãinnûj‰ích kontrastních látek najdete na
vyrobit. Jen v té chemii to dûláme na molekulární úrovni.
http://www.natur.cuni.cz/anorchem/19/index.htm
K tomu konstrukãnímu návrhu nám mohou pomoci také poãí-
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Jak pﬁi autonehodû zachránit dûtsk˘ Ïivot?

FOTO: FTVS UK

Bezpeãnûj‰í autosedaãky
pro dûti, zdravá kﬁesla pro
sedavá zamûstnání a kvalitnûj‰í ochranné pﬁilby
pro sjezdaﬁe. Na Fakultû
tûlesné v˘chovy a sportu
nezískávají vy‰‰í vzdûlání
jen fyzioterapeuti a trenéﬁi budoucích olympionikÛ. Vûdci ve ‰piãkovû
Sedadla pro své nové modely testuje ve ‰piãkové laboratoﬁi FTVS UK i mladoboleslavská
vybavené Laboratoﬁi bio‰kodovka.
mechaniky extrémní zátûÏe (BEZ) zkoumají a testují, jak ochránit nejdokonalej‰í „stroj“ na
svûtû – lidské tûlo. „Zab˘váme se teoretickou a experimentální
anal˘zou zátûÏov˘ch situací lidského organismu z pozic biomechaniky, tedy oboru, kter˘ studuje mechanické vlastnosti a chování organismu a jeho mechanické interakce,“ popisuje profesor
Stanislav Otáhal z laboratoﬁe BEZ, Katedry anatomie a biomechaniky FTVS.
V˘sledky experimentÛ nezÛstávají jen na papíﬁe v zaprá‰en˘ch
‰anonech. Laboratoﬁ BEZ ãile spolupracuje s v˘robními podniky.
Se ·kodou Auto vûdci z UK ve spolupráci s âVUT zkoumají vliv
monotónní zátûÏe, sedadla a jízdního reÏimu na schopnosti
ﬁidiãe. V laboratoﬁi BEZ se testují rÛzné typy sedadel, ale i vliv
lékÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ na kvalitu kloubních spojení.
„Bezprostﬁední vyuÏití na‰ich v˘zkumÛ se nabízí tﬁeba v pouÏití
sedacího nábytku pro pracovníky dlouhodobû fixované ve vynucené poloze, tﬁeba operátory nebo ﬁidiãe,“ ﬁíká docent Karel
Jelen, vedoucí Katedry anatomie a biomechaniky.Vûdci z laboratoﬁe BEZ se sv˘mi v˘zkumy rovnûÏ podílejí na zlep‰ování chirurgick˘ch nástrojÛ a umûl˘ch náhrad pohybového aparátu
ãlovûka.
Kromû drah˘ch a sloÏit˘ch zaﬁízení, která od roku 2000 systematicky nakupují, pracují v BEZ také s pﬁístroji vlastní konstrukce. V roce 2006 vyvinuli napﬁíklad zaﬁízení pro reologii
(vûdu zab˘vající se studiem deformací hmoty) tkáÀov˘ch vzorkÛ
„µ tester“, kter˘ mûﬁí jejich napûÈovû deformaãní charakteristiky.Velmi efektivní pﬁi anal˘ze nárazov˘ch zátûÏí je rychlobûÏná
kamera, která dokáÏe snímat frekvencí 100 000 obrázkÛ za
sekundu.
„Bez univerzitních penûz by se nám v roce 2004 laboratoﬁ spustit nepovedlo,“ dûkuje profesor Otáhal. „Teì bychom v‰ak pﬁivítali zmûnu pﬁidûlování financí, tﬁeba za obhájené doktorské
práce. Hodila by se nám podpora akceptující objektivní kritéria
uznateln˘ch v˘konÛ konkrétního pracovi‰tû, bez pﬁerozdûlovacích mechanismÛ fakulty,“ ﬁíká Stanislav Otáhal.
V˘sledky Laboratoﬁe biomechaniky extrémní zátûÏe drÏí krok se
svûtov˘m v˘zkumem. Laboratoﬁ je ãlenem Národního uzlu pro
neuroinformatiku, kter˘ je sesterskou organizací Global Science
Forum OECD. Pracovní t˘m tvoﬁí uãitelé katedry, diplomanti
FTVS UK a FS âVUT a hlavnû studenti doktorského studia
biomechaniky.

●

Chirurgové z LF PlzeÀ léãí játra na etapy

Chirurgové z plzeÀské lékaﬁské fakulty jako první v âesku dokáÏí
vypálením zniãit rakovinové metastázy v játrech. Radiofrekvenãní
ablace, tedy postup, pﬁi kterém se nádorová tkáÀ zniãí pomocí
vysokofrekvenãního stﬁídavého proudu, je nejnovûj‰í chirurgická
technika, která dokáÏe v˘raznû prodlouÏit a zkvalitnit Ïivot pacienta se zhoubn˘m nádorem.
âR má nejvût‰í procento v˘skytu rakoviny tlustého stﬁeva na
svûtû. Nejãastûj‰í metastázy tohoto karcinomu se vyskytují právû
na játrech. PlzeÀ‰tí specialisté teì díky nov˘m postupÛm dávají
pacientÛm ‰anci na lep‰í a del‰í Ïivot. „Naprosto nejlep‰í
v˘sledky mají pacienti, u nichÏ dokáÏeme metastázy uﬁíznout
s centimetrov˘m lemem zdravé jaterní tkánû. Ti mají ‰anci na
pûtileté pﬁeÏití okolo 45 %, ale témûﬁ 75 % z nich se doÏije deseti
let, a lze je tedy povaÏovat za vyléãené,“ ﬁíká docent Tomá‰
Skalick˘ z Chirurgické kliniky LF PlzeÀ.
Jeden cyklus „vypalování“
metastázy trvá asi dvanáct minut. Nejvíce jich
pﬁi jedné operaci lékaﬁi
odstraní ‰est. Zákrok
dokáÏí v Plzni provést
také laparoskopicky, nebo
dokonce jen pomocí jednoho vpichu jehlou do
nemocné tkánû. „Pokud
Díky nejnovûj‰ím pﬁístrojÛm a rychl˘m operatérsk˘m technikám ztratí pacient pﬁi jedné
vynechám témûﬁ zaneoperaci jater jen asi 200 aÏ 300 mililitrÛ krve.
dbatelné mzdy lékaﬁÛ
a sálov˘ch sester, vlastní sonda na jedno pouÏití stojí od 30 do
60 tisíc korun. Dal‰ích pût tisícovek platí poji‰Èovna za anestetika
a ‰icí materiál,“ poãítá cenu zákroku Tomá‰ Skalick˘.
Novou nadûji dostávají díky zku‰en˘m operatérÛm z LF UK
v Plzni i pacienti, kteﬁí dﬁíve na operaci nemûli ‰anci. PlzeÀ‰tí
lékaﬁi ve své technice víceetapového odstranûní metastáz vyuÏívají obrovské regenerativní schopnosti jater. Nejdﬁíve od
metastáz vyãistí jeden jaterní lalok. „Radiolog ve druhé etapû
uzavﬁe pomocí lepidla vûtev vrátnicové Ïíly. UÏ odoperovaná ãást
jater zvût‰í svÛj objem a v˘konnost, ãímÏ nám umoÏní práci na
druhém postiÏeném laloku,“ zjednodu‰enû popisuje operatérsk˘
postup chirurg Skalick˘. Operaãní t˘m u zákroku za sto tisíc
korun tvoﬁí vût‰inou tﬁi lékaﬁi, neobejde se v‰ak bez „dobré
t˘mové spolupráce sester a odborníkÛ z jin˘ch oddûlení, která je
v na‰í fakultní nemocnici na excelentní úrovni a zaruãuje dobré
v˘sledky pro nemocné“, ﬁíká docent Skalick˘.
Univerzita Karlova je podle nûj uznávaná po celém svûtû, a prezentace v˘sledkÛ na mezinárodních kongresech je proto o kousek snaz‰í. „Dal‰í dÛleÏitou vûcí pro na‰i v˘zkumnou práci je
perfektnû vybavené pracovi‰tû pro experimentální chirurgii pﬁi
LF UK,“ pochvaluje si Skalick˘. Nezanedbatelná je podle nûj
i podpora v˘zkumné ãinnosti z dûkanátu Lékaﬁské fakulty v Plzni
a vedení Fakultní nemocnice.
FOTO: iFORUM

●

Autor: redakce
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V YS O K É · KO L S T V Í
A

PENÍZE,

PENÍZE,

PENÍZE

Milan Îák

Je vzdûlání veﬁejn˘m statkem?
Peníze urãené na financování veﬁejn˘ch
vysok˘ch ‰kol jsou z pﬁeváÏné ãásti ãerpány z veﬁejn˘ch rozpoãtÛ.Ty pﬁerozdûlují
v souãasné dobû neuvûﬁitelnû velké aÏ
obrovské sumy penûz – jen v âR ãiní
roãní veﬁejné v˘daje témûﬁ polovinu
vytvoﬁeného HDP ve stejném období.
Veﬁejné rozpoãty jsou ekonomickou
kategorií; jsou centralizovan˘m fondem,
ve kterém se soustﬁedí penûÏní zdroje
získané od obãanÛ a nenávratnû se pﬁerozdûlují podle zákonem stanoven˘ch
pravidel. Tvorba tûchto pravidel, jejich
v˘klad i koneãné pﬁerozdûlení jsou nikoli
ekonomickou, ale politickou záleÏitostí.
Tím se neutrální ekonomická kategorie
stává souãástí politického boje se v‰emi
klady a zápory tohoto procesu, nevyjímaje prosazování poÏadavkÛ rozliãn˘ch
zájmov˘ch skupin.Vyjednávání o rozpoãtu
je prostorem pro prosazování zájmÛ jak
legálním lobbováním, tak nelegální
korupcí.Veﬁejné rozpoãty mají pﬁíjmovou
a v˘dajovou stranu a jsou to právû
veﬁejné v˘daje, které jako politick˘ proces
na základû spoleãenského konsensu
zabezpeãují spoleãnosti veﬁejné statky.
Z pohledu ekonomické teorie mÛÏeme
povaÏovat za veﬁejné statky v ãisté
podobû ty statky, jeÏ soukrom˘ sektor
nedokáÏe zajistit. Nejznámûj‰ími rysy
veﬁejn˘ch statkÛ jsou nerivalita, tj. fakt, Ïe
pokud je statek nabízen jedné osobû, lze
jej nabídnout i jiné bez vynaloÏení dal‰ích
nákladÛ, a nevyluãitelnost ze spotﬁeby,
tedy Ïe statek je poskytován obecnû
a nelze nikomu zabránit v jeho pouÏívání
(vyuÏívání). Typick˘m pﬁíkladem takto
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FOTO: KATE¤INA KADLECOVÁ

Debaty o financování vysokého ‰kolství se v souãasné dobû odvíjejí od modelu vícezdrojového financování.
Rozumíme tím, Ïe kromû zdrojÛ získan˘ch od státu mohou vysoké ‰koly získávat i zdroje od soukrom˘ch subjektÛ
a od studentÛ. Pro veﬁejné vysoké ‰koly jsou zdroje od studentÛ, jejichÏ nejznámûj‰í formou je ‰kolné, zatím tabu,
pro soukromé vysoké ‰koly jsou naopak tabu peníze z veﬁejn˘ch zdrojÛ, peníze od státu.Taková je realita stavící
veﬁejné a soukromé vysoké ‰koly do zcela odli‰ného postavení. Jedni ãerpají veﬁejné peníze, druzí soukromé peníze.
I kdyÏ jak˘ je rozdíl mezi soukrom˘mi a veﬁejn˘mi penûzi? Nejsou veﬁejné peníze nakonec jen dobﬁe „pﬁevleãené“
peníze soukromé?

PraÏská soukromá vysoká ‰kola Anglo-American College byla zaloÏena roku 1990. Sídlí ve stejné budovû jako
velvyslanectví Svrchovaného ﬁádu Maltézsk˘ch rytíﬁÛ.

definovan˘ch veﬁejn˘ch statkÛ je napﬁíklad obrana státu proti vnûj‰ímu ohroÏení, ale v Ïádném pﬁípadû se to net˘ká
poskytování vzdûlání. To, Ïe je ‰kolství
vnímáno i uspokojováno jako veﬁejn˘ statek, má vysvûtlení mimo ekonomii,
v politick˘ch vztazích. Z hlediska politického se totiÏ dají za veﬁejné statky povaÏovat ty, na nichÏ se veﬁejnost (voliãi)
dohodnou, Ïe veﬁejn˘m statkem jsou.
Toto vysvûtlení má logiku, v pﬁípadû
v˘dajÛ na ‰kolství podpoﬁenou dlouhodob˘m institucionálním v˘vojem od zavedení povinné ‰kolní docházky na
základních ‰kolách aÏ po souãasn˘ stav
financování i vysokého ‰kolství z veﬁejn˘ch zdrojÛ. To v‰e je zaloÏeno pﬁijetím

pﬁedpokladu, Ïe vzdûlání je statkem veﬁejn˘m. Je tomu ale opravdu tak?
Milton Friedman, jeden z nositelÛ
Nobelovy ceny za ekonomii, napsal napﬁíklad: „Investice do lidského kapitálu je
pﬁesnou analogií investování do strojÛ,
budov a ostatních forem jiného neÏ lidského kapitálu. Jejím úãelem je zv˘‰it ekonomickou produktivitu lidí.“ Nebo také:
„JestliÏe vy‰‰í vzdûlání zvy‰uje produktivitu jednotlivcÛ, pak se tímto zlep‰ením
dosáhne vy‰‰ích v˘dûlkÛ v budoucnosti.
Jednotlivci jsou tak motivováni, aby získali
vy‰‰í kvalifikaci. Neviditelná ruka trhu
Adama Smithe tak nutí soukromé zájmy,
aby slouÏily zájmÛm spoleãnosti.“
Dal‰í zamlÏující skuteãností je fakt, Ïe
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právo na vzdûlání je chápáno jako jedno
ze základních lidsk˘ch práv a jako takové
je právnû kodifikováno i v základních
dokumentech demokratick˘ch spoleãností. Z pohledu liberální doktríny existují
v‰ak jako základní lidská práva ta práva,
která jsou negativnû vymezena, coÏ znamená, Ïe já jako svobodn˘ jedinec nechci,
aby mû nûkdo ohroÏoval na Ïivotû,
nepﬁeji si, aby nûkdo omezoval moje rozhodnutí ohlednû svobodné volby povolání, a nemám zájem, aby nûkdo jin˘ neÏ já
disponoval m˘m majetkem. Jakákoliv jiná
práva nejsou právy pﬁirozen˘mi a mají
konsensuální charakter, coÏ v pﬁípadû
vzdûlání znamená skuteãnost, Ïe je uzavﬁena mezigeneraãní smlouva o poskytování veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ na vzdûlávání,
ale neﬁíká to nic o tom, Ïe ‰kolství
a zejména ‰kolství vysoké je veﬁejn˘m
statkem. A ono také není, coÏ nás mÛÏe
vést k jednoduchému, ale velmi dÛleÏitému dílãímu závûru: Vzdûlání není typick˘m veﬁejn˘m statkem; ãím vy‰‰í je jeho
forma, tím více se profiluje jako statek
soukrom˘. Za v‰echny dal‰í argumenty jen
jeden, ekonomick˘, svûdãící o postavení
vzdûlan˘ch lidí na trhu práce: plat obãana
âR s vysoko‰kolsk˘m diplomem je témûﬁ
dvojnásobn˘ neÏ pﬁíjem stﬁedo‰koláka.
Navíc cel˘ „rozpoãtov˘ proces“ je procesem byrokratick˘m se v‰emi neduhy,
které z toho vypl˘vají, aÈ se jedná o tzv.
alokaãní neefektivnost, kde absentuje ztotoÏnûní úﬁedníka s cílem, pokud za cílovou funkci nepovaÏujeme maximalizaci
vlastního uÏitku, a o technickou neefektivnost, která vypl˘vá z nekonkurenãnosti
v byrokratickém prostﬁedí. Neexistuje-li
trh manaÏerÛ, ztrácí se tlak na odpovûdné
rozhodování a z toho vypl˘vá niÏ‰í hospodárnost pﬁi rozhodování a men‰í moÏnost její kontroly. Zjednodu‰enû je
moÏno nakládání s veﬁejn˘mi penûzi
oznaãit jako nejhor‰í z moÏn˘ch ﬁe‰ení ze
známého schématu, kter˘ pﬁinesla do
ekonomie chicagská ‰kola. Toto „schéma
o utrácení“ dûlí peníze podle vlastníka na
MOJE (vlastní) a CIZÍ a podle úãelu jejich
vynakládání na PRO SEBE a PRO CIZÍ.
Z moÏn˘ch kombinací je právû kombinace
pﬁidûlování cizích penûz pro cizí úãely
vedena nejmen‰í odpovûdností a racionalitou.

Tabulka ã. 1 – V˘voj poãtu soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol (dále jen SV·) a poãtu studentÛ
na SV· v letech 2002–2007

Akademick˘ rok
Poãet SV·
Poãet studentÛ

2002/3
27
8 392

2003/4
34
14 134

2004/5
37
17 662

2005/6
40
23 830

2006/7
43
31 755

Pramen: M·MT

Soukromé a veﬁejné vysoké ‰koly
Soukromé vysoké ‰koly ãerpají jen soukromé prostﬁedky a nemají pﬁístup
k financování z veﬁejn˘ch zdrojÛ. Pﬁitom
tempo rozvoje tûchto ‰kol je jednou
z nejdynamiãtûj‰í stránek vzdûlávání.
Pﬁispívá k tomu samozﬁejmû skuteãnost,
Ïe na vysoké ‰koly se hlásí silné populaãní
roãníky a Ïe veﬁejné ‰koly nejsou schopny
uspokojit v‰echny zájemce, ale rozhodujícím faktorem je poptávka po kvalifikované pracovní síle. PoÏadavky trhu práce
vedou ﬁadu lidí k poznání, Ïe vysoko‰kolské vzdûlání je soukrom˘m statkem a Ïe
investice do vzdûlání se vyplatí. Tabulka
v horní ãásti této strany, dokumentující
prudk˘ nárÛst studentÛ na soukrom˘ch
V·, to jen ilustruje.
Celkov˘ poãet soukrom˘ch V· (43) jiÏ
dnes pﬁevy‰uje poãet V· veﬁejn˘ch a státních (státní ‰koly jsou na na‰em území
dvû: Univerzita obrany v Brnû a Policejní
akademie âR v Praze), kter˘ch je celkem
28. V poãtu studentÛ pﬁedstavují soukromé V· dnes jiÏ témûﬁ 10 % v‰ech studentÛ – 31 755 studentÛ soukrom˘ch V·
z celkového poãtu 323 765 vysoko‰kolsk˘ch studentÛ v akademickém roce
2006/7. Pﬁi v˘‰e uvedené dynamice se dá
pﬁedpokládat, Ïe jiÏ v leto‰ním akademickém roce poãet studentÛ na soukrom˘ch
V· desetiprocentní hranici pﬁekroãí.
Bez zajímavosti není ani zamûﬁení studijních programÛ soukrom˘ch V·. To totiÏ
ukazuje, jak˘m smûrem se vyvíjí poptávka
na trhu práce. V tomto pomyslném Ïebﬁíãku vedou na ekonomii zamûﬁené programy (29 SV·) následované programy
humanitními (25). Na informatiku jsou
zamûﬁeny ãtyﬁi studijní programy, na
právo, zdravotnictví a umûní po tﬁech a na
aplikovanou ekologii jeden.
Pﬁíjmy ze ‰kolného, které tvoﬁí rozhodující ãást pﬁíjmÛ soukrom˘ch V·, se odvíjejí
z v˘‰e ‰kolného, která se pohybuje od
14 000 Kã/rok na Soukromé vysoké ‰kole
ekonomické ve Znojmû aÏ do 137 000
Kã/rok na University of New York in

Prague. PﬁipomeÀme v této souvislosti, Ïe
u ‰kolného na veﬁejn˘ch vysok˘ch ‰kolách
navrhovaného souãasnou vládou by pﬁi
maximální navrhované v˘‰i 8 000 Kã
roãnû ãinil pﬁíspûvek vysok˘m ‰kolám ze
‰kolného cca 2 mld. Kã, coÏ je pﬁesnû
ãástka, kterou v leto‰ním akademickém
roce vysoké ‰koly poÏadovaly jako rozpoãtové nav˘‰ení. Z hlediska financování tak
zdánlivû soukromé vysoké ‰koly na rozdíl
od veﬁejn˘ch nemají problém s financováním. V˘‰e ‰kolného se ﬁídí jak náklady
a v˘nosy, tak postavením na trhu. Pﬁesto
se soukromé vysoké ‰koly zcela logicky
snaÏí o získání prostﬁedkÛ z veﬁejn˘ch
zdrojÛ. Nejlépe si mÛÏeme tuto skuteãnost ilustrovat na poÏadavcích novû
vzniklé Komory zakladatelÛ soukrom˘ch
vysok˘ch ‰kol, která v zápise z ustavujícího jednání formuluje své poÏadavky
v oblasti financování takto:
● V souladu s vládním programem prosadit právo kaÏdého studenta na rovnocenn˘ státní pﬁíspûvek na vzdûlání,
bez ohledu na zakladatele a právní
postavení zvolené vysoké ‰koly, uskuteãÀující akreditovan˘ ãi jin˘ státem
uznan˘ studijní program.
● Prosadit pro soukromé vysoké ‰koly
právo na srovnatelné financování
vûdecké, v˘zkumné, v˘vojové a dal‰í
tvÛrãí ãinnosti ze státního rozpoãtu,
mít rovnocenn˘ pﬁístup ke v‰em fondÛm a vypisovan˘m grantÛm.
Celkovû mÛÏeme v˘‰e popsanou situaci
shrnout následovnû: veﬁejné prostﬁedky
jen pro veﬁejné ‰koly, soukromé prostﬁedky (ve formû ‰kolného) jen pro soukromé ‰koly. Kromû tûchto zdrojÛ je
moÏno do zdrojÛ financování vysok˘ch
‰kol zahrnout zdroje od soukrom˘ch subjektÛ, zejména od firem a spoleãností,
a také zdroje od nadací. Pﬁi zmínce
o tûchto zdrojích si musíme uvûdomit, Ïe
se v souvislostech financování ‰kol
z tûchto soukrom˘ch zdrojÛ tûÏko rozli‰ují prostﬁedky investované pﬁímo do
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Tabulka ã. 2 – V˘voj poãtu nadací a nadaãních fondÛ v letech 1998–2007

Rok
Nadace
Nad. fondy

1998
97
124

1999
276
698

2000
309
780

2001
330
840

2002
352
883

2003
362
918

2004
375
954

2005
384
987

2006
392
1015

2007
405
1098

vzdûlání od prostﬁedkÛ investovan˘ch do
vûdy a v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách a od
prostﬁedkÛ vynaloÏen˘ch na realizaci
v˘sledkÛ v˘zkumu. Zejména v oblasti
realizace v˘sledkÛ v˘zkumu pÛsobí velmi
siln˘, v podstatû rizikov˘, soukrom˘ kapitál. Jako dÛkaz úspû‰nosti mÛÏeme zmínit firmy Microsoft, Google ãi Skype.
Problém je v tom, Ïe nejen v âeské
republice, ale ani v celé EU nejsou vytvoﬁeny dostateãné institucionální podmínky
pro vznik a fungování tohoto kapitálu ve
srovnání s USA a Japonskem, coÏ je jedním z cílÛ Lisabonské strategie EU. Cílem
EU, a tím i âR, je financovat vûdu
a v˘zkum do roku 2010 tﬁemi procenty
z HDP s tím, Ïe nejménû tﬁetinu v˘dajÛ by
mûl pﬁinést soukrom˘ sektor. Dnes,
v roce 2008, je moÏno jen konstatovat, Ïe
tento úkol se prozatím nedaﬁí plnit.
Nadaãní peníze pro v‰echny
Posledním zdrojem jsou peníze od nadací.
Jakkoliv je rozvoj nadaãní ãinnosti dynamick˘ (viz tabulku ã. 2), prostﬁedky nadací
jsou omezené. V souãasné dobû více neÏ
ãtyﬁi stovky nadací a více neÏ tisíc nadaãních fondÛ vynakládá roãnû více neÏ 700
milionÛ korun, z nichÏ pﬁipadá na vzdûlání
pﬁibliÏnû 7 % pﬁímo a odhadem dal‰ích
7 % zprostﬁedkovanû pﬁes jiné úãely
(sociální a humanitární úãely, dûti a mládeÏ, rozvoj regionÛ apod.).
Jednou z nadací, které pÛsobí v oblasti
vzdûlávání, je i Nadání Josefa, Marie
a ZdeÀky Hlávkov˘ch.V probíhajícím jubilejním roce Josefa Hlávky (od jeho úmrtí
uplyne letos 100 let), kter˘ je zaﬁazen
mezi svûtová kulturní v˘roãí, nelze tuto
nadaci nezmínit – uÏ jen proto, Ïe ãást
svého volného ãasu vûnuji práci
v Národohospodáﬁském ústavu Josefa
Hlávky (NÚJH). Správa Nadání obnovila
v roce 1994 ãinnost tohoto ústavu jako
jednu z forem svého nadaãního pÛsobení.
Posláním NÚJH je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou ãinnost
v oblasti ãeského národního hospodáﬁství
a jeho v˘voje v kontextu ‰ir‰ích celospo-
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Za tûmito dveﬁmi se rozhoduje o osudech ãesk˘ch
vysok˘ch ‰kol. Vedou do budovy Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy na praÏské Malé Stranû.

leãensk˘ch souvislostí historick˘ch, legislativních, politick˘ch, kulturních, sociologick˘ch a filozofick˘ch. NÚJH neprovádí
vlastní vûdeck˘ v˘zkum.
V˘konn˘m orgánem ústavu je rada, která
rozhoduje o poskytování nadaãních pﬁíspûvkÛ ve formû stipendií na základû
posouzení pﬁihlá‰ky ÏadatelÛ zpravidla
jednou v roce. NÚJH povaÏuje za
ústﬁední téma své ãinnosti studium
aspektÛ národního hospodáﬁství, jeÏ
leÏely na srdci zakladateli Nadání Josefu
Hlávkovi a které dosud neztratily svÛj
v˘znam, a to bez ohledu na míru pozornosti, jaká je jim vûnována oficiálními institucemi. V dne‰ní situaci jde o podporu
studia ãeského národního hospodáﬁství
v návaznosti na civilizaãní a kulturní
potﬁeby a v˘zvy moderní spoleãnosti
v prostﬁedí ãeského státu, a to v jeho historick˘ch a sociálních souvislostech.
Národní zájmy, na nûÏ Josef Hlávka kladl
dÛraz, nelze vyãlenit z dlouhodob˘ch historicko-ekonomick˘ch trendÛ v˘voje ãesk˘ch zemí a z jejich evropsk˘ch
a svûtov˘ch ekonomick˘ch souvislostí.
Zvlá‰tní pozornost vûnuje rada NÚJH
studiím, které pﬁekonávají hranice jednotliv˘ch vûdních oborÛ a zamûﬁují se na
místo jednotlivce ve spoleãnosti. Rada

NÚJH vyhlásila jako dlouhodobé hlavní
téma veﬁejné soutûÏe téma âe‰i
v Evropû, a to s platností do roku 2010.
Za tﬁináct let své ãinnosti udûlil NÚJH
více neÏ 150 stipendií v ãástce vy‰‰í neÏ
8 mil. Kã. Poãet ÏadatelÛ pﬁesahoval 300.
V edici Studie NÚJH vy‰lo do konce roku
pﬁes 80 pÛvodních ãesk˘ch vûdeck˘ch
pojednání podporovan˘ch ústavem.
Závûrem mi dovolte konstatovat, Ïe to
není jen ãinnost Národohospodáﬁského
ústavu Josefa Hlávky, která mÛÏe b˘t pﬁíkladem toho, jak efektivnû podporovat
vzdûlání a vûdu. Existuje mnoho dal‰ích
nadací pÛsobících v této oblasti a jen znalost fungování NÚJH mû vedla k pouÏití
tohoto pﬁíkladu. Je to potû‰itelné,
zejména ve století, které Gary S. Becker,
rovnûÏ nositel Nobelovy ceny za ekonomii, nazval stoletím lidského kapitálu.
Nadaãní ãinnost je zásluÏná a následováníhodná. Rozvoj ãeské obãanské spoleãnosti je i rozvojem nadaãní ãinnosti a lze
si jen pﬁát, aby se podmínky pro ãinnost
nadací staly jednou z priorit politiky.
Nadace si to zaslouÏí. A zaslouÏí si to
i vysoké ‰koly, aÈ soukromé, ãi veﬁejné.
Vzdûlávání by nemûla b˘t odpírána jakákoliv moÏnost získávat peníze, zvlá‰È kdyÏ
jsou, jak bylo ﬁeãeno na zaãátku, stejnû
v‰echny peníze penûzi soukrom˘mi.

Prof. Ing. Milan Îák,
CSc.

Autor tohoto ãlánku pÛsobí jako rektor Vysoké
‰koly ekonomie a managementu v Praze. Zab˘vá
se politicko-ekonomick˘mi aspekty ekonomického v˘voje, zejména s ohledem na kvalitu
veﬁejné správy, a rozhodovacími procesy ovlivÀovan˘mi zájmov˘mi skupinami a byrokracií. Je ãlenem vûdeck˘ch rad FSV UK, ESF MU, VÚPSV,
správní rady Transparency International
a redakãní rady ãasopisÛ Politická ekonomie
a Prague Economic Papers. PÛsobí v radû
Národohospodáﬁského ústavu Josefa Hlávky a ve
v˘konném v˘boru âeské spoleãnosti ekonomické.
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V prostorách Akademie vûd âR probûhla dne 21. ledna 2008 konference s názvem Financování vûdy a budoucnost
ãesk˘ch nadací. Uspoﬁádala ji Grantová agentura âR a Národohospodáﬁsk˘ ústav Josefa Hlávky ve spolupráci
s Fórem dárcÛ.V devítihodinovém programu pﬁedstavilo své pﬁíspûvky 24 mluvãích – mj. pﬁedseda GA âR prof.
Josef Syka, pﬁedseda Nadání Hlávkov˘ch prof.Václav Pavlíãek nebo místopﬁedseda AV âR prof. Jaroslav Pánek,
ale i studenti, zástupci soukrom˘ch firem ãi nadací. Pﬁedná‰ky a referáty se t˘kaly zejména financování vûdy
a grantov˘ch projektÛ a získávání prostﬁedkÛ na v˘zkum z nadací i od soukrom˘ch firem.
Odpolední blok t˘kající se problematiky financování neziskového sektoru (nadací) otevírala sv˘m pﬁíspûvkem
dr. Antonie DoleÏalová z praÏské Vysoké ‰koly ekonomické. Právû z této své pﬁedná‰ky ãerpala pﬁi psaní prvního
ze sv˘ch dvou ãlánkÛ pro toto monotematické ãíslo FORA, v nûmÏ se v neb˘valé míﬁe setkávají pﬁíspûvky autorÛ
z Univerzity Karlovy s materiály napsan˘mi ãleny akademick˘ch obcí jin˘ch ãesk˘ch univerzit, které rovnûÏ
ovlivnil Josef Hlávka, kteﬁí chtûjí blahopﬁát Univerzitû Karlovû k 660. v˘roãí jejího zaloÏení nebo prostû pﬁiná‰ejí
jin˘ pohled, z jiné zemû, pod jin˘m úhlem.

P O S TAV E N Í â E S K É V ù DY A · KO L S T V Í
M E Z I S TÁT N Í M A N E S TÁT N Í M S E K TO R E M ,
M E Z I M I N U L O S T Í A BU D O U C N O S T Í
Antonie DoleÏalová
Ne kaÏdá ‰kola je soukromá, ale v‰echny
‰koly jsou koneckoncÛ placeny ze soukrom˘ch prostﬁedkÛ. Tato zdánlivû
nesmyslná vûta vyjadﬁuje v‰echny stávající
potíÏe financování (nejen) ãeského ‰kolství. Jak jsou ãeské ‰kolství a vûda financovány, jak˘ je pomûr mezi soukrom˘mi
a státními zdroji vkládan˘mi do tûchto
oblastí a jaké jsou vyhlídky do budoucna?
AniÏ bychom zde chtûli podávat fundovan˘ v˘klad reformy ãeského ‰kolství,
pozastavme se nad alternativami, které se
nabízejí.
I kdyÏ rozdûlení na státní a soukromé
zdroje pokulhává, poslouÏí nám k lep‰ímu
pﬁehledu o zpÛsobech, jak˘mi je moÏné
vûdu a v˘zkum podporovat. Na stranû
státních zdrojÛ se objeví prostﬁedky pﬁerozdûlované do vûdy a v˘zkumu skrze
ministerstva, státní, samosprávné i nadnárodní instituce. Na stranû soukrom˘ch
zdrojÛ je teoreticky situace stejnû pestrá:
vûdu a v˘zkum mohou podporovat jednotlivci a korporace, kteﬁí mohou zakládat nadace ãi nadaãní fondy, mohou se
sdruÏovat do obecnû prospû‰n˘ch spoleãností ãi obãansk˘ch sdruÏení. V‰echny
tyto organizace zahrnujeme pod pojem
neziskov˘ ãi tﬁetí sektor. Z ﬁady otázek,
které se v souvislosti s neziskov˘m sektorem vynoﬁují, nás bude zajímat pﬁedev‰ím

vztah mezi tﬁetím sektorem a trÏní ekonomikou a mezi ním a státem. Podíváme
se také, jak˘mi cestami se ubírá (a ubíral)
jeho v˘voj, a koneãnû na pomûr státních
a soukrom˘ch aktivit ve vzdûlávací
oblasti. První ãást názvu pﬁíspûvku je tak
ponûkud zavádûjící – je zﬁejmé, Ïe dnes se
ãeská vûda nepohybuje mezi státním
a soukrom˘m sektorem. Ale druhá ãást
názvu uvádí vûci na pravou míru: nebylo
tomu tak vÏdy a nemusí tomu tak b˘t ani
v budoucnu.
V˘znam vzdûlání a vûdy roste ve spoleãnosti stejnou mûrou, jakou roste role lidského kapitálu. Vzdûlání se stále silnûji
chápe jako forma investice do lidského
kapitálu a ten se stává silnûj‰ím hráãem
neÏ jiné kapitálové formy. Vzdûlávací
a vûdecké instituce jsou pojímány jako
specifické firmy se specifick˘m produktem, pohybující se na trhu vzdûlávání.
Ostatnû do 20. století sehrávaly zásadní
roli na poli vzdûlávání právû soukromé
aktivity, buì jednotlivcÛ nebo skupin obyvatelstva, které se s tímto cílem sdruÏovalo. Mluvíme o nadacích nebo rÛzn˘ch
typech spolkov˘ch organizací. Je‰tû dﬁíve
v‰ak v oblasti vzdûlávání pracoval humanismus, odvolávající se na tradici sahající
aÏ k platónské akademii – vzdûlanci se
spojovali do akademií a uãen˘ch spoleã-

ností (tzv. sodalit). V âechách existoval
kolem poloviny 16. století neformální, ale
rozsáhl˘ okruh humanistick˘ch básníkÛ
kolem ‰lechtického mecená‰e Jana star‰ího Hodûjovského z Hodûjova.
Osvícenství a jeho sociální optimismus
s sebou pﬁinesl mohutn˘ rozvoj asociaãního hnutí. Spolky sice navazovaly na star‰í
formy, ale uÏ obsahovaly poselství
o potﬁebû pracovat pro obecn˘ prospûch
a pﬁedev‰ím snahy o povznesení hmotného i duchovního stavu lidstva, v‰eobecnou dÛvûru v pokrok a schopnost lidského
poznání, v˘znam lidské vzdûlanosti. Tyto
my‰lenky zakotvily v ﬁadû uãen˘ch spoleãností – v ãesk˘ch zemích vznikla první
osvícenská uãená spoleãnost v roce 1747
v Olomouci (Societas incognitorum –
Spoleãnost neznám˘ch), zvaná téÏ
Petraschova spoleãnost podle osobnosti
Josefa svobodného pána Petrasche.
Na zaãátku 70. let byla v Praze zaloÏena
soukromá Uãená spoleãnost, pﬁedchÛdkynû Královské ãeské spoleãnosti nauk.
Pokud se angaÏoval v tûchto aktivitách
také stát, potom jeho podpora míﬁila do té
oblasti v˘zkumu a vzdûlanosti, která mohla
podpoﬁit zemûdûlskou v˘robu.
Spolãovací tendence úzce souvisely
s ekonomickou a politickou emancipací
mû‰Èanské spoleãnosti a budou s ní
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i napﬁí‰tû úzce svázány, pﬁedev‰ím ve
druhé polovinû 19. století potom také
s národním hnutím. Nesmíme v‰ak pominout jeden pro ãeské zemû podstatn˘
fenomén druhé poloviny 19. století, a to
druÏstevnictví jako svépomocné hnutí,
díky kterému jsou spolãovací aktivity ve
vzdûlávací oblasti zakotveny v tom mezistupni, kter˘
tvoﬁí
samospráva.
Samospráva jako podstatn˘ prvek státoprávního uspoﬁádání rakouského státu
a typick˘ projev rodící se liberální spoleãnosti, která vtrhla na pole práva na vzdûlání ve vlastním jazyce. Liberalismus
umoÏnil dvojkolejnost veﬁejné správy a za
existence minimální míry pﬁerozdûlovacích procesÛ dovolil samosprávû ubírat se
vlastní cestou. Tím sice mohlo docházet
k vytváﬁení tﬁecích ploch mezi centrální
a samosprávnou mocí, ale z pohledu námi
zkoumané otázky takové státoprávní
uspoﬁádání a existence liberální obãanské
spoleãnosti v rámci jednotliv˘ch zemí
rakousko-uherské monarchie umoÏÀovalo i bez existence národnostního státu
vytváﬁet své vlastní instituce k prosazování vlastních cílÛ. A protoÏe obãanská
spoleãnost musela b˘t gramotná, je pﬁirozené a pochopitelné, Ïe hlavní oblastí, do
které se bohatí, tedy ‰lechta, ale i noví
bohatí, tedy národnostnû ãe‰tí me‰Èané,
vrhali, bylo vzdûlání a uãenost.
Bouﬁliv˘ rozvoj spolkového Ïivota ve
druhé polovinû 19. století vyvolal potﬁebu
legislativních zmûn: v roce 1843 vy‰el
Dekret dvorské kanceláﬁe, mající charakter spolkového zákona, roku 1849 vy‰el
zatímní spolkov˘ zákon a r. 1852 spolkov˘
zákon s koneãnou platností. Tento zákon
umoÏÀoval vznik a práci spolkÛ s dobrovoln˘m ãlenstvím a byl novelizován v roce
1867, po rakousko-uherském vyrovnání,
a zÛstal v platnosti aÏ do roku 1951. PﬁeÏil
nejen konec mocnáﬁství, ale i První republiku, její konec a nástup komunismu. Byl
nahrazen teprve v roce 1951 zákonem
ã. 68/1951 Sb., O dobrovoln˘ch organisacích a shromáÏdûních. Ten v podstatû
zmocnil stát k striktnímu dozoru nad tím,
aby masové organizace pracovaly „v souladu se zásadami lidové demokracie
a demokratického centralismu“, a odstranil jakékoli projevy zpÛsobu Ïivota b˘valé
burÏoazie a maloburÏoazie. K novému
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Lednová hlávkovská konference: Prof. Ing. Milan Îák, CSc., rektor V·EM a místopﬁedseda NÚJH (vlevo),
a prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., místopﬁedseda AV âR a b˘val˘ prorektor UK.

rozvoji spolkového Ïivota tak znovu
do‰lo aÏ po roce 1990 – zákon o obãansk˘ch organizacích byl jedním z prvních,
které byly pﬁijaty po listopadu 1989
(zákon o sdruÏování obãanÛ ã. 83/1990
Sb.).
Aby stát mohl zaãít zasahovat do vzdûlávacího procesu, potﬁeboval nejprve získat
trval˘ zdroj pﬁíjmÛ (státní rozpoãet se
zaãal formovat do dne‰ní podoby nûkdy
na pﬁelomu 17. a 18. století); byl chápán
jako penûÏní fond, ke kterému byly
postupnû pﬁipojovány tzv. úãelové fondy.
Nejv˘znamnûj‰í z nich navázaly na
reformy Marie Terezie a Josefa II.Tehdy si
poprvé stát dal úkoly, na jejichÏ zaji‰tûní
shromaÏìoval prostﬁedky právû do fondÛ.
Ty pro ‰kolské úãely byly mezi prvními.
Povinná ‰kolní docházka v‰ak neznamenala nutnost existence pouze státních
‰kol. Role státu pﬁi financování v˘dajÛ na
‰kolství se zaãala v âechách radikálnû
promûÀovat v dobû První republiky.
V˘daje na ‰kolství zvy‰oval pﬁedev‰ím
tehdej‰í nûkolikanásobn˘ ministr financí
Karel Engli‰; ‰lo v‰ak pﬁedev‰ím o v˘daje
na nejrÛznûj‰í tzv. drahotní pﬁíplatky uãitelÛm jakoÏto státním zamûstnancÛm
a v˘daje na vûdu a v˘zkum jako souãást
rozpoãtu ministerstva ‰kolství byly
naprosto zanedbatelné. DÛleÏit˘m státním zásahem bylo ru‰ení soukrom˘ch
‰kol – je‰tû pﬁed vznikem komunistického
reÏimu se stalo ‰kolství doménou státu.
Ale na vy‰‰í stupnû vzdûlání si studenti

museli pﬁiplácet s v˘jimkou tûch, kteﬁí
pocházeli ze sociálnû slab‰ích rodin.
Postupem let byly ve‰keré soukromé iniciativy z oblasti ‰kolství a vûdy zcela
vytûsnûny.
Jakou ‰anci mají dnes tzv. neziskové organizace zapojit se do této oblasti, kterou
opanoval stát? Neziskov˘ sektor sleduje
stejnû jako státní instituce tzv. veﬁejn˘
prospûch. Ale v dal‰ích okolnostech se
neziskové organizace v˘raznû odli‰ují:
jsou dobrovolné, nikdo nemÛÏe b˘t
nucen, aby byl jejich ãlenem ãi aby na
jejich ãinnost pﬁispíval, a jsou vystaveny
konkurenci jin˘ch neziskov˘ch organizací
v boji o omezené finanãní prostﬁedky.
·koly zﬁizované státem jsou státem také
financovány, i kdyÏ jistû nejsou tûmito
prostﬁedky plnû saturovány.V‰echny tyto
prostﬁedky získává stát od daÀov˘ch
poplatníkÛ a pﬁerozdûluje je. Jak˘m zpÛsobem v‰ak získávají prostﬁedky pro svou
ãinnost neziskové organizace? KaÏdá
z nich volí urãitou fundraisingovou strategii, pﬁi níÏ vyuÏívá sv˘ch znalostí specifického ‰kolského problému stejnû jako
znalosti prostﬁedí, ve kterém rozvíjí svou
ãinnost, a koneãnû i cílov˘ch skupin – jak
tûch, kter˘m poskytuje sluÏby, tak tûch,
od nichÏ chce získat prostﬁedky.V âR má
neziskov˘ sektor k dispozici tﬁi oblasti, do
kter˘ch mÛÏe „sáhnout“ pro finanãní
zdroje:
1) vlastní: v˘nosy z prodejÛ zboÏí a sluÏeb, které poskytuje;
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2) státní: rozpoãet ministerstev, krajÛ
a obcí, strukturální fondy;
3) soukromé: právnické (nadace, korporace) a fyzické osoby.
Co se t˘ãe státních zdrojÛ, pﬁichází
v úvahu státní rozpoãet, kter˘ pﬁidûluje
prostﬁedky danému ministerstvu, kraji
nebo obci. Z úrovnû ministerstev v‰ak
nepatﬁí ‰kolství k nejvíce podporovan˘m
oblastem – ﬁadí se za sociální sluÏby
a rozvoj sportu a tûlov˘chovy. Dal‰ím
zdrojem, jenÏ má povahu zdroje státního,
protoÏe jej tvoﬁí prostﬁedky získané od
daÀov˘ch poplatníkÛ, jsou strukturální
fondy EU. Jsou spravovány ve spolupráci
s ministerstvy ãi kraji a míﬁí nejãastûji do
oblasti sociální, rozvoje regionÛ, konkurenceschopnosti, odstranûní diskriminace
ãi do oblasti Ïivotního prostﬁedí.V témûﬁ
v‰ech tûchto kategoriích se v‰ak mohou
prostﬁedky na ‰kolství a v˘zkum uplatnit.
Existují ãtyﬁi typy strukturálních fondÛ:
● Operaãní programy pro regiony
âR;
● Operaãní program Praha (revitalizace a rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a prosperita);
● Iniciativy Spoleãenství (Interreg
zamûﬁen˘ na pﬁekonání nev˘hod plynoucích z pﬁíhraniãní spolupráce, Equal
urãen˘ na pﬁekonávání nerovností
a diskriminace na trhu práce, Urban,
Leader);
● Fond soudrÏnosti.
V letech 2007–2013 má b˘t v této skupinû zdrojÛ alokováno 26,7 miliard euro.
Soukromé zdroje mají pﬁedev‰ím podobu
darÛ, aÈ uÏ jednorázov˘ch, ãi dlouhodob˘ch a pravideln˘ch. V poslední dobû
dochází k rychlému rozvoji nov˘ch
nástrojÛ korporátního dárcovství, jak˘mi
jsou matchingov˘ fond (zamûstnanci
mohou ze své mzdy vûnovat urãitou
ãástku na dobroãinné aktivity firmy)
a dárcovství prostﬁednictvím v˘platních
pásek (payroll giving, kdy firma pouze
organizaãnû zaji‰Èuje pﬁesun prostﬁedkÛ
na konkrétní úãel podle v˘bûru zamûstnance). Silnou pozici v ãeském prostﬁedí
mají veﬁejné sbírky (DMS, kasiãka, pouliãní prodej). Zvlá‰tní status mají loterie,
kasina, sázkové a jiné hazardní hry; pﬁedstavují zdroje ze soukromého sektoru, ale
ne dobrovolné. Nejedná se o dar, ale podíl

na v˘tûÏku. PouÏití odvodu je v kompetenci provozovatelÛ, ale ministerstvo
financí nad ním vykonává dohled.
Soukromé a státní zdroje se navzájem li‰í
v mnoha ohledech; podstatn˘ rozdíl leÏí
v rovinû obecné: pokud neziskové organizace vyuÏívají státních zdrojÛ, stále se
podílí na pﬁerozdûlovací funkci státu.
Teprve kdyÏ vyuÏívají pouze soukrom˘ch
zdrojÛ, mÛÏeme hovoﬁit napﬁ. o soukromém ‰kolství. Realita financování neziskového sektoru v âR je v‰ak taková, Ïe se
neziskové organizace aÏ na v˘jimky bez
státních prostﬁedkÛ neobejdou. Dal‰í rozdíly hovoﬁí nûkdy ve prospûch státních
zdrojÛ (jsou dlouhodobé), v mnoha dal‰ích
ohledech v‰ak ve prospûch soukrom˘ch
(jsou pruÏné, rozmanité, nabízejí znalost
prostﬁedí), jejichÏ nev˘hodou je jejich roztﬁí‰tûnost. Pole pro neziskov˘ sektor ve
vzdûlávání je v âR otevﬁené a jistû podnikatelsky neobjevené: napﬁ. v USA je 46 %
v‰ech vysok˘ch ‰kol a univerzit, 87 % v‰ech
knihoven a informaãních center, 86 %
v‰ech muzeí a botanick˘ch a zoologick˘ch
zahrad v rukou organizací tﬁetího sektoru.
Ostatnû OttÛv slovník nauãn˘ z roku 1893
pod heslem filanthrópie popisuje, Ïe toto
lidumilství vyznaãující se jakousi „éthiãností“ a láskou k lidstvu se soustﬁedí na
opravné snahy pedagogické: „Jméno F.
odtud se vede, Ïe usilováno o vychování
povaze lidské pﬁimûﬁenûj‰í. V tom pﬁedchÛdci byli Rousseau a dﬁíve jiÏ Locke
a Komensk˘.“ Není i po více neÏ století
vûda tím prav˘m polem pro filantropii? Do
zorného úhlu na‰í pozornosti by se pﬁitom
mûly dostat dnes zcela pﬁehlíÏené lokální
nadaãní aktivity, protoÏe ty by mohly
sehrát klíãovou roli nejen v projektované
reformû ‰kolství, ale zároveÀ i v procesu
znovuvytváﬁení obãanské spoleãnosti.
Soukromá charita, dobroãinnost, filantropie znamená, Ïe relativnû bohatí lidé jsou
ochotni dobrovolnû darovat své peníze,
aby pomohli druh˘m. Je to nikoli doplnûk,
n˘brÏ nesmírnû Ïivotaschopná alternativa
ke státní péãi. Nabízí-li stát byrokratick˘
aparát oddan˘ disciplínû a proceduﬁe,
mohou neziskové organizace nabídnout
empaticky zaloÏené odborníky. I neziskové organizace mohou trpût stejnou
neefektivitou a problémy jako pomoc
státní (nadace, obãanské spoleãnosti ãi

obecnû prospû‰né spoleãnosti jako instituce soukromého sektoru jsou vybaveny
samosprávou a ta mÛÏe b˘t svûtem sama
pro sebe stejnû jako jednotlivá ministerstva). Ale je zde podstatn˘ rozdíl –
zatímco samosprávné orgány nadací rozhodují o finanãních prostﬁedcích svého
zakladatele a donátora a neefektivnost se
dﬁíve ãi pozdûji projeví, ministerstva rozhodují o nedobrovoln˘ch pﬁíspûvcích jednotliv˘ch obãanÛ bez existence kritéria
efektivní alokace. Nadace se pohybují
v trÏním prostﬁedí, jsou vystaveny konkurenci jin˘ch nadaãních subjektÛ, ucházejí
se o omezené prostﬁedky a pﬁízeÀ omezené skupiny donátorÛ.To je nutí nakládat
se svûﬁen˘mi prostﬁedky efektivnû.
Ministerstva (ãi stát) mají na v˘kon sv˘ch
funkcí monopol a neexistuje Ïádn˘
nástroj pro mûﬁení jejich efektivnosti.
Zatímco soukromá charita musí mít
v sobû zakódovanou schopnost uãení se
z chyb a zmûny sv˘ch postojÛ, stát nikoli
– ten naprosto postrádá mechanismus
vyluãování neefektivních subjektÛ.
Jsou-li ãeská vûda, v˘zkum a ‰kolství na
‰pici mezinárodních statistik a státní rozpoãet disponuje dostateãn˘m mnoÏstvím
prostﬁedkÛ pro jejich rozvoj, není tﬁeba
nic mûnit. Pokud nûkterá z v˘‰e uveden˘ch podmínek neplatí, pak návrat k individuální odpovûdnosti a moÏnosti
individuálního rozhodování se mezi nabízen˘mi variantami je jednou z cest, které
bychom nemûli pﬁehlédnout.

Poznámka redakce: Tento ãlánek je zkrácenou verzí autorãina pﬁíspûvku z konference Financování vûdy a budoucnost
ãesk˘ch nadací (2008). Pro bliÏ‰í informace o tématu a del‰í verzi ãlánku vizte
stejnojmenn˘ sborník z této konference
(v tisku 06/2008).

PhDr. Ing. Antonie
DoleÏalová, PhD.

Autorka ãlánku je ãlenkou Katedry institucionální
ekonomie Národohospodáﬁské fakulty Vysoké
‰koly ekonomické v Praze, kde pﬁedná‰í zejména
o dûjinách hospodáﬁské politiky ãesk˘ch zemí,
filantropii a altruismu.
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A LT E R N AT I V N Í
F I N A N C OVÁ N Í
V YS O K ¯ C H · KO L V Z A H R A N I â Í

Jan ·krha
Posláním univerzit je pﬁedev‰ím v˘chova nové generace, která má zaji‰Èovat kontinuitu ‰íﬁení vzdûlání, ale také
rozvíjet vûdní disciplíny a tedy v˘zkum. Z tohoto pohledu se ãasto rozli‰ují univerzity na tzv. vyuãující (teaching)
a v˘zkumné (research). Pﬁísné odli‰ení nemusí b˘t vÏdy absolutní, jde spí‰e o vyjádﬁení pﬁevahy a zamûﬁení dané
univerzity. Univerzita jako ‰kola poskytující zázemí uãitelÛm a vûdcÛm potﬁebuje ke své existenci finanãní
prostﬁedky, které neznamenají jen krytí stávajícího personálu a hmotného vybavení, ale mají zajistit obnovu
a pﬁedev‰ím i dal‰í rozvoj.
Soukromá Stanfordova univerzita v Kalifornii (druhá nejlep‰í univerzita svûta podle loÀského ‰anghajského Ïebﬁíãku) mûla pro loÀsk˘ akademick˘ rok rozpoãet 3,2 miliardy
dolarÛ (55 miliard Kã). Z nich hned 23 % pochází z darÛ, 17 % z poplatkÛ od studentÛ, 4 % z investic ‰koly a 11 % vydûlají zdravotnická zaﬁízení (jako napﬁ. livermorská
laboratoﬁ – na snímku) provozovaná univerzitou.

Byl by velmi zjednodu‰en˘ pohled na
financování univerzity, pokud by se
poãítalo jen s tím, kolik má b˘t na platy
uãitelÛ a co stojí v˘chova jednoho studenta pokr˘vající pedagogické poslání
univerzity, a vedle toho se financoval
v˘zkum ãistû prostﬁednictvím institucionálních podpor, grantÛ ap.
Z poslání univerzit vypl˘vá, Ïe nejde
o pouhou reprodukci hodnot, ale pﬁedpokládá se i vytváﬁení pﬁidané hodnoty,
jejímÏ prostﬁednictvím univerzita rozvíjí
také kulturní dûdictví. Postupnû si tak
‰kola vytváﬁí v zemi urãité postavení, ale
souãasnû má zájem, aby se její úloha
promítla i do mezinárodního povûdomí.
To klade zvy‰ující se nároky na její
financování. Mezinárodní meziuniverzitní spolupráce a v˘mûny studentÛ
i akademick˘ch pracovníkÛ pﬁispívající
k dal‰ímu posilování a rozvoji univerzit
jsou jen jedním z pﬁíkladÛ, jimiÏ mÛÏe
univerzita zvy‰ovat svou mezinárodní
prestiÏ. Právû mezinárodní aktivity univerzity nelze pomûﬁovat financemi
odvozen˘mi od v˘chovy domácího studenta, nelze je vyjádﬁit „ãist˘mi
náklady“ vynaloÏen˘mi na tuto v˘chovu.
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PoÏadavkem jsou tudíÏ dal‰í zdroje,
které musí univerzita získávat.
Pﬁi setkáních pﬁedstavitelÛ zahraniãních
univerzit, aÈ jiÏ v rámci oficiálních konferencí rÛzn˘ch spoleãenství univerzit, nebo
pﬁi individuálním jednání, se nastolují
otázky spojené s financováním. Je jiÏ pﬁekonan˘m názorem, Ïe základní financování z jednoho zdroje, obvykle státního,
staãí. Proto univerzity hledají dal‰í cesty,
jak roz‰íﬁit finanãní zdroje pro zaji‰tûní
ãinnosti. Zatímco v minulosti pﬁevládaly
státní zdroje jako naprosto pﬁevaÏující
pﬁísun finanãních prostﬁedkÛ a dal‰í
dotace byly spí‰e v˘jimeãné a znamenaly
jisté „pﬁilep‰ení“, u ﬁady pﬁedních univerzit v Evropû i ve svûtû se stávají právû
rÛzné dal‰í zdroje hlavním podílem
finanãního zaji‰tûní, kter˘ pﬁevy‰uje 50 %
z jejich celkového financování.
Peníze od mûsta i od absolventÛ
KaÏdá zemû má urãité tradice, které se
obvykle promítají i do zpÛsobu financování, do alokace finanãních zdrojÛ.
Financování z regionÛ, krajÛ, kantonÛ
a mûst b˘vá ãasto dal‰í finanãní podporou
univerzit zejména v souvislosti s chápá-

ním prestiÏe, kterou univerzita dané
oblasti ãi mûstu pﬁiná‰í. MûstÛm ãi krajÛm
se prestiÏ univerzity obvykle vyplácí,
neboÈ se mÛÏe stát v˘znamn˘m symbolem, kter˘ posiluje kulturní pozici oblasti,
ale i její ekonomiku. Proto se ãást finanãních prostﬁedkÛ jdoucích z mûst ãi krajÛ
stává pravidlem. Tyto zdroje jsou obvyklé
u ﬁady evropsk˘ch univerzit (typicky
v Rakousku, Nûmecku), ale také v zámoﬁí.
Pﬁesto tvoﬁí jen ãást finanãních zdrojÛ,
takÏe se hledají dal‰í moÏnosti.
Nûkteré univerzity si uvûdomují v˘znam
sv˘ch absolventÛ (tzv. alumni), jejichÏ
postavení se mÛÏe zhodnotit ve prospûch
univerzity, napﬁ. k dal‰ímu rozvoji její prestiÏe. MÛÏe se v‰ak stát i základem pro
vytvoﬁení nezávisl˘ch nadací, fondÛ ap.,
které jsou urãeny pro nûkteré ãinnosti ãi
univerzitní aktivity posilující její dal‰í rÛst.
Nejde pﬁitom jen o podporu jednotliv˘mi
absolventy; s nimi mohou pﬁicházet dal‰í
prostﬁedky z jejich pÛsobi‰tû. U nûkter˘ch univerzit se dokonce staly takto
vytvoﬁené nadace v˘znamn˘m zdrojem
finanãních prostﬁedkÛ. Jde i o velmi známé
univerzity v západní Evropû (Cambridge)
a USA (Harvard). Opût jde o obou-
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Benefit pro obû strany – spolupráce
s firmami
Jde o symbiózu univerzit a firem pﬁedstavující samostatnou oblast. Na nûkter˘ch
univerzitách se vytváﬁejí podmínky ãi
zázemí pro pﬁímou spolupráci, napﬁ.
v rámci spoleãného v˘zkumu (v chemii,
farmacii ap.), coÏ pak firma zhodnocuje
i formou podpory univerzitû. Nûkdy se
vytváﬁí pﬁímo úzk˘ „most“ mezi univerzitou a firmou. Univerzita mÛÏe poskytovat
své vûdecké kapacity i laboratorní provozy k v˘zkumu, kter˘ slouÏí souãasnû
spolupracující firmû. Samozﬁejmû opakovanû vyvstává otázka ãistoty akademické
ãinnosti ãi zvyklostí, ale i to se na ﬁadû
univerzit vyﬁe‰ilo. Sepûtí s renomovan˘mi
firmami se pak mÛÏe stát i velmi v˘znamnou podporou pro univerzitu, pro její
dal‰í rozvoj v oblasti v˘zkumu a souãasnû
i pro uplatnûní v˘sledkÛ v˘zkumu v praxi
vãetnû následného zhodnocení, které se
univerzitû „vrátí“. Nejde jen o oblast
vûdecko-v˘zkumné ãinnosti, pro niÏ by
nebyl dostatek prostﬁedkÛ napﬁ. z grantÛ.
Perspektivní absolventi univerzity jsou
pro firmu téÏ velmi atraktivní, takÏe jejich
podpora je motivujícím faktorem. Je
jasné, Ïe z uveden˘ch vztahÛ mohou profitovat pﬁedev‰ím ty univerzity, jejichÏ
obory a zamûﬁení pokr˘vají oblast pÛsobení firem zvolen˘ch ke spolupráci.V ﬁadû
v˘znamn˘ch univerzit se spolupráce s firmami ‰iroce rozvíjí, ale samozﬁejm˘m
pﬁedpokladem jsou zcela transparentní
vztahy a ãasto utvoﬁené samostatné
nadace ãi fondy, aby se vylouãila protekce
ãi dal‰í negativní jevy. Podobnû mÛÏe
vyznívat i spolupráce univerzit s bankovním sektorem, zejména je-li ‰kola ekonomicky zamûﬁená, coÏ ale není podmínkou.
Podpora mezinárodních aktivit zahrnujících napﬁ. letní ‰koly poﬁádané univerzitami je pak vizitkou nejen univerzity, ale
i podporujícího donátora. Právû mezinárodní charakter nûkter˘ch aktivit univerzit mÛÏe b˘t atraktivní pro sponzory

FOTO NA TÉTO DVOUSTRANù: KATE¤INA KADLECOVÁ

strannû prospû‰né aktivity, neboÈ univerzita je nejen pﬁíjemcem v˘znamné podpory, ale souãasnû i pﬁíslibem dal‰ích
kvalitních absolventÛ pro renomovan˘
podnik ãi firmu. Tím se financování
posouvá k dal‰ímu zdroji.

Americké univerzity netûÏí jen z finanãních darÛ sv˘ch absolventÛ, ale zveﬁejÀují seznamy slavn˘ch alumni i
proto, aby na nû padl odlesk jejich spoleãenského postavení a vûhlasu. Po princetonském kampusu a ve zdech
Staré koleje (na obrázku) se procházel Albert Einstein i nositelka Nobelovy ceny za literaturu Toni Morrison.

v této oblasti. I kdyÏ se vesmûs jedná
o doplÀkovou ãinnost univerzity, mÛÏe se
stát velmi v˘znamnou aktivitou, která
posunuje postavení univerzity a její povûdomí na mezinárodním fóru. Na první
pohled okrajová ãinnost mÛÏe univerzitû
pﬁinést dal‰í zhodnocení. ¤ada zahraniãních ‰kol proto usiluje o získávání podpor,
které jim umoÏní organizaci podobn˘ch
kurzÛ.
Je tedy patrné, Ïe vedle základního financování vycházejícího ze státního a regionálního sektoru se v zahraniãí realizují
dal‰í finanãní zdroje zaloÏené na rÛzn˘ch
formách spolupráce univerzit s jin˘mi
subjekty. V tom sehrávají dÛleÏitou úlohu
jednotlivci, a to nejen b˘valí absolventi, ale
i podniky ãi firmy.Tyto vztahy se pûstují ku
prospûchu obou stran. Pro univerzitu je
dÛleÏit˘m pﬁedpokladem, aby zhodnotila
svÛj potenciál a orientovala se na takové
zdroje od subjektÛ, které jsou perspektivou nejen pro její rÛst, ale souãasnû
i vhodn˘m pﬁíjemcem v˘sledkÛ jejího
pÛsobení.
Alternativní financování univerzit ãi vysok˘ch ‰kol je dlouhodob˘m procesem,
jehoÏ v˘sledky a úspû‰nost závisí na akti-

vitû ‰koly. Nejsou niãím povinn˘m, ale
‰kola, která do nich investuje pﬁedev‰ím
ãas, má nadûji, Ïe získá nûco navíc, co jí
umoÏní dal‰í rozvoj. Jde jen o to, aby ‰kola
správnû zhodnotila, na jaké zdroje se má
orientovat. Zamûﬁení oborÛ jednotliv˘ch
fakult pak vesmûs pomÛÏe ke správnému
rozhodnutí.
Zahraniãní zku‰enosti by se tudíÏ mûly
stát pﬁíkladem pro financování na‰ich univerzit ãi vysok˘ch ‰kol, pokud k obdobn˘m závûrÛm jiÏ nedospûly. Mohou se stát
v˘znamnou silou pro dal‰í rozvoj na‰eho
vysokého ‰kolství.

prof. MUDr. Jan ·krha,
DrSc., MBA

Autor ãlánku je prorektorem pro zahraniãní styky
a mobilitu a pracuje rovnûÏ jako vedoucí metabolické jednotky III. interní kliniky 1. LF UK aVFN.
Specializoval se ve vnitﬁním lékaﬁství a jeho
hlavní odborná orientace zahrnuje diabetologii
a endokrinologii se zamûﬁením na biochemii cévních komplikací diabetu a hypoglykemické stavy.
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VZDùLÁNÍ JE

VùC VE¤EJNÁ
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch je nejznámûj‰í ãeská nadace zamûﬁená na podporu vzdûlání, vûdy
a umûní.V letech 1991–2006 nadace pﬁiznala cestovní stipendium 1996 v˘born˘m vysoko‰kolsk˘m studentÛm,
mlad˘m vûdeck˘m pracovníkÛm a umûlcÛm, a vyplatila jim celkem 20,8 milionÛ korun.V témÏe období získalo
596 vysoko‰kolákÛ Cenu Josefa Hlávky, coÏ reprezentuje ãástku témûﬁ 12 milionÛ korun. Od roku 1999 bylo
v Hlávkovû koleji s podporou Nadání ubytováno pﬁes 400 studentÛ.Vzhledem k leto‰nímu hlávkovskému jubileu
se dozvíte na následujících stránkách FORA o Nadání je‰tû více.Tﬁeba z rozhovoru s prof.Václavem Pavlíãkem,
pﬁedsedou Hlávkova nadání.

FOTO:VLADIMÍR ·IGUT

lována její kopie. Pokraãovali jsme v odstraÀování ‰kod z povodní
roku 2002 a podaﬁilo se nám restaurovat Hlávkovu hrobku
v Pﬁe‰ticích, jen dva roky poté, co jsme ji získali zpût do vlastnictví.

Pﬁinesl rok 2007 nûjaké v˘znaãné události pro Nadání a v jeho
rámci?
Pokraãovali jsme ve své pravidelné a plánované ãinnosti – poskytovali jsme stipendia studentÛm i vûdeck˘m pracovníkÛm a udíleli jsme ceny J. Hlávky, ãímÏ jsme naplÀovali HlávkÛv odkaz.Také
jsme pokroãili v uvádûní majetku Nadání do stavu, v jakém by
mûl b˘t. V areálu zámku v LuÏanech, kde Hlávka bydlíval, byly
dokonãeny restaurátorské práce na takzvaném altánku
Akademie vûd, v nûmÏ kdysi Hlávka s pﬁáteli pﬁipravoval statut
Akademie vûd, a v Zeyerovû památníku, kam se navrátila busta
Julia Zeyera odstranûná za války – tedy byla zhotovena a insta-
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Na leto‰ní rok pﬁipadá 100. v˘roãí Hlávkova úmrtí. Co plánujete
kromû bûÏné nadaãní ãinnosti?
Tento rok bude organizaãnû velmi nároãn˘, jak zjistíte na
http://www.hlavka-jubilejni-rok.cz/ po pﬁeãtení programu akcí,
které za‰tiÈují prezident âR a âeská komise pro UNESCO.
NaplÀujeme spolu s AV âR a dal‰ími institucemi zúãastnûn˘mi na
tûchto akcích zámûry související s tím, Ïe v˘roãí J. Hlávky bylo
pro rok 2008 prohlá‰eno svûtov˘m kulturním v˘roãím.
Chystáme ﬁadu koncertÛ, v˘stav, pﬁedná‰ek a konferencí. JiÏ
poãátkem ledna se uskuteãnil koncert Akademie vûd a âeské filharmonie v Rudolfinu, velmi úspû‰nû probûhla dvoudenní konference Financování vûdy a budoucnost ãesk˘ch nadací, kterou
poﬁádala GA âR a NÚJH ve spolupráci s Fórem dárcÛ, a v hlavní
budovû AV âR na praÏské Národní tﬁídû byla instalována v˘stava
Jubilejní rok Josefa Hlávky.
V bﬁeznu âNB uvede stﬁíbrnou pamûtní minci Josefa Hlávky, dále
bude v Pantheonu Národního muzea odhalena Hlávkova busta
a v Lobkovickém paláci se bude konat vernisáÏ v˘stavy.V‰echny
tyto akce probûhnou 10. 3. 2008.V den Hlávkova úmrtí, 11. 3., se
tûÏi‰tû vzpomínek pﬁenese do LuÏan a Pﬁe‰tic. Po vzpomenutí
Hlávky u jeho hrobky v Pﬁe‰ticích se v tamním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie uskuteãní zádu‰ní m‰e. Zámek LuÏany
bude otevﬁen veﬁejnosti a veãer se v plzeÀském chrámu sv.
Bartolomûje uskuteãní koncert Západoãeské filharmonie
a vídeÀského sboru Schola Cantorum. 16. 4. bude odhalena
pamûtní deska na restaurované budovû Akademie v˘tvarn˘ch
umûní a 6. 5. má b˘t v Národní galerii zahájena v˘stava s tématem Hlávka jako mecená‰ v˘tvarného umûní. Dal‰í akce budou
pokraãovat v prÛbûhu roku. O prázdninách bude zámek mimoﬁádnû otevﬁen pro veﬁejnost.
Co obná‰í práce pﬁedsedy správní rady? Vy jste navíc profesorem na Katedﬁe ústavního práva PF UK – lze tyto dvû aktivity
dobﬁe kombinovat?
V ãele správní rady Nadání byli pravidelnû vysoko‰kol‰tí profesoﬁi.Vedle právníkÛ, jako byl prof. Randa nebo prof. Luke‰, to byli

UKF12008_vnit_tema

28.2.2008 22:37

Stránka 19

100.V¯ROâÍ ÚMRTÍ MECENÁ·E HLÁVKY / 100TH ANNIVERSARY OF THE MAECENAS HLÁVKA

Mohl byste srovnat postavení Hlávkovy nadace s dal‰ími na ãeském území? Spolupracujete s nûkter˘mi z nich?
Právû lednové konference, která se t˘kala financování vûdy
a budoucnosti ãesk˘ch nadací, se úãastnily i jiné nadace. Byla to
pﬁíleÏitost srovnat ãinnost tradiãních nadací s tûmi nov˘mi, spojen˘mi s ãinností mezinárodních spoleãností pÛsobících v âR.
Hlávkova nadace hospodaﬁí pﬁedev‰ím s v˘nosy majetku, kter˘ jí
zbyl z jmûní, které Hlávka zanechal. Dosud plníme i jeho vÛli, aby
nadaãní jmûní zÛstalo nedotknutelné a mohlo z nûj b˘t ãerpáno
pro úãely z poslední vÛle vypl˘vající. Sto let ãinnosti Nadání ukazuje, Ïe jsme schopni s majetkem hospodaﬁit, takÏe v tomto
postupujeme samostatnû a nadaãní majetek jsme s nik˘m
nesdruÏili. ¤ada nadací si vzala za vzor statut, kter˘ jsme vypracovali my i na‰i pﬁedchÛdci.
Srovnatelná s Hlávkovou nadací, co se doby trvání t˘ãe, Ïádná
jiná není, protoÏe my jsme byli jediná nadace, která pﬁeÏila
období socialismu. Po listopadu 1989 vzniklo mnoho nadací
a nadaãních fondÛ, jejichÏ pojetí i financování ãinnosti v‰ak b˘vá
odli‰né. Srovnatelná je snad Nadace B. J. Horáãka âeskému ráji
(B. J. Horáãek získal své jmûní zejména tím, Ïe vystavûl ‰est
hotelÛ na tehdy panensk˘ch Kanársk˘ch ostrovech, a jeho
nadace pÛsobí v âR od r. 2000; pozn. red.). Horáãkova nadace
koncentruje ocenûní tak, Ïe udûluje aÏ milion korun v jedné
cenû. I Hlávkovy nadaãní aktivity se vyvíjely, neÏ je ve své poslední
vÛli nahradil vytvoﬁením souãasného Nadání. Jak na slavnostním
zasedání Akademie pro vûdu, slovesnost a umûní v prosinci 1908
pﬁipomnûl prof. Velflík, první HlávkÛv mecená‰sk˘ odkaz byl ve
prospûch Univerzity Karlovy: „Prvním dobrodûjn˘m skutkem
Hlávkov˘m bylo v roce 1882 vûnování 22 000 zlat˘ch zlaté renty
k zaloÏení ãeského univerzitního nadání Josefa a Marie
Hlávkov˘ch, z jehoÏ úrokÛ udûlují 300 zlat˘ch vÏdy pro jednoho
posluchaãe na právnické, filosofické a medicínské fakultû.“ O rok
pozdûji následovalo totéÏ ustanovení ve prospûch ãeské techniky v Praze s ãástkou 25 000 zlat˘ch.
Je‰tû poﬁád je prioritou Nadání podpora chud˘ch studentÛ,
nebo v˘raz chudoba ztratil v dne‰ní prosperující spoleãnosti svÛj
v˘znam?

Chudoba dne‰ní a tehdej‰í je samozﬁejmû rozdílná, není to v‰ak
problém, kter˘ by netrápil Evropu a svût. Skuteãnû chud˘ch studentÛ je celá ﬁada – ti, kteﬁí pﬁi‰li o rodiãe, studenti z neúpln˘ch
rodin, z rodin s mal˘mi pﬁíjmy. Podpoﬁili jsme i obûti povodní
a Ïivelních pohrom… Mûní se ov‰em i role vzdûlání, klade se na
nû dÛraz jako na prostﬁedek, jak se z finanãních tûÏkostí dostat.
Kromû ‰patné sociální situace musejí na‰i stipendisté samozﬁejmû
v duchu Hlávkova odkazu prokázat, Ïe mají vynikající studijní,
vûdecké ãi v˘zkumné v˘sledky. Pokud jde o Cenu Josefa Hlávky,
v ﬁadû pﬁípadÛ jsme ocenili osobnosti, které posléze dosáhly
v˘znamn˘ch úspûchÛ v oblasti vûdy i v pedagogickém pÛsobení na
vysok˘ch ‰kolách a dnes zastávají v˘znamné akademické funkce.

FOTO: ARCHIV HLÁVKOVY NADACE

historici i hudební skladatel. Tato funkce byla kdysi spojena
s funkcí pﬁedsedy âeské akademie pro vûdy, slovesnost a umûní.
Skloubit to jde obdobnû jako pﬁi kombinování akademick˘ch
funkcí. BûÏnou agendu nadace zabezpeãují administrativní pracovníci, je jich v‰ak málo a správa majetku a jeho restaurování
vyÏaduje znaãné úsilí; hospodáﬁské budovy jsme získali zpût ve
velmi zanedbaném stavu. Postup rekonstrukãních prací
v LuÏanech fyzicky kontroluji zejména o prázdninách, kdy
zde probíhají pravidelné akce – v srpnu setkání s bohemisty
z celého svûta, díky kurzu FF UK, zaãátkem záﬁí tu vrcholí
cyklus Haydnov˘ch koncertÛ, koná se setkání spojené s bohosluÏbou, koncertem a pﬁedná‰kou. K úãinkování na koncertech zveme pﬁedev‰ím mladé hudebníky, doporuãené jejich
uãiteli z vysok˘ch ‰kol – tﬁeba z AMU nebo z plzeÀské
konzervatoﬁe.

Profesor Pavlíãek pﬁedná‰í svÛj projev pﬁi pﬁíleÏitosti slavnostního koncertu ke
státnímu svátku 17. listopadu v Karolinu roku 2007.
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vali na evropskou úroveÀ. Stejnû jako tehdy, chceme se i teì prosadit v Evropû, b˘t schopni konkurovat a zachovat si svou identitu. âinnost Národohospodáﬁského ústavu dnes zamûﬁujeme na
ﬁe‰ení vûdeck˘ch problémÛ a priorit, které souvisejí s na‰ím
ãlenstvím v EU a ãesk˘mi národními zájmy.

FOTO:VLADIMÍR ·IGUT

Jaké je proporãní zastoupení jednotliv˘ch univerzit v úspû‰n˘ch
Ïádostech o stipendia nebo v ocenûních udûlovan˘ch Nadáním?
KdyÏ v roce 1904 Hlávka zakládal Nadání, existovaly v ãesk˘ch
zemích pouze dvû vysoké ‰koly, Univerzita Karlova a âeské
vysoké uãení technické. Pozdûji bylo zaloÏeno Vysoké uãení technické v Brnû. Dnes v‰ak existuje sedm desítek vysok˘ch ‰kol,
veﬁejn˘ch i soukrom˘ch. Îádat o nadaãní pﬁíspûvek od Nadání
Hlávkov˘ch mohou jen studenti z veﬁejn˘ch vysok˘ch ‰kol. Mezi
úspû‰n˘mi stipendisty nalezneme pﬁedev‰ím studenty praÏsk˘ch
vysok˘ch ‰kol, na prvém místû studenty UK následované studenty âVUT, pak studenty brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol a olomoucké Univerzity Palackého.

Jak mohou studenti zaÏádat o stipendia, jak jsou ãástky vysoké
a k jak˘m úãelÛm se poskytují?
Podmínky pro udûlení stipendií jsou zveﬁejnûny v Programu
nadaãní ãinnosti na www.hlavkovanadace.cz. Kromû stipendia
800 Kã mûsíãnû na ubytování vybran˘m studentÛm v Hlávkovû
koleji udûlujeme roãnû aÏ 150 cestovních stipendií, dále v prÛmûru roãnû 40 Cen Josefa Hlávky studentÛm praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol, brnûnské techniky a mlad˘m vûdcÛm z AV âR. Rada
Národohospodáﬁského ústavu Josefa Hlávky pﬁiznává na základû
vyhlá‰ené veﬁejné soutûÏe kaÏdoroãnû aÏ patnácti odborníkÛm
stipendia na napsání pÛvodní vûdecké studie. Spolu s Nadací
âeského literárního fondu oceÀujeme kaÏd˘ rok nejlep‰í
vûdecké publikace ve ãtyﬁech oborech, nestorÛm a zakladatelsk˘m osobnostem ãeské vûdy a umûní udûluje správní rada
Medaile Josefa Hlávky. Ceny a medaile se udûlují na návrh vysok˘ch ‰kol a AV âR. OceÀujeme Ïádosti o stipendia pro cesty do
oblastí, které vyÏadují vûdeckou odvahu a nad‰ení. KdyÏ nûkdo
jede do rozvojov˘ch zemí Stﬁední Ameriky nebo Asie a zab˘vá se
tam tﬁeba studiem tropick˘ch nemocí nebo v˘nosnûj‰ích
zpÛsobÛ pûstování zemûdûlsk˘ch plodin pro boj s chudobou,
povaÏujeme to za prioritu. Podporujeme pochopitelnû i dlouhodobûj‰í pobyty ve Spojen˘ch státech, v západní Evropû nebo ve
vyspûl˘ch zemích. Odpovídá to tomu, co Hlávka chtûl; sám pﬁispíval na zahraniãní cesty vysoko‰kolákÛ, vûdcÛ a umûlcÛ i na
v˘jezdy ﬁemeslníkÛ, aby si v Evropû osvojili nové technologické
postupy, pﬁivezli nové poznatky a dovednosti a my se tak dostá-
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Stává se, Ïe nûkdej‰í vdûãní stipendisté chtûjí Nadání splatit dluh
a finanãnû pﬁispívat na va‰e aktivity?
Za První republiky spolek „hlávkovcÛ“ vznikl také proto, aby pﬁispívali na potﬁeby Hlávkovy koleje, a oni to dûlali. Nûkteré
obecné reakce na tradice Hlávkova odkazu se opakují. Ocituji
z ãasopisu Právník z roku 1931, kdy se oslavovalo sto let od
Hlávkova narození: „Ve vzpomínkách vûnovan˘ch tomuto
prvému opravdovému mecená‰i zazníval jen jeden zahoﬁkl˘
stesk: Ïe totiÏ Hlávka nenalezl v dobách pováleãn˘ch, kdy zmnoÏily se ﬁady milionáﬁÛ, dosud ani jednoho následovníka.“ TakÏe
dne‰ní stesky po spoleãenské atmosféﬁe, která by podnûcovala
milionáﬁe k dobroãinnosti, nejsou nic nového; ﬁíkalo se to uÏ ve
30. letech. Ale já bych nebyl takov˘ skeptik. Vzpomínky „hlávkovcÛ“ právû ukazují, Ïe ﬁada lidí k Hlávkovu odkazu pﬁispívala.
Je i jejich zásluhou, Ïe se nadace zachovala v letech, kdy jí hrozilo
nebezpeãí. V 50. a 60. letech se o to hodnû zaslouÏil profesor
Pﬁi nadaci dnes funguje neoficiální FunClub Josefa Hlávky – jeho název se
podle pﬁedsedy fanklubu Ing.Vlastimila Mik‰íka z âeské zemûdûlské univerzity velmi osvûdãil, neboÈ si díky nûmu dvacítka vûrn˘ch ãlenÛ uÏila
„fÛru srandy“, aÈ uÏ pﬁi akcích Nadání, nebo pﬁi samostatn˘ch sedánkách
klubu, pﬁi nichÏ se „vedou zajímavé rozhovory. Posuìte sami: máme mezi
sebou chemika, jaderného fyzika, lingvistku, agronoma, matematika, umûleckého malíﬁe, pedologa, lékaﬁku...“ vypoãítává pﬁedseda klubu s tím, Ïe
mnozí ãlenové jsou roztrou‰eni po svûtû a komunikují s tûmi „tuzemsk˘mi“ jen prostﬁednictvím mailové konference. Jedním z dne‰ních ãlenÛ
FunClubu je tﬁeba Senegalec Ibrahim Ndyae, kter˘ studoval doktorandsk˘
cyklus na FJFI âVUT a bydlel na Hlávkovû koleji nûkolik let, k ãemuÏ se
dodnes hrdû hlásí.
Klub navazuje na pﬁedváleãné tradice, které dobﬁe dokumentuje publikace
Vzpomínky b˘val˘ch chovancÛ Hlávkovy studentské koleje v letech
1904–1934. V knize je mezi studenty koleje zmínûna ﬁada pozdûj‰ích
v˘znamn˘ch vûdcÛ a prÛmyslníkÛ, kteﬁí se díky Hlávkovû podpoﬁe mohli
spoleãensky uplatnit – patﬁil k nim i pﬁedváleãn˘ ﬁeditel mladoboleslavské
automobilky. Vûjíﬁ rÛzn˘ch budoucích povolání „hlávkovcÛ“ je skuteãnû
velmi ‰irok˘.
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Nûmec, jenÏ nadaci vedl a dokázal s pomocí studentÛ, kteﬁí
pÛsobili na rÛzn˘ch místech ve státním aparátu, proplout politick˘mi úskalími.V roce 1987 si uÏ sama správní rada nevûdûla rady
s finanãní situací a chtûla ukonãit ãinnost nadání, ale lidé, kteﬁí
znali HlávkÛv odkaz, se proti tomu vzepﬁeli a díky zá‰titû âVUT
se nadání uchovalo. Vdûãnost „hlávkovcÛ“ se projevovala v nejrÛznûj‰ích formách, nejen v té finanãní. Jsou i skrovnûj‰í dárci –
chodí nám obãas dopisy typu „Zemﬁel tatínek, kter˘ cel˘ Ïivot
vzpomínal na Ïivot v Hlávkovû koleji, a protoÏe mi odkázal tolik
a tolik, ráda bych pﬁispûla jistou ãástkou; jemu by to udûlalo
radost“. Od toho nadace jsou, aby pﬁijímaly dary; nemohou totiÏ
podnikat.

Jak tedy získalo Nadání své finanãní prostﬁedky?
Z Hlávkovy poslední vÛle. Podle právního rámce zákona o nadacích z roku 1997, na kterém jsme jako jediná pﬁeÏiv‰í nadace
i spolupracovali, mÛÏeme pﬁedev‰ím pronajímat své nemovitosti.
Po listopadu 1989 v tehdej‰í právní atmosféﬁe se pokusila nadace
podnikat. V jejím ãele stál docent Nedvûd, coÏ byl historik
a dobr˘ manaÏer – odhadl, Ïe se musí nadace pﬁizpÛsobit nové
situaci. Nadaci tehdy v˘raznû aktivizoval, ale do‰lo pochopitelnû
také k chybám. Po roce 1992 jsme za pomoci magistrátu uskuteãnili velmi pﬁísnou revizi pﬁedchozích podnikatelsk˘ch aktivit
a audity a vrátili jsme se plnû k poslání, která Hlávka urãil.
Jak vlastnû pﬁeÏilo Nadání obû svûtové války a komunismus?
V 50. letech 20. století byly v‰echny ãeské nadace kromû té
Hlávkovy zru‰eny…
O tom je mnoho psáno v na‰em sborníku z roku 2004
s názvem Josef Hlávka, jeho my‰lenkov˘ odkaz a sto let ãinnosti jeho nadace. Profesor Nûmec, kter˘ pÛsobil v Nadání od
roku 1912, byl pravicovû zamûﬁen˘ politik a botanik svûtového
v˘znamu. Pro ãlenství v novû ustavené âSAV nebyl zpoãátku
provûﬁen. ProtoÏe v‰ak úzce spolupracoval s profesorem
Nejedl˘m, kter˘ byl tehdy jak ministr, tak pﬁedseda akademie,
mohl pÛsobit spolu s dal‰ími vûdci takto postiÏen˘mi v dÛleÏit˘ch funkcích v Nadání, které zÛstalo samostatné jako soukromá právnická osoba. Byli jsme jednou z velmi mála institucí,
v nichÏ po únoru 1948 neprobûhly Ïádné provûrky a v nichÏ
nebyl ustaven akãní v˘bor. Hlávka v nadaãní listinû poÏádal kníÏete Lobkowicze, aby drÏel nad Nadáním ochrannou ruku jako
protektor.Ve statutu v r. 1954 prof. Nûmec témûﬁ stejn˘mi formulacemi poÏádal o protektorství Nejedlého. V prostorách
luÏanského zámku se tak otevﬁel dendrologick˘ skanzen, kde
profesor Nûmec pÛsobil, a muzeum historie Akademie vûd. Po
Nûmcovû smrti nade‰lo období krize koncem 60. let – tehdej‰í
pﬁedstavitelé Nadání byli vynikajícími vûdci, ale nevûnovali se
ãinnosti nadace; úspûch Nadání závisí i na osobnostech, které
v nûm pÛsobí. Po listopadu 1989 se i díky docentu Nedvûdovi
podaﬁilo získat pro nadaãní ãinnost osobnosti z AV âR
a z vysok˘ch ‰kol, které mûly o nadaãní ãinnosti zájem. Mohli
jsme proto navázat na dobu, kdy byl v ãele Nadání profesor
Nûmec a kdy bylo i pro plzeÀsk˘ region uãinûno mnoho dobrého.

UÏ se podaﬁilo získat zpût v‰echny nûkdej‰í objekty Nadání,
které byly zabaveny socialistick˘m státem?
VÛbec ne.Vzhledem k tomu, Ïe se na nadace nevztahují restituce,
coÏ je samozﬁejmû nespravedlivé, nám jen bylo povoleno nûco
málo si odkoupit za zv˘hodnûné ceny. Je to absurdní – nejenÏe
jsme v restitucích nezískali finanãní náhradu, ale sami jsme museli
platit za svÛj majetek. Mûli jsme zájem o rybníky a o lesy
v LuÏanech; z tûchto majetkÛ by bylo moÏno ãerpat finance plánovanû a dlouhodobû.
Vlastníme v LuÏanech zámek a hospodáﬁské budovy u zámku.
V Praze nám i nadále patﬁí budovy ve Vodiãkovû a v Jungmannovû
ulici a ve Hvûzdovû ulici na Pankráci, které jsme získali náhradou
za domy ve Vídni (tuto transakci doporuãil pﬁed válkou nadaci
tehdej‰í generální ﬁeditel Îivnobanky J. Preiss). Hlávkova kolej
naproti tomu nikdy Nadání nepatﬁila a nepatﬁí ani dnes.
Proã se na Nadání nevztahovala restituce?
Právní koncepce nadací je podobná jako u církví. Zákonodárci
zﬁejmû poãátkem 90. let nechtûli kvÛli jedné jediné existující
nadaci psát zákony.Tehdy byl v sekretariátu místopﬁedsedy federální vlády Miklo‰ka doktorem ·imkem pﬁipraven zákon o restitucích pro nadace a nûkteré církevní organizace se vzdûlávacím
posláním, jako jsou YMCA nebo YWCA, ale neprojednával se.
Zákon se mûl vztahovat na Hlávkovo Nadání, ale tﬁeba i na ·vehlovu nadaci, neboÈ nadaãní jmûní svou povahou mûlo b˘t trvalé
nebo dlouhodobé a nebyl by patrnû problém i nûkteré zaniklé
nadace obnovit, aby plnily své pÛvodní cíle. Bylo by uÏiteãné se
k tomuto tématu v souvislosti s ãásteãnou privatizací lesÛ vrátit.
Je zde vÛbec moÏnost, Ïe by Hlávkovo nadání, existující nepﬁetrÏitû 104 let, nûkdy zaniklo?
NedokáÏu vû‰tit budoucnost z kﬁi‰Èálové koule. NejdÛleÏitûj‰í je,
aby se vÏdy na‰li lidé, kteﬁí se budou o HlávkÛv odkaz chtít starat a pﬁípadnû jej bránit. Nadání mûlo ‰tûstí, Ïe se i v dobách
nepﬁízniv˘ch takoví lidé na‰li a dokázali kritické období pﬁeklenout. Právní podmínky stanovené Hlávkou jsou promy‰lené
a moudré. Jak ﬁíká ve své poslední vÛli: Je tﬁeba umoÏnit kaÏdému
mladému ãlovûku, kterému by jeho sociální podmínky znemoÏnily studovat, aby pﬁístup ke studiu získal. Vzdûlání není jen vûc
soukromá, vûc jednotlivcÛ, ale také vûc veﬁejná, záleÏitost celého
národa.Tomuto úkolu má Nadání slouÏit.
Autor: redakce

Prof. JUDr. Václav Pavlíãek, CSc.

je pﬁedsedou správní rady a prezidia Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch. Je profesorem na Katedﬁe ústavního práva Právnické fakulty UK
a v letech 1990–2006 byl ãlenem Legislativní rady vlády. Napsal ﬁadu vysoko‰kolsk˘ch uãebnic, t˘kajících se zejména ústavního práva, komentáﬁe
k ústavû a knihy s názvem O ãeské státnosti (úvahy a polemiky) – první se
jmenuje âesk˘ stát a Nûmci, druhá O právech, svobodách a demokracii.
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J O S E F H L ÁV K A –

A R C H I T E K T, T V Ò R C E , P O D N I K AT E L

Mojmír Horyna
V poãetné plejádû vynikajících osobností ãeské spoleãnosti a kulturního Ïivota 19. století vyniká v mnoha
ohledech Josef Hlávka, jehoÏ Ïivot lze vyprávût jako pohádku o pracovitosti, úspûchu a velkorysosti.
Hlávkov˘m vrcholn˘m dílem je projekt rezidence metropolity v âernovcích, s katedrálou, klá‰terem a nádhern˘m arménsk˘m chrámem.

Narodil se 15. února 1831 v Pﬁe‰ticích.
Jeho otec byl státním úﬁedníkem a v letech
1824–31 pﬁe‰tick˘m purkmistrem, pozdûji
pÛsobil jako úﬁedník v Klatovech, Kolínû,
Roudnici, ¤íãanech a posléze v Humpolci.
U Josefa Hlávky se jiÏ v dûtství projevil
mimoﬁádn˘ kreslíﬁsk˘ talent. âast˘mi
námûty jeho kreseb byly hrady, zámky
a kostely jeho rodného kraje. I pozdûj‰í
kresby, pﬁedev‰ím jeho náãrtníky z cest,
dokládají vskutku mimoﬁádnou umûleckou citlivost a zároveÀ aÏ fascinující perfekcionistickou pﬁesnost.
V roce 1847 zaãal Josef Hlávka studovat
pozemní inÏen˘rství na praÏském polytechnickém ústavu. Po absolvování s vyznamenáním
pokraãoval
ve
studiu
architektury na vídeÀské akademii ve ‰kole
prof. Friedricha von Schmidta v létech
1851–1854. ProtoÏe mírnû ﬁeãeno nebyl
majetn˘, zaãal pﬁi studiu pracovat ve velké
stavební firmû ãeského podnikatele
Franti‰ka ·ebka. Získal tak praktické zku‰enosti a schopnosti k provádûní staveb;
tohoto umu v dal‰ích letech bohatû vyuÏil.
I ve Vídni byl Hlávka vynikajícím studentem. Dne 26. ledna 1854 mu byla udûlena
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státní cena za nejlep‰í práci posluchaãe
akademie. Po ukonãení studia pracoval
dále v ·ebkovû stavební kanceláﬁi.
Franti‰ek ·ebek byl z tûch vídeÀsk˘ch
âechÛ, kteﬁí dosáhli mimoﬁádného spoleãenského i ekonomického úspûchu v hlavním mûstû ﬁí‰e, a zÛstávali pﬁitom
uvûdomûl˘mi vlastenci. Organizoval spoleãensk˘ Ïivot âechÛ ve Vídni a zaji‰Èoval
vzdûlávání ãesk˘ch ﬁemeslníkÛ, ÏivnostníkÛ i technikÛ ve ‰kole, kterou ve svém
vídeÀském domû zaloÏil v roce 1850 a kde
i Hlávka nûjakou dobu uãil. V letech
1854–1856 pracoval Hlávka také pro
architekta Heinricha Ferstela, kterému
pomáhal s vypracováním soutûÏních
návrhÛ dostavby rakouské banky, novostavby burzy aVotivního kostela, tﬁí mimoﬁádn˘ch architektur, které mûly v ‰estém
desetiletí 19. století ve Vídni pﬁímo slohotvorn˘ v˘znam. Souãasnû mlad˘ Hlávka
vypracoval návrh do první soutûÏe na
stavbu Národního divadla v Praze, kter˘
získal tﬁetí cenu, pﬁiãemÏ ta první nebyla
udûlena. Se stavbou divadla bylo v‰ak
zapoãato aÏ po druhé soutûÏi z roku
1866.

V bﬁeznu 1856 získal nadûjn˘ architekt
dvouleté státní cestovní stipendium, které
mûlo v Rakousku obdobn˘ v˘znam jako
tzv. ﬁímské ceny paﬁíÏské akademie. Bylo
urãeno v˘jimeãnû nadan˘m mlad˘m
umûlcÛm a roku 1858 bylo Hlávkovi prodlouÏeno je‰tû o jeden rok.Tisíce kreseb
a studií historick˘ch architektur, které
vytvoﬁil pﬁi cestách v Itálii, ¤ecku, Francii,
Anglii a Nûmecku, nás dodnes okouzlují
jak umûleckou suverenitou, tak dokumentárním bohatstvím. Pro Hlávku byly zdrojem poznání i inspirace a je doloÏeno, Ïe
je ochotnû zapÛjãoval jako studijní materiál dal‰ím zájemcÛm.V listopadu 1858 se
zúãastnil soutûÏe na stavbu prÛãelí kostela Santa Maria del Fiore ve Florencii,
kde v konkurenci 93 vesmûs daleko zku‰enûj‰ích architektÛ získal ãestnou cenu.
Po návratu ze studijních cest mûl nastoupit do státní sluÏby ve Vídni, av‰ak v roce
1860 zde pro nûj Ïádné místo nebylo.
Ministerstvo kultu a vyuãování mu dává
moÏnost roãního suplování za profesora
Eduarda van der Nüll na architektonické
‰kole vídeÀské akademie. Hlávka pﬁijímá,
ale jako velmi praktick˘ ãlovûk ví, Ïe toto
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dvûma kostely, vyuÏívan˘ dnes ãernovickou univerzitou, získal druhou cenu na
svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi v roce 1867.
Areál byl budován aÏ do roku 1882.
V roce 1868 byl pak Hlávka za svou ãinnost vyznamenán ﬁádem císaﬁe Franti‰ka
Josefa a roku 1870 ocenûn zlatou medailí
pro umûní a vûdu. V následujících letech
získal celou ﬁadu dal‰ích vyznamenání.
Velkou stavbu Zemské porodnice v Praze,
kterou Hlávka navrhl v roce 1863, provádûla stavební firma jeho nûkdej‰ího Ïáka
âeÀka Gregora. Stavba nároãné v˘tvarné
koncepce je zároveÀ dodnes v˘bornû fungujícím nemocniãním zaﬁízením.
Jak je patrno, Hlávka pracoval aÏ pﬁíli‰.
Vyãerpal svÛj organismus tak, Ïe roku

FOTO: MARTIN MICKA

provizorium není Ïádn˘m ﬁe‰ením. Skládá
proto stavitelské zkou‰ky a v ãervnu 1860
získává koncesi k provádûní staveb.
Souãasnû mu jeho nûkdej‰í zamûstnavatel
Franti‰ek ·ebek, odcházející na odpoãinek, pﬁenechává cel˘ svÛj zaveden˘ a prosperující stavební podnik. Tﬁicetilet˘
Hlávka zaãíná ohromnou podnikatelskou
ãinnost, která trvala patnáct let a pﬁinesla
mu mimoﬁádné bohatství.
Dle vlastních projektÛ i dle návrhÛ jin˘ch
architektÛ realizoval Hlávka pﬁes sto staveb, z nichÏ nûkteré byly velmi rozsáhlé
a umûlecky nároãné. Provádûl vynikající
projekty svého nûkdej‰ího uãitele a celoÏivotního pﬁítele Friedricha von Schmidta
(kostel lazaristÛ P. Marie, gymnázium na
Beethovenovû námûstí a kostel sv.
Othmara na Landstrasse) i stavby
Theophila Hansena na vídeÀské okruÏní
tﬁídû a pﬁedev‰ím komplikovanou
a nároãnou stavbu vídeÀské Opery dle
projektu Eduarda van der Nüll a Augusta
Siccarda von Siccardsburg. Po dokonãení
v roce 1869 byli projektanti ostﬁe kritizováni (van der Nüll na to reagoval sebevraÏdou a Siccard zemﬁel na infarkt),
zatímco technick˘ a podnikatelsk˘
HlávkÛv v˘kon byl v‰eobecnû vysoce
chválen. Souãasnû postavil Hlávka ve Vídni
nûkolik desítek ãinÏovních domÛ, z nich
ãást ve vlastní reÏii. Pro tyto stavby je pﬁíznaãná technická solidnost a zároveÀ
maximální v˘nosnost. Za své zásluhy
o budování mûsta Vídnû byl v roce 1865
jmenován jeho ãestn˘m mû‰Èanem; stavûl
v‰ak i na rakouském venkovû.
Nejvût‰í umûleck˘ projekt realizoval
Hlávka daleko od Vídnû. V roce 1860 ho
vyzval Alexander von Helfert – dal‰í
v˘znamn˘ vídeÀsk˘ âech – k vypracování
projektu rezidence ﬁecko-pravoslavného
biskupství v âernovicích. Hlávka se pﬁipravil studiem historické architektury
v Bukovinû, které shrnul i do zajímavé historické práce publikované roku 1861.
Zájmem o regionální umûleckou tradici
pﬁedstavoval Hlávka zvlá‰tního prostﬁedníka mezi romantick˘m a pozdním historismem. Projekt ãernovického biskupství
v‰ak není nápodobou místní stﬁedovûké
architektury, ale spí‰e variantou byzantinizující linie pozdního vídeÀského romantismu. Projekt biskupství a semináﬁe se

Ikonostas katedrály v âernovcích – stejnû jako
v jin˘ch pravoslavn˘ch nebo ﬁeckokatolick˘ch chrámech oddûluje apsidu od lodi a jsou v nûm vystaveny
ikony.
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Mecená‰ architekt Josef Hlávka na rytinû Maxe ·vabinského (1873–1962).

1869 náhle ochrnul na obû nohy. Nûkolik
let ﬁídil svou firmu z pojízdného vozíku,
ale protoÏe se jeho stav nelep‰il, vrátil
v roce 1873 stavitelskou koncesi a povûﬁil spolupracovníky likvidací projekãní
kanceláﬁe.
Finanãnû skvûle zaji‰tûn, rozhodl se pro
Ïivot bohatého soukromníka. JiÏ dﬁíve
koupil tﬁi kilometry od rodn˘ch Pﬁe‰tic
panství LuÏany a zámek se mu nyní stal
domovem. Pob˘val i ve Vídni, v Praze
a mnoh˘ch lázních. Léta léãby posléze
vedla k úplnému uzdravení v roce 1880.
K podnikatelské praxi se Hlávka jiÏ nevrátil. V devátém desetiletí 19. století je‰tû
nechal vybudovat v˘nosné Hlávkovy
domy na Novém Mûstû praÏském a pﬁe-

stavûl své luÏanské sídlo tak, aby zde mohl
pohodlnû hostit své ãetné pﬁátele. Hlavní
Ïivotní náplní se mu v‰ak stala podpora
ãeské vûdy a umûní v ﬁadû mecená‰sk˘ch
akcí. K tomuto úãelu posléze obrátil cel˘
svÛj ohromn˘ majetek. Mecená‰, kter˘
bohatû fundoval celou ﬁadu institucí,
a odborník, kter˘ bezplatnû pÛsobil
v mnoha odborn˘ch komisích a grémiích
v Praze i Vídni, Ïil velmi stﬁídmû aÏ prostû.
Za své zásluhy o ãeskou vzdûlanost a kulturu byl na sklonku Ïivota ocenûn ãestn˘mi doktoráty (Jagellonské univerzity
v Krakovû a âeského vysokého uãení
technického). Rok pﬁed smrtí, 25. února
1907, byl pak jmenován ãestn˘m mû‰Èanem hlavního mûsta Prahy a v listopadu
téhoÏ roku dekorován VelkokﬁíÏem ﬁádu
císaﬁe Franti‰ka Josefa.

Prof. PhDr. Mojmír
Horyna

Autor ãlánku je prorektorem UK pro akademické
kvalifikace. Vystudoval dûjiny umûní na FF UK,
studoval ve Vídni a ·t˘rském Hradci. Zab˘vá se
pﬁedev‰ím umûním baroka a 19. století, architektonick˘m v˘vojem Prahy a ochranou kulturních
památek.
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H L ÁV KOVA N A DAC E
A DA L · Í N A DAâ N Í F O N DY V â R

Marie Karfíková
Na financování vûdy, ‰kolství, umûní a kultury se v˘znamn˘m zpÛsobem podílejí nejen stát, ale i soukrom˘ sektor.
Jednou z forem podpory, a to zejména od soukromého sektoru, jsou nadace a nadaãní fondy. Nadace, jako urãitá
forma obecnû prospû‰né spoleãnosti, má u nás dlouhou tradici. Nadace byly upraveny jiÏ v Obecném zákoníku
obãanském (Císaﬁsk˘ patent ã. 946/1811 Sb. z. s.). Nadací se ve smyslu ustanovení § 646 Obecného zákoníku
obãanského rozumí spoleãenství, jimiÏ se pﬁíjmy z jistin pozemkÛ nebo práv urãují na v‰echny budoucí ãasy ústavÛm
obecnû uÏiteãn˘m, jako: na duchovní prebendy, ‰koly, nemocnice, chudobince nebo k v˘Ïivû urãit˘ch osob.
Zámek Josefa Hlávky v LuÏanech.

Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch
Na základû v˘‰e uvedené právní úpravy
bylo napﬁ. Josefem Hlávkou v roce 1904
zaloÏeno Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch. Josef Hlávka lásku k národu
projevil nejlépe svou poslední vÛlí sepsanou dne 25. ledna 1904 v LuÏanech, na
jedenácti ti‰tûn˘ch stránkách pÛlarchového formátu se Statutem, ti‰tûn˘m na
dal‰ích 32 stránkách. Univerzálním dûdicem svého nûkolikamilionového jmûní
ustanovil Hlávka novû zaloÏené Nadání
Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch. Této
právnické osobû uloÏil, aby podle ustanovení statutu Nadání podporovala pﬁedev‰ím ve‰kerou vûdeckou, literární
a umûleckou ãinnost národa ãeského,
a uãinila v˘sledky této ãinnosti, jakoÏ
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i v˘sledky ve‰keré vûdecké ãinnosti svûtové, kulturnímu Ïivotu národnímu tak
pﬁístupn˘mi, aby mohl z nich ve v‰ech
smûrech v˘konné své ãinnosti pﬁímo
tûÏit.
Dal‰í ãást v˘nosu z obrovského majetku,
kter˘ Hlávka Nadání zanechal, mûla b˘t
pouÏita k podpoﬁe „snaÏiv˘ch a zpÛsobil˘ch studentÛ vysok˘ch ‰kol praÏsk˘ch
tím zpÛsobem, aby s poskytnutím ãásteãného nebo (bude-li moÏná) úplného zaopatﬁení se mohli plnou svou silou
vûnovati v˘hradnû jen úplnému svému
vzdûlání, na kterém se jak jejich vlastní,
tak i budoucnost celého národa
zakládá“.
„…Porouãeje toto se v‰í upﬁímnou
oddaností a v‰í dobrou vÛlí ku povznesení a zesílení národa âeského ustano-

vené ‚Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch‘ s ve‰ker˘m jeho jmûním, se
v‰emi úkoly a úãely do vÛle BoÏí – v níÏ
jedinû Ïádoucí zdar a dosaÏiteln˘ blahodárn˘ v˘sledek jich spoãívá – konãím
pln dÛvûry v Prozﬁetelnost BoÏskou
a v sílu svého národa s úpûnlivou prosbou: Aby Nejvy‰‰í Vládce nade v‰emi
lidmi a národy vzal ‚Nadání‘ toto,
jeho úkoly a cíle nejmilostivûji pod
nejmocnûj‰í Svou ochranu, aby je
chránil ode v‰eho zlého, nedal zahynouti jim zkázou.“ To jsou slova
poslední vÛle Josefa Hlávky, jíÏ ustanovil
za svého univerzálního dûdice Nadání
Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch,
jemuÏ po odeãtení legátÛ obná‰ejících
27 490 K 10 h (§ 5. poslední vÛle) pﬁipadnouti má ve‰keré jmûní.
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Nadaãní jmûní se skládalo z majetku
nemovitého a movitého. Na prvním
místû Hlávka odkázal svému Nadání velkostatek LuÏany (nedaleko rodného
mûsteãka Pﬁe‰tic) a zámeãek, z nûhoÏ
vybudoval své venkovské sídlo. Tuto
mimoﬁádnou památku ukazující, jak
v druhé polovinû 19. století vypadal mû‰Èansk˘ interiér, se Nadání podaﬁilo uchovat bez podstatn˘ch zmûn aÏ do dne‰ní
doby. Dále to byly nadaãní domy v Praze
a ve Vídni. Na rozdíl od praÏského domu,
coÏ je vlastnû velk˘ areál mezi
Vodiãkovou a Jungmannovou ulicí,
a LuÏanského velkostatku, které Nadání
nesmûlo prodat ani zadluÏit, se domy ve
Vídni za mimoﬁádnû pﬁízniv˘ch okolností
mohly – kdyby se vyskytla jiná koupû
pozemku – prodat. Movit˘ majetek se
skládal z cenn˘ch papírÛ uloÏen˘ch
u zemské banky. Úhrn celého nadaãního
jmûní pﬁedstavoval v roce 1908, kdy
Josef Hlávka zemﬁel, sumu 5 279 726,00
korun. V˘nos Nadání se v roce 1909
odhadoval na 239 000 korun.
Tak velk˘ majetek si vyÏadoval kvalifikovan˘ dohled. Nad jeho náleÏit˘m uÏíváním mûla bdít nadaãní správa, „která se
podle pomûru ãasu a okolností na v‰em
usná‰eti a provádûti bude, ãeho by
k úãelné správû a k uvarování v‰í ‰kody
a v‰eho nebezpeãí jak podstatû jmûní,
tak i nadaãním úkolÛm a jeho právÛm
zapotﬁebí bylo“. Nadaãní správa se skládala z pﬁedsedy a devíti ãlenÛ. Funkci
pﬁedsedy mûl zastávat prezident âeské
akademie (jejíÏ zaloÏení roku 1890 Josef
Hlávka inicioval), ‰est ãlenÛ bylo voleno
na ‰est let (po uplynutí této lhÛty mohli
b˘t zvoleni opût) a tﬁi ãlenové doÏivotnû. Tento sbor pak ze svého stﬁedu
urãoval dva námûstky pﬁedsedy a rozhodoval o ustanovení funkce administrátora, vlastnû sekretáﬁe Nadání. V ﬁídícím
sboru Nadání zasedali pﬁední pﬁedstavitelé ãeského vûdeckého a kulturního
Ïivota.
Josef Hlávka vûdûl, Ïe uskuteãÀování
jeho ideového odkazu a hospodaﬁení
s jeho prostﬁedky nebude záleÏitostí jednoduchou. Proto plnûní právnicky velmi
peãlivû zpracované poslední vÛle mûlo
b˘t zabezpeãené i tﬁemi vykonavateli
poslední vÛle, v˘znamn˘mi ãesk˘mi práv-

níky a veﬁejn˘mi ãiniteli JUDr. Karlem
Mattu‰em, vrchním ﬁeditelem Zemské
banky království ãeského a doÏivotním ãlenem Panské snûmovny, JUDr.
Tomá‰em âern˘m, zemsk˘m advokátem,
b˘val˘m starostou Prahy a doÏivotním
ãlenem Panské snûmovny, a JUDr. Janem
JavÛrkem, zemsk˘m advokátem a námûstkem pﬁedsedy Právnické jednoty
v Království ãeském. Vykonavatelé jeho
poslední vÛle zasedali i v institucích,
které Hlávka zﬁídil. Svûﬁit vykonávání své
poslední vÛle vynikajícím právníkÛm té
doby, opírat se o nû a o právo pﬁi disponování s obrovsk˘m majetkem, kter˘
ãeskému národu zanechal, bylo prozíravé.
UskuteãÀovat pﬁíkazy obsaÏené v poslední vÛli Josefa Hlávky pﬁipadlo i jeho
nástupci ve funkci pﬁedsedy âeské akademie, kter˘ se stal podle statutu
Nadání i prvním pﬁedsedou Nadání –
dal‰ímu vynikajícímu právníkovi, profesoru obãanského práva a v urãité dobû
i ministru rakouské vlády prof. JUDr.
Antonínu rytíﬁi Randovi.
Nadání po smrti Josefa Hlávky
Spoleãenské zmûny zasáhly hluboce do
koncepce a ãinnosti Nadání, zvlá‰tû po
roce 1939 a 1948. Po vzniku samostatné
âeské republiky v roce 1918 se podaﬁilo
navázat na koncepci i reálnou ãinnost
Nadání, jak ji Hlávka stanovil ve své
poslední vÛli a v nadaãní listinû. Nadání
bylo v˘hradním dûdicem ve‰kerého
jmûní Josefa Hlávky, které mûlo slouÏit
vzdûlanosti ãeského národa a mûlo podporovat „âeskou Akademii císaﬁe
Franti‰ka Josefa pro vûdy, slovesnost
a umûní v Praze“, „Studentské koleje
ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol praÏsk˘ch“
a „Národohospodáﬁsk˘ ústav“. I kdyÏ
finanãní a ekonomick˘ otﬁes spojen˘
s prÛbûhem první svûtové války znehodnotil majetkovou podstatu Nadání, ãinnost nadace od roku 1904 aÏ do roku
1939 byla pro ãeskou spoleãnost a její
vzdûlanost velk˘m pﬁínosem. Jenom podpora tﬁí a pÛl tisíce vysoko‰kolsk˘ch studentÛ ubytovan˘ch zdarma na Hlávkovû
koleji znamenala otevﬁení cesty ke
vzniku a uplatnûní ãeské inteligence
v na‰í spoleãnosti.

V dobû druhé svûtové války bylo Nadání
a jeho majetková podstata postiÏeny
nûmeck˘mi úﬁady jako jiné instituce ãeské
vzdûlanosti. Na zámek v LuÏanech byla
uvalena nucená správa a byla zniãena
znaãná ãást archivu. Interiér zámku v‰ak
zÛstal zachován a po válce díky ústavnímu
dekretu prezidenta republiky o obnovû
právního poﬁádku i díky dal‰ím pováleãn˘m právním aktÛm mohlo Nadání obnovit svou ãinnost podle principÛ právní
kontinuity. Odkazu Josefa Hlávky byla
znovu vûnována pozornost a úcta.
Brzy v‰ak do‰lo k zásahÛm do majetkové
podstaty Nadání, a to v souvislosti s pﬁevzetím politické moci komunistickou stranou v roce 1948. Nadání tehdy pﬁi‰lo
o zemûdûlskou a lesní pÛdu, o rybníky
i hospodáﬁské budovy. ZÛstaly mu zachovány domy v Praze a zámek v LuÏanech,
kter˘ slouÏil v souladu s tehdej‰í kulturní
politikou jako památník a pﬁírodní rezervace i pracovi‰tû pro podporu vûdeckého
v˘zkumu. Pozoruhodná byla v té dobû
pozornost vûnovaná osobnosti a dílu
Antonína Dvoﬁáka, jak o tom svûdãí
i pamûtní deska, osazená na kapli zámku
v LuÏanech.
V ãele Nadání stál po druhé svûtové válce
z titulu funkce pﬁedsedy Akademie muzikolog, historik a v té dobû i politik prof.
Zdenûk Nejedl˘. Ve Správû Nadání v‰ak
zÛstali i v˘znamní vûdci a vysoko‰kol‰tí
profesoﬁi rÛzného politického zamûﬁení,
mimo jiné i prof. Dr. Bohumil Nûmec.Ten
podle dochovan˘ch listin jiÏ od roku 1945
podstatnû ovlivÀoval ãinnost Nadání, do
jehoÏ ãela byl pak zvolen v roce 1952,
a dokázal svou moudrostí, energií a politickou prozíravostí Nadání uchránit pﬁed
zánikem.Tuto funkci dr. Nûmec vykonával
ku prospûchu Nadání aÏ do své smrti
v roce 1966. Z pÛvodního majetku
Nadání, v souvislosti s pﬁedchozími zásahy
státu, ov‰em jiÏ mnoho nezbylo.
Nové nebezpeãí pro existenci Nadání
znamenalo rozhodnutí samotné jeho
Správy v roce 1987 pﬁedat majetek
v dÛsledku ekonomick˘ch tûÏkostí do
státního socialistického vlastnictví. Popsat
zásluhy tehdej‰ího vedení âVUT o zachování existence Nadání by patrnû dokázali
kvalifikovanûji tehdej‰í úãastníci nebo
pamûtníci tûchto jednání.
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Po listopadu 1989 zÛstalo z majetku
Nadání jen málo. I vedení âVUT
muselo prokázat odvahu a angaÏovanost pro dobrou vûc,
kdyÏ pﬁijalo za svÛj úkol
ujmout se odkazu Josefa
Hlávky nedlouho pﬁed
tímto spoleãensk˘m
zvratem, kdy hrozil
zánik Nadání pro
ekonomické tûÏkosti. Pﬁed orgány
Nadání vyvstal
úkol v nov˘ch
podmínkách
obnovit ãinnost
Nadání. Vytvoﬁené
právní
prostﬁedí
neumoÏÀovalo
návrat
pÛvodního
majetku Nadání, kter˘
byl zdrojem v˘nosÛ,
z nichÏ bylo moÏno v dobû
zakladatele Nadání podporovat
ãeskou vûdu, literaturu a umûní
i mladé studenty a vûdecké pracovníky.
Otevﬁel se v‰ak prostor k ekonomickému
vyuÏití nájemních domÛ, které nadaci
zÛstaly a v pﬁedchozí dobû byly spí‰e pﬁítûÏí.
Brzy se ukázalo, Ïe existují oblasti rozvoje vzdûlanosti, které stát za svou prioritu v praxi nepovaÏuje. Nadání se proto
v duchu Hlávkov˘ch my‰lenek, tehdy jiÏ
pod vedením doc. PhDr. Jaroslava
Nedvûda, orientovalo pﬁedev‰ím na podporu studentÛ a mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ.
Na my‰lenky a závûry obsaÏené
v poslední vÛli Josefa Hlávky navázal
i souãasn˘ pﬁedseda Nadání prof. JUDr.
Václav Pavlíãek, CSc. Nejlep‰ím studentÛm ãi absolventÛm vysok˘ch ‰kol,
brnûnské techniky a mlad˘m talentovan˘m vûdeck˘m pracovníkÛm Akademie
vûd âR je od roku 1993 udûlována Cena
Josefa Hlávky, spojená v souãasné dobû
s ãástkou 20 000 Kã.
Zakladatelsk˘m osobnostem ãeské vûdy
a kultury, v minulosti opomíjen˘m, je na
návrh vysok˘ch ‰kol, AV âR nebo z podnûtu správní rady Nadání udûlována od
roku 1996 Medaile Josefa Hlávky jako
pokraãování tradice zaloÏené AV âR.
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Pamûtní medaile s portrétem Josefa Hlávky je dílem
medailéra J. Prádlera. Vyrobit ji nechala âeskoslovenská akademie vûd.

V letech 1996–2002 byla s ocenûním
spojena ãástka 20 000 Kã, dne 8. 9. 2003
byla rozhodnutím správní rady tato
ãástka zv˘‰ena na 50 000 Kã.V této souvislosti zaslouÏí zvlá‰tní ocenûní spolupráce s tehdej‰ím pﬁedsedou AV âR prof.
RNDr. Rudolfem Zahradníkem pﬁi
obnovû idejí Hlávkova odkazu ve vzájemné souãinnosti v‰ech zainteresovan˘ch institucí.
Nadání se od roku 1993 podílí spolu
s Nadací âeského literárního fondu na
udûlování Literárních cen Josefa Hlávky
v oboru vûdecké literatury. Cena je
urãena autorÛm nejlep‰ích vybran˘ch
odborn˘ch publikací. Z mnoha desítek
pﬁihlá‰en˘ch jsou vybrány práce ve ãtyﬁech kategoriích – spoleãenské vûdy,
lékaﬁské vûdy, vûdy o Ïivé pﬁírodû a vûdy
o neÏivé pﬁírodû. Na základû smlouvy
s Nadací âeského literárního fondu
z roku 1999 je jedna ze ãtyﬁ ocenûn˘ch
prací vybrána a je jí udûlena V˘roãní cena

Nadace âeského literárního fondu
v kategorii vûdecká a odborná literatura.
V roce 1999 se podaﬁilo obnovit koncepci Hlávkovy
koleje.V souladu se zákonem ã. 111/1998 Sb.,
O vysok˘ch ‰kolách,
pﬁe‰la budova koleje
do vlastnictví âVUT.
Bylo stanoveno, Ïe
kolej bude slouÏit
pro ubytování vynikajících, leã nemajetn˘ch studentÛ
ãesk˘ch vysok˘ch
‰kol praÏsk˘ch. Ve
smyslu
smlouvy
z roku 1999 jsou na
Hlávkovû koleji s podporou Nadání ubytováni
pﬁedev‰ím studenti doktorského studia, kteﬁí dosahují
v˘born˘ch studijních v˘sledkÛ,
jsou nemajetní, nemají byt v Praze
a nejsou podnikateli. Na koleji mohou b˘t
téÏ ubytováni mladí pedagogiãtí a vûdeãtí
zamûstnanci âVUT a ostatních praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol, kteﬁí mají v˘borné
vûdecké a pedagogické v˘sledky, jsou
nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou
podnikateli.
Právní vymezení nadace a nadaãního fondu
Charakteristick˘m rysem v‰ech nev˘dûleãn˘ch organizací je skuteãnost, Ïe hlavním pﬁedmûtem jejich ãinnosti není
podnikání. Vznik, ãinnost, hospodaﬁení
a pﬁípadn˘ zánik jednotliv˘ch nev˘dûleãn˘ch organizací je upraven zvlá‰tními
zákony. Nadace a nadaãní fondy jsou
upraveny zákonem ã. 227/1997 Sb.,
O nadacích a nadaãních fondech
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o nadacích a nadaãních fondech), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
Nadace nebo nadaãní fond jsou úãelová
sdruÏení majetku zﬁízená a vzniklá podle
zákona pro dosahování obecnû prospû‰n˘ch cílÛ. Obecnû prospû‰n˘m cílem je
zejména rozvoj duchovních hodnot,
ochrana lidsk˘ch práv nebo jin˘ch huma-
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nitárních hodnot, ochrana pﬁírodního
prostﬁedí, kulturních památek a tradic
a rozvoj vûdy, vzdûlání, tûlov˘chovy
a sportu. Nadace nebo nadaãní fond je
právnickou osobou a souãástí názvu
nadace musí b˘t oznaãení „nadace“, souãástí názvu nadaãního fondu musí b˘t
oznaãení „nadaãní fond“. Jiné osoby
nesmûjí ve svém názvu nebo obchodní
firmû toto oznaãení pouÏívat.
Nadace (nadaãní fond, dále NF) je zvlá‰tním druhem právnické osoby, jejíÏ úprava
je zamûﬁena na jedné stranû na vymezení
tûchto zvlá‰tností odli‰ujících ji od jin˘ch
organizaãnû-právních forem, na druhé
stranû tyto charakteristiky pﬁedurãují
i principy její organizaãní v˘stavby
a ostatních právních pomûrÛ. Zásadní
specifikou nadace (NF) je to, Ïe za nadaci
(NF) se prohla‰uje sdruÏen˘ majetek,
kter˘ má status právnické osoby. To znamená, Ïe nadace (NF) nemá ãlenskou
základnu, a tudíÏ pﬁi její existenci nepﬁetrvají zásadnû Ïádné vazby, pﬁedev‰ím
Ïádné vazby majetkové participace
s jejími zﬁizovateli. Tento znak odpovídá
obecné úpravû právnick˘ch osob
v obãanském zákoníku a je konformní
s pojetím nadace (NF) v právu vyspûl˘ch
demokratick˘ch státÛ.
Dal‰ím znakem je, Ïe majetek, aby byl
prohlá‰en za nadaci (NF), musí mít stanoven˘ úãel, k nûmuÏ mÛÏe b˘t nejen sdruÏen, ale i podle vÛle zﬁizovatele, resp.
zÛstavitele pouÏit. Konkrétní úãel musí
b˘t v souladu s obecnû prospû‰n˘mi cíli
napﬁ. v návrhu uvedeném tak, aby plnûním
tohoto úãelu byl zároveÀ naplÀován
i nûkter˘ z obecnû prospû‰n˘ch cílÛ.
K vlastnímu naplÀování obecnû prospû‰ného cíle dochází uÏitím prostﬁedkÛ
poskytnut˘ch nadaci (NF) tﬁetí osobou,
nikoliv vlastní ãinností nadace (NF).
Posláním nadace (NF) jako sdruÏeného
majetku není pﬁímo obecnû prospû‰nou
ãinnost provozovat (coÏ je typické napﬁ.
pro obecnû prospû‰né spoleãnosti,
popﬁípadû nûkterá obãanská sdruÏení
zájmového charakteru), ale prostﬁednictvím pﬁedev‰ím finanãní podpory, na
základû konkrétních projektÛ v souladu
s úãelem, pro kter˘ je nadace (NF) zﬁízena, ji umoÏnit, rozvíjet a jinak napomáhat její realizaci.

Majetkov˘ substrát je pﬁi zﬁízení nadace
(NF) tvoﬁen penûÏit˘mi ãi nepenûÏit˘mi
vklady zﬁizovatelÛ, resp. zÛstavitele, jestliÏe je nadace (NF) zﬁízena závûtí.
Bûhem existence nadace (NF) je majetek doplÀován o prostﬁedky z externích
zdrojÛ (zejména dary), v˘nosy z existujícího majetku (úroky, dividendy a jiné
v˘nosy z cenn˘ch papírÛ v majetku
nadace nebo nadaãního fondu, nájemné),
popﬁípadû ziskem z vlastní zákonem
dovolené ãinnosti (pﬁíjmy z loterií, tombol, veﬁejn˘ch sbírek apod.). Celková
hodnota souhrnu v‰ech prostﬁedkÛ
nadace nebo NF („nadaãní jmûní“) si
musí jak pﬁi vzniku nadace (NF), tak i po
dobu její existence urãitou v˘‰i zachovat. V opaãném pﬁípadû by do‰lo
k popﬁení podstaty nadace (NF) jako
institucionalizovaného majetku, neboÈ
by ani nebylo co jako majetek „úãelovû
sdruÏovat“. Kromû toho je nadace (NF)
tradiãnû spojována s trvalostí plnûní
úãelu, pro kter˘ byl majetek z vÛle zﬁizovatelÛ poskytnut. Proto zákon stanoví
minimální v˘‰i 500 000 Kã, kterou musí
nadaãní jmûní pﬁi zﬁízení a vzniku
nadace (NF) dosáhnout, a také zásadu,
Ïe po celou dobu existence nadace (NF)
nesmí v˘‰e jejího nadaãního jmûní klesnout pod tuto zákonem stanovenou
mez, a to na dobu del‰í neÏ zákonem
tolerované ‰estimûsíãní období, jeÏ
poskytuje ãasov˘ prostor pﬁedev‰ím
k opatﬁení si potﬁebn˘ch prostﬁedkÛ.
Pro nadace (NF) se zakotvuje zákaz
podílet se na financování politick˘ch
stran nebo politick˘ch hnutí, aby se
nadace (NF) nestaly zastﬁen˘m zdrojem
financování politick˘ch stran a hnutí,
a plnily tak funkci, která jim nepﬁíslu‰í.
Tento zákaz v‰ak neznamená, Ïe se
nadace (NF) nebudou moci podílet
napﬁíklad na akcích, které politické
strany a hnutí organizují a které jsou
urãeny k dosaÏení obecnû prospû‰ného
cíle (napﬁ. veﬁejné sbírky, osvûtové akce).
Rozdíl mezi nadací a NF je pﬁedev‰ím
v tom, Ïe nadace pouÏívá k dosahování
úãelu, pro kter˘ byla zﬁízena, v˘nosÛ
z nadaãního jmûní a ostatní majetek
nadace. Nadaãní fond pak pouÏívá
k dosahování úãelu, pro kter˘ byl zﬁízen,
v‰echen svÛj majetek.

Financování vûdy a budoucnost
ãesk˘ch nadací
V souãasné dobû existuje celá ﬁada
nadací a nadaãních fondÛ, které se vûnují
obdobn˘m aktivitám jako Nadání Josefa,
Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch. Tyto nadace
a NF byly zﬁízeny pﬁedev‰ím pro podporu vûdy, kultury, vzdûlání a zdraví
a ﬁada z nich nese jména sv˘ch zﬁizovatelÛ. Nûkteré z tûchto nadací a NF mohly
prezentovat v˘sledky své ãinnosti na
konferenci Financování vûdy a budoucnost ãesk˘ch nadací v rámci akcí k v˘roãí
úmrtí Josefa Hlávky, které UNESCO prohlásilo svûtov˘m kulturním v˘roãím. Na
této konferenci mimo jiné vystoupili
pﬁedstavitelé nadací, které jsou financovány soukrom˘mi firmami, jako napﬁ.
Nadace 02 nebo Nadace Vodafonu âR.
Velmi zajímavé bylo vystoupení ﬁeditele
Nadaãního fondu Martina Bubera
Lubomíra Krbce, kter˘ se zab˘val
budoucností ãesk˘ch nadací na pozadí
my‰lenkového zázemí a strategie rozvoje.
ZdÛraznil, Ïe v osobû v˘znamného Ïidovského myslitele Martina Bubera jsou
zosobnûny paradoxy problematick˘ch
dûjin 20. století. Martin Buber vÏdy usiloval o setkávání odli‰n˘ch kultur a prosazoval my‰lenky, které se teprve dnes
snaÏíme pochopit v jejich naléhavosti
a pronikavosti. Proto se nadaãní fond
zamûﬁuje pﬁedev‰ím na programy vzdûlanosti a rozvoje duchovních hodnot
a chce se tak pﬁiblíÏit lidem, kteﬁí touÏí
po vzdûlání a zÛstávají kritiãtí k souãasné
kultuﬁe, a zprostﬁedkovat jim zejména
sloÏitá témata moderní filozofie, teologie,
psychoterapie, psychologie a umûní, bez
nichÏ je opravdová vzdûlanost nemyslitelná.

prof. JUDr. Marie
Karfíková, CSc.

Autorka ãlánku pÛsobí na Katedﬁe finanãního
práva a financí Právnické fakulty UK, je ãlenkou
vûdecké rady a redakãního kruhu AUC Juridika. Je
spoluautorkou mnoha odborn˘ch textÛ, mj. knih
Pozemky a právo nebo Základy poji‰Èovacího
práva. Pracuje v advokátní kanceláﬁi a je ãlenkou
správní rady Hlávkovy nadace.
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V E ¤ E J N Á S O U T ù Î O Z Í S K Á N Í N A DAâ N Í C H
P ¤ Í S P ù V K Ò N Á RO D O H O S P O DÁ ¤ S K É H O
Ú S TAV U J O S E FA H L ÁV K Y V RO C E 2 0 0 8
Rada NÚJH vypisuje veﬁejnou soutûÏ o získání individuálního
nadaãního pﬁíspûvku (stipendia) k vytvoﬁení nebo dokonãení
pÛvodních badatelsk˘ch prací, které pﬁekraãují rámec jiÏ dosaÏen˘ch poznatkÛ o ãeském národním hospodáﬁství, jeho historick˘ch
i spoleãensk˘ch souvislostech a problémech s ním souvisejících.
Pﬁednost mají práce s tematikou, která je v˘znamná pro souãasn˘
stav a budoucí v˘voj na‰í spoleãnosti. Rada NÚJH nepﬁijímá do
veﬁejné soutûÏe projekty sborníkÛ nebo uãebních textÛ.Pro usnadnûní orientace zájemcÛ o úãast v soutûÏi uveﬁejÀujeme tematické
okruhy, jimÏ by mûla b˘t vûnována zvlá‰tní pozornost. Rada
NÚJH v‰ak nevyluãuje ani dal‰í vhodná témata navrÏená
Ïadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.
Rada NÚJH vyhlásila jako dlouhodobé hlavní téma veﬁejné soutûÏe téma âe‰i v Evropû, a to s platností do roku 2010. Pro
rok 2008 urãila rada NÚJH tyto priority s tím, Ïe zamûﬁení prací
by mûlo ﬁe‰it aktuální a konkrétní otázky posledních patnácti let
spoleãenského a ekonomického v˘voje âR v kontextu na‰eho
ãlenství v Evropské unii.
● aktuální otázky nadaãních aktivit v âR
● ãeská spoleãnost a její vztah k Evropû – národní
zájmy, právo, instituce, populaãní v˘voj a migrace
● ãeské hospodáﬁství – konkurenceschopnost, modernizace a pﬁizpÛsobení v zemûdûlství, prÛmyslu a sluÏbách
● ãeská vûda ve vûdû evropské a svûtové
● lidsk˘ kapitál, ‰kolství a vzdûlání
● historie Nadání a nadaãních aktivit Josefa Hlávky se
zvlá‰tním zﬁetelem k osudÛm jejich pﬁedstavitelÛ.
Podmínky soutûÏe
Podpora je urãena v‰em badatelÛm (s pﬁípadn˘mi spolupracovníky), kteﬁí prokáÏí svou erudici a schopnost v dané oblasti
vûdecky pracovat. PﬁíleÏitost mÛÏe b˘t poskytnuta i mlad˘m uchazeãÛm s relativnû men‰ím poãtem publikovan˘ch prací (studií).
PoÏadavky na úroveÀ studie
● Studie musí vycházet z dosavadního stupnû poznání zkoumané
problematiky, vãetnû zhodnocení „strategické literatury“.
● Studie musí pﬁekroãit rámec jiÏ dosaÏen˘ch empirick˘ch nebo
teoretick˘ch poznatkÛ.
Pﬁihlá‰ka Ïadatele musí obsahovat:
● návrh zvoleného tématu
● popis pﬁístupu k jeho ﬁe‰ení
● strukturu a rozsah studie
● datum jejího odevzdání
● relevantní osobní údaje, adresu bydli‰tû a zamûstnavatele
● seznam publikovan˘ch prací
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● kopii poslední úspû‰né studie nebo její ãásti
● poÏadovanou v˘‰i pﬁíspûvku (stipendia)
Pﬁihlá‰ky posuzuje rada NÚJH, podle potﬁeby i za úãasti Ïadatele.
Termín zaslání pﬁihlá‰ek je do 15. 4. 2008.
Pﬁihlá‰ky mohou Ïadatelé poslat po‰tou, faxem nebo doruãit
osobnû na adresu:
Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkov˘ch“
(Národohospodáﬁsk˘ ústav)
Vodiãkova 17, 110 00 Praha 1
BliÏ‰í informace podá PhDr. Dagmar R˘dlová, tajemnice Nadání
tel.: 224 948 752, 224 947 691
fax: 224 947 690
Internet: www.hlavkovanadace.cz

âinnost Národohospodáﬁského ústavu Josefa Hlávky
Správa Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch obnovila dne 24. ﬁíjna
1994 ãinnost Národohospodáﬁského ústavu Josefa Hlávky (NÚJH) jako
jednu z forem svého nadaãního pÛsobení. Posláním NÚJH je stimulovat
a podporovat samostatnou badatelskou ãinnost v oblasti ãeského národního hospodáﬁství a jeho v˘voje v kontextu ‰ir‰ích celospoleãensk˘ch souvislostí historick˘ch, legislativních, politick˘ch, kulturních, sociologick˘ch
a filozofick˘ch. NÚJH neprovádí vlastní vûdeck˘ v˘zkum, nepodporuje
v˘zkumy pro obchodní, církevní nebo politické úãely ãi poslání s nimi
související. V˘konn˘m orgánem Národohospodáﬁského ústavu Josefa
Hlávky je rada NÚJH, která rozhoduje o poskytování nadaãních pﬁíspûvkÛ
ve formû stipendií, na základû posouzení pﬁihlá‰ky ÏadatelÛ zpravidla jednou v roce. Pﬁi této pﬁíleÏitosti vyhla‰uje rada NÚJH veﬁejnou soutûÏ. Rada
NÚJH mÛÏe rovnûÏ rozhodnout, Ïe v pﬁípadech zvlá‰È pozoruhodn˘ch
a zdaﬁil˘ch studií se bude organizaãnû a finanãnû podílet na jejich publikování. Obhájené studie (nebo jejich nejzávaÏnûj‰í ãásti) jsou NÚJH vydávány v samostatné ﬁadû „Studie Národohospodáﬁského ústavu Josefa
Hlávky“. Rada NÚJH rozhoduje o pﬁijetí projektÛ samostatnû v rámci
zásad a rozpoãtu schválen˘ch správní radou Nadání.
Hlavní tematické zamûﬁení
Národohospodáﬁsk˘ ústav Josefa Hlávky povaÏuje za ústﬁední téma své
ãinnosti studium aspektÛ národního hospodáﬁství, jeÏ leÏely na srdci zakladateli Nadání Josefu Hlávkovi a které dosud neztratily svÛj v˘znam, a to
bez ohledu na míru pozornosti, jaká je jim vûnována oficiálními institucemi.V dne‰ní situaci jde o podporu studia ãeského národního hospodáﬁství v návaznosti na civilizaãní a kulturní potﬁeby a v˘zvy moderní
spoleãnosti v prostﬁedí ãeského státu, a to v jeho historick˘ch a sociálních
souvislostech. Národní zájmy, na nûÏ Josef Hlávka kladl dÛraz, nelze vyãlenit z dlouhodob˘ch historicko-ekonomick˘ch trendÛ v˘voje ãesk˘ch zemí
a z jejich evropsk˘ch a svûtov˘ch ekonomick˘ch souvislostí. Zvlá‰tní pozornost vûnuje rada NÚJH studiím, které pﬁekonávají hranice jednotliv˘ch
vûdních oborÛ a zamûﬁují se na místo jednotlivce ve spoleãnosti.
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Î I VOT
V H L ÁV KOV ¯ C H
KO L E J Í C H
VZPOMÍNKY NA

Jaroslav Kos

V roce 1904 vûnoval Josef Hlávka
Spolku studentÛ praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol budovu koleje
v Jen‰tejnské ulici ã. p. 1. Podle
nadaãní listiny zde mohou bydlet
s úplnou nebo ãásteãnou finanãní
podporou na ubytování sociálnû
potﬁební vynikající studenti. Dnes
je budova majetkem âeského vysokého uãení technického v Praze,
av‰ak kolej je nadále vyuÏívána
v souladu s odkazem Josefa Hlávky
a slouÏí zejména mlad˘m doktorandÛm a vûdeck˘m pracovníkÛm,
ale i studentÛm prezenãního studia
na praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kolách.
Podívejme se nyní, jak se na
Hlávkovû koleji Ïilo a Ïije, a srovnejme podmínky zdej‰ích rezidentÛ
po sedmdesáti letech. O své vzpomínky na útulné pokojíky a studovny umoÏÀující klidné vzdûlávání
v‰em potﬁebn˘m se s ãtenáﬁi
FORA podûlí prof. MUDr. Jaroslav
Kos, kter˘ zde strávil pﬁedváleãná
léta 1936–1939, a Mgr. Miroslav
Kudláãek, jemuÏ Hlávkova kolej na
Praze 2 poskytovala vítan˘ azyl
v letech 2001–2006.

FOTO:VLADIMÍR ·IGUT
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Pﬁedsevzetí a touha stát se uãitelem
a záliba v pﬁírodovûdn˘ch oborech na
gymnáziu mne vedly k rozhodnutí studovat medicínu za pﬁedpokladu, Ïe budu
pﬁijat do Hlávkov˘ch kolejí. Kritéria pro
pﬁijetí jsem splÀoval jak prospûchem, tak
chudobou – byl jsem devát˘m z deseti
dûtí chalupníka.
Oznámení o pﬁijetí do koleje jsem dostal
v záﬁí 1936 a hned se nastûhoval do
pokoje ã. 25 ve 2. poschodí pﬁímo naproti
schodi‰ti. M˘m spolubydlícím byl Mirek
Kovaﬁík z Ostravy, také medik prvního
roãníku.
Jaká Ïivotní v˘hra to pro mne byla, to si
dnes stûÏí nûkdo dovede pﬁedstavit. Pﬁi
nástupu jsem v kanceláﬁi koleje sloÏil
zálohu na jeden mûsíc ve v˘‰i 240 Kã
a zároveÀ podal Ïádost o stipendium.
ObdrÏel jsem je celé, ve v˘‰i 200 Kã
mûsíãnû, a tím mûl vystaráno na cel˘ rok,
ani jednou jsem nemusel nic doplácet.

V cenû 8 Kã dennû bylo zapoãítáno úplnû
v‰e: bydlení s otopem, osvûtlením a úklidem, stravování, praní prádla, v˘uka cizím
jazykÛm a ‰ermu, ve vy‰‰ích roãnících
gymnastiky v tûlov˘chovném zaﬁízení
Marathon v âerné ulici. Tím bylo o zaji‰tûní základních existenãních potﬁeb
postaráno. Zb˘valo jen plnit základní
podmínku a tou byl v˘born˘ prospûch.
Kolej tehdy pro nás v‰echny znamenala
sociální jistotu. Dobrá byla kaÏdodenní
strava ve spoleãné jídelnû, kde se od 11
do 13 hodin stﬁídalo na 250 kolejákÛ.
Obûdy rozná‰el vrátn˘ pan Mainer,
pozdûji pan Poledníãek, studené veãeﬁe
byly pro kaÏdého zvlá‰È zabalené v ko‰ích
u schÛdkÛ z jídelny. Bochník chleba jsme
fasovali jednou za ãtyﬁi dny. Obûdy
i veãeﬁe byly velmi vydatné. Veãeﬁe byly
podle pﬁedchozí objednávky masité nebo
mléãné – první v podobû ãtyﬁ párkÛ
nebo pûti vuﬁtÛ nebo salámÛ ãi pa‰tik

FOTO:TOMÁ· NOVOTN¯, MEDICAL TRIBUNE

V letech 1904–1939 Nadání podpoﬁilo celkem 3 500 chud˘ch studentÛ ubytováním zdarma v Hlávkovû koleji. Dnes zde bydlí 235 doktorandÛ, vûdeck˘ch pracovníkÛ a studentÛ.

Prof. MUDr. Jaroslav Kos na pﬁedání Ceny J. E.
Purkynû, kterou v ãervnu 2007 (v roce sv˘ch 90. narozenin) obdrÏel na zámku v Libochovicích od pﬁedsednictva âLS JEP.
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v odpovídajícím mnoÏství, k druh˘m patﬁil vÏdy litr mléka nebo kakaa s máslem
a s˘rem. Z veãeﬁe vÏdy kaÏdému zbylo na
svaãinu pro pﬁí‰tí den. ¤ada studentÛ,
kteﬁí se od stravování odhlásili, aby trochu u‰etﬁili, se vyÏivila s ostatními, neboÈ
káva byla kaÏdému volnû k dispozici,
stejnû tak polední polévka a pﬁíloha bez
masa.Veãeﬁi bylo moÏno koupit od tûch,
kteﬁí ji prodávali, za 1,50 Kã.
Vzájemn˘ vztah mezi kolejáky byl velmi
pûkn˘, zvlá‰È na stejném podlaÏí, bez
národnostních rozdílÛ mezi âechy
a Slováky. SouÏití s kolegy ze Slovenska se
v‰ak v˘raznû pokazilo roku 1939 vlivem
nepﬁátelské
hlinkovské
ideologie.
Interpelaãní knihy v ãítárnû, tzv. cancbuchy, se dennû plnily nenávistn˘mi v˘levy
vûãnû nespokojen˘ch SlovákÛ, kteﬁí nikdy
pﬁedtím v˘hrady nemûli.
V rámci studentské samosprávy existovala ﬁada referentÛ – stravovací, zdravotní, kulturní, sportovní atd. Kulturní
referent zaji‰Èoval kaÏdodenní pﬁísun
novin do ãítárny (redakce je zasílaly
zdarma), opatﬁoval slevenky a volné lístky
do divadel a na rÛzné kulturní podniky.
KaÏd˘ koleják mûl moÏnost nabídky vyuÏít. Díky tomu jsme mohli nav‰tívit vût‰inu divadelních her v Národním
i Stavovském divadle, jakoÏ i v divadlech
mûstsk˘ch a v ﬁadû dal‰ích (V+W,
v Divadle E. F. Buriana atd.). Obãas se
poﬁádaly kulturní veãery pﬁímo na koleji,
v prostorách jídelny. Namátkou vzpomínám na besedy se spisovateli Drdou,
Horou, Neumannem, Seifertem. Jednou
roãnû pak poﬁádala studentská samospráva zábavn˘ veãer s tancem.
Pokud jde o studium na koleji, mûli jsme
tam v‰ichni stejnû dobré podmínky.
KaÏd˘ si uvûdomoval, Ïe záleÏí hlavnû na
nûm a samozﬁejmû trochu na ‰tûstí, jestli
se v koleji udrÏí a bude se moci bezstarostnû vûnovat studiu, ãi jestli v pﬁípadû
studijního nezdaru bude muset kolej
opustit. Pﬁijetí do koleje bylo vÏdy jen na
pÛl roku, dal‰í pobyt byl vázán na studijní
v˘sledky.
Valná vût‰ina studentÛ v koleji byla orientována levicovû, coÏ se nijak zvlá‰È
neprojevovalo na koleji, zato ale v˘raznû
ve spolcích vysoko‰kolákÛ – právníkÛ,
medikÛ, inÏen˘rÛ atd. Zﬁetelnû to vystou-
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pilo do popﬁedí hlavnû po na‰í okupaci
15. bﬁezna 1939 a pak 28. ﬁíjna, kdy byl
postﬁelen ná‰ spoluÏák Jan Opletal,
kolega medik z roãníku a rezident
Hlávkovy koleje, kter˘ posléze zemﬁel.
Na podzim roku 1939 se projevila okupace znaãn˘m zásahem do stravovacích
moÏností v koleji. Místo opulentních studen˘ch veãeﬁí se podávaly veãeﬁe teplé,
ménû nákladné, s ohledem na omezené
moÏnosti nákupu masa i ﬁady dal‰ích
potravin. Asi v polovinû ﬁíjna jsem sedûl
pﬁi veãeﬁi proti Opletalovi u dlouhého
stolu blízko jídelního v˘tahu; k veãeﬁi se
podávala hrachová ka‰e s kyselou okurkou.Vût‰ina kolegÛ po spatﬁení pﬁedloÏeného menu ke stolu ani nezasedla
a s poznámkou „tohle jim pﬁeci jíst
nebudu a budu si stûÏovat“ jídelnu opustila. Opletal v sobû potlaãoval vztek, aÏ
koneãnû vybuchl: Mizerové, za chvíli
byste to moÏná Ïrali, a nebudete to mít!
Kdyby byl tehdy vûdûl, jak prorocká slova
vyﬁkl!
Veãer 28. ﬁíjna 1939, kolem osmé hodiny
veãerní, telefonovali z chirurgické kliniky
profesora Jiráska, Ïe tam pﬁivezli kolegu
Opletala se stﬁelnou ranou do bﬁicha.
Zpráva se bleskem rozletûla po koleji
a v hlouãcích po chodbách se debatovalo,
co bude dál. Opletal bojoval stateãnû, ale
11. listopadu pﬁed polednem svému zranûní podlehl.
Dal‰í v˘voj událostí je dobﬁe znám a byl
mnohokrát literárnû zpracován. Po
Janovû pohﬁbu ve stﬁedu 15. listopadu
do‰lo ke studentsk˘m demonstracím, po
pÛlnoci ze 16. na 17. listopad byly esesáky
pﬁepadeny koleje Hlávkova, ·vehlova,
Letenská a Masarykova. Studenti byli svezeni do jízdárny kasáren v Ruzyni a odtud
v noci ze soboty na nedûli odvezeni do
koncentraãního tábora SachsenhausenOranienburg.V‰echno dopodrobna vylíãil
ve své knize Sám neprojde‰ koleják Jiﬁí
Koukolík. Mû tu noc zachránila náhoda –
kdyÏ jsem se v podveãer, uÏ za tmy, vracel do koleje, spustil se prudk˘ liják, pﬁed
nímÏ jsem utekl do budovy porodnice,
která byla nablízku, a zÛstal jsem tam do
rána. Ráno jsme se dozvûdûli, co se v noci
v kolejích dûlo – brzy jsem poznal, od
ãeho mû porodnice zachránila.
Závûrem bych rád zdÛraznil, Ïe dobro-

diní, kterého se mi v mládí dostalo pﬁijetím do Hlávkov˘ch kolejí a moÏností v ní
v klidu, bezpeãí a existenãních starostí
studovat, nemohu nikdy zapomenout.
Velmi tûÏce jsem nesl to, Ïe v 90. letech
20. století kolej neslouÏila tomu úãelu,
pro kter˘ ji ‰lechetn˘ mecená‰, architekt
a stavitel Josef Hlávka pﬁed sto lety
postavil. Nedovedu si pﬁedstavit, co by
tomu Hlávka ﬁekl, kdyby se zastavil pﬁed
svou kolejí a ãetl na ní nápis Hotel
Hlávkova kolej. A vedle toho Noãní bar.
KdyÏ jsem pﬁed lety tuto zmûnu poprvé
spatﬁil, byl jsem blízek kolapsu a nedokázal pochopit, Ïe se mohl v na‰í svobodné
republice vyskytnout nûkdo, kdo takov˘m zpÛsobem zneuctil a po‰lapal
Hlávkovu dedikaci a závûÈ.

Poznámka: Rozsáhlej‰í verze tohoto
textu vy‰la roku 1996 ve Sborníku vzpomínek b˘val˘ch studentÛ Hlávkovy
koleje, kter˘ vydalo Nadání Josefa, Marie
a ZdeÀky Hlávkov˘ch v Praze.
Redakce dûkuje panu MUDr. Stanislavu
Kosovi, CSc., synu prof. Jaroslava Kose
a pﬁedsedovi âeské pneumologické a ftizeologické spoleãnosti âLS JEP, za
pomoc v procesu publikace.

Prof. MUDr. Jaroslav
Kos

Autor ãlánku se po své promoci na Lékaﬁské
fakultû UK r. 1946 stal vedoucím anatomického
ústavu na novû zaloÏené LF UK v Plzni, r. 1952
byl jmenován docentem a r. 1959 profesorem.Ve
funkci pﬁednosty ústavu a vedoucího katedry
pÛsobil do r. 1983, poté pﬁedná‰el a bádal na
mnoha jin˘ch institucích.
Specializoval se na zmûny krevních kapilár za
rÛzn˘ch patologick˘ch stavÛ (v˘sledky jeho
v˘zkumÛ se uÏívají pro vãasnou diagnostiku prekancerózních zmûn sliznic) a meniskoidy meziobratlov˘ch kloubÛ jako jednu z pﬁíãin blokád
páteﬁe. Publikoval pﬁes stovku prací v domácím i
zahraniãním odborném tisku, je spoluautorem
uãebnic Soustavná anatomie ãlovûka a Pﬁehled
topografické anatomie a autorem Anatomie ãlovûka pro v˘tvarníky. Je nositelem Ceny J. E.
Purkynû – nejvy‰‰ího ocenûní âeské lékaﬁské spoleãnosti – a ﬁady dal‰ích prestiÏních ocenûní.
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H L ÁV KOVA KO L E J J A KO

V ¯ B O R N Á · KO L A Î I VOTA
Miroslav Kudláãek

Îivot s handicapem
Klíãová informace, která bude rámovat
celé dal‰í vyprávûní, zde je‰tû nezaznûla.
Jsem tûÏce tûlesnû postiÏen˘. Moje diagnóza zní: dyskinetická (athetoidní) forma
dûtské mozkové obrny. Jak se taková diagnóza projevuje? Pﬁedev‰ím vysok˘m
poãtem tzv. nepotlaãiteln˘ch pohybÛ, coÏ
je pﬁíãinou poruchy hrubé i jemné motoriky, a vzhledem k tomu, Ïe je postiÏeno
i obliãejové svalstvo, je obtíÏná srozumitelnost ﬁeãi.
âinnosti, které byly m˘m postiÏením nej-

FOTO:VLADIMÍR ·IGUT

Cílem mého pﬁíspûvku je zamyslet se –
skrze vlastní pﬁíbûh – nad úlohou mecená‰ství na poãátku na‰eho století a tak
naãrtnout propojení mezi posláním
z doby prvních ãtyﬁiceti let století minulého se souãasností. AÈ uÏ si myslíme
o dne‰ní dobû cokoli (‰patného), dovolím
si tvrdit, Ïe dne‰ním problémem vysoko‰kolákÛ není chudoba v tom smyslu,
v nûmÏ dr. Josef Hlávka zakládal svoje
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch (dále jen Nadace). To mimo
jiné dokládá i soubor podmínek, které
musí pﬁípadn˘ dne‰ní stipendista splÀovat
– nemít byt v Praze a nepodnikat.
Chci tedy ukázat, v jakém ohledu pomohla Nadace mnû a co jsem si z bezmála
pûtiletého bydlení na Hlávkovû koleji
odnesl do Ïivota.
MÛj první kontakt s Nadací se uskuteãnil
na podzim roku 2000, kdy mi poskytla
10 000 Kã na zakoupení poãítaãe, kter˘
jsem pouÏíval na koleji UK Arno‰ta
z Pardubic. Pﬁi administraci daru mi
tajemnice Nadace dr. Dagmar R˘dlová
sdûlila, Ïe Nadace také poskytuje ubytování na vlastní koleji, ãímÏ mne implicite
vybídla, abych si podal Ïádost, coÏ jsem
uãinil, a tak jsem se na konci záﬁí 2001 stal
stipendistou Hlávkovy koleje. Tehdy jsem
nastupoval do tﬁetího roãníku magisterského studia.

„Koleják“ Miroslav Kudláãek pﬁed pamûtními deskami a Hlávkovou bustou ve foyer koleje.

více komplikovány, spoãívaly pﬁedev‰ím
v manipulaci s nápoji a „velké“ osobní
hygienû. S pﬁípravou nápojÛ mi vÏdy
pomáhal kolega, kter˘ se mnou bydlel.
Postupem ãasu se právû tato ãinnost stala
rutinní záleÏitostí, coÏ bylo pﬁíjemné, ale
pﬁi pﬁestûhování na Hlávkovu kolej mi
právû zmínûná rutina „vystavila úãet“.
Prvních pût let studia sociologie na FSV
UK jsem bydlel na „Arno‰tárnû“. Nejprve

na ãtyﬁlÛÏkovém pokoji, kde jsem bydlel
první dva roky studia, a pak jsem se pﬁestûhoval na pokoj dvoulÛÏkov˘. Tehdy
jsem si vÏdy nûkoho na‰el, a kdyÏ se dan˘
kolega uvolil mi pomáhat, dostal kolej
i v pﬁípadû, Ïe by na ni jinak právo nemûl.
Rok 2001 a zaãátek podzimu obzvlá‰È
patﬁil zﬁejmû k nejtûÏ‰ím obdobím v mém
Ïivotû. Dvojnásobné úmrtí v rodinû, bezv˘chodná situace pﬁi psaní diplomové
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Miroslav Kudláãek v krásné (nejen na studentské
pomûry) koupelnû svého nûkdej‰ího pokoje na
Hlávkovû koleji.

práce a zpﬁetrhání témûﬁ v‰ech pﬁátelsk˘ch vazeb.To v‰e zpÛsobilo, Ïe jsem byl
v hluboké depresi, kterou jsem „léãil“
alkoholem. KdyÏ mne tatínek ubytoval
a ode‰el, mûl jsem pocit, Ïe na mne cel˘
pokoj spadne.
Ale souãasnû jsem vnitﬁnû vûdûl, Ïe to byl
krok správn˘m smûrem. Bylo to, jako
bych se podíval do studny a nûkde v hlubinû zahlédl temné modré svûtlo.
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Pomocná ruka Hlávkovy koleje
Musel jsem se nauãit zvládat vûci, které za
mne více nebo ménû automaticky dûlal
mÛj spolubydlící na pﬁede‰lé koleji.
Vzhledem k tomu, Ïe nejsem s to obsluhovat varnou konvici, musel jsem se nauãit ovládat kávovar a pouÏívat jej jako
nástroj k vaﬁení zejména ãaje.To jsem asi
bûhem jednoho t˘dne zvládl. Ponûkud
obtíÏnûj‰í byla má osobní hygiena. Na
buÀkovém pokoji 1+1 bylo záhy zﬁejmé,
Ïe nejsem schopen se do sprchovací
kabiny vÛbec dostat, a tak jsem dostal
v podstatû garsonku. Ani zde nebyla
kabina úplnû bez problémÛ, ale po men‰ích stavebních úpravách jsem nabyl jistoty, Ïe tohle mohu zvládnout. Tenkrát
jsem to v‰ak bral také jako v˘zvu, které
jsem se nechtûl vzdát.
Ubûhly bezmála dva roky, bûhem nichÏ
jsem odpromoval s „ãerven˘m“ diplomem a byl pﬁijat do doktorského studia.
Je to v‰ak období, na které nevzpomínám
rád. Pﬁesto je pravda, Ïe uÏ v této dobû
jsem se nauãil Ïít dost samostatnû.
PrÛlom pﬁi‰el, kdyÏ jsem na‰el lék, kter˘
mû zbavil depresí, a kdyÏ jsem vymyslel
pro mne zvládnutelné téma disertaãní
práce.
Moje pﬁedstava o dal‰ím Ïivotû byla
taková, jaká se ode mne oãekávala.
Prodám zdûdûn˘ rodinn˘ domek a pﬁestûhuji se do Prahy.
Na poãátku roku 2004 jsem si podal
Ïádost o stipendium do Mnichova (LMU),
které bylo vyhovûno, a tak jsem na jaﬁe
roku 2005 odjel na semestr do
Nûmecka. MÛj první dojem byl fascinující.
Podmínky na koleji v Mnichovû byly
z devadesáti pûti procent totoÏné s tûmi,
které jsem mûl na Hlávkovû koleji. Navíc
mi odpadlo kaÏdot˘denní dojíÏdûní
domÛ do Chrudimi, coÏ byla velká
úleva. Dvakrát do mûsíce pﬁi‰ly studentky z rektorátu, aby mi vypraly
prádlo, uklidily podlahu a pomohly
s vût‰ím nákupem. Byla to úÏasná
snesitelnost bytí.
Potom jsem trochu náhodou
zjistil, Ïe od ﬁíjna nebudu mít
jiÏ nárok na Hlávkovu kolej.
Trochu mne to zaskoãilo,
ale také mne to donutilo dát sv˘m pﬁedsta-

vám o budoucím Ïivotû jasnûj‰í obrys.
Najednou se mi nechtûlo prodávat
domek po rodiãích a stûhovat se do
Prahy. I proto, Ïe v Chrudimi jsem mûl
a mám absolutní pohodlí, které bych si
v Praze musel pracnû vytvoﬁit. Najednou
mi to bylo jasné. DokáÏi-li Ïít samostatnû
v Praze i v Mnichovû, není nemoÏné,
abych to zvládl i doma v Chrudimi.
Nechtûl jsem v‰ak bydlet s tatínkem, tak
jsem jej po vzájemné domluvû odstûhoval
na „letní byt“ do Seãe. KoneckoncÛ, on si
na období dÛchodu pﬁál pﬁesnû toto.
Dnes tedy Ïiji sám, pracuji na disertaci,
zaãínám docházet do stacionáﬁe pro
kombinovanû postiÏené mladé lidi a mám
pocit, Ïe jsem blízko toho, co bych chtûl
dûlat.
Ale zapomnûli jsme na temné modré
svûtlo v hlubinách. Ztratilo se? Zhaslo?
Ne! Je se mnou a svítí mi – nikoli záﬁí!!! –
na kaÏd˘ krok. Je‰tû jednoho poznání
jsem nabyl. Nûkteﬁí lidé mi ﬁíkali a ﬁíkají,
Ïe jsem bojovník. Ale kdo cel˘ Ïivot
bojuje, z toho se stane Ïoldák!
Hlávkova kolej mi prostﬁednictvím
Nadace poskytla v˘bornou ‰kolu Ïivota,
kde jsem se mimo jiné nauãil Ïít sám se
sebou. ZároveÀ byla pro mne dobrou
„pﬁestupní stanicí“ na cestách k samostatnosti.
Jaká je tedy – v mém pohledu – jedna
z dÛleÏit˘ch rolí Nadace v dne‰ní dobû?
Nabízí nadstandardní ubytování pro studenty v centru Prahy, kteﬁí dávají pﬁednost spí‰e komornímu zpÛsobu bydlení
na koleji a chtûjí se soustﬁedit na úspû‰né
a brzké zakonãení doktorského studia.

Mgr. Miroslav Kudláãek

Autor ãlánku vystudoval sociologii na FSV UK, kde
nyní dokonãuje doktorské studium. Hlásí se k tzv.
sociálnímu konstruktivismu a narativnímu
v˘zkumu.V disertaãní práci ﬁe‰í problém rozpoznávání vlastního postiÏení u lidí s dûtskou mozkovou obrnou. Byl ãlenem Akademického senátu
FSV UK a posléze AS UK, na Hlávkovû koleji bydlel v letech 2001–2006. Dnes dochází do stacionáﬁe pro kombinovanû postiÏené lidi v Chrudimi,
kde se podílí na metodickém vedení.
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A N K E TA
Hlávkova nadace udûluje kaÏdoroãnû ãtyﬁi desítky Cen Josefa Hlávky studentÛm praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol, brnûnské techniky a mlad˘m vûdcÛm z AV âR. Zeptali jsme se nûkolika loÀsk˘ch laureátÛ Ceny a drÏitelÛ Hlávkov˘ch
cestovních stipendií, jak na to a co za to.

Získal jsem cestovní stipendium k projektu Aktivní úãast na Svûtovém kongresu
o psychologii a spiritualitû konanému
v Dillí 5.–8. ledna 2008. S kolegou
Michalem Horákem jsme prezentovali
v âechách rozvíjenou psychoterapeutickou metodu – satiterapii. To je vlastnû
léãba prostﬁednictvím v‰ímání si skuteãnû
probíhajících procesÛ proÏívání, které existují mimo dosah slov. Na prezentaci pﬁíspûvku Utilizing Abhidhamma principles in
psychotherapy nám byl vyhrazen velkorys˘ ãasov˘ prostor 50 minut. Oba jsme
doktorandy UK; já na katedﬁe psychologie
FF, Michal na 1. LF. Kromû Hlávkovy nadace
podpoﬁila na‰i cestu nadace Milující oãi.
O podporu jsem Ïádal standardnû. Na
internetu jsem se inspiroval jak napsat
„úspû‰nou Ïádost“. DÛleÏitou souãástí
Ïádosti byly pﬁesvûdãivé doporuãující
dopisy od m˘ch vyuãujících vãetnû
vedoucí katedry.
V souãasné dobû pracuji na projektu
disertaãní práce VyuÏití v‰ímavosti v psychoterapii klientÛ s psychotick˘mi symptomy (projekt je vyvû‰en na internetové
adrese www.jan-benda.com).Tématu vyuÏití principÛ Abhidhammy (meditativní
psychoterapie a psychohygiena mající
koﬁeny v buddhismu) v psychoterapii
bych se rád vûnoval i po skonãení doktorandského studia, moÏná i na akademické
pÛdû nûkteré z na‰ich ãi zahraniãních univerzit.To je v‰ak zatím je‰tû daleko.
Anna Hamplová,
vûdkynû zab˘vající se
analytickou chemií,
PﬁF UK
Hlávkova cena není vázaná na konkrétní
projekt, je urãena „pro talentované studenty v bakaláﬁském, magisterském nebo

doktorském studiu, kteﬁí prokázali v˘jimeãné schopnosti a tvÛrãí my‰lení ve
svém oboru“. Já osobnû se v rámci studia
analytické chemie zab˘vám separaãními
metodami, konkrétnû kapalinovou chromatografií. Právû pomocí této metody se
mi podaﬁilo od sebe oddûlit látky zatím
neoddûlitelné, coÏ jsem prezentovala na
dvou vûdeck˘ch konferencích.
Hlávkova cena sama o sobû je velice prestiÏní ocenûní, nejv˘znamnûj‰í, jaké jsem
zatím získala. Navrhl mû na ni mÛj ‰kolitel,
docent Coufal. Hmotn˘m benefitem je
pak velice pﬁíjemná odmûna 20 000
korun.
Momentálnû jsem postgraduální studentka na Katedﬁe analytické chemie PﬁF
UK, takÏe ve vûdû je‰tû alespoÀ tﬁi roky
zÛstanu. Co bude dál, zatím nevím, ale
svoje místo vidím spí‰e na akademické
pÛdû neÏ v prÛmyslu nebo komerãní analytice. To, co mû neláká ani trochu, je
práce dealera chemick˘ch látek.
Pokraãuji v ﬁe‰ení problematiky, kterou
jsem ﬁe‰ila bûhem magisterského studia,
a tou je separace derivátÛ cyklenu.
¤eãeno lidskou ﬁeãí, jsem takové „analyticko-separaãní“ zrníãko v t˘mu zab˘vajícím se v˘vojem nov˘ch kontrastních
látek pro magnetickou rezonanci
(MRI).
Tereza Nekováﬁová,
neurobioloÏka z AV âR

Cenu Josefa Hlávky jsem získala za svou
publikaãní ãinnost bûhem postgraduálního studia na 2. LF UK. S cenou je
spojen benefit ve formû finanãní odmûny,
ale mnohem dÛleÏitûj‰í je pro mû prestiÏ
a tradice tohoto ocenûní. Pro cenu mû
navrhla má fakulta a o jejím získání mû
informoval mÛj ‰kolitel dr. Jan Bure‰.
ZÛstávám ve vûdû a ráda bych se co nejdéle vûnovala oboru, ve kterém jsem pra-

covala bûhem postgraduálního studia.
Pracuji nyní v Laboratoﬁi neurobiologie pamûti a v˘poãetních neurovûd
ve Fyziologickém ústavu AV âR.
Zab˘vám se prostorovou kognicí –
zpÛsobem, jak˘m zvíﬁata reprezentují
a ukládají v centrální nervové soustavû
informace o prostoru, ve kterém se pohybují. Obzvlá‰È mû zajímají sloÏitûj‰í kognitivní úlohy, ve kter˘ch musí zvíﬁe prokázat
urãitou míru abstrakce. V souãasné dobû
ﬁe‰íme s kolegyní dr. Evou Landovou
z Pﬁírodovûdné fakulty UK projekt
(v rámci juniorského grantu GA AV),
kter˘ se t˘ká v˘zkumu prostorové kognice u ptákÛ. ProtoÏe pﬁedtím jsme jako
standardní model pro v˘zkum pouÏívaly
savce (potkany, opice), mohly by nám tyto
experimenty umoÏnit srovnávat kognitivní funkce (a pﬁípadnû mozkové struktury, které je podmiÀují) u ptákÛ a savcÛ.
Ota Pavlíãek,
historik my‰lení
z HTF UK
Cenu Josefa Hlávky pro rok 2007
jsem získal pﬁedev‰ím ze svou magisterskou práci, která se t˘kala latinsk˘ch
filosofick˘ch
kvestií
mistra
Jeron˘ma PraÏského, jejich obsahu
a jejich role v husitském my‰lení. V práci
se mi podaﬁilo uãinit urãité nové objevy
ohlednû tohoto v˘znamného praÏského
mistra a pﬁítele Jana Husa. V tomto
ohledu za mnohé vdûãím svému ‰koliteli,
doc. PhDr. Vilému Heroldovi, CSc., kter˘
byl ochotn˘ vûnovat svÛj ãas mé práci
a pomohl mi pﬁi jejím prom˘‰lení mnoÏstvím cenn˘ch rad. Svou roli sehrála
i ochota dal‰ích pracovníkÛ Filosofického
ústavu AV âR, zejména z Oddûlení pro
dûjiny star‰í ãeské a evropské filosofie.
Pokud je mi známo, návrh na Cenu Josefa
Hlávky byl podloÏen také dal‰ími aktivitami, jako bylo podílení se na poﬁádání

FOTO NA TÉTO STRANù: ARCHIV DOTÁZAN¯CH

Jan Benda,
psycholog a psychoterapeut z FF UK
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mezinárodní konference The Bohemian
Reformation and Religious Practice, organizace nûkolika pﬁedná‰ek zahraniãních
odborníkÛ ve spolupráci s fakultou nebo
úãast na konferencích.
Cena Josefa Hlávky je myslím jedním
z nejlep‰ích ocenûní závûreãné práce studenta. Pro mû osobnû je velmi v˘znamná,
neboÈ je to signál, Ïe jsem se vydal smûrem, kter˘m mohu i nadále pokraãovat.
Îe patﬁím mezi ocenûné, jsem se dozvûdûl aÏ díky dopisu od dr. R˘dlové
z Nadace Hlávkov˘ch. Pokud vím, jako
první mû na cenu navrhl oponent mé
magisterské práce, prof. Jan B. Lá‰ek, za
coÏ bych mu na tomto místû rád podûkoval. Mé vlastní úsilí o cenu se projevovalo
prací na samotném projektu, ov‰em bez
konkrétní pﬁedstavy o tom, Ïe bych tuto
cenu mohl získat.
Rád bych zÛstal ve vûdû a i nadále se
vûnoval problematice ãeského stﬁedovûkého my‰lení v evropském kontextu. Pokraãuji tedy ve své práci nad
Jeron˘mem PraÏsk˘m a jeho kvestiemi
v doktorském studijním programu na
Husitské teologické fakultû UK.
Tomá‰ W. Pavlíãek,
historik z FF UK

Studoval jsem pﬁedloni dva semestry historii ve Vídni. Nejprve v archivech a knihovnách v rámci badatelského pobytu od
rakousko-ãeského Aktionu, potom v rámci
Erasmu pﬁímo na univerzitû. Probíral jsem
otázku nového ‰lechtictví. ·lo o nobilitace
âechÛ, kteﬁí byli v 2. polovinû 19. století
pov˘‰eni do ‰lechtického stavu. ZároveÀ
jsem tehdy dokonãoval bakaláﬁskou práci
o korespondenci s Josefem Hlávkou.
Jeho nadace mi formou cestovního stipendia umoÏnila dohledávat potﬁebné
dopisy a konzultovat práci v Praze.
O moÏnosti poÏádat Nadání Josefa, Marie
a ZdeÀky Hlávkov˘ch mi ﬁekl kolega na
koleji. Je‰tû jsem stihl poslat jim Ïádost
a vy‰el mi vstﬁíc mÛj profesor, kdyÏ mimo
rámec sv˘ch povinností o letních prázdninách napsal potﬁebné doporuãení.
Chtûl bych dál bádat, psát a pokraãovat
v doktorandském studiu a hledat své
uplatnûní ve vûdecké i pedagogické
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oblasti. Na FF UK u dr. Lubo‰e Velka pí‰u
diplomovou práci o âe‰ích, kteﬁí byli za
zásluhy jmenováni rakousk˘m císaﬁem do
panské snûmovny ﬁí‰ské rady v letech
1879–1918. Kladu si hlavnû otázku, co
takové ocenûní a „pozvání do vysoké politiky“ pro dotyãné znamenalo.
Lenka Stﬁeláková,
Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová v Praze
Hlávkovu cenu jsem pﬁevzala dne 16. 11.
2006 a musím pﬁedev‰ím ﬁíci, Ïe ono
srdeãné odpoledne, které mûlo delikátnû
gradovan˘, takﬁka bun~uelovsk˘ prÛbûh,
v˘znamnû pﬁispûlo k mému rozhodnutí
pokraãovat ve studiu. Podobnû jako chemik Ivan ¤ehoﬁ z PﬁF UK (mÛj nezapomenuteln˘ spoleãník na cestû do LuÏan
u Pﬁe‰tic na slavnostní pﬁedání cen)
a nûkolik dal‰ích studentÛ, resp. absolventÛ, s nimiÏ jsem mûla pﬁíleÏitost si promluvit, jsem ocenûní obdrÏela za svoji
absolventskou práci. Moji kolegové se
o Hlávkovû cenû vût‰inou dozvûdûli od
star‰ích spoluÏákÛ a ucházeli se o ni prostﬁednictvím Ïádosti na dûkanátû. Já
o Hlávkovû cenû nevûdûla, dûkanát ale
vûdûl o mnû. Tehdej‰í dûkan FHS UK,
prof. Jan Sokol, mi totiÏ práci oponoval
a podle v‰eho na nûj, jak se ﬁíká, „udûlala
dojem“. Text o my‰lení radikální geometrické abstrakce jsem se pokusila
formulovat v souladu se sv˘m pﬁesvûdãením, Ïe akademická práce by – pﬁi zachování v‰ech formálních náleÏitostí – mûla
b˘t schopna pokoﬁit tajemnû inherentní
tendence k suchopárnosti. Nazvala jsem ji
Abstrakce pﬁistiÏená pﬁi ãinu a odevzdala
ve dvou povinn˘ch, leã ne zcela identick˘ch
exempláﬁích (o ãemÏ v‰ak tehdy pravdûpodobnû vûdûl pouze mÛj vedoucí práce,
Mgr. Ale‰ Svoboda, kter˘ pro mne vÏdy
míval více neÏ intuitivní pochopení).Takov˘
postup má jisté limity, zejména v humanitních oborech je ov‰em tﬁeba „dané“ meze
testovat, aby se tyto pﬁestaly pokou‰et
vûdû pﬁiblíÏit smutnou sebe-deformací
slovníkem a kritérii vûdních disciplín a stanuly jako její svéprávn˘ a sebevûdom˘
partner v dialogu, jenÏ je nevyhnuteln˘.
V souãasné dobû studuji Dûjiny a teorii
designu a nov˘ch médií na V·UP v Praze.

Jan Svitálek,
Institut tropÛ a subtropÛ
na âeské zemûdûlské
univerzitû v Praze
(ITS, âZU)
S kolegyní Pavlou Vymyslickou jsme
obdrÏeli od Hlávkovy nadace pﬁíspûvek na
uhrazení cestovních v˘loh do národního parku Nech Sar v Etiopii, kter˘
byl tou dobou spravován belgickou NGO
(non-governmental organization) African
Parks Foundation (APF). ITS s touto organizací jiÏ dﬁíve spolupracoval v Senegalu.
Nech Sar se v souãasnosti pot˘ká zvlá‰tû
s tlaky okolního obyvatelstva na své
nevelké území, a to vãetnû vzácn˘ch
savan, které jsou mj. útoãi‰tûm vysoce
ohroÏené antilopy buvolce Swayneho.
Zkoumali jsme buvolce a stav savany, na
které jich zÛstalo posledních 35 kusÛ
vedle 3 000 kusÛ dobytka.
Vût‰inu nákladÛ jsme hradili z vlastních
zdrojÛ. Podporu jsme získali od APF a ITS
a ãást nákladÛ na leteckou pﬁepravu, které
ãiní nemalou poloÏku v na‰em rozpoãtu,
nám pomohla uhradit Hlávkova nadace.
Potû‰il mne pﬁístup jejích zastupitelÛ,
kter˘ nám nejen pomohl dostat pﬁíspûvek, ale zároveÀ ve mnû budil pocit, Ïe
jsem na místû, kde se uÏ dlouhou dobu
pomáhá mlad˘m lidem na cestû za vûdou.
O pﬁíspûvek jsem Ïádal písemnû, podle
pokynÛ nadace. K Ïádosti bylo tﬁeba pﬁiloÏit Popis plánované vûdecké ãinnosti,
Îivotopis, âestné prohlá‰ení o sociální
situaci a doporuãení vedoucího katedry.
Rád bych dál pracoval ve svém oboru,
kter˘ ov‰em není primárnû vûdní. Na ITS
studuji magistersk˘ obor Trvale udrÏiteln˘ rozvoj venkova v tropech a subtropech, jehoÏ náplní je hlavnû ãinnost
spojená s rozvojovou spoluprací. UvaÏuji
o doktorském studiu, pﬁi kterém bych
mohl pokraãovat v terénní práci v Africe.
Teì se v‰ak vûnuji pﬁeváÏnû je‰tû
v˘zkumu z Nech Saru, tedy hodnocení
dat a zpracování vzorkÛ, a pﬁípravû diplomové práce. Dále bych se rád podílel na
ãinnostech v Senegalu, kde se ná‰ IST
vûnuje ochranû antilopy Derbyho a práci
s místními komunitami v okolí chránûn˘ch území.
Autor: redakce
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B¯T MECENÁ·EM…
Antonie DoleÏalová
Co kdyÏ celá lidská spoleãnost drÏí pohromadû jen díky tomu, Ïe mezi námi Ïijí lidé, kteﬁí jsou schopni morálního
jednání? Co kdyÏ ná‰ svût drÏí pohromadû jenom díky tomu, Ïe tito morálnû jednající jedinci jsou také obdaﬁeni
kombinací kritického rozumu, tvoﬁivosti, intuice a empatie? I takovou provokující úvahu mÛÏe vyvolat zdánlivû
jednoduchá otázka, co to znamená b˘t mecená‰em.
ten, kdo má rád lidi. V‰imnûme si, Ïe
soud „to je dobré“ v‰ak nevzniká u tûch,
jimÏ se dobro prokazuje, ale u tûch, kdo
ho prokazují. Jak zjistíme, Ïe je skutek
dobr˘? Neexistuje pﬁirozen˘ vztah mezi
skutky urãitého druhu a dobrem – pﬁi
pﬁem˘‰lení o filantropii se neobejdeme bez pojmu altruismus.
V˘kladové slovníky
jsou plné definic jak
altruismu, tak filantropie. Pro altruismus se málokdy
pouÏívá
adekvátní
ãesk˘ pﬁeklad, i kdyÏ
lidumilnost jako láska
k bliÏnímu by mohla
obstát; ãastûji v‰ak sly‰íme o nesobeckosti.
Jako etick˘ a filosofick˘ pojem ho uvedl
do Ïivota francouzsk˘
sociolog
Auguste Comte
jako v˘raz pro
smûr jednání,
cítûní a my‰lení,
jehoÏ pﬁedmûtem je prospûch jiného
individua
neÏ jednajícího.

Nejãastûji je altruismus definován jako
mravní princip vyjadﬁující v protikladu
k egoismu schopnost nezi‰tnû obûtovat
vlastní zájem ve prospûch zájmu druhého
ãlovûka. Pojetí altruismu jako nesobeckého jednání má ale váÏné trhliny. Nositel
Nobelovy za ekonomii Amartya Sen
napsal: „JestliÏe se vám z pﬁedstavy cizího
utrpení dûlá ‰patnû, jedná se o pﬁípad
soucitu… Mohli bychom ﬁíct, Ïe projevy
soucitu jsou v jednom dÛleÏitém ohledu
egoistické, neboÈ pokud ãlovûka tû‰í
potû‰ení jin˘ch a bolí ho jejich bolest,
mÛÏe úsilí o vlastní prospûch vést k soucitnému jednání.“ A podobnû filozof
Thomas Hobbes: „Trpûl jsem a uvaÏoval
o zoufalém postavení toho starce.
AlmuÏna, kterou jsem mu daroval a jeÏ
mu snad bude ku prospûchu, pomohla
i mnû od chmurn˘ch my‰lenek.“ âím více
se mÛÏeme vcítit do utrpení druh˘ch, tím
sobeãtûji se chováme, kdyÏ se snaÏíme
jim v jejich utrpení pomáhat. TakÏe je za
v‰ím jen sebezájem?
AÈ uÏ totiÏ vysvûtlujeme altruismus skrze
aristotelskou ctnost, kﬁesÈanskou lásku
k bliÏnímu nebo sobeck˘ gen, jsme konfrontováni s otázkou, jakou roli sehrává
v tomto procesu ná‰ vlastní sebezájem.
A ten je buì tak ‰irok˘, Ïe zahrne
i ostatní, nebo se podﬁídí vy‰‰ímu cíli, jenÏ
jej pﬁesahuje, pﬁípadnû je stanoven jako
pﬁekonávání spravedlnosti – dávat víc, neÏ
jsme povinni.Altruismus tkví v milosrdenství, nikoli ve spravedlnosti.
Filantropie je zﬁejm˘ projev altruismu,
kter˘ má siln˘ sklon k institucionalizaci.
Mezi filantropií, mecená‰stvím, charitou ãi
Socha Josefa Hlávky na nádvoﬁí Hlávkov˘ch domÛ
mezi Vodiãkovou a Jungmannovou ulicí v Praze je
dílem Josefa Maﬁatky z roku 1914. Maﬁatka byl
Hlávkou jakoÏto chud˘ student podporován a socha
je tak projevem vdûãnosti.

FOTO:VLADIMÍR ·IGUT

Mecená‰, filantrop, altruista
Mecená‰ je pûkné ãeské slovo, které se
dnes témûﬁ vytratilo z na‰í ﬁeãi, aby bylo
nahrazeno slovem „lépe“ znûjícím – filantrop. Ale i filantrop je jen slovo, a stejnû
tak filantropie; slovo prázdné, jeÏ naplÀují
obsahem jednotliví lidé a jejich ãiny.
Filantropie v pﬁekladu znamená
lásku k lidem, ale ãasto se zamûÀuje za charitu, tedy dobroãinnost, konání dobr˘ch
skutkÛ. Pﬁedpokládá se,
Ïe dobré skutky koná
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Zlat˘ vûk filantropie?
Îijeme v dobû, kdy nejdÛleÏitûj‰í místo
mezi v‰emi formami kapitálu patﬁí sociálnímu a lidskému kapitálu. V konkurenãním prostﬁedí 21. století spolu
podnikatelé soutûÏí i o vût‰í sociální
a politickou prestiÏ. Mají tyto snahy nûco
spoleãného s filantropií a altruismem?
Dne‰ní vnímání filantropie je velmi ãasto
spojeno

s firemní filantropií – i díky ní dnes zaÏíváme „zlat˘ vûk filantropie“: bohatí podnikatelé financují zdravotní a vzdûlávací
projekty, sponzorují umûní, pÛsobí
v sociální oblasti, chrání Ïivotní prostﬁedí, podporují ekonomické reformy.
Zdá se, Ïe pouÏívají svÛj majetek z ãistû
osobních dÛvodÛ, které nesouvisí
s obchodem, k tomu, aby vytváﬁeli
pozice, z nichÏ mohou doslova a do písmene mûnit svût. Osobním jmûním konkurují leckterému státu, pÛsobí
celosvûtovû, ale na politické funkce
obvykle nekandidují – stávají se nevolen˘mi státníky, ãasto mají podporu a sympatie obyvatelstva, dovolí si jednat
v rozporu s oficiální politikou vlády,
vûnují finance nadnárodním organizacím.
Prosazují své hodnoty, své zájmy.
Jaká je paralela jejich snaÏení s filantropy
osvícenského raÏení – Owenem,
Rockefellerem, Hlávkou? Noví i nûkdej‰í
mecená‰i chtûjí urãitû pomoci vûci, o níÏ
se domnívají, Ïe je dobrá. Ale zatímco
dﬁívûj‰í filantropové pÛsobili
v pomûrnû omezeném, lokálním spoleãenství, dne‰ní
mají expanzivní tendence.
Ti dﬁívûj‰í hledali pro
své pÛsobení nová pole,
v nichÏ se stát neangaÏoval, a jejich cílem
byla lokální obãanská
(liberální) spoleãnost.
Souãasní
filantropové
obsazují oblasti, ve kter˘ch vládám dochází
dech. A navíc mnozí
z dne‰ních opravdu
bohat˘ch jedincÛ vdûãí za
svÛj majetek nikoli pouze
sv˘m mimoﬁádn˘m schopnostem, ale také mimoﬁádn˘m ekonomicko-politick˘m
okolnotem. A o sv˘ch filantropick˘ch aktivitách ãasto
a nahlas mluví. Kde zÛstal altruismus? Filantropie bez altruismu je jen prázdné slovo, které
bude navÏdy marnû ãekat na svÛj
obsah.

Mecená‰ Jan Piveãka podporoval ekology, literáty, filozofy i studenty z prostﬁedkÛ, jeÏ
nashromáÏdil za léta svého podnikání
v zahraniãí. Obuvnick˘ expert zemﬁel pﬁed
ãtyﬁmi lety.

Nechápejme filantropii jako módní vlnu,
ale jako nûco bûÏného, co samozﬁejmû
patﬁí k lidskému Ïivotu. VzpomeÀme si
na instituci daru, Aristotela, Ïidovské
desatero, morální principy egyptsk˘ch
ﬁí‰í, první kﬁesÈany. Mecená‰ství, charitu
a filantropii spojuje podstatná potﬁeba
dojít uznání ve spoleãenství, ve kterém
Ïiji, potﬁeba b˘t dobr˘m ãlovûkem,
obãanem, sousedem. Tuto spojitost
bychom nemûli pﬁehlíÏet. Filantropie
znamená, Ïe vstoupíme do spoleãenství
a zaãneme je aktivnû pﬁetváﬁet, i kdyÏ
v˘sledky nemusíme za svého Ïivota
zaznamenat. Je jistû otázkou hodnou
diskuse, zda Josef Hlávka mÛÏe b˘t vzorem pro dne‰ní mecená‰e.Tento pﬁíspûvek lze mimo jiné chápat jako kladnou
odpovûì. Ano, b˘t mecená‰em je v˘zva,
která zaznívá ve spoleãnosti, jeÏ dosáhla
urãitého stupnû ekonomické vyspûlosti
a její ekonomické subjekty urãité síly,
a zároveÀ v ní existují lidé, kteﬁí se rozhodnou své prostﬁedky nikoli investovat do sebe sama, ale vkládat je do
spoleãnosti, ve které Ïijí a chtûjí Ïít.
Josef Hlávka ukázal, Ïe b˘t mecená‰em
znamená b˘t inovátorem na poli individuální odpovûdnosti ke spoleãnosti,
inovátorem hledajícím nové oblasti, do
kter˘ch zatím lidská tvoﬁivost nepronikla, a v neposlední ﬁadû b˘t ãlovûkem
hledajícím dlouhodobá ﬁe‰ení, nikoli
krátkodob˘ prospûch. Pole mecená‰ství
je v této chvíli v âechách zatím neobjeveno.

V˘raz mecená‰ dal svûtu Gaius Cilnius Maecenas, poradce ﬁímského císaﬁe Oktaviána Augusta.
Maecenas ve století pﬁed Kristem podporoval zejména básníky – peníze, pozemky i nemovitosti od nûj
získali tﬁeba Vergilius, Horatius a Propertius.
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almuÏnou není pﬁíli‰ ostrá hranice – spoãívá zﬁejmû právû jen ve stupni a zpÛsobu
organizace. V‰echny tyto pojmy se vrací
k místu ãlovûka ve spoleãnosti, k tomu, Ïe
ãlovûk je obdaﬁen takov˘mi city, jako jsou
empatie, soucit, ale také smyslem pro
dobroãinnost, sociální péãi, solidaritu.
Profesor Erazim Kohák na sv˘ch pﬁedná‰kách z filosofie ãasto opakoval jednoduchou vûtu: Kabát ve skﬁíni patﬁí
bezdomovci. Nemûlo by nás pﬁestat zajímat, kdo dává, proã dává a odkud bere.
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MECENÁ·
S T U D E N T Ò A L É K A ¤Ò
Ludmila Hlaváãková

Portrét profesora lékaﬁství V. J. Krombholze od
Antonína Knöchela (1815–1887).

Narodil se na Litomûﬁicku v malé obci
Police jako jedno ze ãtyﬁ dûtí v uãitelské
rodinû, která brzy ztratila Ïivitele. Na studiích se Krombholz protloukal pomocí
nejist˘ch pﬁíjmÛ z kondic apod. Jeho vysoko‰kolská studia byla sloÏitá – titul doktora medicíny získal nejprve v Erfurtu
(1811), v Praze aÏ o tﬁi roky pozdûji
(1814). Je‰tû pﬁed získáním praÏského
doktorátu – od roku 1808 – v‰ak pracoval na lékaﬁské fakultû jako prosektor
anatomického ústavu a v roce 1813
suploval místo pﬁednosty stolice teoretické chirurgie. ¤ádné profesorské místo
získal je‰tû pár dní pﬁed praÏskou promocí, kdy byl jmenován profesorem teoretické chirurgie, nauky o nástrojích
a obvazech. Do své smrti pak Krombholz
je‰tû nûkolikrát zmûnil na fakultû obor
(státní a soudní lékaﬁství, speciální patologie a klinika, tj. dne‰ní interna, vy‰‰í anatomie a fyziologie). V té dobû bylo jiÏ
stﬁídání oborÛ na medicínû spí‰e v˘jimkou, v˘voj smûﬁoval v souvislosti s prohlubováním znalostí k specializaci a tolik
oborÛ jako Krombholz nevystﬁídal nikdo
z jeho vrstevníkÛ.
Krombholz byl tak mimoﬁádnou a erudovanou osobností, Ïe na rozdíl od mnoha
sv˘ch témûﬁ nepublikujících kolegÛ byl
schopen ve sv˘ch pracích z rÛzn˘ch
oborÛ vytvoﬁit díla trvalé hodnoty
(zmiÀme zde alespoÀ jeho obsáhlé experimentální dílo o jedovat˘ch houbách,
jehoÏ originalita je dodnes uznávána ve
svûtové mykologické literatuﬁe, nebo rozsáhlou lékaﬁsko-statistickou práci o prÛbûhu cholerové epidemie v Praze
1831–1832). Krombholz byl také velmi
charismatick˘m a oblíben˘m uãitelem
i praktick˘m lékaﬁem s rozsáhlou kliente-

vykonával obûtavû a bezplatnû dal‰í
funkce (lékaﬁ ústavu hluchonûm˘ch
a sirotãince, organizátor péãe o ranûné
v napoleonsk˘ch válkách 1813–1814,
ﬁeditel v‰ech cholerov˘ch nemocnic
v Praze v dobû cholerové epidemie
v roce 1831). Zdá se témûﬁ neuvûﬁitelné,
Ïe pﬁi vskutku enormním pracovním vytíÏení byl Krombholz po cel˘ svÛj Ïivot
schopen provozovat hudbu (jako chud˘
gymnazista zpíval nûkolik let ve slavném
sboru regenschoriho Václava Praupnera
v praÏském T˘nském chrámu) a sledovat
umûní i literaturu. V‰echny dobové prameny uvádûjí, Ïe byl schopen ãíst a komunikovat v latinû, ﬁeãtinû (staré i nové),
nûmãinû, ãe‰tinû, francouz‰tinû, ital‰tinû
i angliãtinû.
Své hluboké sociální cítûní a organizaãní
schopnosti prokázal Krombholz vedle
zmínûného sponzorování pracovi‰È
zejména zaloÏením dvou nadací pro studenty a mladé kolegy, které blahodárnû
pÛsobily déle neÏ sto let po jeho úmrtí.
Prvá – pro bezplatné o‰etﬁování nemajetn˘ch studentÛ – zﬁejmû bezprostﬁednû
souvisela s jeho vlastními neblah˘mi zku‰enostmi chorého chudého studenta.
Nadaci se rozhodl zaloÏit poté, co byl
zvolen rektorem praÏské univerzity, coÏ
nepochybnû dodalo jeho iniciativû na váÏnosti.V roce 1830 vydal tiskem provolání,
v nûmÏ se obracel na klérus, ‰lechtu
a pracovníky univerzity s prosbou o pﬁíspûvky do nadace, která by v praÏské v‰eobecné nemocnici financovala lÛÏka pro
bezplatné léãení chud˘ch studentÛ. Peníze
se sice nescházely v míﬁe Krombholzem
oãekávané, nicménû provizorní ãinnost
nadace se podaﬁilo zahájit jiÏ v bﬁeznu
1832. Zpoãátku byl nadaci vyhrazen

FOTO NA TÉTO STRANù: ARCHIV UK

Oblíben˘ v˘rok o renesanãních osobnostech b˘vá ãasto zneuÏíván. Spojíme-li
ho se jménem profesora Vincence Julia Krombholze (1782–1843), je ov‰em
zcela v˘stiÏn˘. Jeho Ïivotní osudy jsou typick˘m dobov˘m pﬁíbûhem
„chudého chlapce, kter˘ se proslavil“.

Titulní strana Krombholzovy lékaﬁsko-statistické
práce o prÛbûhu cholery v Praze

lou napﬁíã sociálními vrstvami a stejnû
obdivuhodnû si poãínal jako organizátor
ãi v dne‰ní terminologii manaÏer.V‰echna
pracovi‰tû, na nichÏ pÛsobil, zvelebil; ãasto
z vlastních prostﬁedkÛ. Jako prosektor
rozmnoÏil sbírky anatomického muzea,
jako profesor teoretické chirurgie
a nauky o nástrojích a bandáÏích
v˘znamnû obohatil tzv. akologick˘ kabinet, na interní klinice zaloÏil klinickou knihovnu stejnû jako na katedﬁe vy‰‰í
anatomie a fyziologie. Jeho soukromá knihovna, kterou ochotnû dával k dispozici
posluchaãÛm, kolegÛm i znám˘m, patﬁila
s asi tﬁemi a pÛl tisíci svazky k tehdy nejvût‰ím soukrom˘m knihovnám nejen
lékaﬁÛ, ale i obecnû.
Krombholzova pracovní kapacita byla
zcela mimoﬁádná i pﬁes zdravotní obtíÏe,
s nimiÏ se pot˘kal od mládí. Vedle povinností na fakultû a univerzitû (v roce
1830/31 byl rektorem) a soukromé praxe
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PÛvodní broÏurka z roku 1831, z dob Karlo-Ferdinandovy univerzity

v nemocnici jeden pokoj s tﬁemi lÛÏky.
Krombholz vûnoval shánûní prostﬁedkÛ
velkou péãi aÏ do své smrti. V tu dobu
mûla nadace pût lÛÏek a zaji‰tûné ﬁe‰ení
pro pﬁípad potﬁeby dal‰ích – studenti byli
ukládáni dle nadaãních statut v jin˘ch
pokojích v‰eobecné nemocnice. Po
Krombholzovû smrti povûﬁoval vÏdy akademick˘ senát jednoho z profesorÛ lékaﬁské fakulty, aby zaji‰Èoval ve funkci
referenta nadace její ﬁádn˘ chod. Po
rozdûlení univerzity na ãeskou a nûmeckou v roce 1882 byla rozdûlena
i Krombholzova nadace – kaÏdá univerzita mûla vyhrazen svÛj pokoj. Nadace
organizovala zdravotní péãi o nemajetné
studenty i po vzniku âeskoslovenské
republiky v roce 1918. Z torzovitû
dochovan˘ch pramenÛ vypl˘vá, Ïe
v období meziváleãném Krombholzova
nadace zaji‰Èovala léãebnou péãi nemajetn˘m studentÛm i v mimopraÏsk˘ch
nemocnicích. Uzavﬁení ãesk˘ch vysok˘ch
‰kol 17. 11. 1939 pﬁeÏila nadace jen

doc. PhDr. Ludmila
Hlaváãková, CSc.

Vûdecká pracovnice Ústavu dûjin lékaﬁství
1. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje
se na dûjiny zdravotnictví, zejména nemocnic,
a dûjiny lékaﬁsk˘ch fakult v ãesk˘ch zemích,
zejména v 18. a 19. století.
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o nûkolik mûsícÛ, zru‰ena byla v roce
1940. Svoji ãinnost obnovila hned po
kvûtnové revoluci roku 1945, ale s koneãnou platností zanikla jako vût‰ina podobn˘ch institucí po únorovém pﬁevratu
v roce 1948.
Druhá, ponûkud ménû známá Krombholzova nadace byla urãena jeho kolegÛm
lékaﬁÛm. Krombholz je‰tû jako student
poznal ﬁadu lékaﬁsk˘ch fakult v nûmecké
jazykové oblasti a byl si vûdom v˘znamu
zahraniãních studijních cest pro odborn˘
v˘voj lékaﬁÛ. Shánûní prostﬁedkÛ pro
zaloÏení cestovní nadace se vûnoval
Krombholz jiÏ váÏnû nemocen, na sklonku
své Ïivotní pouti. Zakládací listinu podepsal nûkolik mûsícÛ pﬁed svou smrtí – 24.
5. 1843 (zemﬁel 1. 11. téhoÏ roku), av‰ak
po jeho smrti se zﬁejmû prostﬁedky
scházely tak pomalu, Ïe nadace zaãala
pÛsobit aÏ témûﬁ po deseti letech.
MístodrÏitelstvím byla potvrzena teprve
v záﬁí 1852. Stipendia byla urãena nezámoÏn˘m absolventÛm praÏské lékaﬁské
fakulty, star‰ím, jiÏ zku‰en˘m a mlad˘m,
nadûjn˘m dle doporuãení profesorÛ.
Zprvu byla stipendia urãena pro tﬁi
základní obory, praktickou medicínuinternu, chirurgii a porodnictví, pak
v roce 1860 pﬁibylo oãní lékaﬁství
a psychiatrie.Také tato nadace byla
rozdûlena na ãeskou a nûmeckou
po roce 1882/83 a pﬁetrvala
i v âeskoslovenské republice. Do
roku 1939 umoÏnila sbírat zahraniãní zku‰enosti mnoha desítkám
absolventÛ praÏské lékaﬁské
fakulty. Jejich poãet se nedá
z dochovan˘ch pramenÛ zjistit.
Roãnû byli vysíláni pouze jednotlivci, nûkteré roky nebylo stipendium pro nedostatek penûz vÛbec
vypsáno. Nicménû z období po
rozdûlení fakulty a meziváleãném nalézáme mezi stipendisty jména ﬁady budoucích
profesorÛ fakulty. I toto
Krombholzovo stipendium tedy úspû‰nû
plnilo mnoho let zámûr
prozíravého zakladatele nadace.
Ve své dobû patﬁil
Krombholz k nej-

proslulej‰ím uãitelÛm praÏské univerzity,
Brzy po smrti vydal KrombholzÛv Ïivotopis jeho uãitel a pozdûji pﬁítel, slavn˘
Bernard Bolzano. Básník a lékaﬁ Alfred
Meissner mu sloÏil hold ve ver‰ích.
Proslul˘ sochaﬁ Emanuel Max vytesal jeho
podobu do mramorové busty v Karolinu,
jeho mumifikované srdce pietnû uchovávají na 1. interní klinice 1. lékaﬁské fakulty
UK, na níÏ pÛsobil. Dlouhá desetiletí Ïilo
jeho jméno v nadacích, i kdyÏ patrnû ani
ti, kdo jich vyuÏívali, uÏ o nûm mnoho
nevûdûli. V totalitních reÏimech jeho
jméno víceménû zapadlo. Dnes, kdy opût
hledáme u‰lechtilé mecená‰e pro podporu vûdy a jejích pracovníkÛ, bychom
nemûli zapomínat na jednoho z nejzaslouÏilej‰ích – Vincence Julia Krombholze.

Busta J. V. Krombholze, nûkdej‰ího rektora
Univerzity Karlovy (l. 1831/1832)
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R E K TO R S K É T R I O
V souvislosti s 660. v˘roãím vzniku Univerzity Karlovy uveﬁejÀujeme osobní vzpomínky tﬁí emeritních rektorÛ
UK. Na zaãátku jejich textÛ, které otiskujeme retrospektivnû, tedy od rektora „sluÏebnû nejmlad‰ího“ a stojícího
nejblíÏe k pﬁítomnosti, stály pﬁedev‰ím tﬁi otázky:

1)

Na jakou oblast rÛstu univerzity jste se v dobû svého
nástupu nejvíce zamûﬁil a proã?

2)

Jak˘ nejzásadnûj‰í problém se
vám podaﬁilo bûhem va‰eho
pÛsobení vyﬁe‰it a jak˘ naopak nadále
trval/pﬁetrvává dodnes?

3)

V jaké oblasti si dne‰ní UK
podle vás zasluhuje zv˘‰enou
pozornost? Co by se mûlo zlep‰it primárnû?

plánu pro kaÏdého studenta od poãátku
studia, stanovení ‰kolitele a tématu disertaãní práce, resp. plánovaná zahraniãní stáÏ
atd.), v návaznosti na tento krok pak aplikaci tûchto pravidel do reálného studia
(pﬁedev‰ím postupné ukonãení studia
nûkolika set „studentÛ“ v˘raznû pﬁekraãujících dobu studia) a koneãnû systematické
zvy‰ování poãtu PhD studentÛ (aÏ na
témûﬁ 7 000 v akademickém roce
2005/2006). S tím zcela zásadnû souviselo
posilování mezinárodní spolupráce na bázi
partnerství, abychom mohli studenty nejen
do zahraniãí vysílat, ale také ty zahraniãní
reciproãnû u nás pﬁijímat.

voji jednotliv˘ch vûdních disciplín, ale
i v poznání celkovû. Tyto ambice by mohl
mít kaÏd˘ obor v˘zkumu bez v˘jimky.
V˘zkumná kapacita UK má v souãasnosti
takov˘ objem, Ïe zlep‰ená vnitﬁní komunikace mezi obory a disciplínami by mohla
znamenat dal‰í integraci v˘zkumu se znateln˘mi synergick˘mi efekty. Propojení
takové v˘zkumné ãinnosti se vzdûláváním
ve v‰ech studijních programech by pak
automaticky znamenalo posun i pro kvalitu
studia. Nezpochybniteln˘m ukazatelem
kvality by pak byl rostoucí poãet hostujících profesorÛ na UK z jin˘ch prestiÏních
univerzit z celého svûta.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor UK v letech 2000–2006

2) KaÏd˘ problém v akademickém svûtû se
nejlépe ﬁe‰í tím, Ïe aktéry pﬁesvûdãíte
o nutnosti problém ﬁe‰it a spoleãnû
1) Vûdecko-v˘zkumná oblast zasluhovala
dohodnete také zpÛsob ﬁe‰ení. Ne vÏdy se
v dobû mého nástupu (ale i pozdûji) nejto podaﬁí, a proto pokládám za úspûch
více pozornosti. Posilování v˘zkumu na UK
kaÏd˘ pﬁípad, kdy to tak dopadlo. Mám-li
bylo hlavním mottem pro období od
uvést jeden konkrétní pﬁíklad, pak pravdûr. 2000. Struktura UK byla v této dobû
podobnû nejzásadjiÏ dobﬁe stabilizonûj‰í bylo ﬁe‰ení
vána a vzdûlávací
KAÎD¯ PROBLÉM
celkového pﬁebudoãinnost procházela
V AKADEMICKÉM SVùTù SE
vání Katolické teoobdobím „boloÀské
NEJLÉPE ¤E·Í TÍM, ÎE AKTÉRY
logické fakulty, které
restrukturalizace“
P¤ESVùDâÍTE O NUTNOSTI
fakulta sama, bez
jako na v‰ech vysoPROBLÉM ¤E·IT A SPOLEâNù
pomoci univerzity,
k˘ch ‰kolách v âR.
DOHODNETE TAKÉ
provést nemohla.
A tak bylo potﬁeba
ZPÒSOB ¤E·ENÍ.
Velkou radost mám
pﬁistoupit k intenz toho, Ïe v souãasnosti je KTF jednou ze
zivnímu posilování v˘zkumu. KaÏdá
standardních souãástí UK. Îádn˘ z prov˘znamná univerzita odvozuje svÛj v˘znam
blémÛ, které UK dnes pociÈuje, nelze
nejen od vzdûlávací ãinnosti, ale i od ãinnazvat zásadním. Mám-li v‰ak jmenovat
nosti v˘zkumné. Má-li b˘t UK v‰eobecnû
vlekl˘ problém, kter˘ se pouze pomalu
pokládána za v˘znamnou univerzitu, musí
daﬁí odstraÀovat, je to nedostatek sebevûrovnûÏ svoji kvalitu zaloÏit na obou tûchto
domí vût‰iny spoleãenskovûdních a humasloÏkách. Proto do‰lo na UK k systematicnitních oborÛ.
kému posilování doktorandského studia,
které se o vûdeckou a v˘zkumnou ãinnost
3) Dnes bychom se mûli v‰ichni snaÏit pﬁezásadnû opírá.To znamenalo nejdﬁíve zavedev‰ím o postupné zkvalitÀování v‰ech
dení transparentních pravidel pro témûﬁ
ãinností na UK.Ve v˘zkumu jde o získávání
4 000 studentÛ, kteﬁí v té dobû v PhD stusvûtovû prestiÏních v˘sledkÛ, které budou
diu byli zapsaní (délka studia 3+1 let, staznamenat v˘znamn˘ pokrok nejen v roznovení obsahu individuálního studijního

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
vystudoval na Fakultû technické a jaderné fyziky
âVUT obor jaderná fyzika a do roku 1967 zde
pﬁedná‰el. Po svém návratu z vûdeck˘ch pobytÛ
v USA a na Ukrajinû (1967–1970) pracoval na
MFF UK v laboratoﬁi Van de Graaffova urychlovaãe iontÛ, kterou zaloÏil a vedl. Roku 1994 se
habilitoval a v roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor fyzika. Dnes opût pÛsobí na MFF
UK a navíc i v roli vládního zmocnûnce pro evropské programy v˘zkumu.
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Prof. JUDr. Karel Mal˘, DrSc.
rektor UK v letech 1994–2000
1) Za ‰est let mého rektorování se zdvojnásobil poãet studentÛ, získali jsme dal‰í
budovy – objekt v Jinonicích, kam jsme
umístili novû zaloÏenou 17. fakultu, sportovní areál v Hostivaﬁi a nové koleje. Po rektorovi Palou‰ovi jsem pﬁevzal úkol
dokonãit, co on a na‰e první polistopadové
vedení nazvalo obnovou ideje univerzity,
spoãívající pﬁedev‰ím v obnovení svobodného bádání a postavení univerzit jako center vzdûlanosti a demokracie. Mûl jsem
‰tûstí, neboÈ jsem se po cel˘ch ‰est let mohl
opírat o vynikající t˘m spolupracovníkÛ –
mimoﬁádn˘ch osobností, které tvoﬁily rektorské kolegium.
2) Pokud bych mûl ze záplavy aktivit a akcí,
kter˘mi jsme se tehdy zab˘vali, vyzvednout
ty nejzávaÏnûj‰í, pak bych uvedl evaluaci celé
univerzity, v‰ech jejích fakult a souãástí, která
probûhla v roce 1995. To byl velik˘ úkol,
potﬁebn˘ pro nalezení nedostatkÛ v pedagogické a vûdecké práci i pro zv˘‰ení a udrÏení

Prof. JUDr. Karel Mal˘, DrSc.,
je profesorem na Katedﬁe právních dûjin
Právnické fakulty UK a vedoucím Centra právnûhistorick˘ch studií historického ústavu AV
âR a PF UK. Hojnû publikuje; je spoluautorem
knihy V˘voj ãeské ústavnosti v letech
1618–1918.
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o spoleãné v˘chovû doktorandÛ. Na konci
prestiÏe univerzity. PrÛbûh i v˘sledky evalumého funkãního období spolupracovala
ace byly pﬁíznivû pﬁijaty fakultami, staly se
univerzita jiÏ se 160 svûtov˘mi univerzitami
v˘chodiskem pro jejich práci a byly vydány
– stali jsme se vyhledávan˘mi partnery.
univerzitou jako Zpráva o evaluaci.
Pro podporu vûdecké práce jsme také zaloDal‰í mimoﬁádnou událostí v Ïivotû univerÏili univerzitní grantovou agenturu, vytvoﬁili
zity byla rekonstrukce Karolina, ke které
jsme univerzitní poãítaãovou síÈ, Ústav
jsme byli nuceni pﬁistoupit vzhledem k alarv˘poãetní techniky, Centrum Ïivotního promujícím technick˘m závadám. Dnes mohu
stﬁedí. Nedokázali jsme v‰ak dosáhnout
pﬁiznat, Ïe rozhodnutí realizovat tak
zv˘‰ení finanãních prostﬁedkÛ na v˘zkum
závaÏn˘ úkol na stavbû, která je na seznamu
a zmûnit lpûní státních orgánÛ na zastarapraÏsk˘ch historick˘ch památek hned za
lém rozdûlování financí jen podle poãtu stuPraÏsk˘m hradem a souãasnû je centrem
dentÛ a nepﬁihlíÏení k vûdeck˘m v˘sledkÛm.
akademického Ïivota, bylo jedno z nejtûÏPﬁesto se daﬁilo ãer‰ích. Díky v‰em, kteﬁí
pat nemalé prose na pﬁestavbû
UNIVERZITA KARLOVA JE
stﬁedky grantové
podíleli, jsme 650.
JEN JEDNA! V DNE·NÍ
a z evropsk˘ch prov˘roãí zaloÏení na‰í
NEP¤EHLEDNÉ ZÁPLAVù
gramÛ.
univerzity
slavili
„VYSOK¯CH ·KOL“ SI MUSÍ
Univerzita se v‰ak
v prostﬁedí, které
UDRÎET SVOU V¯JIMEâNOST.
v˘znamnû angaÏosvou úrovní budilo
vala i v oblasti legislativní. Byla to právû na‰e
obdiv mezinárodní veﬁejnosti. Pojali jsme
iniciativa a práce legislativní komise na na‰í
tehdy tyto oslavy jako svátek tradic ãeské
právnické fakultû, která vyústila ve vydání
vzdûlanosti, jako spoleãnou vûc v‰ech
nového vysoko‰kolského zákona, jenÏ tak
na‰ich vysok˘ch ‰kol i jako v˘znamnou akci
podstatnû zv˘raznil autonomii vysok˘ch
mezinárodní. Podaﬁilo se nám v prÛbûhu
‰kol.
oslav vytvoﬁit skuteãnou jednotu v‰ech
pracovníkÛ a studentÛ univerzity, vzbudit
3) Myslím, Ïe je nûkolik vûcí, které by mûla
v nich hrdost na to, Ïe k ní náleÏejí a jsou
univerzita sledovat s vût‰ím dÛrazem.
její souãástí. PﬁipomeÀme si slavnostní
Pﬁedev‰ím je to naplÀování její jedineãné
pﬁedstavení v Národním divadle, vÛbec
úlohy ve vûdû a v˘chovû – Univerzita
první univerzitní ples na Îofínû, koncert
Karlova je jen jedna! V dne‰ní nepﬁehledné
v Rudolfinu i Smetanovû síni v Obecním
záplavû „vysok˘ch ‰kol“ si musí udrÏet svou
domû a zasedání roz‰íﬁené vûdecké rady
v˘jimeãnost. Chybí mi její vût‰í veﬁejná iniciUK, poãetn˘ch zahraniãních hostÛ, akadeativa, pﬁítomnost ve sdûlovacích prostﬁedmické i politické veﬁejnosti ve Vladislavském
cích, rozhodnûj‰í a dÛraznûj‰í oslovování
sále PraÏského hradu s projevem preziveﬁejnosti.
denta Václava Havla. Na‰e univerzita na ãas
Kdysi jsme usilovali o to, aby univerzita byla
pﬁitáhla pozornost svûtové vûdy, fakulty
prostupná, aby v ní panoval duch soudrÏuspoﬁádaly desítky mezinárodních vûdecnosti, vûdomí sdílené odpovûdnosti, vnitﬁní
k˘ch konferencí, byly vydány ãtyﬁdílné
informovanost a zájem o univerzitní Ïivot.
dûjiny univerzity a získali jsme prestiÏ
Dosáhnout toho je obtíÏné, fakulty, katedry,
vûdeckou a spoleãenskou. O tom kromû
jednotlivé studentské organizace a spolky
jiného svûdãí udûlení tehdy „jubilejních“ 23
Ïijí vlastním, leckdy izolovan˘m zpÛsobem.
ãestn˘ch doktorátÛ, tﬁi z nich nositelÛm
Spoleãné akademické orgány, jak˘mi jsou
Nobelovy ceny.
Vûdecká rada, Akademick˘ senát ãi ãasopis
Zamûﬁili jsme se na zv˘‰ení úrovnû habiliForum, to mohou jen tûÏko pﬁekonat. Snad
taãního a profesorského ﬁízení a na úroveÀ
nám chybí více celouniverzitních akcí, spovûdecké kvalifikace v hodnostech kandidátÛ
leãn˘ch vûdeck˘ch konferencí...
a doktorÛ vûd.Novû zaloÏené nakladatelství
Nakonec bych rád popﬁál vedení univerzity,
Karolinum se stalo respektovan˘m a presJ. M. panu rektorovi a jeho kolegiu mnoho
tiÏním nakladatelstvím vûdecké literatury
úspûchÛ.Vím, jak obtíÏná a odpovûdná je to
v âR. Klíãovou otázkou rozvoje ãeské vûdy
práce, jaké vyÏaduje pracovní nasazení,
v 90. letech pak byla spolupráce s Akademií
osobní iniciativu i odpovûdnost.
vûd âR, zejména díky podepsání smlouvy
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Prof. PhDr. Radim Palou‰, CSc.
rektor UK v letech 1990–1994
1) Byl to ãas stále je‰tû revoluãní, kdyÏ
jsem jako první svobodnû zvolen˘ rektor zaÈukal na dveﬁe sekretariátu. Co si
pr˘ pﬁeji? Tak jsem se pﬁedstavil a zavedli
mû do pracovny. Nikdo mû nevítal, rektorátní úﬁednictvo chodilo kolem mû,
abych tak ﬁekl, po ‰piãkách.

zitního svûta. Navazovali jsme styky, uzavírali s kolegiálními institucemi smlouvy.
Mezinárodní spolupráce se brzy stala
normálním a obvykl˘m stylem vysoko‰kolského Ïivota – myslím, Ïe UK do‰la
brzy v‰eobecného uznání a respektu.
S tím ov‰em souviselo i to, Ïe bylo
rychle zapotﬁebí mûnit komunikaãní
prostﬁedky, pﬁedev‰ím prostﬁednictvím
elektronizace pomocí komputerové
techniky. Ov‰emÏe oba tyto mezinárodní trendy jest sledovat i dnes.

2) To první, co bylo nutné, bylo vytvoﬁit
si t˘m spolehliv˘ch spolupracovníkÛ –
3) Univerzita – co to je za vzdûlávací
prorektorÛ a kvestora. To se brzy podainstituci, kdyÏ se jmenuje univerzita? Je
ﬁilo. Jak patrno, zamûﬁil jsem se zprvu na
to ‰kolská polymathie? Podle J. A.
otázky personální, coÏ se ov‰em zároKomenského Lexiconu pansophicum
veÀ t˘kalo celé univerzity – nejen rektorátu a úﬁedníkÛ, ale i vyuãujících.
universale znamená uni-versum to k jedNapﬁíklad hned bylo zapotﬁebí zru‰it
nomu obrácené: IN UNO VERSUM, tedy
ideologicky pÛsobící Ústav marxismunikoli v‰eznalectví, n˘brÏ míﬁící za tím
-leninismu (tu‰ím, Ïe mûl asi 200 zamûstpodstatn˘m, jeÏ je v kaÏdém oboru sice
nancÛ).Ve spolupráci s fakultami pak ‰lo
jiné, nicménû vydává se za tím, co je
o to, zmûnit dosavadního ducha univerpravé, vydává se pravdû, ne libovÛli.
zitního vzdûlávacího pÛsobení. Totalitní
¤íkáme, Ïe univerzitní pÛda je tuskulem
stát ordinoval poãty absolventÛ univerdistancovan˘m od pragmatického bezzit podle „spoleãenské potﬁeby“ a rozprostﬁedního tlaku politického i korupãdûloval umístûnky. Univerzita v‰ak není
ního ãi jiného. Hovoﬁí se o akademické
v první ﬁadû pﬁípravkou („uãili‰tûm“,
svobodû. Zvlá‰tní: vysoké ‰kolství se
dokonce socialistick˘m – viz oznaãení
v prÛbûhu posledních dvou století stáFilozofické fakulty
valo ãím dál tím víc
VYSOKÉ VZDùLÁNÍ MÁ
UK v Karolinu z té
institucí pragmaPROPÒJâOVAT „V¯·KU“
doby), n˘brÏ akaticky potﬁebnou
demickou pÛdou, VZDùLANOSTI, JE PRONIKÁNÍM pro fungování spoZA HRANICE DOSAVADNÍHO,
svobodnou nejen
leãnosti, protoÏe
SOUâASNÉHO VùDùNÍ,
od ideologického
vysoká vzdûlanost
A NEJEN TO: I ZA (NAD)
diktátu, n˘brÏ udrmá své ekonoSEBE SAMA!
Ïující si odstup téÏ
mické dÛsledky –
od dobov˘ch, lecprávû to ji ohrokdy
pﬁíli‰
efemérních
pragmat.
Ïuje v její badatelské nezávislosti!
Absolventi fakult a jednotliv˘ch oborÛ
Univerzita tedy nesmí zanedbávat své
jsou sice odbornû vzdûláváni, av‰ak
„vysoké“ poslání. Je nejen tﬁetím ‰kolnastupují potom opût svobodnû na
sk˘m stupnûm svou starostí o vzdûlamísta, která si vyberou nebo která se jim
nost spoleãnosti, je téÏ neopominutelnû
naskytnou. Vysoké vzdûlání má propÛjtím místem, kde lidstvo kráãí dál.
ãovat „v˘‰ku“ vzdûlanosti, je pronikáním
Slovo Akadémos je pÛvodnû vlastním
za hranice dosavadního, souãasného
jménem ﬁeckého héroa Akadéma, jehoÏ
vûdûní, a nejen to: i za (nad) sebe sama!
hájemstvím bylo parkovité pﬁedmûstí
(V tomto smûru UK spojila své síly
Athén. Filozofickou ‰kolu AKADEMIA
s nûkter˘mi renomovan˘mi institucemi,
zaloÏil r. 387 pﬁ. Kr. SókratÛv Ïák Platón.
napﬁ. s nadací Josefa Hlávky).
Jak se k akademickému místu chovat, to
Univerzita se skuteãnû promûnila
naznaãuje Sókratés v dialogu Faidros III,
z indoktrinujícího uãili‰tû ve svobodnou
238 D. Sókratés upozorÀuje nejen na
akademickou pÛdu a jako taková mohla
posvátnost místa, které zﬁejmû spolupÛpﬁedstupovat pﬁed fórum celého universobilo. „Nezdá se milému Faidrovi téÏ, Ïe

Prof. PhDr. Radim Palou‰, CSc., Dr. h. c.,
absolvoval Filozofickou fakultu UK, kde byl
Ïákem prof. Jana Patoãky.Vystudoval i chemii
a v letech 1957 aÏ 1977 pÛsobil jako vysoko‰kolsk˘ uãitel; byl signatáﬁem Charty 77
a pozdûji i jejím mluvãím a aktivnû se úãastnil
polistopadového politického a spoleãenského
dûní. Roku 1967 byl jmenován docentem,
v roce 1990 profesorem. Publikoval pﬁes 300
prací, mj. knihy ·kola stáﬁí, âas v˘chovy,
Svûtovûk nebo Totalismus a holismus.

se se Sókratem stalo nûco boÏského...
Místo je tomu pﬁíznivé: jsou pﬁece v háji
zasvûceném nymfám a bohu tekoucích
vod Achéloovi, je tam bÛh Pan a cikády
pﬁipomínají dárkynû zpûvu Múzy. AÈ se
Faidros nediví, bude-li Sókratés pﬁi ﬁeãi
zachvácen boÏskou extází a bude-li
málem hovoﬁit v dithyrambech.“ Ona
sókratovská extáze (etymologicky z ﬁeckého ek-stasis) ov‰em není niãím jin˘m
neÏ vytrÏením, vytaÏením z v‰ednodenních determinant, je vûrností samotnému
logu-pﬁedmûtu
rozhovoru
a svobodnou nezávislostí na efemérních
tlacích – napﬁíklad na popularitû a pﬁízni
polis. ProtoÏe nejrÛznûj‰í pragmatické
tlaky spí‰e pﬁib˘vají na síle, je prvním
úkolem staroslavné alma mater v‰emi
silami se zasazovat o to, aby kulturní
spoleãnost pochopila, Ïe musí z vlastního
zájmu stﬁeÏit badatelské i vzdûlávací
hájemství a poskytovat a podporovat
nezávislost a svobodu akademické pÛdû.
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V I VAT, C R E S C AT, F L O R E AT

U N I V E R S I TA S
C A RO L I N A P R AG E N S I S !
Václav Hampl
Staroslavná Universitas Carolina Pragensis, nejstar‰í univerzita ve stﬁední Evropû, slaví toto jaro 660. narozeniny.
Sfouknout tolik svíãek na dortu je velmi namáhavé, a proto tak budeme ãinit postupnû v prÛbûhu celého dubna.
Srdeãnû vás jménem na‰í alma mater zvu na nûkteré pﬁipomínkové akce, jejichÏ v˘bûr pﬁipojuji na konci svého
textu. Pojìme si v‰ak je‰tû pﬁed v‰í slávou a voláním Vivat academia pﬁipomenout, kam nás dosavadní historie
dovedla a po jaké cestû bychom mûli vykroãit (nebo se snad radûji rozbûhnout!) do budoucnosti.
Na zaloÏení na‰í univerzity, jak popisují
reprezentativní ãtyﬁsvazkové Dûjiny
Univerzity Karlovy z roku 1995, se podílely hned tﬁi právní akty. PapeÏ Klement
VI. vyjádﬁil svou dobrou vÛli a souhlas se
zaloÏením bulou potvrzenou 26. ledna
1347 v Avignonu, Karel IV. k bule pﬁidal
zakládací listinu 7. dubna 1348 a v‰e bylo
pozdûji stvrzeno tzv. Eisena‰sk˘m diplomem ze 14. ledna 1349. Nejpozdûji
od poloviny 19. století se v‰ak jako
den zaloÏení Univerzity Karlovy slaví
7. duben 1348. PraÏská univerzita byla
v dobû svého zaloÏení jedinou institucí
svého druhu ve stﬁední Evropû a po
ﬁadu století jedinou univerzitou v na‰í
zemi; dodnes je ze v‰ech ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol nespornû nejv˘znamnûj‰í.
Z 55 tisíc pﬁihlá‰en˘ch ke studiu pﬁijímáme do prvního roãníku 18 tisíc
nov˘ch studentÛ. MoÏná i proto je nezamûstnanost absolventÛ UK mizivá
(pohybuje se kolem 1,5 %) a vût‰ina
na‰ich alumni se ihned po absolutoriu
úspû‰nû dostává na perspektivní a dobﬁe
placené pozice, z nichÏ v˘znamnû ovlivÀuje chod spoleãnosti. Pﬁes v˘raznû
niÏ‰í rozpoãet, neÏ jak˘m disponuje vût‰ina zahraniãních vysok˘ch ‰kol v ãele
s tûmi americk˘mi, je na‰e univerzita
stabilnû ãesk˘m Ïelízkem v ohni obou
nejznámûj‰ích mezinárodních ÏebﬁíãkÛ
nejprestiÏnûj‰ích svûtov˘ch univerzit,
v ‰anghajském a v The Times. I v metodologicky propracovanûj‰ím hodnocení
Leidenské univerzity je UK jedinou ãeskou ‰kolou v seznamu nejlep‰ích evropsk˘ch univerzit.
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Váha UK v mezinárodním kontextu
Mezinárodní reputace UK souvisí pﬁedev‰ím s její vûdeckou aktivitou. Podle uznávané databáze vûdeck˘ch publikací
(pﬁedev‰ím pﬁírodovûdn˘ch) Web of
Science v roce 2007 vy‰lo z per a poãítaãÛ cca 3 900 akademick˘ch pracovníkÛ
UK více neÏ 2 600 publikací.To je pûtinásobn˘ nárÛst oproti roku 1990, aniÏ by se
zásadnû zv˘‰il poãet pracovníkÛ. Poãtem
publikací jakoÏto hlavního v˘stupu základního v˘zkumu sice UK zatím nedosahuje
úrovnû nejlep‰ích svûtov˘ch institucí, ale
tempo nárÛstu tohoto parametru má
jedno z nejrychlej‰ích.V rámci âR je UK
v publikaãní ãinnosti tûsnû druhá za sv˘m
v˘znamn˘m partnerem a dlouhodob˘m
spolupracovníkem Akademií vûd âR, jejíÏ
vûdecká elita své znalosti, zku‰enosti
a nakonec i diplomy získává velmi ãasto
právû na nûkteré ze sedmnácti fakultách
UK. I v hodnocení vládní Rady pro
v˘zkum a v˘voj, které odráÏí nejen kvantitu, ale i kvalitu vûdecké publikaãní aktivity, je UK zﬁetelnû pﬁed ostatními
vysok˘mi ‰kolami (viz graf).
Vûdeck˘ v˘kon kaÏdé univerzity tûsnû
souvisí zejména s doktorsk˘m stupnûm
vzdûlávání. UK lze v rámci âR povaÏovat
za „doktorskou“ univerzitu, coÏ nás
zásadními kroky pﬁibliÏuje k metám stanoven˘m pro univerzitu v˘zkumnou, tzv.
research university. Z cca 48 tisíc na‰ich
studentÛ je více neÏ 15 % doktorandÛ,
coÏ pﬁedstavuje skoro tﬁetinu v‰ech doktorandÛ v âR (a nárÛst na UK o celou
tﬁetinu za posledních pût let). Proporci
doktorandÛ má z ãesk˘ch V· vy‰‰í jen

V·CHT. Naproti tomu ve srovnání se svûtem máme stále je‰tû co dohánût: napﬁ.
37 % studentÛ prestiÏní oxfordské univerzity jsou doktorandi. Proto se pﬁes v‰echny
obtíÏe snaÏíme na‰im mlad˘m vûdcÛm
a postdokÛm podmínky zlep‰ovat – a ani
na‰i nadûjní doktorandi valnou vût‰inou
nereagují tak, Ïe by pouze pasivnû pﬁijímali
svá bohuÏel stále nízká stipendia. Jezdí na
konference po celém svûtû, získávají
zku‰enosti na nejlep‰ích vzdûlávacích
a v˘zkumn˘ch institucích a pak je pﬁiváÏejí
zpût do âeska, kde tento my‰lenkov˘
potenciál pﬁedávají dál. Svût ãleny akademické obce Univerzity Karlovy vítá
vstﬁícnû a stejnû tak se my otevíráme
svûtu a tisícÛm zahraniãních studentÛ,
vûdcÛ i dal‰ích náv‰tûvníkÛ, kteﬁí na na‰i
akademickou pÛdu kaÏdoroãnû pﬁijíÏdûjí.
Neustále totiÏ pracujeme na pﬁekonání
izolace, do které ãeské univerzity pﬁivedla
desetiletí komunistického reÏimu. Kromû
mnoha mezifakultních dohod má dnes
UK skoro dvû stovky aktivních meziuniverzitních dohod o vûdecké spolupráci
a studentské v˘mûnû s pﬁedními institucemi ve 45 zemích na v‰ech kontinentech
(kromû Antarktidy). Potvrzením úspû‰nû
pokraãující internacionalizace univerzity
je i dne‰ních cca 1 400 cizincÛ studujících
cel˘ studijní program v angliãtinû (nárÛst
o 84 % oproti roku 2004!) a v˘sledky spoleãn˘ch doktorsk˘ch programÛ se svûtov˘mi lídry ve sv˘ch oborech, napﬁ.
japonsk˘m National Institute of Material
Sciences (NIMS) ãi novû s americk˘m
National Institute of Health (NIH).
Potû‰ující je, Ïe oficiální statistiky EU ﬁadí
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Poãet vûdeck˘ch v˘sledkÛ váÏen˘ jejich kvalitou podle metodiky vládní Rady pro v˘zkum a v˘voj v roce 2007.

UK mezi desítku nejaktivnûj‰ích evropsk˘ch univerzit z hlediska programu akademické mobility LLP Erasmus. V poãtu
vyjíÏdûjících studentÛ je UK pátá
a v poãtu vyjíÏdûjících pedagogÛ druhá.
Málo se ví, Ïe v poãtu pedagogÛ smûﬁujících z evropsk˘ch univerzit k nám je UK
mezi více neÏ tisícem participujících
evropsk˘ch univerzit dokonce na prvním
místû (v poãtu pﬁijíÏdûjících studentÛ
jsme dvaadvacátí). Jsme jedinou ãeskou
univerzitou, kde se poãet studentÛ pﬁijíÏdûjících v rámci Erasmu (1 429 v roce
2006) blíÏí poãtu studentÛ vyjíÏdûjících
(1 633). I kdyÏ studenti UK pﬁedstavují
pﬁibliÏnû 15 % studentské populace âR,
studenti vyjíÏdûjící v rámci programu
Erasmus z UK tvoﬁí prakticky 25% v‰ech
studentÛ vyjíÏdûjících z âR. Studenti pﬁijíÏdûjící z EU na UK pﬁedstavují dokonce
více neÏ 30% pﬁijíÏdûjících do âR.
Odpovídající finance – podmínka
pro dostiÏení ‰piãky
Tváﬁí v tváﬁ tûmto údajÛm, které ukazují
konzistentní rÛst UK v klíãov˘ch parametrech a její pﬁíslu‰nost ke klubu lep‰ích
svûtov˘ch univerzit, zaráÏí stagnující
veﬁejné financování. Rok 2007 je prvním
rokem v polistopadové historii, kdy
nejenÏe nevzrostl, ale dokonce poklesl
pﬁíspûvek státu na vzdûlávání jednoho
studenta. Navíc vysychá i investiãní financování veﬁejn˘ch V·. Nezb˘vá neÏ znovu

a znovu pﬁipomínat, Ïe z hlediska stﬁednûdobé a dlouhodobé perspektivy této
zemû má máloco tak velk˘ v˘znam jako
pﬁítomnost alespoÀ jedné univerzity
v elitním svûtovém univerzitním spoleãenství.
Rozpoãty univerzit v první dvoustovce
svûtov˘ch ÏebﬁíãkÛ, univerzit ãasto mnohem men‰ích (nûkdy i jen s nûkolika tisícovkami studentÛ), se pohybují v ãástkách
v pﬁepoãtu kolem 20 aÏ 30 miliard korun
roãnû (plus dal‰ích alespoÀ 10 miliard,
pokud má univerzita lékaﬁskou fakultu).
Srovnání se sedmi a pÛl miliardami UK
pak vyznívá ponûkud tristnû. Je pﬁitom
nutno zdÛraznit, Ïe pﬁíjmy UK nezávisejí
jen na „‰kolném“ placeném státem; pﬁibliÏnû 30 % sv˘ch pﬁíjmÛ si univerzita
vydûlá nezávisle na státu a dal‰ích více neÏ
25% tvoﬁí pﬁíjmy na vûdu a v˘zkum, získané v nejrÛznûj‰ích grantov˘ch a projektov˘ch soutûÏích. V tomto smyslu nelze
oãekávat zázraky od ãasto probíraného
‰kolného placeného studenty; i pro svûtovû v˘znamné v˘zkumné univerzity je
silné veﬁejné financování podstatné.
Jak dál…
Ohlédnutí za tím, co bylo, a konstatování
toho, co je, nás musí inspirovat k jasné
a pﬁesvûdãivé formulaci v˘zev blízké
i vzdálenûj‰í budoucnosti. Rozhodnû je
tﬁeba usilovat o dal‰í upevnûní pozice UK
jako pﬁední vûdecké instituce stﬁední

Evropy. Vûdecká publikaãní aktivita roste,
ale je dÛleÏité, aby ãím dál víc na‰ich pracovi‰È bylo moÏno v komplexním celosvûtovém srovnání hodnotit nejen jako
srovnatelná, ale i jako nadprÛmûrná a unikátní.Velk˘ dÛraz je tﬁeba klást na rozvoj
aplikovaného v˘zkumu a uplatnûní vûdeck˘ch v˘sledkÛ v praxi. Jak se od v˘zkumné
univerzity oãekává, prostﬁedky na vûdu by
mûly tvoﬁit rostoucí ãást celkov˘ch
finanãních zdrojÛ.
Ve v˘uce bude – i vzhledem k pﬁib˘vajícím
moÏnostem vyhledávat stále více seriózních informací i na internetu – narÛstat
v˘znam toho, co bylo uÏ od dob zaloÏení
univerzity podstatnou souãástí vysoko‰kolského vzdûlání: vytváﬁení prostﬁedí
pro kreativní kladení otázek a metodologicky kvalifikované nacházení solidních
odpovûdí (pﬁípadnû i v konfliktu k vyãten˘m pouãkám), motivace k práci na sobû
a tvÛrãí invenci i sebekázni. Bude nutné
cílenû rozvíjet dovednosti potﬁebné
k efektivnímu fungování v moderní spoleãnosti – kreativitu, tvorbu konceptu, kritické my‰lení a hodnocení, práci
s primárními zdroji, informacemi
a dÛkazy, anal˘zu, syntézu, argumentaci,
komunikaci, prezentaci, organizaci, ﬁe‰ení
konfliktÛ, zacházení s ãasem apod. To v‰e
pokud moÏno ve vstﬁícném, kolegiálním
a inspirativném prostﬁedí.
Vûcné znalosti z jednotliv˘ch oborÛ se tak
do jisté míry stávají extraktem pro trénink
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dovedností v podstatû spoleãn˘ch rÛzn˘m
oborÛm. Navíc dne‰ní svût od vrcholnû
pﬁipraven˘ch osob oãekává nejen ‰piãkové
znalosti v jedné specializaci, ale i solidní
rozhled po oborech souvisejících a nûkdy
dokonce i orientaci v tûch vzdálenûj‰ích.
To v‰e zdÛrazÀuje pﬁidanou hodnotu spolupráce mezi fakultami, odbourávání
bariér a spoleãnou práci na synergickém
konceptu, podle nûhoÏ je univerzita více
neÏ pouh˘ souãet fakult.
Závûrem se vrátím na zaãátek dûjin na‰í
univerzity. Nejvíce fascinující my‰lenkou,
kterou stﬁedovûk vysok˘m ‰kolám pﬁinesl, je idea univerzity jako spoleãenství
lidí, kteﬁí kombinací rÛzn˘ch Ïivotních
zku‰eností spoleãnû hledají poznání.

Univerzita na této ideji zaloÏená po
mnoho století vytváﬁela kultivovanost
a vzdûlanost ãeského národa. Osvícenské
reformy se je‰tû snaÏily pﬁemûnit univerzitu na utilitární sluÏku konkrétního ekonomického zájmu císaﬁské vlády, ale od
druhé poloviny 20. století se celá Evropa
pﬁichyluje k modelu univerzit jako vnitﬁnû
demokratick˘ch, autonomních korporací
poskytujících Ïivnou pÛdu nesvázanému
a nedirigovanému my‰lení, vûdûní a kreativitû. Takové vysoké ‰koly by si spoleãnost mûla pûstovat a chránit v zájmu
svého rozvoje, jako nejlep‰í zdroj kvalitnû
pﬁipraven˘ch, vzdûlan˘ch lidí, kteﬁí naplÀují smysl a perspektivu jejich existence.
Pﬁejme na‰í univerzitû, její akademické

obci i spoleãnosti, jíÏ slouÏí a jiÏ obohacuje, mnoho dal‰ích desetiletí a staletí
úspû‰né a svobodné existence.
QUOD BONUM FELIX FAUSTUM
FORTUNATUMQUE SIT

prof. RNDr. Václav
Hampl, DrSc.

Autor ãlánku je od února roku 2006 rektorem
Univerzity Karlovy.Vûdeck˘m zamûﬁením je fyziolog, specialista na regulaci plicní a placentární
cirkulace, zejména pÛsobení hypoxie. PÛsobil na
2. lékaﬁské fakultû UK.

6 6 0 . V ¯ RO â Í Z A L O Î E N Í U K
V ¯ B ù R Z A K C Í A U DÁ L O S T Í
Pﬁehled v‰ech akcí spojen˘ch s oslavami naleznete na stránkách ãasopisu i-Forum (http://iforum.cuni.cz)
JARNÍ SPORTOVNÍ HRY UK
(4.–6. dubna 2008)
DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í V KAROLINU
(5.–6. dubna 2008)
SHROMÁÎDùNÍ VE VELKÉ AULE – SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VùDECKÉ RADY UK
(7. dubna 2008)
Na programu je m.j. udûlení ãestn˘ch hodností doktorátÛ honoris causa: Prof. Johan Albert Ankum, Universitet Amsterdam,
Nizozemí – za celoÏivotní vûdecké dílo v oblasti ﬁímského práva, jeho organizaãní aktivity v této oblasti a podporu poskytovanou mlad˘m právním romanistÛm, za jeho zásluhy o obnovu vûdy o ﬁímském právu na UK; Salvador Moncada, MD, Ph.D.,
University College London,Velká Británie – za celoÏivotní prÛkopnické dílo v oblasti farmakologie a fyziologie cirkulace v krevním ﬁeãi‰ti a formování vaskulární biologie, za v˘znamn˘ pﬁínos k pochopení funkce endotelu a pﬁevedení objevÛ nov˘ch agens
do léãby cévních poruch; Ing. Ivan Chvatík, CTS, âR – za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro rozvoj ãeské filozofie a jejího postavení v akademickém svûtû doma i v zahraniãí; Prof.Teruo Kishi, National Institute for Materials Science, Japonsko – za mimoﬁádné celoÏivotní v˘znamné dílo v oblasti materiálové fyziky a za podporu ãeské vûdy a ‰kolství v tomto oboru.
ZASEDÁNÍ RADY KONSORCIA EUROPAEUM – Asociace pﬁedních evropsk˘ch univerzit
(7.–8. dubna 2008)
V Karolinu bude zasedat deset rektorÛ nejprestiÏnûj‰ích univerzit v Evropû
(Oxford, Lieden, BoloÀa, PaﬁíÏ, Bonn, Praha, Îeneva, Madrid, Helsinky, Krakov)
HISTORIE, SOUâASN¯ STAV A PERSPEKTIVY UNIVERZIT
(ÚSVIT NEBO SOUMRAK AKADEMICKÉ SAMOSPRÁVY?)
(10. dubna 2008)
V¯STAVA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR – NEJLEP·Í FOTOGRAFIE P¤ÍRODY
(29. dubna – 30. kvûtna 2008)
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âESKÉ ZEMù A V¯ZKUM
Bohuslav Ga‰
Jednou ze stûÏejních úloh vysoké ‰koly je vûdecká a v˘zkumná ãinnost. A zatímco v dávn˘ch dobách provádûli
vcelku levnou vûdu bohatí lidé z nejvy‰‰ích spoleãensk˘ch vrstev, dnes jsou v˘zkumné instituce otevﬁeny pro kaÏdého. Pﬁesto jsou peníze stále zapotﬁebí, protoÏe dnes je vûda relativnû draÏ‰í. Umíme v‰ak jiÏ získané finance
opravdu vyuÏít?
Finanãní prostﬁedky plynoucí v âeské
republice do v˘zkumu a v˘voje zdaleka
nejsou tak vysoké jako v mnoha vyspûl˘ch
zemích a jak by bylo Ïádoucí.V roce 2005
to bylo 1,42 % hrubého domácího produktu (HDP), zatímco prÛmûr zemí
Evropské unie vãetnû nov˘ch ãlensk˘ch
zemí ãinil 1,77 %1. Ukazuje se, Ïe cíl
Lisabonské strategie – dosáhnout v zemích
Evropské unie do roku 2010 celkov˘ch
v˘dajÛ na vûdu a v˘zkum ve v˘‰i 3,0 % HDP,
z toho dvû tﬁetiny ze zdrojÛ podnikatelsk˘ch a jedna tﬁetina ze zdrojÛ veﬁejn˘ch –
zﬁejmû nebude splnûn, coÏ je pﬁedmûtem
kritiky Evropské komise.
Jsme na tom dobﬁe? Podle WoS ne
Není v‰ak férové pouze naﬁíkat nad nedostatkem penûz pro vûdu, v˘zkum a v˘voj,
pokud se nepodíváme, jak˘ch v˘sledkÛ
dosahujeme alespoÀ s tûmi prostﬁedky,
které máme k dispozici. A není to pohled
pﬁíli‰ povzbudiv˘. Hlavním v˘sledkem
základního a do jisté míry také aplikovaného v˘zkumu je poznatek, kter˘ je pﬁedáván do „vlastnictví lidstva“ (samozﬁejmû
s respektováním du‰evního vlastnictví a aÏ
po pﬁípadné ochranû patenty) pomocí
vûdeck˘ch a odborn˘ch publikací. A uÏ
s tûmito publikacemi má na‰e zemû znaãné
potíÏe: relativní produkce publikací, která
udává poãet publikací vznikl˘ch jako v˘sledek v˘zkumu a vztaÏen˘ch na 1 000 obyvatel u nás, byla 0,52 v roce 2006. Obrázek 1
ukazuje, jak jsme na tom v porovnání
s nûkter˘mi zemûmi. Data jsou získávána
z databáze Web of Science, Thomson
Corporation1.
Jedna vûc je ov‰em práci vytvoﬁit a publikovat podle Faradayova pravidla Publish or
perish (tedy Publikuj, nebo zhyÀ), druhá vûc
je otázka, nakolik je práce závaÏná, aby si jí
v‰imli ostatní ãlenové vûdecké komunity.
Databáze Web of Science sleduje i tento

Obrázek 1. Relativní produkce publikací v roce 2006 [1].

parametr a u kaÏdé publikace je ãíslo, které
udává, kolikrát byla daná publikace citována
v pracích jin˘ch autorÛ neboli kolik citací
„vyprodukovala“. Pro posuzování citaãního
ohlasu je tedy zaveden parametr Relativní
produkce citací, kter˘ udává poãet citací na
publikace pﬁipadající na 1 000 obyvatel. Jak
vypadá tento parametr pro âeskou republiku ve srovnání s ostatními zemûmi, je
zﬁejmé z Obrázku 21.

Zde uÏ se propadáme mnohem více za
vyspûl˘mi zemûmi i za prÛmûrem „star˘ch“ ãlensk˘ch státÛ Evropské unie (EU-15). Z obou grafÛ ãní vysoko Finsko, které
je v‰eobecnû dáváno za pﬁíklad evropské
zemû s intenzivní podporou v˘zkumu,
a také, jak je vidût, s patﬁiãn˘mi v˘sledky.
V˘sledek v˘zkumu, jenÏ je publikován a pak
pﬁípadnû citován, by mûl ov‰em také pﬁispívat, alespoÀ v aplikovan˘ch technick˘ch

Obrázek 2. Poãet citací vyprodukovan˘ch publikacemi v roce 2006 na 1 000 obyvatel.
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a pﬁírodovûdn˘ch oborech, ke zv˘‰ení
technologické úrovnû dané zemû, a tím
také (snad…) ke zv˘‰ení kvality Ïivota.
Vysledovat tuto vazbu je obtíÏnûj‰í, ale má
se za to, Ïe patenty vytvoﬁené v dané zemi
jsou mûﬁítkem toho, jak je zemû schopna
uvést v˘sledky vûdy a v˘zkumu do praxe.
Obrázek 3 ukazuje poãty patentov˘ch pﬁihlá‰ek z jednotliv˘ch zemí Evropského
patentového úﬁadu (EPO)1. Rozdíl mezi
na‰í zemí a tûmi vyspûlej‰ími je zde
obzvlá‰È markantní. Má se za to, Ïe je to
zpÛsobeno rozdílnou strukturou prÛmyslu
v postkomunistick˘ch zemích, kter˘ je
zamûﬁen spí‰e zpracovatelsky. Nápady na
patenty a inovace pak vznikají v zemích, kde
sídlí R&D oddûlení firem. Dal‰ím dÛvodem
u nás bude zﬁejmû konzervativnost
v˘zkumníkÛ na vysok˘ch ‰kolách
a Akademii vûd, kteﬁí nejsou zvyklí o svém
nápadu uvaÏovat z hlediska jeho komerãní
aplikace a rovnou jej uveﬁejní v ãasopise.
A také, bohuÏel, na mnoha v˘zkumn˘ch
institucích nejsou ani vybudovány organizaãní struktury pro vyhledávání patentovateln˘ch nápadÛ, pro formulaci patentové
pﬁihlá‰ky a v pﬁípadû, Ïe je patent pﬁijat, pro
jeho udrÏování. Pro na‰i zemi není urãitû
Ïádoucí tento stav zakonzervovat, zvlá‰tû
proto, Ïe stále disponuje obrovsk˘m potenciálem schopn˘ch a ‰ikovn˘ch lidí.
Peníze vyhozené oknem se dveﬁmi
nevrátí
Rada pro v˘zkum a v˘voj (RVV) v posledních letech udûlala kus práce ve snaze identifikovat instituce, které v˘sledky v˘zkumu
(publikace, patenty) produkují. UÏ po nûkolik let se na jejích webov˘ch stránkách
http://www.vyzkum.cz objevuje tzv.
Hodnocení v˘zkumu a v˘voje a jejich
v˘sledkÛ, kde se instituce posuzuje podle
toho, kolik a jak˘ch v˘sledkÛ za peníze
z veﬁejné podpory v˘zkumu vyprodukovala. Je to jak˘si „ranking“, Ïebﬁíãek institucí
seﬁazen˘ch podle toho, jak úãinnû dokáÏí
finanãní prostﬁedky vyuÏít.A ukazuje se, Ïe
mnoho institucí spotﬁebovalo spoustu

1

Obrázek 3. Pﬁihlá‰ky patentÛ u EPO v roce 2006.

penûz, aniÏ vykázalo jedin˘ v˘sledek. To je
samozﬁejmû pl˘tvání prostﬁedky státu. Má-li se do budoucnosti zlep‰it postavení na‰í
zemû v porovnání alespoÀ s evropsk˘mi
státy, je zapotﬁebí peníze vynakládat efektivnûji. Podpora v˘zkumu z veﬁejn˘ch
zdrojÛ, neboli z penûz daÀov˘ch poplatníkÛ, by mûla reflektovat spoleãenskou
poptávku a smûﬁovat k takov˘m institucím,
které jsou schopny mezinárodnû srovnatelné v˘sledky produkovat. Proto je v pﬁíslu‰né Metodice hodnocení institucí
pomocí tzv. váhov˘ch koeficientÛ rozli‰eno,
jak je kter˘ v˘sledek hodnotn˘. Velká váha
je vûnována publikacím v tzv. impaktovan˘ch publikacích, coÏ jsou ty, které jsou sledovány v databázi Web of Science. Váha
tûchto v˘sledkÛ je odvozena od impaktního faktoru (IF) ãasopisu podle vzorce 5 +
(15_IF ãasopisu / medián IF oboru). IF je
parametr související s tím, jak jsou publikace v daném ãasopise citovány v ostatních
ãasopisech. Napﬁíklad ãlánek v ãasopise
Science podle uvedeného vzorce obdrÏí
kolem 900 bodÛ. Je samozﬁejmû ctiÏádostí
vûdcÛ publikovat své nejlep‰í v˘sledky
právû v ãasopisech s nejvy‰‰ím impaktním
faktorem. A tyto ãasopisy si na druhou
stranu mohou vybírat, komu svÛj ãlánek
uveﬁejní.
V poslední dobû patﬁí v ãeské kotlinû tak
trochu k dobrému zvyku publikace

Dokument Anal˘za stavu v˘zkumu, v˘voje a inovací v âeské republice a jejich srovnání se zahraniãím
v roce 2007, Rada pro V˘zkum a v˘voj
2
Ga‰, Bohuslav: Impaktní faktor a faktory z nûj odvozené. FORUM 2/2007. Univerzita Karlova. Praha
2007, str. 38-39
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v impaktovan˘ch ãasopisech zpochybÀovat.
Je v‰ak fakt, Ïe velká vût‰ina laureátÛ
Nobelov˘ch cen z posledních let má citaãní
ohlas sv˘ch prací na Web of Science obrovsk˘ a jejich h-index2 je ãasto pﬁes 80. Ano,
právû na nejv˘znaãnûj‰ích pracovi‰tích,
odkud se pozdûji rekrutují tﬁeba oni laureáti Nobelov˘ch cen, vzniká velká ãást
vûdeckého pokroku lidstva.A je správné, Ïe
právû impaktované publikace mají v hodnocení RVV váhu odvozenou od impaktního
faktoru. RovnûÏ udûlené patenty mají velkou váhu v Hodnocení v˘zkumu. Patent
u âeského patentového úﬁadu dostane 50
bodÛ, u EPO 500 bodÛ.
Postavení na‰í zemû ve v˘zkumu a v˘voji je
v porovnání s vyspûlej‰ími evropsk˘mi
zemûmi nevalné. A pﬁitom si Evropa uvûdomuje, jak zaostává za Spojen˘mi státy
nebo tﬁeba za prudce nastupujícími ekonomikami asijsk˘ch tygrÛ. Do budoucnosti se
zde musí nûco zmûnit.V tuto chvíli se RVV
váhov˘mi body pﬁi hodnocení v˘sledkÛ
snaÏí naznaãit, kde máme slabá místa. Je na
v˘zkumnících, aby to vysly‰eli. A bude i na
managementech v˘zkumn˘ch institucí, aby
své pracovníky v tomto smûru stimulovaly.

prof. RNDr. Bohuslav
Ga‰, CSc.

Autor ãlánku pÛsobí jako prorektor UK pro vûdeckou a tvÛrãí ãinnost.Vyuãuje na Katedﬁe fyzikální
a makromolekulární chemie Pﬁírodovûdecké
fakulty UK.
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J U B I L E J N Í S L AV N O S T I
LET

1848 1948
A

FOTO: ARCHIV UK

Zdenûk Pousta

Obnovovací listina UK vydaná Edvardem Bene‰em k jubileu v r. 1948.

Pût století existence instituce je vÏdy pádn˘m dÛvodem k oslavû. Vedení praÏské
univerzity zaãalo s pﬁípravou tohoto
v˘znamného jubilea s patﬁiãn˘m pﬁedstihem. Hodlalo je pﬁipomenout generální
stavební úpravou Karolina a zakladatele
vysokého uãení uctít v˘razn˘m monumentem. Proto se jiÏ v roce 1842 univerzita obrátila se sv˘m poÏadavkem na
dráÏìanského sochaﬁe Ernsta Julia
Hähnela a úvahy, které pﬁed dvûma roky
daly podnût k debatám o moÏné pﬁestavbû Karolina, zaãaly nyní nab˘vat konkrétnûj‰í podoby. PÛvodní stﬁedovûké
Karolinum spolu s pﬁikoupen˘mi sousedními domy v Celetné ulici, se
Stockhausem a Buquoysk˘m domem,
totiÏ potﬁebám rektorátu a dvou ãinn˘ch

svûtsk˘ch fakult – právnické a lékaﬁské –
jiÏ málo vyhovovalo. Návrh na pﬁestavbu
Karolina v dobovém klasicistním duchu se
dochoval a my dnes mÛÏeme jen s úlevou
vzpomenout neochoty Vídnû zam˘‰lenou
stavbu financovat. K „devastaci“ Karolina
vãetnû gotického ark˘ﬁe tak na‰tûstí
nedo‰lo. UÏ v roce 1844 bylo nabíledni, Ïe
pﬁíspûvek vídeÀské vlády k jubilejním
oslavám bude sotva staãit na realizaci
pomníku Karla IV., kter˘ mûl b˘t umístûn
v prostoru b˘valé celnice a viniãního
úﬁadu na KﬁiÏovnickém námûstí. Tato
lokace byla vybrána s porozumûním pro
v˘znam zakladatele prvního vysokého
uãení ve stﬁední Evropû a pro místo velkorysého budovatele sídelního mûsta
Prahy. Pomník stojí u paty jím zbudova-

ného kamenného mostu pevnû spojujícího oba vltavské bﬁehy, s v˘hledem na
Hrad, kter˘ Karel IV. rovnûÏ stavebnû
pozvedl.
Aã dokonalé odlití Hähnelova díla
v norimberské Burschmidtovû slévaãské
dílnû podtrhlo neÏivotnost pseudogotického celku, je dnes místem ãilého hemÏení a zájmu zahraniãních turistÛ
s fotoaparáty, na nûÏ shlíÏí Karel IV. se
Zlatou bulou v ruce a snad i s jist˘m
pobavením. Nápis pod mohutnou
Karlovou postavou „Karlo Quarto.
Literarum universitas / Festo saeculari
quinto 1848“ je svûdkem oné „jubilejní
úcty“ univerzity svému zakladateli. Na
ve‰kerou slávu spojenou s odhalováním
musela v‰ak univerzita v den svého zalo-
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Revoluce, která se drala Evropou, dostihla
totiÏ i Prahu, byÈ byly její projevy v na‰em
prostﬁedí umírnûné. âe‰i oproti bﬁeznové
Vídni a Pre‰purku jednali krotce; po zku‰enostech roku 1989 bychom mohli
v tomto smyslu prohodit nûco o sametu.
VÏdyÈ i usnesení první politické schÛze
v âechách mûlo formu poníÏené supliky
Vzpomínková shromáÏdûní se konala ve
adresované císaﬁi. Nicménû památné
Vladislavském sále na Hradû; jen na jeden den, 8.
dubna 1948, se slavnosti pﬁenesly do stále je‰tû
shromáÏdûní
11.
bﬁezna
ve
rekonstruovaného Karolina.
Svatováclavsk˘ch lázních zahájilo období
a posléze druh˘ den v aule Karolina si
nadûjí na poÏadované zmûny. Co v‰e bylo
zvolili své zástupce a schválili koneãné
najednou proklamováno: vykoupení
znûní petice, kterou podepsali a 16.
z roboty, zﬁízení nezávisl˘ch soudÛ, svobﬁezna pﬁedloÏili akademickému senátu.
boda tisku a shromaÏìování, náboÏenTen pak reagoval v ãele s rektorem a proského vyznání, rovnost ãe‰tiny a nûmãiny
fesorsk˘mi sbory v‰ech fakult a praÏské
ve ‰kolách a úﬁadech, kam mûli b˘t dosatechniky souhlasnû. Snad nebylo jen
zováni lidé ãe‰tiny znalí. Události se valily
v˘sledkem studentského nátlaku, Ïe pﬁedjedna za druhou a souãasníkÛm musela
stavitelé univerzity „progresivní“ souhlas
doba pﬁipadat stejnû dynamická a revodoprovodili je‰tû zdÛrazÀujícím dodatluãní jako pﬁím˘m svûdkÛm horeãn˘ tep
kem: „Akademick˘ senát a spolupodePraÏského jara v roce 1968. Karel
psané uãitelské sbory se plnû pﬁipojují
Havlíãek zahajuje vydávání Národních
novin 5. dubna v˘mluvn˘m
odstavcem prvního ãlánku:
„Poãínáme noviny tyto
v dobû pﬁedÛleÏité. Státy
se boﬁí, národy se sbírají,
stejn˘ si hledá k sobû stejného. Nikdo nemÛÏe, leã
by v‰evûdoucností nadán
byl, udati, jak˘ bude letos
na podzim stav politick˘
zemí evropsk˘ch.“
Nedivme se proto, Ïe se
jubilejní oslavy rázem ocitly
na vedlej‰í koleji, pozbyly
na v˘znamu a oãekávané
váÏnosti. Oficiální oslavy
Dvû stránky z originálního programu jednoho dne oslav roku 1948.
byly vedením univerzity
k této petici.“
odloÏeny na pozdûj‰í dobu, snad na podPetice byla uvedena slovy „Prosíme nejzim… Vlastnû na nû jiÏ nedo‰lo.
poníÏenûji“ a vyjmenovala osm poÏadovaO jubilující univerzitû bylo i bez oficiáln˘ch bodÛ: „1.Aby Ïádná schopná hlava za
ních slavností za úãasti Vídnû sly‰et. Díky
pﬁíãinou svého náboÏenského vyznání od
aktivitû studentÛ se ocitla ve víru revouãitelsk˘ch stolic na vy‰‰ích ‰kolách
luãních petic a politick˘ch debat. Studenti
vylouãena nebyla; aby nikdo proto ve
se nechtûli dát zahanbit vídeÀsk˘mi
vzdûlání a v dal‰ím prospûchu povolání
kolegy. Po jednáních 14. bﬁezna v místnossvého omezován nebyl. 2. Aby uvedena
tech malíﬁské akademie v Klementinu
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Ïení kvÛli revoluci zapomenout. Otec
vlasti byl PraÏanÛm pﬁedstaven mnohem
pozdûji neÏ zam˘‰leného 7. dubna, a navíc
v aÏ trapné tichosti.

byla úplná svoboda vyuãování a uãení se,
a dovolení k vyuãování aby nikdy nebylo
jako posavád libovolnû omezováno
a zkracováno. 3.Aby bylo kaÏdému moÏné
uãinûno vzdûlati se dokonale v obou jazycích zemsk˘ch, a to ve v‰ech pﬁedmûtech
vyuãování vÛbec. 4. Aby dovoleno bylo
nav‰tûvovati také cizí univerzity i v bûhu
studií. 5. Dosavadní ﬁád zkou‰ek aby na
ten zpÛsob promûnûn byl, aby volno bylo
tak ﬁeãené povinné pﬁedmûty sly‰eti
poﬁádkem a ãasem kaÏdému vhodn˘m,
aby zpÛsobilost k státní sluÏbû i ku praxi
závisela jedinû od pﬁísné státní zkou‰ky. 6.
Prosíme, aby pﬁivtûlen byl ústav polytechnick˘ k univerzitû co zvlá‰tní v‰emi pﬁíslu‰n˘mi právy nadaná fakulta. 7. Aby stát
peãoval o fyzické vychování zaﬁízením
tûlocviãn˘ch ústavÛ a plováren a ustanovením platu pro potﬁebné k tomu uãitele.
8. Aby dovoleno bylo studentstvu spojovati se v jednoty a k tomu cíli, aby za
základ poloÏeny byly stanovy o jednotách
nejnovûji na univerzitû mnichovské
vydané.“
Studenti se tak pﬁipojili k obãanstvu, které
se vesmûs reforem doÏadovalo.
Uprostﬁed bﬁeznov˘ch dnÛ utvoﬁili studentskou legii se ãtyﬁmi
kohortami – tﬁí svûtsk˘ch
fakult a jednu tvoﬁili posluchaãi techniky. Intenzivnû
proÏívali ãas pln˘ zmûn
a revoluãního kvasu, na
v˘roãní den zaloÏení univerzity v‰ak nezapomnûli.
Veãer se se‰li na dvoﬁe
Karolina, svíce a pochodnû
v oknech, z ozdoben˘ch
pavlaãí sledovali v‰e rektor
a profesoﬁi. Jim a senátu
provolávali studenti slávu.
„Nûkter˘m volali slávu
z lásky a úcty, druh˘m ze
zdvoﬁilosti, jin˘m ze zvyku,
a opût jin˘m z nevyzpytateln˘ch pﬁíãin,“
referovaly Havlíãkovy Národní noviny.
„Gaudeamus igitur… vivat academia,
vivant professores“ znûlo mohutnû dvorem Karolina. Je‰tû neÏ se prÛvod
s pochodnûmi a znaky krajÛ vydal Prahou,
aby se v pÛli Karlova kamenného mostu
obrátil zpût do Karolina, staãil po ãeském
projevu posluchaãe právnické fakulty
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Josefa Jireãka a nûmecké ﬁeãi Uffa Horna
vzplát na dvoﬁe oheÀ a za zvukÛ smuteãního pochodu seÏehl symboly starého
absolutistického reÏimu: cylindr, cop a ‰piãat˘ límec, jeÏ nosili vrchnosten‰tí úﬁedníci. „Slavnost se skonãila bez pití, ale
rozsáhlou Ïízní,“ pí‰í v závûru svého referátu Národní noviny 8. dubna 1848.
„Voláním a kﬁikem ztratili ten co mûli hlas
[sic]. ,Kde se pivo vaﬁí!‘ zaznûlo na rozchodu a kaÏd˘ dokonãil slavnost podle
své chuti.“
Jako by osud nedopﬁával univerzitû klidu
pﬁi oslavách stolet˘ch v˘roãí.Ani jubileum
po sto letech nepostrádalo napûtí a v˘jimeãnosti. PﬁestoÏe také 600. jubileum
svého zaloÏení vedení univerzity pﬁipravovalo zavãas, od poloviny 30. let, a v‰e
slibovalo probíhat klidnû, byly to politické
okolnosti zásadních rozmûrÛ, jeÏ organizátorÛm pﬁichystaly neb˘valé komplikace.
Nejprve to byla expanze fa‰istického
Nûmecka, jeÏ vedla k rozbití âeskoslovenské republiky, následné okupaci zbytku
zemû a uzavﬁení ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol
Nûmci 17. listopadu 1939. Nûmci také
v posledních dnech války a okupace zemû
zcizili z univerzitního archivu znaãné
mnoÏství závaÏn˘ch písemn˘ch dokumentÛ, které se zakládací bulou Karla IV.,
svolovací listinou papeÏe Klimenta VI.
z 26. ledna 1347, rektorsk˘m Ïezlem
a Ïezly teologické, filozofické, právnické
a lékaﬁské fakulty odvezli z Prahy
neznámo kam. Tato loupeÏ národního
bohatství a zlovoln˘ útok nûmecké moci
proti ãeské inteligenci uzavﬁením ãesk˘ch
vysok˘ch ‰kol je‰tû umocnily tradiãní váÏnost a úctu, jíÏ se Karlova univerzita ve
spoleãnosti tû‰ila.
V závûreãné ãásti pﬁíprav pak to byly dramatické události vrcholící politickou krizí,
která organizátorÛm pﬁivodila ﬁadu neãekan˘ch problémÛ. Od podzimu 1947 byli
totiÏ ãeskosloven‰tí komunisté definitivnû
rozhodnuti uskuteãnit ﬁadu akcí, které by
jim zaruãily uchopení politické moci
v zemi. Jednali na pokyn Moskvy a v intencích záﬁijového zasedání Informaãního
byra devíti komunistick˘ch a dûlnick˘ch
stran. Nucené odmítnutí Marshallova
plánu pomoci ãeskoslovenskou vládou
v ãervenci 1947 bylo pﬁelomem ve v˘voji

Rektor prof. BydÏovsk˘ a prof. Vojtí‰ek pokládají 5. dubna 1948 pamûtní vûnec k pomníku Karla IV.

pováleãného âeskoslovenska a potvrzením velmocemi vymezen˘ch sfér vlivu
pováleãného svûta.
Komunisté ztráceli z pÛvodního slibného
postavení i mezi vysoko‰koláky. To byl
také dÛvod, proã v prosinci razantním
zpÛsobem zaútoãil ministr informací
a pﬁední funkcionáﬁ KSâ Václav Kopeck˘
proti zvolení prof. JUDr. Karla Engli‰e rektorem Karlovy univerzity pro akademick˘
rok 1947/48. Souãasnû z politického hlediska ostﬁe kritizoval vysoké ‰koly
a samotné vysoko‰koláky. Ministr financí
nûkolika pﬁedváleãn˘ch vlád, b˘val˘ poslanec národní demokracie, guvernér

Národní banky ãeskoslovenské v letech
První republiky a v˘znamn˘ národohospodáﬁ Karel Engli‰ byl pro komunisty
pﬁímo prototypem nebezpeãného kapitalistického protivníka. Univerzita bránila
svého rektora a akademické svobody.
Proti Kopeckého útoku se postavily
ostatní vysoké ‰koly, protestovaly studentské vysoko‰kolské spolky. Politická
krize v zemi vrcholila 20. února demisí
ministrÛ národnûsocialistické, lidové
a slovenské demokratické strany.
Komunisté byli pﬁipraveni a útok proti
parlamentní demokracii dovedli ke svému
cíli.
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Leã vraÈme se k sam˘m poãátkÛm pﬁíprav.Také 600. v˘roãí zaloÏení bylo spojováno s pﬁedstavou dÛkladné obnovy
nejstar‰í univerzitní budovy. KdyÏ se
v roce 1934 koneãnû naplnilo ustanovení
tzv. Lex Mare‰, zákona z 19. února 1920,
jenÏ pﬁiznával univerzitû v˘luãné vlastnictví Karolina, akademick˘ senát jeho
rekonstrukci schválil a souãasnû rozhodl,
aby stavební práce byly ukonãeny v dubnu
1948. Rektor Karel Domin vyhlásil 1.
dubna 1934 Národní sbírku na obnovu
Karolina, nad níÏ pﬁevzala patronát rada
hl. mûsta Prahy. Velmi iniciativní ve sbírce
byli od poãátku studenti. Ve snaze informovat veﬁejnost a získat i urãitou finanãní
hotovost objevila se v prodeji kniha
autorÛ Domina, Gutha, Stefana a Vojtí‰ka
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V pﬁevratn˘ch únorov˘ch dnech na rektorskou funkci prof. Engli‰ rezignoval, nûkteﬁí ãlenové subkomisí pracujících pro
zdar oslav byli na základû naﬁízení akãních
v˘borÛ Národní fronty z tûchto komisí
odvoláni. Na základû rozhodnutí akãních
v˘borÛ opou‰tûli fakulty po 25. únoru
nejen pedagogové, ale také nûkteﬁí
zamûstnanci a student‰tí funkcionáﬁi
zapojení do jubilejních oslav. Doba byla
velice napjatá a jubilejní oslavy pﬁede
dveﬁmi.
Nebylo
moÏno
otálet.
Programová a organizaãní komise pracovala i bûhem vrcholící krize, stejnû jako
aparát rektorátu. Prorektor BydÏovsk˘
marnû intervenoval u ministra ‰kolství
ZdeÀka Nejedlého. Engli‰ovu zástupci
prorektorovi BydÏovskému pﬁipadla
v tomto dramatu tûÏká a zodpovûdná
role. Vzhledem k v˘znamu jubilejních
oslav Ïádal, aby se konala rektorská volba
a aby nestál v ãele univerzity jen na
základû akademické funkce a dosavadní
praxe platn˘ch ustanovení o organizaci
úﬁadÛ akademick˘ch z roku 1873.
Akademick˘ senát vyjádﬁil s tímto poÏadavkem souhlas a souãasnû dosavadnímu
prorektorovi vyjádﬁil plnou dÛvûru.
Matematik Bohumil BydÏovsk˘ byl 19.
bﬁezna zvolen rektorem. Vûdec mluvící
anglicky, francouzsky, italsky a nûmecky
byl i svou impozantní postavou a mezinárodním rozhledem pﬁíkladn˘m reprezentantem univerzity v ãase jejího slavného
jubilea.

PraÏské studentstvo v polovinû 19. století.

Karolinum – statek národní. Tento ãin
nemûl b˘t ojedinûl˘! Tak svûdãí první bod
usnesení akademického senátu z 15. listopadu 1935, kter˘ „vítá pﬁedloÏen˘ podnût
prof.Vojtí‰ka, OdloÏilíka a Proke‰e, soukr.
doc. Kazbundy a prof. fakulty evangelické
Barto‰e, kteﬁí se sdruÏili k vypsání dûjin
Univerzity Karlovy za pﬁíãinou oslavy blíÏícího se 600. v˘roãí jejího zaloÏení“.Také
v roce 1934 byla z pﬁedních odborníkÛ
(profesorÛ Karla Domina, Vojtûcha
Birnbauma, Josefa Cibulky, Gustava
Friedricha, Václava Vojtí‰ka, historika
a organizátora památkové péãe ZdeÀka
Wirtha a docenta dûjin architektury na

âVUT Oldﬁicha Stefana) utvoﬁena
Komise pro obnovu Karolina. Komise
zabezpeãila provedení stavebnû-historického v˘zkumu Karolina. Kromû toho, Ïe
byl prokázán neobyãejnû závadn˘ stav
základÛ historické budovy, ãásti zdiva, chatrné pilíﬁe a klenby v pﬁízemí, v˘zkum
odhalil i ﬁadu zajímav˘ch stﬁedovûk˘ch
prvkÛ, ukryt˘ch pod nánosy pozdûj‰ích
stavebních úprav. Práce postupovaly
pozvolna, jednak z finanãních dÛvodÛ, jednak Karolinum stále uÏívala Nûmecká univerzita. Právnická fakulta UK zdej‰í
prostory díky novostavbû u âechova
mostu uvolnila a s rektorátem se v roce
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1934 pﬁestûhovala. Po uzavﬁení ãesk˘ch
vysok˘ch ‰kol byla naﬁízením vÛdce a ﬁí‰ského kancléﬁe z 2. srpna 1939 Nûmecká
univerzita pﬁejmenována (Deutsche
Karls-Universität) a zahrnuta do svazku
ﬁí‰sk˘ch univerzit. Zámûr historickou
budovu nyní první „nûmecké“ univerzity
náleÏitû stavebnû vy‰perkovat v duchu
umûní Tﬁetí ﬁí‰e se díky váleãnému hospodáﬁství koncem války na‰tûstí nezdaﬁil.
AÏ po skonãení války mohly b˘t obnoveny
stavební práce. Postupovalo se dle
nového projektu prof. Akademie v˘tvarn˘ch umûní arch. Jaroslava Fragnera
a náklady nesl plnû stát.
Pﬁes v‰echny tûÏkosti byly oslavy velmi
dobﬁe pﬁipraveny. Drobné penûÏní
obnosy ku zdaru oslav posílají univerzitû
i jednotlivci (rektor dopisem dárcÛm
dûkuje, aÈ je to padesát ãi dvû stû nebo
tisíc korun). Spolek paní a dívek v Mladé
Boleslavi posílá 17. února v˘tûÏek z plesu
20 000 Kãs, zamûstnanci II. kliniky chorob
zubních, ústních a ãelistních posílají 9 000
Kãs, z oãní kliniky 7 000 Kãs, peníze posílá
neurologická klinika, zamûstnanci lékaﬁské fakulty a ﬁada dal‰ích dárcÛ. Generální
ﬁeditel Spojen˘ch farmaceutick˘ch závodÛ
ing. Jan ·etlík pﬁedal 27. prosince rektoru
Engli‰ovi ‰ek na 250 000 Kãs, penûÏní
ãástky posílají národní v˘bory, ministerstvo po‰t vûnuje 500 000 Kãs z v˘tûÏku
„nálepního archu Oslavy 28. ﬁíjna 1945“,
penûÏní dar posílají i z âeskoslovenského
rozhlasu.V prÛbûhu oslav pﬁichází na rektorát do budovy právnické fakulty celá
ﬁada pozdravn˘ch dopisÛ. Od velitele
Vojenské akademie v Hranicích nebo
z V‰eobecné veﬁejné nemocnice v Ústí
nad Labem, abych uvedl alespoÀ nûkteré.
Zástupce ministerstva po‰t 6. dubna pﬁinesl 300 alb se ãtyﬁmi sériemi známek
„·estisté v˘roãí zaloÏení univerzity
Karlovy“ a pﬁedseda s jednatelem
Národní spoleãnosti ãs. pûstitelÛ a milovníkÛ jiﬁin chtûjí znát od vedení univerzity
jména, která ponesou na poãest ‰estistého v˘roãí novû vy‰lechtûné „ãs.
novinky jiﬁin do svûta… a v kvûtech jiﬁin
i kus dûjin na‰eho nejvy‰‰ího ãeského
uãení“. Vedení univerzity a personálnû
málo vybaven˘ aparát rektorátu zaslouÏí
ná‰ obdiv a uznání. VÏdyÈ nic nebylo

v dobû válkou zniãeného hospodáﬁství
jednoduché. Opatﬁit sukno na znaãn˘
poãet talárÛ akademick˘ch funkcionáﬁÛ
bylo pomalu tak sloÏité jako získat drahé
kovy na medaile a ãestné odznaky.
Národní banka vy‰la vstﬁíc a uvolnila 100
kg stﬁíbra na raÏbu jubilejní zlaté, stﬁíbrné
a bronzové medaile, na líci s portrétem
Karla IV., na rubu s gotick˘m ark˘ﬁem
Karolina. RovnûÏ zlato (20 gr) pro odznak
Doctor universitatis Carolinae Pragensis,
urãen˘ pro prezidenta republiky Edvarda
Bene‰e, bylo uvolnûno. Kromû odznakÛ
doktorÛ univerzity (ve stﬁíbﬁe ãi
v bronzu) mincovna v Kremnici vyhotovila bronzov˘ odznak urãen˘ pro studenty. Prof. Otakar ·paniel, rektor AVU,
mohl odjet do Kremnice a v mincovnû
dohlédnout na realizaci svého návrhu.
Také ministerstvo vnitﬁního obchodu dalo
pﬁíkaz, aby „Národní správa firmy
Emanuel Franke, tov. na vlnûné a módní
látky a ãerné pﬁíze v âeské Tﬁebové“
poskytla UK 1 000 m vlnûné látky, 140 cm
‰íﬁe, v barvû temnoãerné na zhotovení
talárÛ. Ministerstvo financí vydalo u pﬁíleÏitosti jubilea milion stﬁíbrn˘ch stokorun
s motivem univerzitní peãeti a âeskoslovenská po‰ta vydala sérii 10 200 000 pﬁíleÏitostních známek. Kromû finanãních
darÛ zmiÀovan˘ch v˘‰e tﬁeba pﬁipomenout velkorys˘ dar âeské banky Union –
vzácn˘ iluminovan˘ stﬁedovûk˘ rukopis
Graduál mistra Václava. Masarykova univerzita vûnovala zlatou medaili s reliéfním
portrétem prezidenta T. G. Masaryka
a âVUT vûnovalo zlat˘ rektorsk˘ ﬁetûz –
symbol dÛstojenství nejvy‰‰ího akademického hodnostáﬁe.
Program jubilejních oslav byl velkolep˘.
V nedûli 4. dubna byly zahájeny koncertem v Domû umûlcÛ, 5. dubna ráno v 7
hodin jubileum symbolicky uctili studenti
dobrovolnou brigádou na Strahovû a ve
Stromovce, v 9 hodin se konaly jednotlivû
bohosluÏby v‰ech církví v praÏsk˘ch kostelích a Staronové synagoze. Pﬁedstavitelé
univerzity poloÏili v dopoledních hodinách vûnce u pomníku Karla IV. na
KﬁiÏovnickém námûstí, u Husova
pomníku na Staromûstském námûstí
a kovov˘ vûnec ke Karlovu sarkofágu
v královské hrobce chrámu sv.Víta. Odtud

pak ode‰la delegace UK do Vladislavského
sálu, kde probíhala hlavní vzpomínková
shromáÏdûní. Pouze 8. dubna byly pﬁeru‰eny stavební práce v Karolinu, aby univerzita mohla promovat ve Velké aule
v˘znamné zahraniãní vûdce ãestn˘mi doktory. Nûkteﬁí v‰ak na protest proti politick˘m zmûnám do Prahy nepﬁijeli a jiní
tuto poctu z politick˘ch dÛvodÛ odmítli.
Po 45 letech byly deponované diplomy
v univerzitním archivu pﬁedány diplomatick˘m zástupcÛm pﬁíslu‰n˘ch zemí na
slavnostním zasedání akademické obce
v Karolinu 7. dubna 1993.
Dne 7. dubna 1948 se zasedání ve
Vladislavském sále úãastnil prezident
Bene‰. Jeho pﬁítomnost byla o to v˘znamnûj‰í, Ïe po 25. únoru odejel do Sezimova
Ústí a do Prahy pﬁijel pouze na pohﬁeb
Jana Masaryka, a nyní podruhé, aby pronesl zásadní projev s akcentem na nutnost svobody víry, vûdy, my‰lení a vyznání.
Pﬁedal rektoru BydÏovskému slavnostnû
obnovenou zakládací listinu nejstar‰í na‰í
univerzity.
Dne 9. dubna uctila univerzita památku
prvního prezidenta, b˘valého ãlena profesorského sboru T. G. Masaryka, poloÏením
vûnce na jeho hrob a také v RuzyÀsk˘ch
kasárnách, kde Nûmci 17. listopadu 1939
popravili devût studentsk˘ch funkcionáﬁÛ.
Oslavy zakonãil 10. dubna – jak jinak –
velk˘ karnevalov˘ studentsk˘ prÛvod
Prahou v historick˘ch kost˘mech, kter˘
konãil na dvoﬁe Ungeltu divadelním pﬁedstavením posluchaãÛ konzervatoﬁe. Od
chvíle, kdy pﬁijel mezi studentskou chasu
Karel IV. na motorce, rozpustilost a veselí
neznala mezí. Za nevrácen˘ divadelní
kost˘m se opakovanû a marnû je‰tû
v ãervnu doÏadovala správa Velké opery
(dnes Státní opera Praha) vrácení ãi alespoÀ finanãní úhrady 1 000 Kãs.

PhDr. Zdenûk Pousta

Autor ãlánku je vûdeck˘m pracovníkem Archivu
Univerzity Karlovy. Je spoluautorem a editorem
ﬁady knih, napﬁ. ãtyﬁdíln˘ch Dûjin Univerzity
Karlovy nebo aktuální publikace Rozchod 1948:
rozhovory s ãesk˘mi poúnorov˘mi exulanty.
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O D K R A KOV S K ¯ C H V ¯S TAV K J U B I L E Í M
S T ¤ E D O E V RO P S K ¯ C H U N I V E R Z I T
(2005–2009)

Znak krakovské univerzity se zkﬁíÏen˘mi Ïezly oznaãuje zdi budov patﬁících akademii.

Leto‰ní rok s osmiãkou v letopoãtu pﬁiná‰í
„malé v˘roãí“ Univerzity Karlovy, na nûÏ
v pﬁí‰tím roce doslova plynule naváÏe kulaté
jubileum vydání Dekretu kutnohorského.
Pravdûpodobnû nejzávaÏnûj‰í souãástí oslav
bude mezinárodní konference Univerzity,
zemûpáni a zemské církve: Dekret kutnohorsk˘ (1409) v kontextu doby od zaloÏení
Univerzity Karlovy (1348) do aug‰purského
náboÏenského míru (1555), plánovaná
v termínu 22.–24. ledna 2009 (podrobné
informace lze nalézt na stránkách
http://www.udauk.cuni.cz/ARCHIV-11.html).
V dobû konání konference by mûla b˘t realizována také modifikovaná podoba jedné
z v˘stav, jeÏ v posledních letech uspoﬁádalo
muzeum Jagellonské univerzity. Proto snad
nebude bez uÏitku podívat se trochu blíÏe
na dvû krakovské v˘stavy, úzce související
s tamní alma mater.
Krakovsk˘ akademick˘ mecenát od
poãátkÛ do souãasnosti
První z v˘stav probûhla na poãátku roku
2005 a vûnovala se stejnému tématu jako
toto ãíslo ãasopisu FORUM. Zatímco na její
hlavní a ponûkud tajnosnubn˘ název –
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Vdûãnost má dlouhou pamûÈ – by asi skeptik tûÏko pﬁísahal, podtitul Mecená‰i krakovské univerzity a role jejich darÛ
v dûjinách ‰koly uÏ vyjadﬁuje obsah zcela
lapidárnû. V˘stavu uspoﬁádal univerzitní
archiv ve v˘stavním sále Jagellonské knihovny (ano, krakovská univerzita disponuje
obrovskou, modernû vybavenou univerzitní
knihovnou, která byla její souãástí i v minulosti) a bohuÏel k ní nebyl vydán katalog.Ten
mÛÏe zájemcÛm o téma akademického kulturního mecenátu bohatû vynahradit stejnojmenná monografie z pera ﬁeditele
univerzitního archivu Krzysztofa Stopky,
vzniklá v souvislosti s v˘stavou. Lze dodat,
Ïe ãasové rozpûtí publikace pokr˘vá celou
dobu existence Jagellonské univerzity od
jejího zaloÏení v roce 1364 aÏ na práh 21.
století a také sv˘m ikonografick˘m vybavením katalog do znaãné míry nahrazuje.
Asi nebude povaÏováno za nikterak pﬁekvapivé, Ïe zcela zásadní roli coby mecená‰i
hráli v dûjinách Jagellonské univerzity
panovníci a jejich manÏelky. Aã byla zaloÏena je‰tû na sklonku vlády Piastovce
Kazimíra Velkého, za‰la brzy na úbytû a její
obnovení i opravdov˘ rozkvût je spojen se
jménem prvního pﬁedstavitele dal‰í dynastie,Vladislava z litevského rodu JagelloncÛ –
a ov‰em jeho první Ïeny, Hedviky z Anjou,
roku 1997 prohlá‰ené za svatou. Na dvoﬁe
této královny se pohybovala ﬁada stﬁedovûk˘ch intelektuálÛ, mezi nimiÏ bylo moÏné
nalézt také ãeského uãence Jeron˘ma. Pro
polské a litevské studenty Hedvika roku
1397 dokonce fundovala i samostatnou
kolej v Praze. Jakkoli byly projevy ‰tûdrosti
ze strany polsk˘ch panovnick˘ch párÛ pro
krakovské vysoké uãení co do prestiÏe nejpﬁednûj‰í, následovány poãiny mecená‰Û
z ﬁad vysoké ‰lechty, co do objemu byly ve
staropolském období naprosto dominující
dary ze strany duchovních. Mezi nû je tﬁeba
ve stﬁedovûku samozﬁejmû poãítat také
samotné profesory univerzity. Zanedbateln˘
nebyl ani poãet mecená‰Û z ﬁad mû‰ÈanÛ,

PeãeÈ Vladislava Jagellonského na zakládací listinû
univerzity z 26. ãervence 1400.

jimÏ univerzitní vzdûlání obvykle pﬁineslo
zv˘‰ení spoleãenské prestiÏe a nezﬁídka
i v˘hody materiálního rázu. Z hlediska dûjin
vztahÛ praÏského a krakovského studia
generale je závaÏné, Ïe první pﬁedstavitel
mû‰Èanského mecenátu na tomto poli, krakovsk˘ mû‰Èan Jan, syn StobnerÛv († 1405),
získal svÛj bakaláﬁsk˘ titul v Praze. Jednotlivé
spoleãenské vrstvy, z nichÏ mecená‰i pocházeli, favorizovaly rÛzné fakulty: panovník
a vysocí církevní hodnostáﬁi teologii a filozofii, niÏ‰í klérus právo a filozofii a mû‰Èané
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REPRO: Z KATALOGU KOLEGIA UNIWERSYTECKIE SREDNIOWIECZNEJ EUROPY

Marek ëurãansk˘

Zakládací listina krakovské univerzity na ruãním
papíﬁe zobrazuje tﬁi nejdÛleÏitûj‰í ãiny Vladislava
Jagellonského a královny Hedviky: obnovení univerzity, pokﬁtûní Litvy a vítûzství u Grunwaldu.

filozofii. V‰eobecná podpora filozofické
fakulty je jistû dána tím, Ïe její pﬁedchozí
absolvování bylo nutn˘m pﬁedstupnûm pro
studium na dal‰ích fakultách.
Vdûãnost dobrodincÛm mûla od poãátkÛ
i svou praktickou formu – jejich jména byla
zapsána do úﬁedních knih a akademická
obec na nû pamatovala v modlitbách stejnû
jako na své zemﬁelé ãleny. Co do úãelu
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mohly b˘t okolnosti daru ve prospûch univerzity formulovány zcela obecnû, vût‰inou
ale pﬁece jen smûﬁovaly ke konkrétnímu cíli
(zaji‰tûní místa pro urãit˘ poãet studentÛ
v konkrétní koleji, vytvoﬁení nového profesorského místa, zlep‰ení vybavení katedry
knihami nebo pﬁedmûty pro v˘uku ãi naplnûní ÏaludkÛ vyuãujících i studujících). Také
geografie krakovského akademického
mecenátu pro‰la v prÛbûhu staletí v˘vojem.
Zatímco do konce 18. století pocházel nejvût‰í poãet dárcÛ z blízk˘ch oblastí, po rozdûlení samostatného polsko-litevského
státu do tﬁí záborÛ zaãaly postupnû pﬁicházet dary doslova z celého svûta. Zánik
slavné akademie ve Vilnû roku 1817 i rusifikace a dlouholeté uzavﬁení var‰avské univerzity posílily celonárodní v˘znam
nejstar‰ího polského vysokého uãení, byÈ
ani tady nebyla pol‰tina do roku 1870 coby
vyuãovací jazyk povolena. Fundace ãi dary
ve prospûch krakovské univerzity, jeÏ v roce
1817 pﬁijala pﬁídomek upomínající na provázanost jejích poãátkÛ s obdobím vzniku
polsko-litevského soustátí a s osobností
jeho prvního panovníka, se staly projevem
vroucího patriotismu PolákÛ ve v‰ech tﬁech
záborech i v exilu. Mezi mecená‰i jich bylo
mnoho zemanského pÛvodu a lze mezi nimi
nalézt pﬁední jména polské vûdy a kultury,
jako byl spisovatel Józef Ignacy Kraszewski
nebo v Chile pÛsobící pﬁírodovûdec Ignacy
Domeyko. Tabula donatorum 1945–2004,
tedy soupis darÛ univerzitû z tûchto let,
svûdãí o tom, Ïe akademick˘ mecenát nezanikl ani v dobû, která soukromému vlastnictví právû nepﬁála. Dokládá také, Ïe
i v nejnovûj‰ích dûjinách pﬁedstavovali
v˘znamnou ãást dárcÛ absolventi a vyuãující
univerzity a jejich blízcí.
Stﬁedovûké univerzitní koleje –
Krakov, Praha, Oxford, BoloÀa
Druhá v˘stava, o níÏ bych se rád zmínil,
probûhla nedávno, na sklonku loÀského

roku. Pod názvem Univerzitní koleje stﬁedovûké Evropy ji uspoﬁádalo Muzeum
Jagellonské univerzity ve svém sídle na ulici
svaté Anny. Sama budova Collegium Maius
(tedy Vût‰í kolej, vedle ní existovalo je‰tû
Collegium Minus) tak mohla b˘t chápána
jako nejvût‰í exponát – krakovské univerzitní muzeum je umístûno v nejstar‰í koleji
celého Polska, slouÏící vysokému uãení
nepﬁetrÏitû od dob jagellonské fundace na
pﬁelomu 14. a 15. století. Na v˘stavû
samotné bylo Collegium Maius pﬁítomno
také v podobû detailního modelu, zachycujícího na základû nejstar‰ích vyobrazení
i stavebnû-historick˘ch a archeologick˘ch
v˘zkumÛ jeho stﬁedovûkou podobu. Vedle
krakovské Vût‰í koleje mohli náv‰tûvníci
obdivovat je‰tû tﬁi dal‰í modely stﬁedovûk˘ch kolejí: praÏského Karolina, oxfordské
New College a boloÀského Collegium
Sancti Clementi, zvaného také Collegio di
Spagna ãi Collegio Albronoziano.
Univerzita Karlova byla po Jagellonské univerzitû na v˘stavû co do exponátÛ nejhojnûji zastoupen˘m vysok˘m uãením. Kromû
zmínûn˘ch modelÛ bylo moÏné zhlédnout
faksimile i originály relevantních písemností
obou institucí (listiny, statuta), nejstar‰ích
vyobrazení a pﬁedmûtÛ bezprostﬁednû souvisejících s univerzitní správou a jejími oficiálními stránkami, od peãetidla po insignie –
vãetnû typick˘ch rektorsk˘ch Ïezel
s korunkou, zdobících znak Jagellonské
univerzity. Nejvût‰í ãást v˘stavy byla ale
vûnována kaÏdodennosti stﬁedovûkého
studenta a mistra, aÈ uÏ se jednalo o pﬁedmûty pouÏívané pﬁi v˘uce, ve volném ãase
nebo pro osobní hygienu, odûv, nábytek ãi
nádobí v‰eho druhu. Kurátorka v˘stavy
Maria Natalia Gajek tu mohla sáhnout
do bohat˘ch sbírek Muzea Jagellonské
univerzity, jeÏ byly doplnûny o exponáty
z ﬁady mûstsk˘ch muzeí, v prvé ﬁadû
Archeologicko-historického muzea v Elblàgu
(hudební nástroje, spoleãenské hry, keramika, ale napﬁ. také voskové tabulky
nebo záchodové prkénko).
VernisáÏ v˘stavy, která probûhla
1. ﬁíjna 2007, doprovázela jedna ne
zcela obvyklá událost – adaptace
PﬁíbûhÛ poctiv˘ch i nepoctiv˘ch
ÏákÛ krakovsk˘ch, vycházející
Model krakovského Collegia Maius

Stﬁíbrné a pak pozlacené
Ïezlo, insignie krakovské univerzity z raného 15. století.

z pÛvodních stﬁedovûk˘ch textÛ. Divadelní
pﬁedstavení, v nûmÏ
úãinkovali studenti krakovské Akademie múzick˘ch umûní a Vy‰‰í
divadelní ‰koly, se konalo
na nádvoﬁí Vût‰í koleje
za soumraku jednoho
z nejhezãích dní loÀského babího léta. Snad
se alespoÀ ãást pÛsobivé atmosféry podaﬁilo pﬁenést také do filmového záznamu,
jenÏ byl na místû poﬁízen.
Trval˘m v˘sledkem v˘stavy je objemn˘ polsko-anglick˘ katalog s více neÏ stostránkovou textovou ãástí, zahrnující vedle
úvodního textu o pÛvodních v˘znamech
slova „collegium“ také stati o místû kolejí
ve stﬁedovûkém univerzitním systému,
o ãtyﬁech konkrétnû zmínûn˘ch kolejích
a pﬁípravû jejich modelÛ, o systému v˘uky,
vûdecké práci a v neposlední ﬁadû o kaÏdodenním Ïivotû na stﬁedovûk˘ch univerzitách. BliÏ‰í informace o Muzeu Jagellonské
univerzity lze nalézt na internetové adrese
http://www3.uj.edu.pl/Muzeum/.
Právû v˘stava k dûjinám stﬁedovûk˘ch univerzitních kolejí by v modifikované podobû
a s vût‰ím dÛrazem na historii na‰í almae
matris mûla doprovodit oslavy jubilea
Dekretu kutnohorského.
Dodejme je‰tû, Ïe v roce 2009 oslaví své
kulaté v˘roãí také dal‰í ze stﬁedoevropsk˘ch univerzit.Vysoké uãení v Lipsku pﬁitom vzniklo v pﬁímém dÛsledku vydání
Dekretu kutnohorského a odchodu ãásti
studentÛ a mistrÛ z Prahy.Také v tomto pﬁípadû je moÏné odkázat na webové stránky
s programem oslav a ﬁadou souvisejících
informací: http://www.uni-leipzig.de/2009/.

Mgr. Marek
ëurãansk˘, PhD.

Autor ãlánku je vedoucím Archivu UK. Zab˘vá se
kulturními dûjinami raného novovûku a problematikou ãesko-polsk˘ch vûdeck˘ch kontaktÛ.
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Z N ÁT

P¤ÍâINU
VùCÍ
Jan Zápal

London School of Economics and
Political Science (LSE) leÏí v samém
srdci Lond˘na, napÛl cesty mezi
katedrálou Sv. Pavla a Trafalgarem.
Náhodn˘ kolemjdoucí si vlastnû
ani nemusí v‰imnout, Ïe prochází
kampusem jedné z nejv˘znaãnûj‰ích
britsk˘ch a moÏná i svûtov˘ch univerzit.Tak dobﬁe je LSE integrována
do normální mûstské zástavby.
Ani rok zaloÏení nenapovídá o nûãem
v˘jimeãném, protoÏe datem 1895 se LSE
nemÛÏe mûﬁit se sv˘mi o nûco slavnûj‰ími britsk˘mi sestrami, Oxfordem
a University of Cambridge, a koneckoncÛ
ani s Univerzitou Karlovou. Jméno jednoho ze zakladatelÛ, dramatika a romanopisce George Bernarda Shawa, ale uÏ
o nûãem vypovídá.
DÛvod, proã je LSE ve svûtû známá,
a vlastnû i dÛvod, proã je neznámá, je prost˘. LSE je univerzitou zamûﬁenou v˘luãnû
na sociální vûdy. Nenajdete zde laboratoﬁe pro v˘zkum v pﬁírodních vûdách,
nepotkáte zde autora poslední knihy
o kvantové fyzice ani profesory vlastnící
patenty, díky kter˘m fungují moderní
technologické zázraky. Na druhou stranu
zde najdete jedno z nejvût‰ích evropsk˘ch ekonomick˘ch v˘zkumn˘ch center,
laboratoﬁe, v kter˘ch se provádûjí socio-

Umûní na campusu
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Hlavní budova LSE

logické a ekonomické experimenty, a potkáte autory ﬁady publikací sahajících od
sociálních, politick˘ch a ekonomick˘ch
témat aÏ tﬁeba k genderov˘m problémÛm. LSE se objevuje pravidelnû mezi
první desítkou svûtov˘ch univerzit, pakliÏe hodnocení nezv˘hodÀuje ‰koly vyuãující ‰iroké spektrum oborÛ vãetnû
pﬁírodních vûd.V neposlední ﬁadû o dÛleÏitosti LSE svûãí fakt, Ïe kdyÏ napí‰ete do
Googlu „LSE“, první odkaz je LSE –
London School of Economics a aÏ druh˘
LSE – London Stock Exchange.
LSE stojí na své historii a snaÏí se dívat do
budoucnosti. Historie na vás d˘chne po
vstupu do „staré“ budovy, kde je vyrovnána ﬁada portrétÛ laureátÛ Nobelov˘ch
cen, kteﬁí na LSE pÛsobili. Mezi slavn˘ch
tﬁináct patﬁí napﬁíklad i Friedrich von
Hayek nebo loÀsk˘ nobelista Leonid
Hurwicz. Následuje ﬁádka absolventÛ LSE,
kteﬁí pÛsobili jako premiéﬁi nebo ministﬁi.
Mezi mocn˘ch dvacet devût patﬁí napﬁíklad i John F. Kennedy.
Univerzita se ale spí‰e snaÏí pracovat na

své budoucnosti. Její moto „Rerum
cognoscere causas”, které dalo název
tomuto ãlánku, nabádá k poznávání a pátrání po pﬁíãinû vûcí. Po pravdû ﬁeãeno,
vût‰ina studentÛ hloubá spí‰e nad tím, jak
zvládnout nával povinností, které musejí
pro úspû‰né dokonãení studia splnit,
a bádá nad tím, jak absolvovat závûreãné
zkou‰ky. Jejicáh motivace je ale silná, protoÏe v Británii je prÛmûrn˘ celoÏivotní
pﬁíjem ãlovûka s univerzitním titulem
dvojnásobn˘ neÏ ãlovûka bez nûj.
Známá i neznámá LSE
V rámci dvacítky oddûlení LSE studuje
pﬁibliÏnû 8 000 studentÛ s rovn˘m podílem undergraduates (bakaláﬁské obory)
a postgraduates (magisterské obory).
Jedna z vûcí, kter˘ch si zde ãlovûk ov‰em
moc neuÏije, je britsk˘ pﬁízvuk. Mezi bakaláﬁi je pﬁibliÏné polovina „domácích“
a toto ãíslo klesá k dvaceti procentÛm
mezi magistry. A mezi studenty doktorandského studia, ke kter˘m se ﬁadím i já,
je toto procento zcela mizivé.

UKF12008_vnit_rubriky2

28.2.2008 22:40

Stránka 55

K poﬁádné univerzitû patﬁí samozﬁejmû
i poﬁádná knihovna. Ta na LSE se ov‰em
nemusí za nic stydût. Se sv˘mi ãtyﬁmi
podlaÏími, padesáti kilometry regálÛ, 1
700 studijních míst, pûti sty poãítaãi
a ãtyﬁmi miliony knih (Národní knihovna
v Praze má milionÛ ‰est) je vskutku impozantní. Pro ﬁadu studentÛ je víceménû
druh˘m domovem a leto‰ní rozhodnutí
LSE zavírat knihovnu o pÛlnoci oproti
pÛvodnímu non-stop provozu vyvolalo
ﬁadu studentsk˘ch protestÛ.
Knihami samotn˘mi to ov‰em nekonãí
a knihovna zprostﬁedkovává elektronick˘
pﬁístup k více nûÏ dvaceti tisíci odborn˘ch
ÏurnálÛ a ﬁadû knihovních a statistick˘ch
databází. MoÏnosti se v tomto smûru zdají
víceménû neomezené, a to pﬁedev‰ím pro
„research“ studenty, kde jsou hlavním
omezujícím faktorem vlastní schopnosti.
Co je ov‰em z mého doktorandského
pohledu na LSE nejvíce fascinující, je
Department of Economics, na kterém
studuji. S více neÏ padesátkou stál˘ch vyuãujících, mezi kter˘mi je ﬁada svûtovû
uznávan˘ch odborníkÛ, je silnû v˘zkumnû
zamûﬁen. Vût‰ina pedagogÛ je v˘zkumnû
aktivní a publikující s ﬁadou kontaktÛ
v mezinárodní akademické komunitû. Je
jen málo oblastí ekonomie, v kter˘ch by
nûkdo z nich nebyl expertem.
Pro doktorandy to znamená hned nûkolik
velmi dÛleÏit˘ch vûcí. AÈ je téma, na kterém pracují jakékoliv, vÏdy se najde
nûkdo, kdo je ochoten poradit a kdo má
pﬁehled o tom, kde se v souãasnosti
v˘zkum v daném oboru nalézá. V rámci
pravideln˘ch semináﬁÛ, na kter˘ch doktorandi prezentují svou práci, získávají
cenné podnûty a pﬁipomínky. A pﬁestoÏe
vût‰ina prezentujících je po takovém
záÏitku podstatnû blíÏe sebevraÏedn˘m
my‰lenkám, z dlouhodobého hlediska se
jedná o nedocenitelnou zku‰enost. Pohyb
po departmentu je víceménû jedna velká
intelektuální v˘zva.
Jak do zemû zaslíbené
Cesta na LSE není nebyla lehká.Tedy dnes
ano.Autobusem ãíslo 76 kolem Gray's Inn
Road (ãtenáﬁi Dickense vûdí) pﬁímo pﬁed
‰kolu. Z Prahy to bylo ov‰em ponûkud
sloÏitûj‰í. Po absolvování magistra na IES
FSV UK jsem si podal pﬁihlá‰ku na magis-

tersk˘ program na nûkolik britsk˘ch univerzit, protoÏe cesta pﬁímo do doktorandského studia je víceménû nemoÏná.
Po znaãné dávce administrativy, nûkolika
testech (jazykov˘ TOEFL a v‰eobecn˘
GRE) a dílem náhody i ‰tûstí jsem stál
pﬁed rozhodnutím mezi University of
Cambridge a LSE, a to vãetnû pﬁíslibu stipendia. Zpûtnû si myslím, Ïe nemít velmi
‰tûdré Chevening scholarship od britské
ambasády a British Council v Praze, psal
by tento ãlánek nûkdo jin˘.
Na první rok z tûch tﬁí, co jiÏ v Lond˘nû
jsem, vzpomínám rád, a to i pﬁes ﬁadu kulturních ‰okÛ, které ãlovûku pﬁipomenou,
jak rozdílné dvû zemû mohou b˘t.
Víceménû v‰echno bylo jiné, a hlavnû
nové. Poãínaje velikostí ‰koly (pﬁechod
z „rodinného“ IES byl relativnû velk˘m
‰okem), pﬁes objev neuvûﬁiteln˘ch moÏností, které LSE nabízí, aÏ po nesãetné
mnoÏství mal˘ch kulturních odli‰ností,
které se prostû nedají popsat.A na ulici se
dívám na ‰patnou stranu dodnes,
i v âechách.
Postup do doktorandského studia byl
podmínûn relativnû vysok˘mi poÏadavky
na prospûch, a tak jsem se zkou‰ek docela
bál. Hodnocení toho, jak ãlovûk cel˘ rok
pracoval, je zaloÏeno na jeho v˘konu
u tﬁíhodinové písemné zkou‰ky. Nakonec
ale v‰e dobﬁe dopadlo, a tak jsem zÛstal
i druh˘ a pak i tﬁetí rok.
Druh˘ rok byl, stejnû tak jako vût‰ina
doktorandsk˘ch programÛ na svûtov˘ch
univerzitách, zamûﬁen na tﬁi klíãové pﬁedmûty. Zpûtnû povaÏuji tento rok za nejtûÏ‰í vÛbec ve své studentské kariéﬁe.
Pravidelné t˘denní domácí úkoly ze tﬁech
pﬁedmûtÛ, kdy jeden zabere dva a více
dnÛ, byly opravdu nároãné.A to nemluvím
o odborném ãlánku, kter˘ jsme na konci
roku odevzdávali. PrÛpravu a schopnosti,
které jsem takto získal, dnes ov‰em povaÏuji za nedocenitelné.
Na co jsem se ale celou dobu tû‰il, byla
souãasná fáze studia, kdy uÏ mám pﬁedloÏit „jen“ disertaãní práci. Prakticky to
znamená, Ïe jedinou mojí povinností je
v˘zkumná ãinnost. Nezapírám, nûkdy jde
o únavnou a nezáÏivnou práci, ãlovûk
ztrácí a zase získává elán, ale celkovû jde
o velmi zajímav˘ a obohacující proces.
Vût‰inû m˘ch kolegÛ odevzdání disertace
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trvá mezi tﬁemi aÏ ãtyﬁmi roky, takÏe se
je‰tû mám na co tû‰it.
Postup do dal‰ího stupnû studia má
i pozitiva, tﬁeba finanãní uÏitek. V Británii
vût‰ina studentÛ doktorandsk˘ch ekonomick˘ch programÛ nedostává stipendium,
ale skládá svÛj pﬁíjem z nûkolika zdrojÛ.
Základním zdrojem pﬁíjmu je vedení
bakaláﬁsk˘ch semináﬁÛ, které je zároveÀ
pﬁíjemn˘m, i kdyÏ nároãn˘m rozpt˘lením.
¤ada doktorandÛ také funguje jako placení v˘zkumní asistenti, coÏ má zase
v˘hodu v tom, Ïe ãlovûk získá ﬁadu zku‰eností. Mnû osobnû je‰tû pomáhá fakt, Ïe
mi department odpustil ‰kolné a letos
i udûlil Economica Scholarship, které
vylep‰ilo mÛj rozpoãet.
Celkovû tedy lze ﬁíci, Ïe mé zku‰enosti
s LSE jsou pozitivní. Kombinace moÏností
a podpory ze stranu univerzity ãiní ze studia pﬁíjemnou, i kdyÏ nároãnou ãinnost.
PakliÏe bych mûl moÏnost volit je‰tû jednou, myslím, Ïe bych se rozhodl stejnû. Na
druhou stranu, kdyby mi nûkdo pﬁed
ãtyﬁmi roky ﬁekl, Ïe budu dnes na LSE,
nevûﬁil bych mu ani slovo.

Jan Zápal

Autor ãlánku vystudoval bakaláﬁsk˘ i magistersk˘ program ekonomie na IES FSV UK, nyní
je doktorandem na LSE – Department of
Economics. ZároveÀ pÛsobí jako externí spolupracovník na IES FSV UK.V rámci ekonomie se
zajímá o veﬁejné finance a politickou ekonomii.
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PENÍZE STUDENTÒM
Jiﬁina Potoãná
Îivot studentsk˘ – Ïivot radostn˘? Tak nevím. Klasikové to tvrdívali. Zcela jistû dﬁíve byly a také dnes se vyskytnou
takové momenty, ale stav trvalé radosti, jak se domnívám, tak nûjak nikdy nenastal. Proã? Na radost nebyly peníze.
Od dávn˘ch dob, kdy byly slovutné historické univerzity zaloÏeny, uplynulo mnoho
vody. Ve v‰ech kapkách té vody bychom
na‰li jen málo radostí, ale mnoho úsilí
a tvrdé práce, odﬁíkání i ústrkÛ pro
budoucí vûc. KaÏdá doba s sebou nesla
pro studenty specifické tûÏkosti. Kdo se
„trefil“ v této dÛleÏité etapû Ïivota do
období válek, nemocí ãi hladu a bídy, mûl
v˘chozí pozici velmi nelehkou. Mlad˘ ãlovûk pﬁedstavoval v drtivé vût‰inû pﬁípadÛ
pro kaÏdou rodinu pár pracovit˘ch
rukou, které v‰ak odchodem na studia
zaãaly citelnû chybût jinde, aÈ uÏ pﬁi nadstandardní pomoci doma, anebo, natvrdo
ﬁeãeno, pﬁi opatﬁování základních zdrojÛ
obÏivy. AÈ si politici v‰ech státÛ hlásali
a hlásají, co chtûjí (proto jsou to politici
a je tﬁeba je brát jen s pﬁimûﬁenou váÏností), pﬁihlédneme-li ke zcela logicky zv˘‰en˘m nárokÛm kaÏdé generace na
hmotné zázemí, je po dobu studia pro
témûﬁ kaÏdou rodinu studenta chlebíãek
vÏdy klopotnûji získávan˘.
V dﬁívûj‰ích dobách bylo studentovi jasné,
Ïe se musí uãit a dosáhnout v˘sledkÛ ve
stanoven˘ch termínech ãi pokud moÏno
je‰tû dﬁíve, aby rodina tam nûkde daleko
nehladovûla a nestrádala. Anebo proto,
aby byl bohat˘ mecená‰ spokojen a nezavﬁel svou ‰tûdrou ruku, coÏ by znamenalo
návrat k tvrdému Ïivotu a do neutû‰en˘ch
pomûrÛ. MoÏnost pﬁiv˘dûlku na studiích,
kromû dávání kondic, byla v dﬁívûj‰ích
dobách pomûrnû omezená. Úmyslnû zde
nehovoﬁím o kategorii vûãn˘ch studentÛ,
jejichÏ materiální podmínky i Ïivotní
krédo si jsou myslím podobné ze století
do století.
V novûj‰ích obdobích se situace postupnû
zjednodu‰ovala. Jak pﬁib˘valo ‰kol, pﬁib˘valo i studentÛ a roz‰iﬁovaly se moÏnosti,
jak se zaopatﬁit po dobu studia; jiÏ existovala i moÏnost jen ãásteãné závislosti na
rodinû ãi mecená‰i. Pﬁib˘valo také Ïen
mezi studenty a roz‰iﬁovala se moÏnost
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pﬁiv˘dûlku v domácnostech, popﬁ. v jin˘ch
institucích ãi organizacích.
Dne‰ní studenti se musejí v nûkter˘ch
smûrech chovat daleko dospûleji neÏ
jejich pﬁedchÛdci pﬁed desítkami let.
Chovají se téÏ jednotnûji – jejich spoleãn˘m rysem je dravost, snaha po vyniknutí
nad ostatními a po získání podmínek
odpovídajících i v dobû studia poÏadavkÛm a mûﬁítkÛm mlad˘ch lidí ve 21. století. O dávn˘ch dobách bych moÏná ani
nehovoﬁila, tam byly karty rozdány
pomûrnû jasnû. Buì stáli za studentem
bohatí rodiãe, anebo chudí rodiãe
a bohat˘ mecená‰. Specifick˘ reÏim mûly
samozﬁejmû církevní instituce, v nichÏ byli
studenti omezeni ve svém zpÛsobu Ïivota
pﬁi studiích i po nich. Je zvlá‰tní pozorovat a vnímat, jak se doba vyvíjí a mûní.
Peníze na pﬁilep‰ení ve studiu a uspokojování rÛzn˘ch potﬁeb s ním souvisejících
lze získat rÛzn˘m zpÛsobem. Legálnû
i nelegálnû, ale vÏdy s nûjakou mírou úsilí.
V dne‰ní dobû mají studenti neomezenou
fantazii a témûﬁ neomezené moÏnosti.
Pominu oblast práce fyzické, kdy si na nejrÛznûj‰ích ãasovû omezen˘ch brigádách
vydûlají plánovan˘ obnos finanãních prostﬁedkÛ, s nímÏ pak naloÏí pﬁedem urãen˘m zpÛsobem. Samozﬁejmû má kaÏd˘
zájem najít si takov˘ zdroj podpory, aÈ uÏ
doãasn˘, nebo dlouhodob˘, kde by pracovní povinnosti nûjak souvisely s ãinností studenta, jeho oborem a dal‰ími
plány. Aby zÛstal co nejvíce pohrouÏen ve
své odborné problematice a neztrácel ãas
zbyteãn˘mi aktivitami.
Finanãní prostﬁedky potﬁebuje kaÏd˘,
nejen student. Ale jak je nejlépe získat?
Samozﬁejmû budeme hovoﬁit o legální
cestû, i kdyÏ o dal‰ích variantách by si
kaÏd˘ rád také pﬁeãetl, alespoÀ ve formû
jakési realistické detektivní povídky.
K tomu v‰ak zde není prostor.
Pomineme-li zdroje rodinné ãi domácí,
popﬁ. vlastní úspory nebo bankovní

pÛjãky, dají se finanãní prostﬁedky získat
jak v rámci univerzit, tak i vnû tûchto
institucí, a také od nejrÛznûj‰ích organizací doma i v zahraniãí. Právû zde mají
nezastupitelnou úlohu grantové agentury,
nadace a dal‰í instituce, které nabízejí
rÛzná stipendia, ceny atd. buì v‰em
zájemcÛm, nebo jen nûkter˘m. Kritéria
mohou b˘t napﬁ. vûková nebo odborná.
Jak vÛbec vypadají moÏnosti studenta,
kter˘ by chtûl získat finanãní prostﬁedky
navíc, aby se mohl více a hloubûji vûnovat
svému vûdnímu oboru, aÈ uÏ doma, anebo
v zahraniãí? Chci zdÛraznit, Ïe následující
text bude nutnû zjednodu‰en, Ïe ani zdaleka nepostihne v‰echny náznaky moÏností, které v boji studenta o získání
finanãních prostﬁedkÛ pﬁiná‰í Ïivot. Bude
to spí‰ lehce naãrtnutá a velmi neúplná
mozaika, která v‰ak mÛÏe poslouÏit alespoÀ jako nejzákladnûj‰í vodítko. VÏdy
bude zapotﬁebí úsilí, ãas a dovednosti, aby
se student nejprve potﬁebn˘m zpÛsobem
zorientoval a pak zaãal jednat. A mohl se
svobodnû rozhodnout, Ïe chce konkrétní
cestu podniknout, Ïe vytrvá, nenechá se
odradit a dovede svou vûc aÏ do vítûzného konce.
Zastavení první:
debata s kolegy stejného odborného
zamûﬁení. Na‰li totiÏ takové a takové
informace, zjistili zajímavé moÏnosti, opatﬁili si dÛleÏité kontaktní adresy ãi telefony. Potvrdili si, Ïe jsou tyto kontakty
funkãní, a zapoãali s jednáním a administrativním vyﬁizováním, jehoÏ cílem bude
získání k˘Ïeného obnosu ãi dal‰ích nezanedbateln˘ch v˘hod. O nabyté know-how
se rozdûlí moÏná nezi‰tnû (nebo tﬁeba za
velké pivo) a pár va‰ich krokÛ spolu
s nûkolika hodinami ãasu je u‰etﬁeno.
I kdyÏ na druhou stranu – informace mají
vÏdy a v‰ude cenu zlata a nûkteﬁí lidé si
mohou ﬁíci: proã bych mûl podporovat
budoucí konkurenci a tﬁeba pak kvÛli
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tomu v cílové rovince neuspûl? TakÏe lze
pochopit i moÏné vyh˘bavé odpovûdi.
Z toho vypl˘vá, Ïe zastavení první se
mÛÏe, ãi nemusí uskuteãnit.
Zastavení druhé:
zamy‰lení nad tím, co mi nabízí jako studentovi Univerzity Karlovy moje vlastní
alma mater. Otevﬁou se pﬁíslu‰né webové
stránky (www.cuni.cz) a tam lze nalézt
napﬁ. u Odboru pro zahraniãní styky RUK
informace o Fondu mobility s podrobn˘mi a velmi pﬁehlednû pﬁipraven˘mi
pokyny, jak postupovat, aby mohl student
vycestovat do zahraniãí.
Co kdyÏ v‰ak nechci vycestovat, ale naopak bádat ve svûtlem zalité a správnû
vytopené laboratoﬁi své fakulty (tedy
v relativním bezpeãí pﬁed okolním svûtem) pod vedením svého ‰kolitele ãi
vedoucího diplomové práce? Pak je
správn˘ moment podívat se na stránky
Odboru pro vûdu a v˘zkum, kde najde
zájemce informace o Grantové agentuﬁe
UK (www.cuni.cz/UK-33.html), tedy
interním grantovém systému na‰í univerzity, kter˘ umoÏÀuje za pomûrnû atraktivních podmínek získat finanãní prostﬁedky
na v˘zkumnou ãinnost. A lze je získat
i pro kolegu-spoluﬁe‰itele, lze si i zakoupit

odbornou literaturu, na niÏ není ‰ance
z kapesného ãi stipendia u‰etﬁit. Ale
pozor – aÏ grant skonãí, zÛstane kniha
vlastnictvím univerzity nebo fakulty!
GA UK má léty provûﬁená a postupnû
propracovaná pravidla i podobu; vznikla
v dﬁevních grantov˘ch dobách v roce
1993. Jsou do ní se souhlasem AS UK pravidelnû vkládány nemalé finanãní prostﬁedky; v roce 2007 to bylo uÏ celkem 90
milionÛ Kã. Napﬁíklad tﬁílet˘ projekt, pro
nûjÏ by pﬁidûlené finance mohly v souãtu
ãinit aÏ 600 tisíc Kã, je jiÏ velmi optimistickou vizí pro studenta – budoucího
vûdce, protoÏe pﬁi správném hospodaﬁení
by zde mohly b˘t jiÏ skuteãnû hmatatelné
v˘sledky.
To bylo také pÛvodním zámûrem GA UK,
kter˘ se nyní naplÀuje v plné ‰íﬁi: umoÏnit
mlad˘m nadûjn˘m studentÛm startovní
odpich pﬁi zahájení badatelské ãinnosti.
S ohledem na své mládí, a tedy dosavadní
malou publikaãní ãinnost a nevelké
odborné zku‰enosti a v˘sledky v˘zkumu,
by jen stûÏí mohli dosáhnout na projekty
velk˘ch grantov˘ch agentur jako hlavní
ﬁe‰itelé.
O GA UK se jiÏ mnohokrát psalo a hovoﬁilo na nejrÛznûj‰ích úrovních, a protoÏe
jsem ji spoluzakládala, mám k ní ponûkud

mateﬁské vztahy. Jsem ráda, Ïe zájemcÛ
o projekty pﬁib˘vá, a to i ve vûdních oborech, které dﬁíve stály zcela stranou.
Zastavení druhé naléhavû doporuãuji
v‰em studentÛm na‰í univerzity, pokud
splÀují potﬁebná kriteria. Získají pouãnou
zku‰enost a mají moÏnost se v dobrém
slova smyslu prezentovat na vlastní univerzitû. Tím spí‰e pokud uvaÏují o setrvání v jejích zdech, ne uÏ jako studenti, ale
jako mladá posila pedagogického sboru.
Zastavení tﬁetí:
jiné v˘znamné grantové moÏnosti takzvanû „poblíÏ UK“. A co je poblíÏ? GA
âR a Grantová agentura Akademie vûd
âR. Obû nabízejí studentÛm doktorsk˘ch
studijních programÛ a postdokÛm zajímavé moÏnosti. Aby se neopakovaly
informace skvûle zpracované a pﬁehlednû
umístûné na webov˘ch stránkách obou
tûchto grantov˘ch agentur (www.gacr.cz
a www.gaav.cz), doporuãujeme zájemcÛm
na weby nahlédnout. Dozvûdí se zde
spoustu informací a získají pﬁehled
o tom, jak je s podan˘mi projekty nakládáno. U GA âR se napﬁ. projekty doktorandÛ neposílají k oponenturám do
zahraniãí a celková úspû‰nost ÏadatelÛ je
kolem 25 %. U doktorandsk˘ch projektÛ
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Studenti státní Kalifornské univerzity v Santa Barbaﬁe (‰anghajsk˘ Ïebﬁíãek ji celosvûtovû ﬁadí do ãtvrté desítky)
bydlí v kampusu na pláÏi a pﬁi pohledu do oken jejich bungalovÛ zjistíte, Ïe myslí jen a jen na studia. Îivot studentsk˘ je nároãn˘ (a nákladn˘) v‰ude na svûtû. ZaÏádejte si o grant a jeìte do USA studovat s nimi!

AV âR se i juniorské projekty posuzují
v zahraniãí a úspû‰nost podan˘ch projektÛ se pohybuje kolem 20 %.
Domnívám se, Ïe tyto i dal‰í získané
informace mohou pro studenty znít
slibnû a mnozí z nich se po splnûní stanoven˘ch kritérií mohou do grantov˘ch
soutûÏí úspû‰nû zapojit.
JiÏ mimo problematiku obou zmínûn˘ch
grantov˘ch agentur bych je‰tû podotkla,
Ïe u nûkter˘ch odbornû i finanãnû
v˘znamn˘ch typÛ projektÛ, jako byla
v˘zkumná centra nebo v˘zkumné zámûry,
byla pﬁímo podmínkou pro splnûní zadání
soutûÏe úãast urãitého poãtu studentÛ
doktorsk˘ch studijních programÛ. RovnûÏ
témûﬁ u v‰ech resortních i mimoresortních projektÛ pozorujeme hojnou úãast
doktorandÛ v ﬁe‰itelsk˘ch t˘mech. Tam
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jsou v‰ak spí‰e vybíráni vÛdãími, slovutn˘mi matadory vûdy, neÏ aby sami v‰e
prom˘‰leli a organizovali.
Zastavení ãtvrté:
studenti a ostatní svût. Je veliká ‰kála
moÏností, odkud a jak získat finanãní prostﬁedky. Kdyby se ani po vyãerpání pﬁedchozích tﬁí krokÛ student nikde nechytil
drápkem a Ïádná z moÏností by se mu
z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ nelíbila, lze zaãít
brouzdat internetem. Pak je nadûje, Ïe
v záplavû moÏn˘ch a ãastûji nemoÏn˘ch
informací lze nalézt skvost.
Pro zájemce o mezinárodní grantové programy je‰tû doporuãuji Bulletin GA âR
ã. 6 z roku 2007, kde byl na stranách 6–8
pﬁeti‰tûn pﬁehled uÏiteãn˘ch internetov˘ch kontaktních adres, zamûﬁen˘ch na

zapojení se do mezinárodních projektÛ
v˘zkumu a v˘voje.
Dále bych v‰em ráda doporuãila útlou
kníÏku vydanou Národním vzdûlávacím
fondem, která se jmenuje Grantové
nabídky a ãeské ‰koly. Mnû samotné
mnohokrát pomohla, kdyÏ se na mû
s dÛvûrou obrátil nûkdo z doktorandÛ
o radu, jak a kdy se zapojit do vûdecké ãi
jiné ãinnosti a získat finanãní podporu.
Publikace sice není nejnovûj‰í, ale zájemce
v ní nalezne pﬁes 300 dÛleÏit˘ch kontaktních internetov˘ch adres a pestr˘ mix
údajÛ o fondech, nadacích, stipendiích,
cenách atd. Nadacím a cenám se zde
nevûnuji úmyslnû, neboÈ o nich bude ﬁeã
v jin˘ch materiálech tohoto ãísla FORA
UK. Domnívám se, Ïe toto ãtvrté zastavení poskytne pomoc i tomu nejnároãnûj‰ímu a nejspecializovanûj‰ímu studentovi.
Je-li vÛle, je i cesta.
Tímto stylisticky nevyhranûn˘m útvarem
(vzdálenû snad pﬁipomíná úvahu), kter˘
vy‰el z mého pera a kter˘ právû doãítáte,
je snaha dodat kuráÏ v‰em, kdo ji pﬁi
vyhledávání jak˘chkoli forem pomoci
(zejména finanãní) pro své studium ãi
vûdecké pÛsobení potﬁebují.Ti, kdo kuráÏ
mají a sami intenzivnû pátrali, získali jistû
dal‰í a podrobnûj‰í informace, kdo, kde,
kdy a co nabízí. Bylo by jistû pro v‰echny
uÏiteãné dát hlavy dohromady a vytvoﬁit
jak˘si aktuální nabídkov˘ list, kter˘ by
postupnû mohl b˘t i oborovû ãi jinak ãlenûn. Odborníci by jistû vymysleli nûco
uÏivatelsky vlídného aÏ hladivého.
AÈ tak ãi tak, bez úsilí a snaÏení to nepÛjde, teì ani v budoucnu. Studenti to
nemají jednoduché v Ïádné dobû. A tak
zakonãím svÛj text stejnou otázkou
a odpovûdí, jakou jsem zaãala – je Ïivot
studentsk˘ Ïivot radostn˘? Tak nevím.

JUDr. Jiﬁina Potoãná

Autorka ãlánku pracuje jako vedoucí Odboru
pro vûdu a v˘zkum na rektorátû Univerzity
Karlovy. Editovala s ãlánkem související publikaci Informace ke grantov˘m aktivitám na UK
(1999).
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P O D P O R A Z Á J M OV É â I N N O S T I S T U D E N T Ò :

STUDENTSK¯ KLUB V CELETNÉ 20
Není to dlouho, co byly v listopadu loÀského roku zkolaudovány zrekonstruované prostory univerzity, konkrétnû
sklepení pod budovou v Celetné 20.
Pﬁesto se nápady na vyuÏití tûchto prostor objevují rychlostí blesku.Vedení univerzity se rozhodlo nabídnout tento
prostor studentÛm, aby jej mohli vyuÏívat
ke sv˘m aktivitám. S univerzitou jako
první pﬁed nûkolika lety zaãala spolupracovat Studentská rada Filozofické fakulty
UK. Studentská rada je nezávislá organizace, jejími ãleny jsou pouze studenti a má
vlastní financování. Na FF poﬁádá SR kulturní akce – koncerty, filmov˘ klub, ples –
a pomáhá uskuteãÀovat studentské aktivity a finanãnû je podporuje ve vlastním
grantovém ﬁízení.
V souãasné dobû se snaÏíme kontaktovat
studentské spolky na ostatních fakultách
a navázat s nimi spolupráci, aby se na projektu vyuÏití sklepÛ v Celetné 20 podíleli
i studenti z dal‰ích fakult. Spolupracujeme
se spolkem Matfyzák, kter˘ pÛsobí na
Matematicko-fyzikální fakultû, ale také
jsme navázali kontakty s Humanitním klubem medikÛ. V budoucnu bychom díky
spolupráci mohli poﬁádat spoleãné akce
pro více studentÛ a zároveÀ budeme mít
moÏnost poÏádat o finanãní podporu jednotliv˘ch akcí v rámci Zásad pro poskytování podpory zájmové ãinnosti
studentÛ, opatﬁení rektora ã. 23/2007
z ãervna 07 (pro bliÏ‰í informace vizte
http://www.cuni.cz/UK-2631.html).
Doufáme, Ïe bûhem tohoto roku se
vytvoﬁí skupina studentÛ jednotliv˘ch
fakult, kteﬁí budou mít na starost kulturní
program ve sklepních prostorách.
Studenti budou moci realizovat své projekty, jako napﬁ. festival Okultûní, kter˘
zde budou poﬁádat studenti z Katedry
teorie kultury FF UK 17. dubna 2008.
Mezi studenty se jistû najdou zájemci,
kteﬁí by chtûli vystavit svá v˘tvarná díla;
sklepní prostory jim poskytnou potﬁebné

zázemí a budou zde moci b˘t umístûné
i ucelené v˘stavy.
První akcí, která probûhla v prosinci 2007,
byl koncert skupiny SdruÏení rodiãÛ
a pﬁátel ropy. Byl praktickou „zatûÏkávací“ zkou‰kou, která provûﬁila moÏnosti
sklepení a dokázala nám, Ïe kvalitní
gotické zdivo vydrÏí i více neÏ malé mnoÏství decibelÛ, takÏe se nemusíme omezovat jen na koncerty váÏné hudby, ale
mÛÏeme pozvat i „trochu hluãnûj‰í“
kapely (vãetnû studentsk˘ch).
V budovû v Celetné 20 chybí studentÛm
pﬁedev‰ím zázemí. Nemají moÏnost si
v klidu posedût, pﬁeãíst si kníÏku nebo si
popovídat. Na chodbách je málo laviãek,
které b˘vají obsazené. Pokud se rozhodnete dojít si na obûd do bufetu, nejprve
musíte vystát dlouhou frontu a pak se
pokusit vybojovat si místo u stolu.
Studentsk˘ klub, kter˘ bude zahrnovat
také bufet ãi kavárniãku, se ukázal b˘t
vhodn˘m ﬁe‰ením. Spojí v sobû prostory
pro práci i relaxaci.
Návrh na vytvoﬁení studentského klubu
a bufetu jsme pﬁedloÏili panu kvestorovi,
kter˘ s na‰ím nápadem souhlasil a slíbil
nám podporu ze strany univerzity. Máme
moÏnost se spolupodílet na vybavení
místností tak, aby vyhovovaly potﬁebám
klubu a bufetu. (Vybavení bude zahrnovat
i datové zásuvky pro pﬁipojení notebookÛ, pohovky i klasické stoly a Ïidle.)
Studentsk˘ klub bude místem urãen˘m
pro studenty, ãemuÏ pﬁizpÛsobíme otevírací dobu a ceny obãerstvení. Kromû
nápojÛ by mûlo b˘t ãasem k dostání
i teplé jídlo. PÛvodní plán zaãít provoz
bufetu bûhem letního semestru se v‰ak
ponûkud zkomplikoval. Sklepní prostory
dosud nesplÀují hygienické poÏadavky,
které jsou stanovené zákonem. Bûhem
letních mûsícÛ by mûly probûhnout stavební úpravy, které umoÏní otevﬁení
bufetu v záﬁí 2008.
S otevﬁením souvisí také otázka provozo-

FOTO: JANA K¤EMENKOVÁ

Zuzana Va‰áková

Prosincov˘ koncert skupiny SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel
ropy v novû zrekonstruovaném sklepení, které se
otevírá studentské veﬁejnosti.

vatele. Na toto místo bude vypsáno v˘bûrové ﬁízení, které by rovnûÏ mûlo probûhnout v létû. Budou nastaveny takové
podmínky, aby se mohli úãastnit zájemci
z ﬁad studentÛ a mohl tak vzniknout bufet
od studentÛ pro studenty.
Studentskou radu uÏ dokonce kontaktovalo nûkolik studentÛ, kteﬁí mají zájem
o provozování bufetu ãi kavárniãky.
Dokazuje to zájem nás, ãlenÛ akademické
obce, o vûci veﬁejné a snahu zapojit se
aktivnû do studentského Ïivota. Se zajímav˘mi nápady na provoz bufetu mohou
pﬁijít i lidé bez zku‰eností v oboru, kteﬁí
chtûjí pomoci zlep‰it studentsk˘ Ïivot.
Pokud nás chcete inspirovat a pomoci
sv˘mi podnûty, kontaktujte nás na adrese
sr@ff.cuni.cz.

Zuzana Va‰áková

Autorka ãlánku je tajemnicí Studentské rady
Filozofické fakulty UK – stará se o oficiální
dokumenty, zápisy, zprávy a projekt studentského klubu. âtvrt˘m rokem studuje historii
a ãesk˘ jazyk a literaturu.
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F OTO S O U T ù Î
Milí ãtenáﬁi,
v minulém ãísle FORA jsme vyhlásili soutûÏ o tﬁi kníÏky z Nakladatelství
Karolinum. Mûli jste nám poslat nejhezãí snímek ze své stáÏe na zahraniãní
vysoké ‰kole. Doufáme, Ïe vás obrázky naladí na va‰i vlastní cestu za kopeãky.
Publikace z Karolina získávají:
Radka Kunderová za snímek novovûké ﬁecké národní hrdosti
(JAN ROYT: ST¤EDOVùKÉ MALÍ¤STVÍ V âECHÁCH)
Tereza Brumovská za nesecesní, ale malebné ‰védské baráãky
(PETR WITTLICH, JAN MAL¯: SECESNÍ PRAHOU)
Iva Pﬁivﬁelová za oblé architektonické tvary jako z Pána prstenÛ
(MOJMÍR HORYNA,VLADIMÍR UHER: CHVÁLA TVARU)
Iva Pﬁivﬁelová
↑
FSV UK
Glasgow University, Velká Británie
Místní Bradavice. Centrum univerzitního kampusu je
opravdu kouzelné.

Tereza Kostová
→
PF UK
University College Cork, Irsko
Jedna z budov UCC. Do prváku se v Irsku nastupuje
uÏ v sedmnácti letech. Na pﬁedná‰kách to pak
s po‰Èuchováním a chechotem obãas vypadá jako ve
tercii okresního gymnázia.
Iva Viktorová
→
FSV + FF UK
Univerzita Oslo, Norsko
Zimy v Oslu se není tﬁeba bát, je skoro stejná jako
v âesku. Teplotnû urãitû, moÏná tam jen o nûco víc
snûÏí. Ov‰em na Lofotách, to je jiná...
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Tereza Brumovská
←↑
FHS UK
Univerzita Göteborg, ·védsko
V zimû slunce na obloze nezahlédnete a v létû b˘vá
zase celou noc svûtlo. KdyÏ na jaﬁe zaãne b˘t hezky,
studenti dokonce vylézají v plavkách na trávník pﬁed
koleje, aby si ho poﬁádnû uÏili.

„Neustál˘ stres a stra‰nû málo ãasu na stra‰nû moc
práce,“ popisuje svá ‰védská studia Tereza, která
i pﬁes studentské povinnosti na‰la ãas vyfotit malebnou pﬁírodu v okolí Göteborgu.

Eva Novotná
←
FF UK
Università degli Studi di Udine, Itálie
Hodinky nastavené podle rádia mÛÏete pﬁi studijní
cestû do Udine nechat doma. Dochvilnost mezi silné
stránky italsk˘ch profesorÛ rozhodnû nepatﬁí. Podle
Evy, která v Udine studovala italianistiku, se místo
akademické ãtvrthodinky potkáte spí‰e s akademickou pÛlhoìkou.
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Julie Urbi‰ová
→
FF UK
University of New Orleans, USA
I kdyÏ se liberálnímu New Orleans pﬁezdívá Big Easy
(velká pohoda), mÛÏou vás zabásnout, kdyÏ ãuráte za
kﬁovím. Alkohol za volantem naopak nikoho netankuje a z párty se podle Julie ãasto odjíÏdí pod vlivem.
Radka Kunderová
→
FF UK
National and Kapodistrian University of Athens
(obor: divadelní vûda), ¤ecko
¤eci jsou velcí patrioti – takto vypadá v˘loha aténského obchodního domu v pﬁedveãer národního
svátku.

Tomá‰ Masaﬁ
→
FF UK
Univerzita Tampere, Finsko
Infarkt? O ãem to mluvíte? Ledov˘ jezero po saunû
je finskej národní sport!
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FOTO: IFORUM

B O L Z A N OVA
A I B E ROA M E R I C K Á C E N A

10. prosince 2007
Rektor udûlil jedenadvaceti úspû‰n˘m studentÛm Bolzanovu cenu
Bolzanova cena je prestiÏní ocenûní
Univerzity Karlovy, které kaÏdoroãnû zís-

kávají autoﬁi odborn˘ch a vûdeck˘ch
prací z ﬁad studentÛ UK – aÈ uÏ bakaláﬁského, magisterského nebo doktorského programu. Smyslem je ocenit
objevné a pÛvodní práce s kvalitním
obsahem, v nichÏ se hodnotí originalita

my‰lenky, pﬁínos pro rozvoj poznání,
kvalita provedení práce (obsahovû i formálnû) a metodická vyspûlost. Udûlení
cen se osvûdãuje diplomem. Hlavním
úãelem ceny je podpora vûdecké ãinnosti
studentÛ.

Leto‰ní soutûÏe se zúãastnili studenti
sedmi fakult ze ãtyﬁ univerzit âR.
Laureátkou Iberoamerické ceny za rok
2007 se stala studentka Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brnû Milada
Píchová s prací PouÈ do Santiaga vãera
a dnes a její kolegynû Martina Harthová
obsadila druhou cenu studií Filozofické
aspekty románu Zjevení Vergília Ferreiry.
Na tﬁetím místû se umístil student V·E Jiﬁí
Beca prací Nicomedes Santa Cruz: jízda
jeho Ïivotem. âestné ocenûní obdrÏeli
z rukou Livie Klausové rovnûÏ studenti FF
UK Michal Zourek a Gabriela ·maiclová.

FOTO: JAROSLAV TATEK

29. ledna 2008
V˘sledky Iberoamerické ceny
za rok 2007

Pﬁipraveno ve spolupráci s iforum.cuni.cz.
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Milí ãtenáﬁi,
toto FORUM, vûnované alternativním zdrojÛm financování vysok˘ch ‰kol a jejich mecená‰Ûm a sponzorÛm, v sobû
spojuje dûjiny a souãasnost univerzity i celé na‰í zemû. Penûz na umûní a vzdûlání nebylo, není a nebude nikdy dost –
ale vÏdycky se nûjaké na‰ly. Podívejme se, jak díky nim ‰kolství vzkvétalo a vzkvétá dodnes.

Tato univerzita, jejíÏ název jistû správnû uhodnete v otázce ã. 2, byla po vût‰inu své historie známa jako Krakovská Akademie. V 19. století v‰ak byla pﬁejmenována
podle slavného polského královského rodu.

1) Dne 7. dubna 2008 oslaví na‰e alma mater,
Univerzita Karlova v Praze, v˘znamné jubileum. Jaké?
a) narozeniny; roku 1618, pﬁed 390 lety, byla protestantsky
orientovaná univerzita zcela vypálena jezuity
b) kulaté narozeniny; právû pﬁed 660 lety zaloÏil Karel IV.
univerzitu se ãtyﬁmi fakultami
c) Ïádné – 40. v˘roãí událostí PraÏského jara je pﬁece
o nûco pozdûji, ne?
d) desáté v˘roãí vzniku 17. fakulty, Fakulty humanitních studií UK, která vznikla roku 2000
2) O historickém prvenství Univerzity Karlovy mezi
stﬁedoevropsk˘mi vysok˘mi ‰kolami se v‰eobecnû ví.
Která prestiÏní univerzita je v‰ak ve stﬁední Evropû
druhá nejstar‰í? Byla zaloÏena roku 1364 a jedná se o
a) Jagellonskou univerzitu
b) VídeÀskou univerzitu
c) univerzitu v nûkdej‰í maìarské Pe‰ti, dne‰ní Budape‰ti
d) univerzitu v Heidelbergu
3) A která univerzita byla roku 1167 zaloÏena jako
první v anglicky mluvícím svûtû? Samozﬁejmû se tak
stalo dﬁív, neÏ roku 1936 vznikla Harvardova univer-
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zita, nejstar‰í na území USA. Malá nápovûda: zatímco
Harvard je v aktuálním Ïebﬁíãku ‰anghajské univerzity
Jiao Tong dlouhodobû nejlep‰í univerzitou na svûtû, ta,
na jejíÏ název se ptáme, je jiÏ nûkolik let desátá svûtovû
a druhá v evropském mûﬁítku...
a) jistûÏe je to Cambridge
b) samozﬁejmû je to Oxford
c) pochopitelnû je to Káhira
d) ov‰emÏe je to Glasgow
4) Co pﬁesnû znamená spojení „alma mater“, tak ãasto
uÏívané hrd˘mi absolventy univerzit?
a) v˘raz je pﬁejat˘ z názvu stejnojmenného románu ãeské
autorky Anny Marie Tilschové, kniha totiÏ byla o vysok˘ch
‰kolách v 20. letech 20. století; dﬁív se v˘raz nepouÏíval
b) ﬁecky „Matka náﬁkÛ“ – studium je ãasto bolestné
c) v latinû tak oznaãují Matku Almu, patronku v‰ech Ïebrav˘ch studentÛ
d) latinsky „Matka Ïivitelka“, sousloví kdysi oznaãující boÏí
matku, dnes metaforicky univerzitu nebo vysokou ‰kolu
5) V loÀském roce se stal jedním ze tﬁí laureátÛ prestiÏní Descartovy ceny Evropské komise i vûdeck˘ pro-
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zﬁejmû zdaleka nejsilnûj‰í, ale konkrétnû pﬁes Erasmus
pﬁijelo jen 27 na‰ich v˘chodnûji poloÏen˘ch bratﬁí...
Jakou národnost jsme tedy díky Erasmu potkávali na
UK nejãastûji?

jekt HESS s dvûma ãesk˘mi zástupci, prof. Ladislavem
Robem a Mgr. Daliborem Nedbalem. âím si oba vûdci
z Univerzity Karlovy tuto poctu zaslouÏili?
a) podaﬁilo se jim potvrdit hypotézu, Ïe zdrojem kosmického
záﬁení jsou v˘buchy supernov
b) v Ústavu ãásticové a jaderné fyziky MFF UK rozbíjeli atom
c) zjistili, Ïe ve vesmíru neexistuje gama záﬁení
d) navrhli zcela novou klasifikaci indoevropsk˘ch jazykÛ,
zaloÏenou na odli‰nostech hláskov˘ch systémÛ

a) na‰e sousedy Nûmce – pﬁijelo jich hned 197
b) kolegy z Francie – Erasmus jich na UK poslal 97
c) Poláky, kter˘ch loni díky Erasmu pﬁijelo hned 306!
d) ·panûly – z jihu jich pﬁiletûlo 90
10) V rámci âR program Erasmus funguje jiÏ deset let;
studijní pobyt v zahraniãí absolvovalo díky nûmu více
neÏ 25 tisíc ãesk˘ch studentÛ.V celoevropském
mûﬁítku v‰ak Erasmus loni oslavil uÏ 20. v˘roãí své existence. Za tuto dobu absolvovalo erasmovské zahraniãní stáÏe
a) pﬁes 50 000 vysoko‰kolsk˘ch studentÛ z celé Evropy
b) pﬁes 500 000 studentÛ
c) pﬁes 1,5 milionu studentÛ
d) pﬁes 5 milionÛ studentÛ

a) 1 000 000 Kã
b) 100 000 Kã
c) 10 000 000 Kã
d) Ïádná; kdo si dnes váÏí vûdy?

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

7) V akademickém roce 2006/2007 se zv˘‰il poãet
studentÛ UK, kteﬁí se vydali s programem Erasmus do
zahraniãí. Za cel˘ rok jich vyjelo studovat na zahraniãní
univerzity hned 1 135. My se ptáme, které tﬁi zemû
studenty v‰ech fakult UK loni lákaly nejvíce:
a) Velká Británie (vyjelo tam 246 ErasmákÛ), Finsko (159
studentÛ), Itálie (69 studentÛ)
b) Nûmecko (246), Rakousko (203),Velká Británie (192)
c) Velká Británie (365), Slovensko (150), Francie (148)
d) Nûmecko (246), Francie (171), ·panûlsko (93)
8) Nejvût‰í poãet studentÛ do svûta pﬁes síto Erasmu
vypou‰tí multilingvní Filozofická fakulta UK – loni z ní
díky Erasmu vycestovalo na zahraniãní univerzity
hned 257 studentÛ. Která ze sedmnácti fakult
Univerzity Karlovy v‰ak dlouhodobû pﬁijímá mezi své
zdi nejvíc zahraniãních ErasmákÛ, jichÏ loni zavítalo
na UK hned 863?
a) také Filozofická fakulta UK (loni jich bylo 199)
b) tradiãnû je to Fakulta sociálních vûd UK (250 zahraniãních ErasmákÛ)
c) Právnická fakulta UK (101)
d) 1. lékaﬁská fakulta (269)
9) Kterápak zemû se zajímá o studium na Univerzitû
Karlovû nejvíce? Slovenská men‰ina je na UK samo-

FOTO: OND¤EJ SYSEL

FOTO: RADKA KUNDEROVÁ

6) V soutûÏi âeská hlava, projektu na rozvoj technologické a vûdecké inteligence, získali v roce 2007
velkou vût‰inu cen pracovníci Akademie vûd âR a jejich
kolegové z univerzit tentokrát vy‰li naprázdno. Nûkteﬁí
z ocenûn˘ch ale byli donedávna ãleny akademické obce
UK; napﬁíklad laureát ceny Doctorandus Ale‰ Benda,
vûdec v oblasti mikroskopie, ukonãil postgraduální studia na PﬁF UK roku 2006. Jak velká finanãní dotace od
vlády âR je spojena s prestiÏním ocenûním?

V této budovû nejstar‰í univerzity anglofonního svûta (její jméno najdete ve správné odpovûdi
na tﬁetí otázku) se natáãely interiérové zábûry k nûkolika filmÛm o kouzelníkovi Harrym
Potterovi. Jako zdroj financí je kinematografie pro univerzity k nezaplacení.

65

UKF12008_vnit_rubriky2

28.2.2008 22:41

Stránka 66

SAP UK / ALUMNI

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

66

FOTO: JAN ·KODA

FOTO: ARCHIV SAP UK

smyãcov˘ kvartet ã. 13 G dur byl vrcholem
ãtyﬁi aspekty udrÏitelného
● Ve dnech 27. a 28.
koncertu. Veãerem provázel PhDr.
územního rozvoje – udrÏilistopadu 2007 se konala
Franti‰ek Novotn˘, dobﬁe znám˘ v‰em
telnost ekonomickou, ekokonference URBES 2007
posluchaãÛm âeského rozhlasu 2 – Praha.
logickou, sociální a kulturní.
s podtitulem Revitalizace
mûst v kontextu udrÏitel● 11. prosince 2007 v 19 hodin jsme
● 5. prosince 2007
ného rozvoje. Uskuteãnila
se ve Velké aule Karolina setkali spoleãnû
v 18:30 pozval SAP UK své
se v konferenãním sále
s Ligou proti rakovinû na vánoãním konãleny na mikulá‰ské setkání
Masarykovy koleje âescertû. Pﬁi této pﬁíleÏitosti Liga proti rakodo Velké auly Karolina. Ve
kého vysokého uãení techvinû udûlila cenu za v˘znamnou práci
spolupráci s obãansk˘m
nického v Praze, které
v oboru onkologie dvûma mlad˘m vûdsdruÏením
oslavilo tﬁísté v˘roãí svého
cÛm, MUDr. Janu Novotnému, PhD.,
P.U.S.S.A (Podpora umûleczaloÏení. Konference naváz Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK
k˘ch startÛ a studijních
zala na pﬁedcházející roãa MUDr. Luká‰i Smolejovi, pracovníku
aktivit) jsme zahájili novou
ník vûnovan˘ rozvoji mûst
oddûlení klinické hematologie 2. interní
tradici spoleãn˘ch akcí, na
v odkazu pﬁemyslovské Hojná úãast na konferenci Urbes
2007.
kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.
kter˘ch se karolinskému
tradice. Právû diskuse
Novináﬁskou cenu za soustavnou propapubliku pﬁedstaví mladí umûlci, kteﬁí v‰ak
odborné obce i laické veﬁejnosti k souãasgaci nádorové prevence ve vysílání âesjiÏ mají za sebou umûlecké úspûchy doma
n˘m problémÛm ãesk˘ch a moravsk˘ch
kého rozhlasu získala Mgr. Svûtlana
i v zahraniãí.Tentokrát posluchaãi vyslechli
mûst definovala zamûﬁení konference
Popoviãová. Vánoãní skladby ãesk˘ch
koncert komorního souboru posluchaãek
v roce 2007. Pﬁíspûvky byly seﬁazeny do
a svûtov˘ch autorÛ zaznûly v podání
Royal Academy of Music z Lond˘na.
tematick˘ch blokÛ, které se vûnovaly reviKühnova dûtského sboru a harfenistky
Vedoucí souboru je ãeská studentka této
talizaci historick˘ch center a sídli‰È, strateJany Bou‰kové. Druhou ãást veãera uvedl
prestiÏní umûlecké ‰koly Tereza Pﬁívratská,
gii regenerace brownfields (tedy pozemkÛ
ver‰i Rudyarda Kiplinga Otakar Brousek,
na jejíÏ sólové vystoupení se mÛÏeme tû‰it
a budov v urbanizovaném prostﬁedí, které
po umûleckém pﬁednesu aula zcela patﬁila
v programu leto‰ního roãníku mezinárodztratily své pÛvodní vyuÏití), financování
hudbû Johannesa Brahmse v provedení
ního hudebního festivalu PraÏské jaro. Pro
projektÛ revitalizace a také sportu jako
Kaprova kvarteta.
své první vystoupení za hranicemi Velké
impulsu rozvoje mûst. Konferenci zahájil
Británie studentky nastudovaly zajímav˘
její prezident JUDr. Michal Illner ze
● 26. prosince 2007 ve 14 hodin na‰i
program z dûl Johanna Sebastiana Bacha,
Sociologického ústavu AV âR.
ãlenové i dal‰í hosté zcela zaplnili prostor
Maurice Ravela a Antonína Dvoﬁáka, jehoÏ
Úkolem oÏivení mûst ãi jen jejich ãástí, areálÛ a staveb se západní Evropa zab˘vá jiÏ
desítky let. Na mnoha místech se daﬁí najít
nové vyuÏití pro opu‰tûné v˘robní areály,
sklady a dal‰í prÛmyslové stavby po utlumené v˘robní ãinnosti. U nás se tento problém projevil aÏ v 90. letech minulého
století, ale o to naléhavûji. K ru‰ení prÛmyslové v˘roby se pﬁipojují problémy z minulosti, stav mûstské infrastruktury, bytového
fondu, historick˘ch center, v˘stavba monofunkãních sídli‰È aj. Revitalizace se v rÛzné
intenzitû t˘ká vût‰iny na‰ich mûst, a to
v mnoha oblastech jejich Ïivota, ekonomiky, demografického sloÏení, kultury ãi
Ïivotního prostﬁedí. OÏivení mûst je komKoncert komorního souboru posluchaãek Royal Academy of Music z Lond˘na.
plexní úkol, kter˘ by mûl vÏdy respektovat
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kostela sv. Kateﬁiny v areálu Psychiatrické
kliniky VFN. Svato‰tûpánské setkání –
prohlídka v˘znamn˘ch, ménû pﬁístupn˘ch
praÏsk˘ch památek – jiÏ pevnû zakotvila
ve sváteãním programu ãlenÛ spolku
Carolinum. Profesor Jan Royt, ﬁeditel
Ústavu pro dûjiny umûní FF UK, náv‰tûvníky seznámil s historií a zejména s bohatou barokní v˘zdobou b˘valého ﬁeholního
objektu. Z pÛvodního gotického kostela,
kter˘ byl spolu s klá‰terem vystavûn na
pﬁání Karla IV., se zachovala pouze vûÏ.
Barokní stavbu projektoval Kilián Ignác
Dientzenhofer, na v˘zdobû interiéru se
podíleli Václav Vavﬁinec Reiner, Franti‰ek
Ignác Weiss a Bernardo Spinetti. Kostel se
ﬁadí k pﬁedním dílÛm praÏského vrcholného a pozdního baroka. Krátká varhanní
improvizace Marka âihaﬁe na pÛvodní
barokní nástroj uzavﬁela pﬁíjemné svato‰tûpánské odpoledne.
● 21. února 2008 v 18 hodin se konala
prohlídka v˘stavy Albrecht z Vald‰tejna
a jeho doba za pﬁítomnosti hlavní kurátorky v˘stavy PhDr. Eli‰ky Fuãíkové.
● 18. bﬁezna 2008 v 17 hodin se
v Zelené posluchárnû setkáme s MUDr.
Radkinem Honzákem, CSc., na pﬁedná‰ce
nazvané Emoce ve stáﬁí.
● 9. dubna 2008 zveme v 16 hodin do
Malé auly Karolina na XVIII. valné shromáÏdûní Spolku absolventÛ a pﬁátel UK –
Carolinum a v 19 hodin do Velké auly na
slavnostní koncert.
● 17. kvûtna 2008 uspoﬁádáme exkurzi
do památníku Antonína Dvoﬁáka ve Vysoké.

Ing. Iva Vanãurová

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

Z A S E DÁ N Í

AKADEMICKÉHO
S E N ÁT U
Bronislav Kraãmar
Krátká sdûlení, informující váÏeného ãtenáﬁe FORA o prÛbûhu jednání
nejvy‰‰ího orgánu na‰í univerzity – AS UK – si nekladou za cíl suplovat
velmi pracn˘ a svûdomit˘ zápis na‰eho pracovitého tajemníka
Mgr. Daniela Ferance. SnaÏí se spí‰e pﬁiblíÏit atmosféru, náladu, dojmy,
stíny, tóny a barvy na první pohled v‰ední úﬁední události, ﬁádného
zasedání pléna AS UK.
PovaÏuji za velmi dÛleÏité periodicky
pﬁipomínat akademické obci poslání
senátu vysoké ‰koly, které vyplynulo
z polistopadové geneze akademického
Ïivota a je legislativnû kodifikováno. AS
disponuje pﬁedev‰ím funkcí kontrolní.
Mnoho na‰ich kolegÛ se ve sv˘ch interpelacích obrací na senáty fakultní i univerzitní s pﬁedstavou, Ïe senát „nûco
pﬁedûlá“. Ale senát je zde proto, aby
hlídal dodrÏování norem a pﬁedpisÛ,
aby nové normy pﬁedkládal a tvoﬁil, aby
kontroloval práci vedení univerzity.
S mnohem slab‰ím akcentem mÛÏeme
formulovat funkci senátu jako stráÏce
hodnot morálních a mravních. Ale
pﬁestoÏe hodnoty mravní nemají podporu v právní kodifikaci, práce AS UK je
dlouhodobû charakteristická tím, Ïe
ãlenové senátu automaticky pﬁevzali
morálnû mravní hledisko jako nedílnou
souãást svého jednání a rozhodování.
K udrÏení tohoto trendu práce senátorÛ pozitivnû pﬁispívá i ãasové uspoﬁádání voleb do AS UK – vÏdy po jedné
tﬁetinû volebního období jsou vypsány
volby na jedné tﬁetinû fakult a souãástí
univerzity. V senátu tak zÛstávají dvû
tﬁetiny senátorÛ, které zaji‰Èují uchování a pﬁedání vysokého morálního
standardu jednání nové tﬁetinû senátorÛ. Tento zdánliv˘ konzervativismus
podpoﬁen˘ volebním schématem je
ov‰em bohatû vyváÏen názorov˘m
radikalismem ãlenÛ studentské komory
senátu, kteﬁí tvoﬁí polovinu v‰ech ãlenÛ
senátu.

A teì k nûkter˘m zajímavostem
z posledních jednání.
● Na zasedání AS UK 30. listopadu
2007 bylo moÏno sly‰et zajímav˘ podtext jiÏ z úvodního vystoupení pana
rektora, kdyÏ informoval plénum
senátu o tendencích k omezování univerzitních autonomií. Jedním z krokÛ by
mohlo b˘t sníÏení vlivu, funkce a váÏnosti akademick˘ch senátÛ vysok˘ch
‰kol a fakult. Tyto názory na‰í politické
scény byly na AS UK prezentovány jiÏ
ponûkolikáté a opût daly vzniknout
podráÏdûnému ‰umu mezi pﬁítomn˘mi.
Tyto nebezpeãné protidemokratické
ideje jsou o to provokativnûj‰í, Ïe se
dot˘kají zárodeãné tkánû souãasného
spoleãenského pokroku.VÏdyÈ poslední
velké spoleãenské zmûny hnala
kupﬁedu akademická obec v ãele se
studenty doplnûná obcí kulturní. V tuto
chvíli se moÏná pamûtníkÛm listopadu
89 vybavily vzpomínky na v˘jezdy se
studenty do periferií tehdej‰ího âeskoslovenska, pohotovosti v menzách
a aulách, desítky probdûl˘ch nocí.
Mluvme o snahách omezení akademick˘ch svobod, upozorÀujme na nû, aby
za nás zase nemuseli konat mladí!
● Senát velice pozornû sledoval v˘voj
událostí, které doprovázely zámûr ministerstva zdravotnictví slouãit Ústav hematologie a krevní transfuze s I. interní
klinikou 1. LF UK a V‰eobecnou fakultní
nemocnicí. Toto propojení je logické,
neboÈ obû pracovi‰tû spoleãnû pﬁed-
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stavují ‰piãkové hematologické centrum. Senátoﬁi odmítají stanovisko zpochybÀující odbornou úroveÀ VFN
a vytváﬁení dojmu, Ïe spojením ÚHKT
a VFN budou po‰kozeni pacienti.
Stanovisko 1. LF UK na‰lo konsensuální
senátorskou podporu. Ov‰em podoba,
v jaké je zákon dnes pﬁedkládán, vzbuzuje ve vût‰inû senátorÛ v˘razn˘
nesouhlas. Nálada aÏ radikálního
vzdoru se odrazila v plamenném pﬁíspûvku, jehoÏ fragment cituji: „…zákon
v této podobû by mûl likvidaãní dopad
na univerzitu a je tﬁeba vytáhnout
v‰echny prostﬁedky, byÈ by se mûlo
vytáhnout na magistrálu…“
● V dal‰ím jednání byl AS UK seznámen
s faktem, Ïe v rozpoãtu V· bude chybût
asi pÛl miliardy korun, pﬁedev‰ím na
financování nárÛstu poãtu studentÛ.
Pokud se nepodaﬁí peníze sehnat,
náklady na studenta klesnou asi o 2 000
Kã roãnû. Letos mají V· na jednoho
studenta v prÛmûru pﬁes 72 000 Kã
roãnû, coÏ je o jedno procento ménû
neÏ loni. AS UK tento problém samozﬁejmû nemá v kompetenci, nedokáÏe
ho vyﬁe‰it. Senát v‰ak komunikuje s univerzitními zástupci v Radû vysok˘ch
‰kol (RV·) a J. M. rektor je ãlenem konference Rady rektorÛ. Pﬁedseda AS UK
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., je pﬁedsedou komise RV·, kterou tvoﬁí pﬁedsedové AS jednotliv˘ch V·. Z ãinnosti
této komise, pracovnû naz˘vané Velk˘
chural, i komisí ostatních se tak závûry
dostávají okamÏitû na univerzitu. Tyto
dvû organizace jiÏ pﬁístup k jednání na
celostátní úrovni mají. J. M. rektor
informoval v této souvislosti o sv˘ch
jednáních s premiérem Topolánkem
a s nov˘m ministrem ‰kolství.
● Konsensuálnû pﬁijali senátoﬁi rovnûÏ
zámûr univerzity a AV âR vybudovat
spoleãné Biomedicínské a biotechnologické centrum (BIOCEV) v blízkosti
hlavního mûsta ve Vestci. Centrum soustﬁedí nejlep‰í vûdce biologick˘ch
a biomedicínsk˘ch oborÛ jako vûdecko-v˘zkumn˘ potenciál rozvíjejícího se
domácího technologického prÛmyslu.
Centrum usnadní zakladatelÛm odstra-

68

Àování problémÛ spojen˘ch s pﬁenosem v˘sledkÛ v˘zkumu základního do
v˘zkumu aplikovaného, jehoÏ v˘stupy
bude moÏno komerãnû uplatnit. Pro
více informací o BIOCEV vizte rubriku
Stalo se na str. 4 tohoto ãísla FORA
UK.
V této souvislosti dali senátoﬁi zelenou
i vytváﬁení spoleãností s ruãením omezen˘m, které mají za úkol ekonomicky
uplatÀovat v˘sledky v˘voje a v˘zkumu
získané na akademické pÛdû mimo univerzitu. Tyto subjekty disponují daleko
vût‰í pruÏností a rychlostí reakce na
poÏadavky trÏního prostﬁedí. Jejich
podnikání je oproti veﬁejn˘m korporacím (kterou je i na‰e univerzita) usnadnûno legislativními pﬁedpisy pro s. r. o.
Univerzita si ponechává v tûchto spoleãnostech procentuální podíl, zaji‰Èující kontrolu podnikatelsk˘ch zámûrÛ
a hospodaﬁení.
● Senátoﬁi schválili zprávu o ãinnosti AS
UK za funkãní období únor 2007 –
leden 2008.Ve zprávû se uvádí, Ïe na ãinnosti senátu se zásadním zpÛsobem
podílely následující pracovní komise:
1. Ekonomická s pﬁedsedou doc.
MUDr. Bohuslavem Matou‰em, CSc.,
2. Legislativní s pﬁedsedou
JUDr. Ing. Josefem Sta‰ou, CSc.,
3. Sociální s pﬁedsedou Oldﬁichem
¤eháãkem,
4. Studijní s pﬁedsedkyní
PhDr. Kateﬁinou Vanûãkovou a
5. Ediãní s pﬁedsedkyní
prof. PhDr. Marií Dohalskou, DrSc.
Práce komisí tvoﬁí nároãnou souãást
práce senátorÛ pro univerzitu. Komise
totiÏ pﬁedjednáním jednotliv˘ch bodÛ
programu vÛbec umoÏní pﬁijetí závûrÛ
a usnesení pléna senátu. Napﬁíklad
komise Ekonomická a Legislativní mají
v náplni svého pÛsobení projednávání
tûch okruhÛ témat, ve kter˘ch senátoﬁi
nemají pevnou pÛdu pod nohama.
Pﬁijetí dÛleÏit˘ch ekonomick˘ch a legislativních rozhodnutí senátu leÏí z velké
ãásti právû na pﬁípravné ãinnosti tûchto
komisí. Senátoﬁi dávají v drtivé pﬁevaze

své hlasy variantû doporuãené komisemi. âinnost jmenovan˘ch dvou
komisí je zv˘raznûna i posláním senátu
– kontrolovat a v rámci vy‰‰ích právních norem vytváﬁet a inovovat univerzitní pﬁedpisy i pﬁedpisy souãástí
a fakult. V pﬁedcházejících obdobích
vznikaly a ãasto se mûnily legislativní
pﬁedpisy na základû zmûn zákonn˘ch
norem vy‰‰ích, nebo si je prostû vyÏádal univerzitní Ïivot. S tvorbou pﬁedpisÛ se za dlouh˘ ãas nashromáÏdilo
mnoÏství „hlu‰iny“, redundancí a alogismÛ.V univerzitních i fakultních pﬁedpisech univerzitní i fakultní senátoﬁi
naráÏeli stále ãastûji na obsahové i formální chyby.
A v tuto chvíli se Legislativní komise
pustila do purifikace legislativních
pﬁedpisÛ UK, do boje za ãistotu, zprÛhlednûní a maximální moÏné zjednodu‰ení univerzitní legislativní hou‰tiny. Se
v‰í úctou k práci ostatních senátních
komisí, legislativci si vybrali úkol nejobtíÏnûj‰í. Jejich ostré maãety vysekávají
legislativní plevel ve spolupráci s kancléﬁem RNDr. Tomá‰em Jelínkem (není
ãlenem AS UK). Za jejich práci jim
mÛÏe dûkovat nejen senát, ale celá
Univerzita Karlova.
Je‰tû si nemÛÏu odpustit jednu struãnou poznámku k práci „oddûlení pro
drogovou závislost senátorÛ“. Pﬁi jednáních pléna i komisí senátu se podává
na typickém univerzitním bílém porcelánu se stﬁíbrn˘m okrajem nejlep‰í káva
ve stﬁední Evropû.

doc. PaedDr. Bronislav
Kraãmar, CSc.

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

TRIâKA

UNIVERZITY KARLOVY

ve ãtyﬁech barvách a se znakem UK
si mÛÏete zakoupit
v praÏském Knihkupectví Karolinum
v Celetné ul. 18 (po-pá 9–19 h., so-ne 11–17 h.)
nebo prostﬁednictvím jeho internetového obchodu
na http://www.cupress.cuni.cz/ink_stat/
a také v Informaãnû-poradenském centru
v Celetné ul. 13 (po-ãt 9–18 h., pá 9–16 h.)
Po pﬁedloÏení ISIC karty sleva 20 %!
Více informací na http://iforum.cuni.cz

Cena:
200,- Kã

Italská katolická pedagoÏka, mediãka a filozofka Maria Montessoriová (1870–1952) proslula zejména zavedením metodiky celkového
zdokonalování jedince do ‰kolní a pﬁed‰kolní v˘uky. Montessoriovské vzdûlávací instituce po celém svûtû v duchu jejích my‰lenek
vyznávají uãení se zároveÀ teoretick˘m znalostem i praktick˘m dovednostem a vedou pﬁed‰kolní i ‰kolní dûti k nezávislosti a sebeuvûdomûní, ale také poslu‰nosti a zodpovûdnosti.Aãkoli doktorka Montessoriová svÛj Ïivot vûnovala zejména práci s velmi mal˘mi dûtmi,
její filozofii lze vztáhnout i na proces v˘chovy ducha na pÛdû akademické. Napﬁíklad toto povzdechnutí: „Pokud bude proces vzdûlávání nadále naplÀován jen pomocí zastaral˘ch metod pouhého pﬁenosu znalostí, nelze pﬁíli‰ doufat v to, Ïe by vzdûlání zlep‰ilo
budoucnost lidstva. NeboÈ k ãemu je pﬁenos znalostí, kdyÏ…“ Pointu citátu najdete v tajence.
Tajenku zasílejte na adresu
forum@cuni.cz do 1. 5. 2008
Jednoho v˘herce odmûníme knihou
z Nakladatelství Karolinum.
Tajenka z ãísla 3/07, doplnûní v˘roku
T. G. Masaryka, zní: „Vzdûlání není
pouh˘m NASHROMÁÎDùNÍM
JEDNOTLIV¯CH VùDOMOSTÍ,
jako tûstem není mouka, voda, sÛl,
kvasnice atd. dohromady naházené.“

Z úspû‰n˘ch v˘hercÛ byl vylosován
a v˘hru v podobû knihy z Nakladatelství
Karolinum obdrÏí pan Karel RÛÏiãka
z Tábora. Gratulujeme!

