
UNIVERZITA KARLOVA A EU 1/05

F O R U M
âasopis Univerzity Karlovy v Praze



EDITORIAL   1

STALO SE 
Dûní na Univerzitû Karlovû 2

ROZHOVOR
prof. Ing. Ivan Wilhelm: ·piãkov˘ v˘zkum má b˘t spojen se ‰piãkovou vûdou 4

TÉMA -  UK A EU
prof. Jifií Pe‰ek: Spoleãn˘ evropsk˘ akademick˘ prostor 8
prof. Miloslav Petrusek: O kulturní vizitce na cestu do Evropy 11
prof. Jacques Rupnik: Evropa katedrál, Evropa univerzit 14
doc. Petr Koláfi: Univerzita v Evropû a Evropa na univerzitû 15

NÁZORY
Ing. Ladislav Kopeck˘: Univerzita Karlova a Evropská unie jako znaãky 17
Dita Pírková: BoloÀsk˘ proces:Vyhlídky do budoucna 18

STUDENTI
Studium studentÛ UK v zahraniãí a studium zahraniãních studentÛ na UK 20
Ing. Ivana Hala‰ková, Michal Mar‰álek DiS:
Co udûlat, abych mohl/a vycestovat do zahraniãí 21
âe‰tí studenti na zku‰ené ve svûtû 23

DUEL
Mají studenti ‰anci obstát v evropské konkurenci? 28

AS UK
prof.Václav Hampl:Akademick˘ senát Univerzity Karlovy v Praze 31

UK A FAKULTY 33

SAPUK
Spolek absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy v Praze 58

HONORIS CAUSA
Udûlení ãestn˘ch doktorátÛ v roce 2004-2005 59

TITULNÍ STRANA
Willem Janszoon Blaeu (1572-1638) 
Europa Recens Descripta, r. 1641* 
z Mapové sbírky Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

FORUM âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

: Obsah ãísla

4

11

23

28 31



VáÏení ãtenáfii,
po del‰í odmlce zaãínáme opût s vydává-
ním ti‰tûného univerzitního periodika,
které by mûlo informovat o dûní na aka-
demické pÛdû. Vedle informaãního
iFORUM, které je jiÏ del‰í dobu dostupné
v internetové podobû, se tak dostává aka-
demické i ‰ir‰í vefiejnosti do rukou
ãasopisecké médium, které se bude uchá-
zet o pfiízeÀ ãtenáfiÛ vykr˘váním prostoru
pro diskusi o ‰ir‰ích a hlub‰ích otázkách
akademického Ïivota tak, jak bude dovo-
lovat ãtvrtletní periodicita jeho vydávání.
S postupujícím v˘vojem totiÏ dochází
zcela nepochybnû k vnitfiní integraci uni-
verzity. Dûje se tak jak v oblasti
vzdûlávací, tak i v˘zkumné. Propojování
v˘uky rÛzn˘ch fakult v rámci standardních
studijních programÛ schválen˘ch akredi-
taãním rozhodnutím poskytuje jednak
‰ir‰í oborové spektrum, jednak i vy‰‰í
kvalitu vzdûlání. Potû‰itelná je rovnûÏ
i zvy‰ující se aktivita samotn˘ch studentÛ,
ktefií projevují snahu o zapisování pfied-

mûtÛ z nabídky jin˘ch fakult, které do
jejich studijního programu standardnû
zafiazeny nejsou. V oblasti v˘zkumné
a vûdecké ãinnosti dochází nejen ke sjed-
nocování obdobn˘ch problematik v rámci
celé UK, ale zejména k neformálnímu pro-
gramovému propojování rÛzn˘ch oborÛ
do jednotliv˘ch projektÛ definovan˘ch
pfiedev‰ím v˘zkumn˘mi zámûry.

Má-li takto zahájen˘ v˘voj uvnitfi univer-
zity pokraãovat i nadále, pak je nezbytné
vytváfiet podmínky pro efektivnûj‰í
a intenzivnûj‰í toky informací a prostor
pro diskusi o tûchto otázkách. Nositeli
mezifakultní migrace v rámci studijních
povinností jsou pfiedev‰ím studenti. Platí
to pro bakaláfiské, magisterské i doktor-
ské studijní programy. Dostupné
informace by je mûly nejen podnûcovat
k dal‰ímu vzdûlávání, ale pfiibliÏovat 
i konkrétní nabídku, poskytovanou jednot-
liv˘mi pracovi‰ti univerzity. Obdobná je
potfieba intenzivnûj‰í v˘mûny informací

i v oblasti v˘zkumu. Dal‰í integrace
vûdecké práce a v˘zkumu pfiedpokládá
rovnûÏ intenzivnûj‰í a efektivnûj‰í v˘mûnu
informací. Samozfiejmû nebude vÛbec na
‰kodu, bude-li o tomto dûní informovaná
i ‰ir‰í vefiejnost.

To v‰e jsou dÛvody, které nás vedou
k rozhodnutí zaãít vydávat tento ãasopis
v této formû. Doufám, Ïe si najde cestu ke
ãtenáfiÛm a bude jim poskytovat plat-
formu k ‰iroké Ïivé diskusi.

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM
FORTUNATUMQUE EVENIAT! 

prof. Ing. Ivan Wilhelm
rektor
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Eurokomisafi Figeº pfiedná‰el ▼na Univerzitû Karlovû
Slovensk˘ eurokomisafi pro vzdûlání,
sport, kulturu a mnohojazyãnost Ing. Ján
Figeº pfiedstavil 6. prosince 2004 priority
Evropské komise v oblasti ‰kolství pro
období 2004–2009. Pfiedná‰ky se úãast-
nila ministrynû ‰kolství Petra Buzková,
místopfiedsedkynû parlamentního V˘boru
pro vzdûlání, kulturu, mládeÏ a tûlov˘-
chovu Ing. Michaela ·ojdrová, ale i rektofii
ãesk˘ch i slovensk˘ch univerzit a fiada dal-
‰ích v˘znamn˘ch hostÛ.
V úvodu Ing. Figeº vyzdvihl pfiedev‰ím
potfiebu lep‰í koordinace center vzdûlá-
vání v integrující se Evropû a pfiipomnûl
základní my‰lenky tzv. BoloÀské dekla-
race. Státy Evropské unie by podle
deklarace mûly do roku 2010 investovat
do vûdy a vzdûlávání aÏ 3 % HDP.
Evropská unie v souãasnosti ov‰em inves-
tuje 1,1 % HDP do vy‰‰ího vzdûlání,
respektive 1,9 % do v˘zkumu, zatímco
v USA to je 2,3 %, respektive 2,7 %.V˘‰e
pfiíspûvku na jednoho studenta je v USA
dvakrát vy‰‰í neÏ v Evropû, na nûkter˘ch
americk˘ch univerzitách dokonce pûtkrát
vy‰‰í. „Právû proto, Ïe univerzity sehrávají
ve v˘zkumu v˘znamnou roli, dopad je
kumulativní,“ upozornil Ing. Figeº. Jednou
z cest k vyrovnání tohoto rozdílu je podle
eurokomisafie zv˘‰ení objemu pro-
stfiedkÛ, které do vzdûlání a v˘zkumu
plynou ze soukromého sektoru.
Podle závûrÛ Evropské komise je jedním
z nejvût‰ích problémÛ souãasného vyso-
kého ‰kolství v˘razná fragmentarizace V·,
tedy nedostateãná koncentrace vysoko-

‰kolsk˘ch aktivit do soudrÏn˘ch vzdûla-
neck˘ch center. Touto nesoudrÏností trpí
pfiedev‰ím prestiÏ akademick˘ch praco-
vi‰È. Zvy‰ovat by ji v budoucnu 
mûly mimo jiné Evropsk˘ registr zaruão-
vání kvality a nezávislé akreditaãní agentury.
První zahraniãní náv‰tûva Ing. Jána Figeºa
na postu eurokomisafie pro vzdûlání se
nesla ve v˘jimeãnû pfiátelském duchu.
Eurokomisafi pfievzal z rukou rektora
Univerzity Karlovy pamûtní stfiíbrnou
medaili za podporu a rozvoj mezinárodní
spolupráce ve vzdûlávání (pfiedev‰ím
v oblasti vysokého ‰kolství).

Studentsk˘ semináfi ▼Praha – VídeÀ – Mnichov:
âe‰i – Nûmci – Îidé 
ve spoleãném státû

První mezinárodní semináfi k aktuálním
historiografick˘m problémÛm se konal
pod zá‰titou prof. A. Suppana ( VídeÀ),
prof. M. Schulze Wessela (Mnichov) 
a doc. A. Mí‰kové (Praha) v zimním
semestru 2004/2005. Semináfie se úãastnili
studenti tfií univerzit, v ãeském pfiípadû i tfií
fakult – studenti historie z Pedagogické
fakulty UK, která se pfiedev‰ím podílela na
organizaci celé akce, z Fakulty sociálních
vûd UK a z Fakulty humanitních studií UK.
V‰em studentÛm se úãast zapoãítala jako
fiádn˘ v˘bûrov˘ semináfi.
První ãást semináfie probûhla ve Vídni
21.–22. 10. 2004 pod názvem: „âe‰i
a Nûmci v ãesk˘ch zemích 1848–1918“
a vedle studentÛ se jej úãastnili i profesofii
vídeÀského Ústavu pro v˘chodoevropské

dûjiny: Emilia Hrabovec, Alojz Ivanisevic,
Marija Wakounig. Vysokou odbornou 
úroveÀ studentÛ, ktefií se úãastnili 
spoleãného projektu, ohodnotil
i rakousk˘ tisk (napfi. Die Presse). Na dru-
hém semináfii hostila své kolegy
Univerzita Karlova v Praze. Ve dnech 
24.-26. 11. 2004 se v prostorách
Vlasteneckého sálu v Karolinu diskuto-
valo na téma: âe‰i, Nûmci a Îidé
v âeskoslovensku 1918–1945. Kromû
organizátorÛ se debaty zúãastnil prof. Jan
Kfien, prof. Jifií Pe‰ek a b˘val˘ rektor uni-
verzity v Mnichovû prof. Andreas
Hendrich. Rektor Univerzity Karlovy se
pfiesvûdãil o zájmu studentÛ o diskutova-
nou problematiku i bûhem veãerního
setkání se studenty v prostorách
Karolina. Závûreãná ãást semináfie probû-
hla ve dnech 27.–28. ledna 2005
v Mnichovû a jejím tématem byla dal‰í his-
torická perioda: „âe‰i a Nûmci po roce
1945“. Studenti se seznámili nejen s uni-
verzitními prostorami, ale i s budovou
Collegia Carolina.

PrÛbûh pitvy vydán ▼po ãtyfiech stoletích
V únoru 2005 se konal kfiest knihy
PrÛbûh pitvy, kterou vydalo
Nakladatelství Karolinum. Spoleãnû s prv-
ním ucelen˘m ãesk˘m pfiekladem vychází
i latinsk˘ originál Jesseniova díla. Na
témûfi 700 stránkách nalezneme popis
pitvy, kterou provedl Jessenius v roce
1600 za pfiítomnosti více neÏ tisícovky
osob v Rejãkovû koleji v Praze. Vydání
knihy, které inicioval prorektor pro zahra-
niãí Univerzity Karlovy Josef Stingl, svou
ediãní úpravou navazuje na pfieklad
a reprint díla Promotio Doctoralis od A.
I. Schamskeho (Nakladatelství Karolinum,
2001). PrÛbûh pitvy pfiiná‰í vedle ãeského
pfiepisu a latinského originálu i zasvûcen˘
rozbor díla vãetnû Ïivotopisu rektora
Univerzity Karlovy Jana Jessenia.
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XI. roãník ▼Bolzanovy ceny
Slavnostní udûlení XI. roãníku prestiÏní
Bolzanovy ceny se uskuteãnilo ve ãtvrtek
dne 17. 2. 2005 v recepãních místnostech
Karolina. V soutûÏi odborn˘ch a vûdec-
k˘ch prací vypracovan˘ch studenty UK
v rámci bakaláfiského, magisterského
a doktorského studia v oborech právních,
ekonomick˘ch, matematick˘ch a spole-
ãensko-vûdních, akreditovan˘ch na UK
bylo celkem udûleno devût cen (z toho
‰est za magisterské a tfii za doktorské
práce). SoutûÏ slouÏí podpofie vûdecké
v˘chovy a odborné pfiípravy studentÛ uni-
verzity a navazuje na bohatou tradici
univerzitních soutûÏí v oblasti studentské
vûdecké a odborné ãinnosti a dosud bylo
za I.–XI. roãník udûleno 112 cen.

Britsk˘ ministr ▼pfiedná‰el v Karolinu

Zaãátkem bfiezna 2005 hostila Praha brit-
ského ministra pro evropské záleÏitosti
Dr. Denise MacShanea, MP. Jedna z hlav-
ních osobností kampanû za schválení
evropské ústavní smlouvy v Británii
vystoupila pfii náv‰tûvû hlavního mûsta
i na pÛdû Univerzity Karlovy. Britsk˘
ministr pfii svém vystoupení ve
Vlasteneckém sále Karolina hovofiil pfie-
dev‰ím o potfiebû vysvûtlování povahy
evropské ústavní smlouvy vefiejnosti.
Podle MacShanea se kritika euroústavy
ãasto omezuje na údajn˘ krok smûrem
k evropskému superstátu, kter˘ je kon-
trolován nevolenou byrokracií Evropské
komise. Vidina ztráty suverenity je pr˘ 
pfiitom základním nepochopením:
„Paradoxnû tím, Ïe zavedeme spoleãné
standardy, sdílíme stejná práva a pfiijí-
máme spoleãnou odpovûdnost na
evropské úrovni, posilujeme na‰í národní
suverenitu,“ prohlásil v Praze MacShane.
V souvislosti s britsk˘m pfiedsednictvím,

které Evropskou unii ãeká ve druhé polo-
vinû roku 2005, hovofiil Denis MacShane
také o otevfiení britského pracovního
trhu nov˘m ãlensk˘m zemím. V tomto
ohledu lze pr˘ oãekávat pozitivní zmûny.
Hospodáfisk˘ rÛst by totiÏ mûla podle
MacShanea podpofiit pfiedev‰ím dal‰í libe-
ralizace a reformy. „Základním prvkem
zv˘‰ení prosperity Unie bude dal‰í roz‰í-
fiení vnitfiního trhu. Budeme proto
pokraãovat v jednání o smûrnici o libera-
lizaci sluÏeb,“ fiekl pfii praÏské pfiedná‰ce
ministr. Hospodáfisk˘ rÛst a bezpeãnost
by se pod britsk˘m patronátem mûly stát
hlavními prioritami v rozhodování evrop-
ské pûtadvacítky.

Spoleãné zasedání pfiedsedÛ▼Konferencí rektorÛ zemí 
stfiední Evropy

V prostorách Karolina se ve dnech 
3. a 4. bfiezna 2005 konalo zasedání pfied-
sedÛ Konferencí rektorÛ zemí stfiední
Evropy. Pfiedmûtem diskuse zástupcÛ
âeské republiky, Chorvatska, Maìarska,
Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska
byl souãasn˘ v˘voj vysokého ‰kolství
a v˘zkumu v Evropû se zvlá‰tním zfiete-
lem na regionální aspekty. Na závûr
zasedání pfiijali úãastníci zasedání prohlá-
‰ení, ze kterého vybíráme nûkteré ãásti:
Úãastníci se shodli, Ïe pro dosaÏení v˘raz-
ného zv˘‰ení poãtu vysoko‰kolsk˘ch
studijních míst je v souladu s BoloÀskou
deklarací podstatné strukturovat studium
a posílit zejména jeho bakaláfisk˘ stupeÀ.
Cílem je v˘razné zv˘‰ení poãtu absol-
ventÛ vysok˘ch ‰kol jako nutná podmínka
dal‰ího ekonomického rozvoje a také
sociální soudrÏnosti na národní i evrop-
ské úrovni. SoubûÏnû s roz‰ífiením
nabídky bakaláfisk˘ch studijních programÛ
je tfieba modifikovat jejich nynûj‰í obsah
zpÛsobem vedoucím ke zv˘‰ení pravdû-
podobnosti jejich úspû‰ného absolvování.
Pfiedsedové Konferencí rektorÛ zemí
stfiední Evropy se shodli v tom, Ïe právo
udûlovat doktoráty je charakteristick˘m
rysem a specifick˘m posláním univerzity.
Odpovûdnost za organizování doktor-
sk˘ch programÛ a za pfiípravu k v˘zkumné
práci patfií v rámci jejich autonomie
jedinû univerzitám.
Konference rektorÛ zemí stfiední Evropy

konstatovala, Ïe dosud byl BoloÀsk˘ pro-
ces fiízen pfiedev‰ím vládami. Bylo to
nezbytné jako první krok, kter˘m se mûly
národní právní vysoko‰kolské rámce upravit
tak, aby odpovídaly boloÀsk˘m reformám.
V souãasné dobû v‰ak nastoupila druhá fáze
BoloÀského procesu, v níÏ se ohnisko pfie-
sunulo od právních reforem k implementaci
boloÀsk˘ch cílÛ na úrovni institucí.Vlády by
mûly upustit od administrativních zábran,
stojících v cestû uskuteãÀování spoleãn˘ch
programÛ a udûlování spoleãn˘ch titulÛ.

Ivan Wilhelm pfievzal nejvy‰‰í ▼ocenûní Akademie vûd âR
Dne 9. bfiezna 2005 byla pfiedsedkyní
Akademie vûd âR doc. Helenou
Illnerovou, DrSc. udûlena rektorovi
Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivanu
Wilhelmovi medaile „DE SCIENTIA ET
HUMANITATE OPTIME MERITIS“.
Nejvy‰‰í ocenûní udûlované AV âR 
obdrÏel prof. Wilhelm za zásluÏnou ãin-
nost v oblasti vûdy a prosazování
humanitních idejí.
V minul˘ch letech udûlila Akademie vûd
âR své nejvy‰‰í vyznamenání napfi.
prof. Ing. Jifiímu Niederlemu, DrSc. (1997),
prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc.
(2000), prof. Dr. Camille Sandorfy (2002)
nebo Prof. Dr. Janu Taucovi (2003).

Nová publikace o ekologické▼obnovû krajiny
Dne 23.bfiezna 2005 byla v budovû Karolina
slavnostnû pfiedstavena kniÏní monografie
Pfiirozená ekologická obnova a cizorodé
substráty v krajinû (Natural Recovery 
of Human-Made Deposits in Landscape)
autora prof. RNDr. Pavla Kováfie, CSc.
Na publikaci se podílelo 30 odborníkÛ,
napfiíklad z Pfiírodovûdecké fakulty UK
nebo z Botanického ústavu Akademie vûd
âeské republiky. Mezi spoluautory patfií
i nezanedbatelné procento studentÛ, ktefií
na PfiF UK pÛsobí ãi pÛsobili.
Od vydání knihy si autofii slibují vyplnûní
tématické mezery v oboru ekologie obnovy
– kniha mapuje a ãerpá z dlouhodobého
v˘zkumu zejména nerekultivovan˘ch 
rudních sloÏi‰È a struskopopílkov˘ch odka-
li‰È. V˘sledky mohou b˘t bezprostfiednû
vyuÏity v ekologii obnovy a revitalizaci
po‰kozen˘ch krajin.
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V jakém stavu je Univerzita Karlova
v Praze v roce 2004? Jaká je úroveÀ stu-
dentÛ a kvalita pedagogÛ, jaké jsou
moÏnosti dal‰ího vzdûlávání, spolupráce
s vûdeck˘mi institucemi a jaká je konku-
renceschopnost Univerzity Karlovy
v porovnání se zahraniãními – pfiedev‰ím
evropsk˘mi – univerzitami? A jak byste
hodnotil dne‰ní Univerzitu Karlovu ve
srovnání se stavem pfied patnácti roky?
Akademick˘ Ïivot se za posledních 15 let
zmûnil naprosto zásadnû. Tím myslím
nejen u nás, ale i v Evropû a koneckoncÛ
i jinde ve svûtû. JestliÏe jsme dfiíve opero-
vali pouze v tzv. socialistickém tábofie, tak
poãátkem roku 1990 se nám otevfiel svût.
Také nás velmi vstfiícn˘m zpÛsobem pfiijal.
UK v niãem nezklamala oãekávání. Na‰e
situace se náramnû posunula prakticky ve
v‰ech oborech. Pfiírodovûdné obory
a fiada lékafisk˘ch oborÛ si upevnily svoje
pozice pfiedev‰ím spoluúãastí na‰ich pra-
covi‰È v mezinárodních projektech
a v˘zkumn˘ch programech. V˘znamnû se
roz‰ífiila pfiímá spolupráce s prestiÏními
zahraniãními vûdeck˘mi institucemi.
Pokud jde o obory, které byly skuteãnû
handicapované tím, Ïe dfiíve na UK nebyly
vÛbec, ãi byly jen v pozici trpûn˘ch oborÛ,
ty se staãily etablovat takov˘m zpÛsobem,
Ïe se dnes ucházejí o partnerství se ‰piã-
kov˘mi vûdeck˘mi centry sv˘ch oborÛ.
Jeden z v˘znamn˘ch v˘sledkÛ tûchto uni-
verzitních aktivit je, Ïe UK je dnes
mnohem sebevûdomûj‰í, neÏ tomu bylo
v roce 1990. Na‰e sebevûdomí se zdravû
posílilo, pfiedev‰ím umíme partnersky
vystupovat na mezinárodním poli, na‰imi
rovnocenn˘mi partnery jsou nejprestiÏ-
nûj‰í pracovi‰tû ve svûtû. Nedávno byl
udûlen ãestn˘ doktorát profesoru
Wieselovi, laureátovi Nobelovy ceny,
kter˘ v˘znamnû ovlivnil medicínu a jiÏ tra-
diãnû spolupracuje s UK. Dostal jsem od
nûho dopis, kde dûkuje a pí‰e, jak se cítí
b˘t zavázán a jak se nyní, kdy se stal ãest-

n˘m doktorem této univerzity, cítí b˘t
také jejím ãlenem a pfiedpokládá, Ïe jeho
spolupráce nebo vliv na UK bude je‰tû
mnohem intenzivnûj‰í.

Hovofiil jste o vstfiícnosti, s níÏ nás okolní
svût pfiivítal, kdyÏ se pfied 15 lety zmûnila
situace. Byla ta vstfiícnost spí‰e deklaro-
vaná, ãi mûla praktick˘ dopad?
V podstatû obojí. Pokud jde o deklarování
vztahu k nám, nikdy jsem se necítil handi-
capován, nebylo tfieba vysvûtlovat, Ïe UK
je v Praze, Ïe je to tradiãní, klasická uni-
verzita. Povûdomí o UK bylo v‰ude.
A pokud jde o praktick˘ dopad, podafiilo
se nám úspû‰nû rozvinout v˘mûnné stu-
dentské programy. To vyÏaduje hodnû
vyjednávání a dohadování, takÏe je tfieba
komunikovat s jednotliv˘mi prestiÏními
zahraniãními univerzitami. Nikde jsem se
nesetkal s tím, Ïe by nûkde ve svûtû pres-
tiÏní univerzita naznaãila, Ïe to nejde.
Naopak, dostávám dopisy, které pobyty
studentÛ hodnotí. Napsal mi fieditel Mayo
Clinic Hospital z Rochesteru v USA, Ïe

jejich studenti 4. roãníku neznají to, co
na‰i studenti, ktefií u nich byli. Vice
Chancellor z Oxfordu mi napsal, Ïe doufá,
Ïe pfií‰tí rok po‰leme opût pût sociologÛ,
stejnû jako letos, protoÏe pro nû to je
velmi obohacující zku‰enost a pro univer-
zitu je dÛleÏité takto spolupracovat.

Cítíte, Ïe má UK je‰tû nûjak˘ dluh? 
Pokud jde o vzdûlávání, tak to je tady tra-
diãnû na dobré úrovni, na‰i studenti se
docela dobfie dokáÏí uchytit nejen ve
v˘mûnn˘ch programech, ale i ti, ktefií pfii-
jedou sem, mají dobr˘ pocit ze studia na
UK. Ale je fiada i takov˘ch pfiípadÛ, kdy 
se na‰i studenti docela dobfie etablují
v zahraniãí a nevracejí se zpût. Netvrdím,
Ïe to je ideální stav, ale pokud se ptáte na
kvalitu jejich vzdûlání, i toto je jeden ze
znakÛ, Ïe nebyli vzdûláni ‰patnû.
Pokud jde o vûdeckou ãinnost, situace se
diametrálnû zmûnila. Svûtová vûda se
dlouhou dobu vyvíjela jinak, neÏ jsme my
v na‰í izolaci mûli pfiedstavu. Bylo proto
velmi obtíÏné se do tûchto partnersk˘ch

·PIâKOV¯ V¯ZKUM MÁ B¯T SPOJEN SE
·PIâKOVOU V¯UKOU 
Rozhovor s rektorem UK Ivanem Wilhelmem
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vztahÛ, spoleãn˘ch projektÛ, programÛ,
zafiadit. Domnívám se, Ïe tady jsme udû-
lali nejvíc práce. Za pov‰imnutí stojí, jak se
zv˘‰ila produkce v˘zkumn˘ch v˘sledkÛ,
rostou poãty publikací, ve kter˘ch mé-
diích dnes publikujeme, jak jsou na‰e
publikace svûtovou akademickou obcí
pfiijímány, to v‰e je dnes nesrovnatelné.

Kde jsme se museli dostat „zpátky do
kolejí“ a pfiiblíÏit se svûtov˘m podmín-
kám, ve kter˘ch oborech? 
Spí‰e v˘jimkou byly pfiípady, kde jsme
o toto usilovat nemuseli. Jde o celou
fiadu pfiírodovûdn˘ch, lékafisk˘ch oborÛ
a témûfi o v‰echny humanitní obory.
Tam jsme museli dohánût nejvíce a není
to pouze otázka vûcné ãi ideové náplnû
oboru, ale také otázka metodologická.
Je nezbytné nejen mít nové nástroje, ale
také umût s nimi nakládat a rozvíjet tak
obory na moderní úrovni.

A jak dnes vypadá vztah mezi pedago-
gem a studentem?
Vztah mezi pedagogem a studentem je
stále je‰tû do jisté míry v zajetí scholas-
tického modelu „uãitel-Ïák“, kter˘
u nás pfietrval zcela urãitû do roku
1990, ale v posledních patnácti letech se
pfiece jen podstatnû mûní. Na mÛj vkus
trochu pomalu, ale zcela urãitû se bude
je‰tû dále vyvíjet. Zde vidím nejvût‰í
rezervy.

Dalo by se tedy fiíci, Ïe vztah mezi uãi-
teli a studenty se mûní pomaleji neÏ to
ostatní kolem? 
Skoro bych fiekl, Ïe ano. Je to vûc urãité
mentality, a ta se mûní obtíÏnû. Vliv na
to mÛÏe mít jiná sloÏitá záleÏitost, totiÏ
omlazování pedagogického sboru, coÏ je
jedna z cest, jak také mûnit vzájemn˘
vztah ke studentÛm. PromûÀuje se cel˘
zpÛsob v˘uky, k dispozici jsou nejen
nové moderní uãebnice, ale i nové
moderní technologie. Do tohoto pro-
stfiedí patfií také jin˘ vzájemn˘ vztah
uãitelÛ a studentÛ. Mladí pedagogové
pfiicházejí s nov˘mi nápady, mají chuÈ
a vÛli odli‰ovat se od sv˘ch pfiedchÛdcÛ,
model „uãitel-Ïák“ dokáÏou bez vût‰ích
problémÛ nahradit modelem „partner-
partner“.

Zmûna vztahu mezi studenty a pedagogy
probíhá samovolnû, nebo to má nûjakou
soustavnûj‰í, fiízenou podobu? 
Ano i ne. Nejsem si vûdom, Ïe bychom
dûlali nûjaké systematické kurzy, kde
bychom vysvûtlovali, co je potfieba ve
v˘uce a jak na to. Na druhé stranû je fakt,
Ïe existuje jak˘si rámec akreditaãních
podmínek, kde je definováno, co se od
studentÛ, mají-li absolvovat, vyÏaduje.
Z toho pak vychází pomûrnû ‰iroké
spektrum metod, jak jim v˘uku pfiedestfiít.
Hlavním cílem v‰ak je, vést je k samostat-
nému my‰lení.

Jak˘ je vztah mezi vysok˘mi ‰kolami a stá-
tem? Co jste na poãátku 90. let od státu
oãekávali a jak se pohled státu na vefiejné
vysoké ‰koly za posledních patnáct let
zmûnil? 
Akademická reprezentace pfiedkládá
celou fiadu konkrétních návrhÛ postupu,
jde o velmi konkrétní návrhy, jak a co by
se dalo dûlat, jak by ‰lo také postup velmi
intenzivnû tfieba kaÏdoroãnû kontrolovat,
eventuálnû korigovat a tak definovat dal‰í
postup s jasnou perspektivou. K tomu by
v‰ak bylo potfieba získat v‰eobecn˘ zájem
a podporu politikÛ, nejen M·MT. A to je
vûc, která se nám zatím nedafií. Dnes uÏ
nejsem ochoten vûfiit tomu, Ïe stát na to
nemá finance. Stát by na to mûl, kdyby se
opravdu rozhodl, Ïe vzdûlání bude jeho
prioritou.Vûda a vzdûlání jsou pfiitom klí-
ãové faktory ekonomické úspû‰nosti.
Nezpochybniteln˘ fakt je, Ïe v âR je dnes
asi 30-34 vûdeck˘ch pracovníkÛ na 
10 000 obyvatel, zatímco v USA je to 98,
ve Finsku 114, v Japonsku 112, ve ·védsku
100, na Slovensku 29, v Maìarsku 32.
Nejde jen o to, vzdûlat urãit˘ poãet
vûdeck˘ch pracovníkÛ, ale také o to, dát
jim práci, vytvofiit jim podmínky.

V zahraniãí je pomûrnû bûÏné, Ïe ‰koly
podléhají auditÛm, je moÏné porovnat
‰koly z rÛzn˘ch koutÛ svûta právû na
základû v˘sledkÛ tûchto auditÛ. Je tedy
moÏné, Ïe se na UK nebo v âR chystá se
nûco takového? 
KaÏdá vysoká ‰kola vede fiadu indikátorÛ,
které také sleduje. Jednak je zvefiejÀuje ve
v˘roãní zprávû o ãinnosti a jednak potfie-
buje mít vûcn˘ materiál pro svoje

rozhodování. Staãilo by tyto materiály
vzít, zpracovat a periodicky vydávat
v˘slednou anal˘zu.To nemÛÏe dûlat jedna
vysoká ‰kola, tím se má zab˘vat profesio-
nální t˘m a vysoké ‰koly o tom ani
nemusejí vûdût. V˘sledné porovnání by
bylo pro kaÏdou z nich docela zajímavé.

Co by mûlo podle vás patfiit mezi hodno-
tící kritéria, která by popisovala kvalitu
‰koly? 
Pokud jde o studenty, mûla by to b˘t
úspû‰nost absolventÛ na trhu práce.
Nemusí to b˘t pouze poãty nezamûstna-
n˘ch, ale také prestiÏní spoleãenská
uplatnûní. Dále pak pomûr studentÛ vysla-
n˘ch na zahraniãní univerzity na semestr
ãi dva, stejnû tak poãty pfiijat˘ch zahraniã-
ních studentÛ u nás. V˘znamn˘ ukazatel
jsou poãty hostujících profesorÛ – to v‰e
lze dále precizovat podle prestiÏe part-
nerské instituce. Pofiádání spoleãn˘ch
studijních nebo v˘zkumn˘ch aktivit
a podobnû. Nedávno zde pob˘val profe-
sor Gell-Mann, laureát Nobelovy ceny za
fyziku. Mûl zde pfiedná‰ku, byl nad‰en
z diskuze a ze setkání se studenty, fiíkal, Ïe
u nich v Kalifornii pofiádají kaÏdoroãní
letní ‰kolu a navrhl, Ïe bychom mohli tako-
vou ‰kolu uspofiádat jednou na UK.To je
také metoda, jak pfies v˘znamné osobnosti
pfiitáhnout autority z jednotliv˘ch oborÛ.

Hodnocení kvality zpravidla pfiedpokládá
moÏnost srovnání. Jak se taková vûc dá
zafiídit na úrovni celého státu?
Vysoké ‰koly se brzy budou kategorizo-
vat podle toho, jak která je kvalitní.Témûfi
kaÏdá vysoká ‰kola se skládá z fakult a ty
se skládají z oborÛ. Je proto tfieba hodno-
tit úroveÀ jednotliv˘ch oborÛ – a to jak
vûdeck˘ch, tak i vzdûlávacích. Hodnocení
v˘zkumné produkce je docela propraco-
vaná záleÏitost, pfiestoÏe se neustále
vedou intenzivní debaty na toto téma. Pro
na‰e potfieby v‰ak nepotfiebujeme zji‰Èo-
vat, kdo je u nás svûtová jedniãka a kdo
dvojka. Potfiebujeme stanovit hladiny kva-
lity v na‰ich podmínkách a v˘sledek
srovnat se zahraniãím. Nezapomínejte, Ïe
u nás v fiadû oborÛ pÛsobí skuteãnû svû-
tové kapacity – namátkou tfieba
v lingvistice, historii, matematice a fiadû
dal‰ích. Dále jsou to spoleãné odborné



projekty, kdy nûkolik participantÛ fie‰í
spoleãnû problematiku jako jeden cíl. Zde
se snaÏíme, aby se jednalo o prestiÏní pra-
covi‰tû – v mém oboru je to napfiíklad
CERN, ãili Centrum subjadern˘ch
v˘zkumÛ v Îenevû jako mezinárodnû
uznávaná ‰piãka. To je mezinárodní svû-
tové centrum, na jehoÏ projektech
participuje 500 – 700 svûtov˘ch univerzit
a na‰e univerzita pÛsobí jako jedna z nich.

Co podle vás znamená rozvoj moderních
komunikaãních technologií pro vûdu
a vymûÀování poznatkÛ, pro vysoké ‰koly
a vûdeckou obec jako takovou? 
Zcela novou, zásadní kvalitu. Akademická
obec jako první pochopila v˘znam nov˘ch
komunikaãnch technologií a vyuÏila je
k pfiekonání zemûpisn˘ch hranic státÛ
a dal‰ích bariér. Málo je známo, Ïe „vyná-
lezci“ www-systému jsou dva fyzikové
a jeden informatik, ktefií tento systém
zkonstruovali pro potfieby komunikace
ãásticov˘ch fyzikÛ. Jejich patent zakoupily
telekomunikaãní firmy, které jej úspû‰nû
roz‰ífiily po celém svûtû.

A co dopady na ty obory, které s pÛvodní
my‰lenkou vlastnû nemûly nic spoleãného
– sociologie, botanika…?
Vûda a v˘zkum byly nositeli my‰lenky
urychlování v˘voje podobn˘ch technik
a technologií. Metody vûdecké práce jsou
shodné ve v‰ech oborech a proto se tyto
prostfiedky velmi rychle prosadily ve vûdû
jako takové. Dnes mÛÏete mít díky infor-
maãním technologiím velmi rychle velké
mnoÏství aktuálních, velmi kvalitních
informací na svém stole. To samozfiejmû
zásadnû ovlivÀuje va‰i práci, aÈ jste socio-
log, ãi botanik. Jinou otázkou je dÛleÏit˘
aspekt publikovatelnosti v˘sledkÛ a pfii-
znání jejich priorit. Právû webov˘ systém
umoÏÀuje okamÏité zvefiejnûní v˘sledkÛ,
av‰ak toto médium zatím nebylo shle-
dáno ekvivalentním a tak nemá takovou
odezvu v akademické obci jako renomo-
vané ãasopisy.

Kolik penûz potfiebujeme na to, aby
univerzita fungovala optimálnû, a jak by
mohlo vypadat financování ãesk˘ch uni-
verzit – hlavnû UK – zhruba za 20 let,
pokud by v˘voj ‰el tudy, kudy jde dnes? 

Univerzitû Karlovû chybí zhruba 70 %
prostfiedkÛ – takÏe bychom potfiebovali
témûfi je‰tû jednou tolik, neÏ kolik dostá-
váme. V leto‰ním pfiíjmu poãítáme
s pfiibliÏnû pûti miliardami Kã, ale my
bychom potfiebovali osm a pÛl aÏ devût
miliard. To by odpovídalo srovnání s uni-
verzitami v Nizozemí nebo ve Finsku.

Je v tûch pûti miliardách také ãástka, kte-
rou jsme si sami vydûlali?
Pfied ãtyfimi lety jsme si dokázali vydûlat
asi 10 % v‰ech na‰ich pfiíjmÛ, v loÀském
roce to bylo uÏ 26 % z celkové ãástky.
Z toho je vidût, Ïe narÛstá nejen celkov˘
objem financí, ale i ãástka, kterou si
umíme sami vydûlat.

Podíl pfiíjmÛ z vlastní ãinnosti je srovnateln˘
s evropsk˘mi univerzitami podobného
typu? 
Jednoduché srovnání je velmi obtíÏné.
V fiadû státÛ je do pfiíjmu vysok˘ch ‰kol
zapoãteno i ‰kolné. Je obecnû známo, Ïe
v USA je placení ‰kolného obecnû pfiijato
a pfiedstavuje dÛleÏitou souãást pfiíjmÛ
vysoké ‰koly. Jisté platby jsou zavedeny
i ve Velké Britanii.V Nûmecku sice ‰kolné
zavedeno není, av‰ak v˘‰e finanãní dotace
vysok˘m ‰kolám jiÏ nûkolik let stagnuje ve
v‰ech spolkov˘ch zemích. Pfiesto odha-
duji, Ïe úroveÀ financování u nás je
alespoÀ o 40 % niÏ‰í, neÏ v Nûmecku.
Pokud jde o v˘zkum, pak je situace ponû-
kud jiná. Pfiíkladem mÛÏe b˘t Finsko, které
orientovalo celou svojí ekonomiku na
HiTech. Firmy orientované na v˘robu
tohoto zboÏí dostaly státní subvence
a vysoké ‰koly, které pfiipravovaly pro
tento sektor odborníky, dostaly rovnûÏ
v˘raznou podporu. Po pouh˘ch sedmi
letech je Finsko na ãele ekonomického
rÛstu zemí EU. Je vidût, Ïe vsadilo na
správnou kartu.Nejvy‰‰í rÛst samozfiejmû
zajistí rozvoj odvûtví s nejvy‰‰í pfiidanou
hodnotou.

Ty zmûny ve Finsku byly jaké povahy?
Ve Finsku byl jasnû stanoven stfiednûdob˘
plán rÛstu podpory v˘zkumu s favorizací
technick˘ch oborÛ. ·kolení odborníci na
úrovni doktorandského studia se uplat-
Àují nejen pfiímo ve v˘zkumu, aÈ uÏ
základním anebo aplikovaném, ale i pfiímo

v realizaci HiTech produktÛ. Porovnejte
fakt, Ïe v souãasnosti má âR asi 32
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ na 10 000 
pracovních sil, zatímco Finsko 114,
Japonsko 112 anebo USA 98. Nejde 
tedy pouze o to, vzdûlat urãit˘ poãet
vûdeck˘ch pracovníkÛ, ale také jim pfiipra-
vit prostfiedí pro seberealizaci. AÈ uÏ ve
v˘zkumu anebo mimo nûj. A zatímco
tento vlak nabírá stále vût‰í rychlost, my
se nemÛÏeme shodnout na tom, zda
bychom mûli zv˘‰it financování v˘zkumu
ze státního rozpoãtu.

Pokud tedy nedojde k zásadní zmûnû pfií-
stupu státu k vysokému ‰kolství, co se
stane za dvacet let – bude situace stejná
jako dnes, nebo bude nûco chátrat,
odcházet, degenerovat?
ÚroveÀ oborÛ se takhle drÏet nedá.
Nejen dlouhodobû, ale ani stfiednûdobû.
Dnes není úroveÀ vzdûlávání a kvalita
na‰ich absolventÛ ‰patná. Nedostatkem je
to, Ïe zde po absolvování nenaleznou
podmínky pro konkurenceschopnou aka-
demickou ãinnost. Na‰e podmínky jsou
s civilizovan˘m svûtem velmi tûÏko srov-
natelné. Je proto nezbytné vytváfiet
srovnatelné podmínky u tûch pracovi‰È,
které také mají svûtové v˘sledky, anebo
které mohou takov˘ch v˘sledkÛ v krátké
dobû dosáhnout. Mají-li b˘t tato praco-
vi‰tû srovnávána se svûtem, musí mít také
srovnatelné podmínky pro práci.

Co v‰echno by se muselo zmûnit, aby
‰kola fungovala podle Va‰ich pfiedstav
a absolventi se mohli projevit v tom nej-
lep‰ím slova smyslu – podle sv˘ch znalostí
a schopností? V ãem tedy spoãívá Va‰e
navrhovaná reforma jako taková a co
následuje po ní, tzn. zmûna pfiístupu
k praxi?
Domnívám se, Ïe jednou z rolí státu je
podpora v˘zkumu. V tomto smyslu by
mûl stát vytvofiit podmínky pro rozvoj
jakéhokoli oboru, kter˘ je zde pûstován.
Kritériem by mûla b˘t pouze úspû‰nost
v˘zkumu v tom kterém oboru, jeho
mezinárodní prestiÏ a personální zabez-
peãení. O tom je vlastnû reforma V·.
Dynamick˘ rozvoj vûdních oborÛ by
mûl b˘t také dynamicky státem podpo-
rován. V‰ichni neprovádí v˘zkum se
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stejnou známkou kvality, a proto nemo-
hou b˘t také v‰ichni stejnû
podporováni. S ohledem na souãasn˘
stav v˘zkumu u nás, porovnáváme-li
indikátory, o kter˘ch uÏ byla fieã, pak
nejde o to, komu ubrat, ale komu pfiidat.
Tam, kde je kvalitní v˘zkum, tam by také
mûla následovat podpora státu.

Zmínil jste slovo reforma. MÛÏete to 
rozvést?
Vysoké ‰koly by se mûly diferencovat
podle svého hlavního poslání a na to se
pak soustfiedit. Pfiedvedu to na pfiíkladu
na‰í univerzity. U nás je dÛraz kladen na
to, aby ‰piãkov˘ v˘zkum byl spojen se
‰piãkovou v˘ukou – a to znamená posi-
lovat postavení doktorandského studia.
Je vûcí strategie kaÏdé vysoké ‰koly, zda
se bude profilovat tímto zpÛsobem
a také jak˘mi kroky, v jak˘ch ãasov˘ch
horizontech a pfiedev‰ím s jak˘m úspû-
chem. V tom je autonomie vysok˘ch
‰kol. Neznamená to v‰ak, Ïe pouhé roz-
hodnutí V· by mûlo znamenat, Ïe stát
bude tuto strategii financovat. Opût pfii-
chází ke slovu existující kvalita
a nabízené v˘sledky. Jinou profilací
vysoké ‰koly v‰ak mÛÏe b˘t rÛst kapacit
studijních míst. V souãasnosti u nás 

chybí zhruba 20 tisíc studijních míst,
pfiedev‰ím v bakaláfisk˘ch studijních
programech. Zcela jistû se nûkteré
vysoké ‰koly budou profilovat tímto
smûrem a stát je bude podporovat,
ov‰em na základû jin˘ch kritérií a jin˘m
zpÛsobem. V této souvislosti mohu fiíci,
Ïe UK usiluje o první typ vysoké ‰koly.
Podpora v˘zkumu a doktorandského
studia je její hlavní prioritou a také oãe-
kává, Ïe hlavní tíhu roz‰ifiování kapacit
bakaláfiského studia pfievezmou jiné
vysoké ‰koly âR.

Jak je to s vnûj‰í a vnitfiní konkurence-
schopností a konkurencí? 
Myslím, Ïe tady je nezbytné mít volnou
ruku a podporovat neregulované, co
nejménû umûle ovlivÀované prostfiedí. My
se také v tomto prostfiedí svobodnû
pohybujeme. Na‰e ambice spolupracovat
ãi konkurovat v urãité oblasti dává jin˘m
moÏnost spolupracovat ãi konkurovat
v oblastech jin˘ch. Podstatné je, Ïe pro
efektivní spolupráci potfiebujeme komuni-
kovat s partnery na velmi srovnatelné
kvalitativní úrovni. Akademické prostfiedí
je velmi konkurenãní a tak si nikdo
nemÛÏe dovolit spolupracovat s partne-
rem, kter˘ je na rozdílné úrovni kvality.

Jaké jsou pfiednosti studenta UK?
Je to pfiedev‰ím teoretická nebo akade-
mická prÛprava, co favorizuje na‰e
studenty. To, co tato univerzita pokládá 
za dal‰í prioritu, je zruãnost v nakládání
s nástroji teoretické prÛpravy. Tato uni-
verzita si zakládá na tom, Ïe absolventi
ovládají svÛj obor znaãnû do hloubky,
zvládnou metodiku oboru a jsou tudíÏ
velmi dobfie teoreticky vybaveni. Je prav-
dou, Ïe takto vybavení studenti se
relativnû rychle dokáÏí pfiizpÛsobit poÏa-
davkÛm praxe.

UvaÏuje se na UK tfieba o zmûnû toho
typu, Ïe by se k zápoãtu na dané téma –
tfieba i u oboru, kde to není zvykem –
psala esej?
Mohu vám fiíci, Ïe jiÏ pfied ãasem jsem
pfii‰el s hrÛzou na to, Ïe u nás byl jeden
ãi dva studijní programy, které bylo
moÏné vystudovat, aniÏ byste potfiebo-
vali tuÏku a papír. To na‰tûstí dnes uÏ
není moÏné. Stále v‰ak probíhá vûãn˘
spor o vyváÏenost mezi objemem zna-
lostí ãi mnoÏstvím informací a mezi
prací s tûmito informacemi a nakládání
s nimi. Modelem jsou americké versus
evropské kontinentální vysoké ‰koly.
Problém je Ïiv˘ zvlá‰tû v souãasnosti,
kdy existuje obrovské mnoÏství infor-
maãních zdrojÛ, které jsou snadno
dostupné a je tedy nezbytné vyznat se
v tom, jak obrovsk ,̆ zahlcující tok infor-
mací efektivnû zpracovávat. My vûfiíme
tomu, Ïe prioritní je teoretická pfiíprava,
znalosti a aÏ pak zruãnost v nakládání
s nimi. Mohu vám sdûlit je‰tû jednu pfií-
hodu z nedávné doby. Setkal jsem se
s b˘val˘mi studenty, kter˘m jsem kdysi
pfiedná‰el. S jist˘m ostychem mi fiíkali, Ïe
ani jeden z nich nepracuje ve fyzice, kte-
rou vystudovali, ale dobfie se uplatÀují
v úplnû jin˘ch oblastech, jako napfi. poji‰-
Èovnictví ãi bankovnictví, kde dobfie
uplatní kreativní my‰lení, kterému je uni-
verzita nauãila. KdyÏ jsem se jich ale
ptal, ãemu je univerzita nenauãila, dovû-
dûl jsem se Ïe t˘mové práci. Uvûdomil
jsem si, Ïe to je také na‰im systémem
favorizace znalostí.To je nav˘sost indivi-
duální proces a absence zpÛsobilosti
k t˘mové práci je zcela zfiejm˘m handi-
capem.A to je ‰koda.
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KdyÏ Karel IV. pfied 655 lety zakládal praÏ-
skou univerzitu, byl spoleãn˘ evropsk˘
akademick˘ prostor pfiirozenou realitou.
Garantovala jej univerzálnost západokfies-
Èanské církve, jejíÏ souãástí univerzity tehdy
byly a nemohly neb˘t. Univerzity byly cír-
kevní instituce,profesofii i studenti – a to ve
v‰ech tehdy existujících správních i v˘uko-
v˘ch modelech – byli kleriky, spadali do
soudní pravomoci církevních soudÛ
a o v‰em – o filozofick˘ch textech stejnû
jako o správních problémech,o naplnûnosti
univerzitní pokladny ãi o disciplínû ve stu-
dentsk˘ch kolejích – se na v‰ech
evropsk˘ch univerzitách hovofiilo i kores-
pondovalo spoleãn˘m latinsk˘m jazykem.
Tento rajsk˘ vûk evropského univerzitního
spoleãenství rozmetala reformace, vznik
národních univerzit raného novovûku a defi-
nitivnû ho antikvovala promûna právního
postavení, finanãního zázemí univerzit i jazy-
kovû komunikaãního prostfiedí na pfielomu
18. a 19. století. Ranû novovûké i plnû
"moderní" státy, které postupnû pfievzaly 
univerzity a obecnû vysoké ‰koly do své
správní, právní i finanãní reÏie a pfievzaly tím
i roli garanta obsahu a kvality studia i univer-
zitních diplomÛ, nevidûly v mezinárodní
prostupnosti akademick˘ch prostfiedí nic
pozitivního. Akademick˘ vandr – peregrinatio
academica – bûÏn˘ a zejména pro vy‰‰í spo-
leãenské tfiídy takfika povinn˘ aÏ do poloviny 
17. století, zaãal b˘t v dobû absolutismu stát-
ními orgány vnímán bezmála jako únik 
z "poddanské" disciplíny a kontrolovatelnosti.
V pokroãilém 18. a v 19. století pak rychlé
opu‰tûní latiny jako obecného v˘ukového
i akademicky komunikaãního jazyka ve pro-
spûch v˘uky ve státních a od poloviny 
19. století i národních jazycích zproblemati-
zovalo vût‰inû studentÛ a mlad˘ch vûdcÛ
moÏnost studovat jinde neÏ jen na 
„domácích“ univerzitách. S akademick˘m
vandrem se pfiestalo poãítat. Univerzitní
vzdûlání se ostatnû t˘kalo jednoho, pozdûji

necel˘ch dvou procent muÏské populace,
ne‰lo tedy o nûjak˘ obecnûj‰í spoleãensk˘
problém.Chtûl-li student ponapoleonsk˘ch
ãasÛ na zku‰enou dále neÏ jen z Prahy do
Vídnû, musel získat vysoké státní povolení
k vycestování, ale i hostitelské povolení
k náv‰tûvû v˘uky na napfi. pafiíÏské univer-
zitû, musel mít dostatek financí, ne snadno
dostupn˘ch informací, doporuãení a ov‰em
musel také ovládnout vyuãovací jazyk hos-
titelské zemû (proto napfi. ãe‰tí studenti
chodili koncem 19. století daleko více na
vídeÀskou univerzitu, kde pfiirozenû rozu-
mûli nûmãinû, neÏ napfi. z Haliãe pol‰tí
studenti, pro které byla a i dnes je ãe‰tina
ofií‰kem, na ãeskou univerzitu do Prahy).
Pro ‰piãkov˘ dorost technick˘ch oborÛ se
ov‰em „vandr“ po ‰kolách, projekãních
kanceláfiích i továrnách v Nûmecku, Francii
nebo i – dlouho ponûkud exotické – Anglii
stal znovu jiÏ od poloviny 19. století
morální povinností.

Odsávání mozkÛ ze ‰kol
Pfies zmínûné obtíÏe a pfiekáÏky zaãala b˘t
v fiadû akademick˘ch oborÛ zahraniãní zku-
‰enost koncem 19. století povaÏována za
nutnou podmínku dal‰í kariéry: alespoÀ 
pro ty akademické obãany, ktefií se chtûli
habilitovat a stát se univerzitními uãiteli.
Pro âechy hrály vedle Vídnû v˘znamnou
roli velké nûmecké univerzity a vysoké
technické ‰koly, v nûkter˘ch oborech pak
akademické ‰kolství spfiátelené Francie
a posléze stále více i britské univerzitní
a polytechnické prostfiedí.
AÏ do 2. svûtové války byly pro studenty
nebo mladé vûdce od carského Ruska pfies
celou Evropu aÏ po USA poutní mekkou
pfiedev‰ím v˘ukovû v˘bornû organizované,
vûdecky nesmírnû produktivní, spoleãensky
elitní a velmi prestiÏní nûmecké vysoké
‰koly. Po 2. svûtové válce pfievzaly tuto roli
v nemalé mífie vysoké ‰koly anglosaské,
zejména americké, které zcela cílenû usilují

o pokud moÏno nevratné odsávání nejlep-
‰ích mlad˘ch mozkÛ ze ‰kol celého svûta.
Na v˘zkumn˘ch univerzitách americké prvé
a druhé ligy pochází snad aÏ tfietina uãitelÛ
a postgraduálních studentÛ ze zahraniãí.
Snahy o to, aby se alespoÀ men‰í ãást
budoucí intelektuální elity seznámila
i s jinou, neÏ jen v „‰ir‰í vlasti“ nabízenou
vysoko‰kolskou v˘ukou nabyly napfi. v roz-
dûleném Polsku 19. stol. a u nás
v meziváleãné dobû v˘znamn˘ politick˘
akcent. VzpomeÀme jen na ãeskosloven-
ská státní stipendia na francouzské vysoké
‰koly. Podobnû kladly dÛraz na zahraniãní
zku‰enost i jiné mladé státy poversailleské
Evropy: napfi. Jugoslávie. A je obdobnû
potfieba zdÛraznit, Ïe spojenci, ktefií roku
1945 okupovali poraÏené nacistické
Nûmecko, pokládali – zpoãátku jistû
skromnou – mezinárodní v˘mûnu stipen-
distÛ studentské i uãitelské kategorie za
v˘znamn˘ prostfiedek pfiekonání nûmecké
nacionální egocentriãnosti a zaãlenûní
denacifikovaného Nûmecka do evrop-
ského, resp. euroatlantického spoleãenství.
Komunita akademicky vzdûlan˘ch a vysoko-
‰kolsky etablovan˘ch emigrantÛ, vypuzen˘ch
ve 30. aÏ 80. letech 20. století nacismem,
fa‰ismem a komunismem z rÛzn˘ch koutÛ
evropské ãi ruské vlasti smûrem na západ

SPOLEâN¯ EVROPSK¯ 
AKADEMICK¯ PROSTOR
Profesor Jifií Pe‰ek, kter˘ je od roku 1997 fieditelem Katedry nûmeck˘ch a rakousk˘ch studií 
Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních vûd Univerzity Karlovy v Praze, tvrdí, Ïe elity nelze vzdûlat 
neelitním - masov˘m - zpÛsobem, resp. bez vytvofiení relativnû nároãn˘ch podmínek pro individualizované formy
v˘uky cestou spoleãné badatelské práce uãitelÛ a studentÛ
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pfiedstavovala posléze pro takové akade-
mické cesty na zku‰enou v˘znamnou oporu.
Ménû akademicky svobodná, vûdecky
nûkdy skvûlá, jindy problematická, pfiinej-
men‰ím co do Ïivotních zku‰eností
stipendistÛ v‰ak vût‰inou v˘znamná stu-
dentská a vûdecká v˘mûnná síÈ vznikla od
50. let i v „tábofie míru a socialismu“.

Studentsko - intelektuální a sociální
zku‰enost
Moderní, od 60. let 20. století skuteãnû
masové evropské akademické ‰kolství má
dvû roviny sv˘ch cílÛ: tou jednou je potfieba
pfiipravit skupiny vysoce kvalifikovan˘ch,
flexibilních,dal‰ího rozsáhlého sebevzdûlání
schopn˘ch, jazykovû vybaven˘ch ‰piãko-
v˘ch odborníkÛ bohatého spektra oborÛ.
Moderní, vysoce sofistikovaná, rychle se
promûÀující a stále nároãnûj‰í spoleãnost je
na tûchto lidech pofiád závislej‰í. V tech-
nick˘ch, pfiírodovûdn˘ch, medicínsk˘ch ãi
humanitních oborech jich nikdy není dosta-
tek a – na rozdíl od lhostejné âR – o nû
proto vysoce vyvinuté státy vedou
pomûrnû urputnou válku. Tyto odborníky
není – zejména na vy‰‰í akademické úrovni
– moÏno vyrábût sériovû. Do velké míry
individuální v˘uka, putování po univerzitách
a ‰piãkov˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰tích
doma i v cizinû pfiirozenû patfií k jejich pfií-
pravû i k celoÏivotní kaÏdodennosti.Vûda –
primární i aplikovaná – je svojí podstatou
mezinárodní a dostat se na ‰piãkovou úro-
veÀ není dnes jiÏ v Ïádném oboru moÏné
jinak neÏ v mezinárodním kontextu.
Druhá rovina produkãních cílÛ vysokého
‰kolství má pfiednostnû sociální charakter.
Modernizace a zmasovûní univerzit má totiÏ
dvojaké úãinky: z ãeln˘ch, univerzitnû vzdû-
lan˘ch vûdcÛ se na jedné stranû stávají velcí
guru soudobé spoleãnosti. Pro vût‰inu uni-
verzitních absolventÛ v‰ak zmasovûní
univerzit, zrovnoprávnûní muÏÛ a Ïen v pfií-
stupu ke studiu a zejména jisté sociální
otevfiení po staletí sociálnû spí‰e elitáfisk˘ch
univerzit pfiineslo rychlé znehodnocení
absolventsk˘ch titulÛ. Dne‰ní nositelé
magistersk˘ch nefiku-li bakaláfisk˘ch titulÛ
zdaleka nemají takovou sociální prestiÏ
a postavení, jaké spoleãnost je‰tû pfied sto
lety pfiiznávala lidem s pouhou maturitou.
A pfiece: zku‰enosti Evropy od 60. let uka-
zují, Ïe univerzity vná‰ejí do regionÛ svého

pÛsobení velmi v˘znamn˘ a rychle se uplat-
Àující rozvojov˘ potenciál, pfiispívají
k masivní, rychlé a obecné modernizaci
regionální spoleãnosti a jejího civilizaãního
prostfiedí, v˘znamnû pomáhají v odbourá-
vání nezamûstnanosti a pfiechodu v˘rob
i sluÏeb na kvalitativnû vy‰‰í úroveÀ.
Klíãovou roli tu nehrají ani tak samy na uni-
verzitách získané odborné vûdomosti, jako
spí‰e specifická studentská – intelektuální
a zároveÀ sociální – zku‰enost, získávaná na
vysoké ‰kole. Svérázn˘m zpÛsobem se do
akademického prostfiedí vrací koncepce
stfiedovûk˘ch a ranû novovûk˘ch univerzit:
PfievaÏujícím cílem univerzitní v˘uky totiÏ
dlouho do novovûku nebyla kumulace zna-
lostí urãitého dílãího podoboru, n˘brÏ
utváfiení osobnosti, vybavené intelektuál-
ním potenciálem a jazykovû i metodicky
vyzbrojené pro samostatné zvládání 
‰irokého spektra vy‰‰ích duchovních
i praktick˘ch, zejména politicko správních
a organizaãních úkolÛ.
Univerzity se tak, do jisté míry bez ohledu
na jejich mezinárodnû uznávanou vûdeckou
kvalitu, stávají misiemi moderní spoleãnosti
v dosud namnoze konzervativním pro-
stfiedí. Na‰i západní sousedé, bojující
s vysok˘mi kvótami studentÛ, ktefií studia
nedokonãí, dokonce obãas tíhnou k tomu,
prohla‰ovat tuto vysoko‰kolskou zku‰e-
nost a navázání kontaktÛ uvnitfi univerzit
i do prostfiedí, propojeného s univerzitami,
za hlavní a nejdÛleÏitûj‰í – totiÏ sociální –
aspekt akademického vzdûlání. Skeptici –
jako b˘val˘ nûmeck˘ prezident prof.Roman
Herzog – naopak naz˘vají univerzity „ohfií-
várnami pro nezamûstnanou mládeÏ“.

Boj Evropy se svûtem
AÈ tak ãi onak, po desetiletích, kdy proces
evropské integrace setrvával takfika jen
v rámci hospodáfisk˘ch otázek, stalo se
vytváfiení spoleãného evropského akade-
mického prostoru jedním z velk˘ch témat
90. let 20. století. Ne Ïe by dosud vysoké
‰koly evropsk˘ch zemí nekooperovaly, ale
pomûrnû dlouho chybûlo politické krytí
tûchto kontaktÛ – univerzitní ‰kolství
zÛstávalo národní záleÏitostí – a neexistoval
celoevropsk˘ vysoko‰kolsk˘ koncept.
Pfiedstava systémové unifikace vzdûlání
v rámci Evropského spoleãenství se objevila
aÏ po polovinû 80. let. Podpis Jednotného

evropského aktu o vzniku jednotného trhu
v roce 1986 a zejména Maastrichtská
smlouva z roku 1991 dala základ úsilí
o evropskou koncepãní unifikaci vysokého
‰kolství.Skuteãn˘mi milníky byla pak pafiíÏská
„sorbonnská“ deklarace z r. 1998, pfiedzna-
menávající boloÀskou deklaraci evropsk˘ch
ministrÛ ‰kolství z r. 1999, na kterou roku
2001 navázala praÏská deklarace.
VÛle propojit,badatelsky a studijnû „zasíÈovat“
a legislativnû sjednotit bázi evropského uni-
verzitního ‰kolství tím dostává konkrétní
obrysy. Dûje se tak pod vlivem stoupajících
nárokÛ globalizující se ekonomiky, která
vystavila Evropu nemilosrdné svûtové soutûÏi
jak nejmodernûj‰ích technologií v‰ech oblastí
vûdy a techniky, tak vysoce kvalifikovan˘ch,
v principu informaãních sluÏeb. Má-li Evropa
obstát ve svûtové konkurenci,musí spojit své
síly, zv˘‰it kvalifikaãní i modernizaãní poten-
ciál a eliminovat ztráty z rozdrobenosti ãi
chaosu akademické báze, resp. pfiestat
s neproduktivním blokováním cenn˘ch 
lidsk˘ch zdrojÛ. Deklarovan˘m cílem je zlep-
‰ení mezinárodní konkurenceschopnosti
evropského vysoko‰kolského systému. Jak
praví boloÀská deklarace: „Ïivotnost a úãin-
nost kaÏdé civilizace lze mûfiit atraktivitou,
kterou má její kultura pro ostatní zemû.“
Druh˘m urãujícím momentem úsilí
o reformu evropského univerzitního ‰kol-
ství je snaha podpofiit hlub‰í, tj. nejen
ekonomickou integraci EU posílením
vûdomí spoleãn˘ch evropsk˘ch hodnot
a pocitu sounáleÏitosti v rámci spoleãného
evropského kulturního a sociálního pro-
storu. Integrace vysokého ‰kolství je
povaÏována za v˘znamn˘ krok pro rozvoj
evropské kulturní dimenze.
Mají-li b˘t uskuteãnûny tyto politicky for-
mulované cíle, znamená to pfiedev‰ím
garantovat evropsk˘m vysok˘m ‰kolám
skuteãnou autonomii a ukonãit jejich
poruãníkování národními státy. Dále jde
o to, pfievést evropské univerzity na kom-
patibilní strukturální bázi, jin˘mi slovy
odbouráním neprostupností univerzitních
systémÛ a sladûním vnitfiního strukturování
curricula (t.j. celoevropsk˘m pfiechodem na
ãlenûní studia na bakaláfisk˘ a magistersk˘
cyklus) dosáhnout bezproblémové koope-
race vysok˘ch ‰kol a pfiedev‰ím zajistit
rozsáhlou v˘mûnu jak vûdeckopedagogic-
k˘ch sil, tak zejména studentstva.
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Jsme v roce 2003 a otázka zní: je standardi-
zovan˘ obûh akademického studentstva
a uãitelÛ v síti evropsk˘ch univerzit krásn˘
sen, konkrétní cíl nebo skuteãnost, která se
– jistû s velmi rozdílnou intenzitou i funkã-
ností – jiÏ zaãala konkrétnû naplÀovat?
BoloÀská deklarace zavádí jeden semestr,
kter˘ by mûl kaÏd˘ evropsk˘ student v kaÏ-
dém studijním cyklu strávit na nûkteré
z jeho pohledu zahraniãní univerzitû, jako
konkrétní cíl.Z pohledu pfiinejmen‰ím ãásti
fakult UK jde o princip, kter˘ se – s vyso-
kou mírou úspû‰nosti – snaÏíme pfiedev‰ím
v magisterském cyklu naplÀovat jiÏ dnes. Je
ov‰em patrné, Ïe pro vût‰inu evropského
(zdaleka nejen ãeského) vysokého ‰kolství
jde objektivnû a pfiedev‰ím subjektivnû
o hudbu budoucnosti. Rozdíl mezi elitními
univerzitami a mezi prÛmûrem ãi dokonce
regionálním podprÛmûrem zÛstává
v tomto smûru ohromn˘ a má tendenci
spí‰e se prohlubovat.

Problém s komunikací
Jedním ze závaÏn˘ch jevÛ, které komplikují
snahu o internacionalizaci a propojení
evropského univerzitního ‰kolství, jsou
vzrÛstající komunikaãní potíÏe jinak rychle
se propojující Evropy. Pfiedev‰ím v západní,
zar˘nské Evropû je v posledním desetiletí
konstatována klesající ochota mladé gene-
race uãit se cizí fieãi. Podle aktuálních
informací dosahuje napfi. podíl mlad˘ch
AngliãanÛ, ktefií konãí stfiední ‰kolu, aniÏ by
umûli jedin˘ cizí jazyk, prakticky padesáti
procent. Na francouzsk˘ch univerzitách

klesl bûhem posledního desetiletí zájem
o nûmãinu – navzdory ohromnému rozvoji
francouzsko-nûmeck˘ch hospodáfisk˘ch
i politick˘ch a bezpeãnostních vztahÛ –
o tfietinu aÏ polovinu. Podobn˘ stav klesají-
cího zájmu o jazyky sousedÛ lze
identifikovat téÏ v Belgii a do jisté míry snad
i v Nizozemí. O dÛvodech tohoto ne právû
‰Èastného v˘voje nejsou k dispozici prÛ-
kazné anal˘zy. Jistou roli mÛÏe hrát
skuteãnost, Ïe se jednu aÏ dvû generace po
masivním roz‰ífiení sociální základny stfie-
do‰kolského a návaznû vysoko‰kolského
vzdûlání vytrácejí nûkteré po dlouhou
dobu tradicí fixované vzdûlanostní stan-
dardy západoevropsk˘ch vy‰‰ích stfiedních
vrstev. ZároveÀ klesá i zájem mládeÏe
o evropské sousedy jako takové. Ohromn˘
nárÛst váhy vnitroevropsk˘ch hospodáfi-
sk˘ch kontaktÛ a rostoucí nabídka
kariérních moÏností pro ty absolventy
vysok˘ch ‰kol,ktefií dokáÏí spojit odbornou
kompetenci s ovládnutím cizích fieãí a se
znalostí pfiíslu‰n˘ch „cizích“ prostfiedí,
zatím nenachází odraz v rÛstu obecného
studentského zájmu.
Zázemí tûchto problémÛ mÛÏe b˘t ov‰em
hlub‰í: je tfieba, aby unifikace evropského
vzdûlanostního standardu byla doplnûna
respektem k nadprÛmûrn˘m akademick˘m
v˘konÛm.V anal˘ze podmínek pro struktu-
rální obnovu nûmeck˘ch univerzit napsal
Manfred Erhard,Ïe se „nûmecká spoleãnost
musí nauãit akceptovat nerovnost, spoãíva-
jící na rozdílech talentu a píle“. Poukázal na
to, Ïe buì se spoleãnost nauãí respektovat

a rÛzn˘mi zpÛsoby – tj. nejen osobním
finanãním ohodnocením, ale také a moÏná
pfiedev‰ím vytvofiením vûdecky perspektiv-
ních v˘zkumn˘ch pracovi‰È a pracovních
míst – nesrovnatelnû lépe „odmûÀovat“
nadprÛmûrné nadání a úspû‰nû uplatnûnou
pracovitost ‰piãkov˘ch akademick˘ch vzdû-
lancÛ, nebo o nû pfiijde! DÛsledkem stávající
proklamované formální rovnosti drÏitelÛ
akademick˘ch diplomÛ totiÏ je, Ïe ‰piãkové
akademické elity (pfiedev‰ím, ale ne jen
technické, pfiírodovûdné a lékafiské) ve stále
vût‰í mífie odcházejí pryã ze zemû
i z Evropy.Doma zÛstávají ti ménû prÛbojní,
ti skromnûj‰í, ti prÛmûrnûj‰í...

Klíãov˘m atributem je identita
Je ale vÛbec v silách nebo spí‰e v politickém
a „kulturnû politickém“ potenciálu státních
bezplatn˘ch „masov˘ch“ univerzit, aby se
zmûnily v konkurence schopné „research
universities“? To je otázka, vztahující se
k univerzitám prakticky celého evropského
kontinentu. Elity nelze vzdûlat neelitním –
masov˘m – zpÛsobem, resp. bez vytvofiení
relativnû nároãn˘ch podmínek pro indivi-
dualizované formy v˘uky cestou spoleãné
badatelské práce uãitelÛ a studentÛ a pro
individuální motivaci pfiíslu‰níkÛ mladé aka-
demické generace jejich zcela konkrétními
úspûchy „nad‰kolské“ povahy.To ale nelze
docílit v rámci – pfiednostnû sociálnû moti-
vované – masy samotnou vûdou nepfiíli‰
zaujaté mládeÏe.
Jak jiÏ jsem fiekl, dominantním motivem
aktuálnû zv˘‰eného zájmu politické repre-
zentace stejnû jako evropské vefiejnosti
o evropsk˘ akademick˘ prostor nejsou
v‰ak problémy univerzit, jejich pfielidnûní,
odosobnûní masové v˘uky, odtrÏení
v˘zkumu od pedagogického procesu
a trval˘ odliv ãásti ‰piãkov˘ch mlad˘ch
absolventsk˘ch, resp. postgraduálních elit.
Daleko spí‰e se jako aktuálnû v˘znamn˘ klí-
ãov˘ atribut i nástroj spoleãné budoucnosti
Evropy ukazuje b˘t „spoleãná evropská
identita“. A tu lze právû nejspí‰e ustavit
a prosadit na bázi spoleãné propojené
evropské akademické vzdûlanosti, která
integruje jak kulturní dûdictví, tak specific-
kou kulturní kreativitu a mocn˘
intelektuální potenciál kontinentu.
Civilizaãní pfiedpoklady spoleãné evropské
vzdûlanosti jsou tu pfiítomny jiÏ po tisíciletí.
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Utopie mívají zfiídkakdy dobré konce –
a idea sjednocené Evropy je utopií
dávnou. Je tomu dvû stû let, co francouz-
sk˘ utopista Saint-Simon napsal spisek
O reorganizaci evropské spoleãnosti.
Nikdy není nezajímavé vûdût, co si o ideji,
jíÏ dnes tleskáme, jíÏ se klaníme, kterou
kritizujeme a nad níÏ obãas pochybovaãnû
krãíme rameny, mysleli ti, ktefií tu byli
dávno pfied námi. Saint-Simon se napfií-
klad domníval, Ïe „Evropa by mûla
nejlep‰í organizaci tehdy, kdyby v‰echny
evropské národy byly spravovány parla-
menty a kdyby uznávaly svrchovanost
parlamentu evropského, kter˘ by byl nade
v‰emi národními vládami a kter˘ by mûl
moc rozsuzovat jejich spory“. Saint-
Simon ale chtûl je‰tû více – on totiÏ
dokonce vûdûl, koho do evropského par-
lamentu posílat – „jen takové lidi, ktefií
jsou sv˘mi ãetn˘mi styky, sv˘mi zvyky,
které se vymykají zvykÛm pouze zdûdû-
n˘m, i sv˘mi pracemi, které jsou
prospû‰né nejen jednomu národu, n˘brÏ
v‰em národÛm, lidi nejschopnûj‰í, aby si
co nejdfiíve osvojili v‰eobecné hledisko, tj.
hledisko evropské sounáleÏitosti…“.
Tedy vlastnû nic ménû a nic více, neÏ aby
evropsk˘ parlament byl sloÏen z lidí 

vzdûlan˘ch, schopn˘ch zastupovat národní
spoleãenství vlastní a souãasnû je jim cizí
úzkoprsé zápecnictví, jeÏ nic neví o „v‰eo-
becném prospûchu“. Podobnou Evropu
mûl na mysli ostatnû i Masaryk, kdyÏ ve
vymrzlém Ïelezniãním vagonu na cestû
Ruskem psal svou Novou Evropu, kterou
ostatnû nejprve vydal anglicky a francouz-
sky, poté nûmecky a nakonec ãesky –
a jak˘ to byl vlastenec! I Masaryk ale ví, Ïe
„novoty politické, zde navrÏené, nejsou
vlastnû ãetné ani pfiekvapující; odpovídají
v˘voji národÛ a jejich poÏadavku politické
svobody a sjednocení“ (1918). MasarykÛv
homo europeus je ov‰em bytost pouãená
z váleãného ‰ílenství, z umûle rozdûleného
svûta, z vzájemného ubíjení duchovního
i materiálního, je to bytost, která se zrodí
jen a jen „vnitfiní promûnou“ – a tou mu
je a vÏdycky bylo vzdûlání. Je to snad dnes,
tfiebas více neÏ pÛlstoletí po kataklyzmatu
války, jinak?

Evropanem prostfiednictvím 
svého ãe‰ství
Ale nezapomínejme, Ïe tu byla i jiná,
„alternativní“ idea Nové Evropy, v jejímÏ
jménu vstupovala bota nacistického
vojáka do Prahy, Bruselu, PafiíÏe i Kyjeva.
Jak barbarská to mûla Evropa b˘t, víme
dnes ze svûdectví souãasníkÛ i z prací his-
torick˘ch: idea pangermánské, „rasovû
sjednocené a arijsky ãisté Evropy“ byla
idea dûsivá slovem i skutkem, ale co
naplat – ona dodnes není mrtvá. âím Ïe
se to Ïiví v‰ichni ti ‰ílení „pravicoví extré-
misté“, neonacisté a rasisté, jimÏ ani
hroby ubit˘ch nejsou dostateãn˘m dÛvo-
dem k pfiem˘‰lení? Ov‰emÏe –
k pfiem˘‰lení! Cesta do Evropy opravdu
nové a odvrat od jejích variant násilnic-
k˘ch vede pfiece jen jedin˘m smûrem – je
cestou pfiem˘‰livého a skromného, ale
hlubokého sebepoznávání a poznávání.
Tedy – sebe i jin˘ch.
Ti na‰i velcí duchové – poãínaje Jifiím

Podûbradsk˘m pfies Komenského aÏ
k Masarykovi (kter˘ ostatnû pozornû,
i kdyÏ ne zcela souhlasnû, naslouchal 
ideji o Panevropû tfiiadvacetiletého
Coudenhove-Kalergiho) – nepotfiebovali
k ideji Nové Evropy Ïádné sloÏité byro-
kratické procedury; ty mûly b˘t aÏ
dÛsledkem svobodného rozhodnutí svo-
bodn˘ch lidí ve svobodn˘ch národních
sdruÏeních. A teì Ïe bychom objevovali
Ameriku? Pfiijmeme-li pfiedpoklad, Ïe slo-
Ïité soukolí nové, dnes jiÏ reálnû
sjednocené Evropy nebude fungovat, jest-
liÏe se o nû nebudou starat lidé vzdûlaní
a slu‰ní, pak z toho plynou nejménû tfii
pomûrnû jednoduché závûry, jeÏ musíme
naplÀovat a splÀovat i jako jednotlivci,
abychom nebyli chud˘mi pfiíbuzn˘mi ve
spoleãenství bohat˘ch, i jako instituce –
Univerzita Karlova, abychom pfiíli‰ „neza-
ostávali za svûtem“.

DÛraz na kulturu
Tím prvním pfiedpokladem je, Ïe v sou-
ãasné v˘vojové fázi je Evropské
spoleãenství sjednocením lidí, ktefií stále
je‰tû mají svou národní identitu a ta je
zcela nepochybnû definována primárnû
a hlavnû jejich kulturou. DÛraz na kulturu
jako na dominantu není nahodil˘: dnes uÏ
pfiece víme, Ïe z dûjin národÛ pfieÏívají
jako vzácné statky hodné obdivu a úcty
nikoliv v˘boje, expanze, násilnické podro-
bování jin˘ch ãi inkviziãní znásilÀování
lidského ducha (aÈ uÏ ve jménu jakékoliv
ideologie ãi vyznání), ale jen a jen kulturní
hodnoty. Vstoupit do Evropy tedy nutnû
znamená vstoupit do ní vybaven znalostí
toho, ãemu se fiíká „evropské kulturní
dûdictví“ na stranû jedné, souãasnû v‰ak
také solidním vûdûním o tom, co tvofií mé
vlastní, dosud stále je‰tû „národní kulturní
zázemí“. PoÏadavek té znalosti se ale
net˘ká jen tzv. sociálních a humanitních
vûdcÛ ãi studentÛ pfiipravujících se tímto
badatelsk˘m smûrem, platí pro v‰echny

O KULTURNÍ VIZITCE NA CESTU 
DO EVROPY
Profesor sociologie, b˘val˘ dûkan Fakulty sociálních vûd Univerzity Karlovy v Praze Miloslav Petrusek 
pfiedkládá tfii teze, které musíme splÀovat, abychom i jako instituce Univerzita Karlova v Praze nebyli jen 
chud˘mi pfiíbuzn˘mi ve spoleãenství bohat˘ch a abychom pfiíli‰ „nezaostávali za svûtem“.
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studenty na‰í univerzity bez v˘jimky.
Ostatnû staãí se rozhlédnout kolem sebe!
Kolik znám jen já profesorÛ pfiírodovûd-
n˘ch a lékafisk˘ch oborÛ, ktefií jsou
doslova znalci klasické i soudobé hudby,
ktefií se vyznají ve v˘tvarném umûní, ktefií
láskyplnû shromaÏìují grafiku a které lze
potkat na koncertech i v divadle.
Bylo by naivní nevûdût a nerespektovat,
Ïe „kulturní kódy“ tûch mlad˘ch jsou jiné.
To je ale nezbavuje povinnosti, ano, povin-
nosti dostát závazku – b˘ti Evropanem
také prostfiednictvím svého ãe‰ství (ãi jiné
národní identity), tedy prostfiednictvím
národní kultury.
Je jistû pravda, Ïe skuteãnost, Ïe na‰e alma
mater Universitas Carolina je první
evropskou univerzitou „na sever od Alp“
a Ïe její témûfi sedmisetletá existence
cosi vypovídá o kulturní kontinuitû, ale je
jistû stejnû tak pravda, Ïe to samo o sobû
nestaãí k tomu, abychom se mohli srov-
návat s aktuálním stavem úrovnû, vybavení
personálního i technického, sociálního
a ekonomického zázemí vût‰iny západo-

evropsk˘ch univerzit. Ta srovnání jsou
nûkdy umûlá, nûkdy funkãní, jak kdy.
V kaÏdém pfiípadû jsou dvojí v˘zvou –
v˘zvou ke skromnosti a dostateãn˘m
dÛvodem k tomu, abychom nevstupovali
nikam, ani do „evropsk˘ch struktur“ zby-
teãnû shrbeni.

Národní komplex 
z „totalitní minulosti“.
Mladá generace, která dnes vstupuje do
Evropy, je ov‰em „zatíÏena“ dûdictvím
minulosti jenom proto, Ïe jejich otcové,
dûdové atd. (a zdaleka také ne v‰ichni)
neodolali poku‰ení jiné velké utopie, uto-
pie o „internacionálnû sjednoceném
lidstvu“. Jinak se pfiece nemá za co stydût
a taky (vím to dobfie) se nestydí – prostû
bere vûci tak, jak jsou, nepochybnû také
s porozumûním pro nevratn˘ bûh ãasu.
TakÏe – jenom na‰i studenti na v‰ech
úrovních studia nás do Evropy vrátí
v plném kulturním smyslu, budou-li
k nûmu ov‰em pfiistupovat nikoliv jako
k pragmatickému nástroji vlastních kariér

(ãi nutn˘ch pfiedpokladÛ k nim), ale jako
k velkému, opravdu neãekanému a nesa-
mozfiejmému kulturnímu daru. Ale toho
daru (a kaÏd˘ dar je i závazkem) se musejí
zmocnit tím, Ïe budou respektovat
evropské kulturní hodnoty. Respektovat
ale znamená znát, vûdût, Ïe kromû univer-
zálního dorozumívacího kódu mladé
generace, jímÏ je tfieba rocková hudba ãi
postmoderní román a komunikaãním
nástrojem nikoliv psaní, ale esemeska, exi-
stuje obrovsk˘ korpus evropského
kulturního dûdictví, jehoÏ jsme souãástí.
Nûkdy s lítostí a nûkdy s poboufiením, ale
v tomto pfiípadû s mal˘m porozumûním
zji‰Èuji, Ïe mnozí z m˘ch jinak vzácn˘ch
studentÛ o nûm vûdí málo, pramálo,
nûkdy témûfi nic.
Vidím v tom nebezpeãí, které nemá nic
spoleãného s náfikem star˘ch nad zaosta-
lostí mlad˘ch – vidím v tom nebezpeãí malé
imunity vÛãi v‰em moÏn˘m variantám
zejména levicového radikalismu, kter˘ pod
svÛdn˘mi hesly o „jinakosti“ a „rovnocen-
nosti kultur“, o „evropsk˘ch hfií‰ích

14

FORUM

: UK a EU

Miloslav Petrusek

FO
TO

:T
¯

D
EN

,A
R

C
H

IV



15

âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

minulosti“ a o „pádu karteziánské vûdy“,
která pr˘ shofiela v Hiro‰imû a v Osvûtimi,
vede k ignorantství a flagelantství, jeÏ nás
ãiní kulturnû bezbrann˘mi a – pfiipusÈme si
to – z dlouhodobûj‰í perspektivy hloup˘mi.

Euroamerick˘ alibismus
A koneãnû my‰lenka tfietí se váÏe na
moÏná specificky ãeskou, moÏná obec-
nûj‰í vlastnost, jíÏ je alibismus – mluvme
tedy o „evropském alibismu“, ba dokonce
o „euroamerickém alibismu“. Byl jsem
nedávno na besedû s mlad˘mi lidmi
o „vkusu v masov˘ch médiích“ a s údi-
vem jsem zjistil, co v‰echno je moÏné
pokládat za je‰tû únosné v postmoder-
ním ãase a s jakou non‰alancí je moÏné
odmítnout sám fenomén vkusu jako
archaick˘ artefakt na‰ich obrozencÛ. To
není v˘tka tûm mlad˘m nad‰encÛm, pro
nûÏ kulturní v˘voj evropoamerické civili-
zace zaãal v roce 1990, to je konstatování
skuteãnosti, Ïe jsme je nedokázali pfie-
svûdãit, Ïe vzdát se nûkter˘ch hodnot
prostû beztrestnû nelze – a mezi nû

pfiece patfií vkus ve v‰ech jeho podobách
– vkus v umûní, vkus v politice, vkus v eti-
ketû, vkus v kaÏdodenním Ïivotû.
Odmítnout civilizaãní cestu, která z nás
udûlala Evropany (jak ukázal Norbert
Elias), znamená vrátit se do ãeského
Hulvátova (jak tomu fiíkal Masaryk).
Vûcného argumentu pro tento negativis-
tick˘ postoj ke „vkusu“ nebylo, byl tu ale
argument z nejsilnûj‰ích – „v rozvinut˘ch
demokraciích“ (rozumûj: v evropoame-
rické civilizaci) je to pfiece obvyklé
a nemáme-li „to“ (budiÏ to cokoliv) tady
je‰tû teì, bude to tu zítra. Nebezpeãí spo-
jená s globalizovan˘m svûtem nejsou jenom
nebezpeãími, jeÏ jsou zhmotnûna v super-
marketech a v tisících industriálnû
produkovan˘ch zbyteãností, jeÏ skuteãn˘
„vkus“ vytlaãila kamsi na okraj lidského
vidûní svûta. Jsou také nebezpeãím kultur-
ním: teze, Ïe „tak je tomu v‰ude na
Západû“, není argumentem pro nic.
Napfiíklad skuteãnost, Ïe v „rozvinut˘ch
demokraciích“ je taky korupce, Ïe tam taky
kvete prostituce, Ïe tam jsou taky bezdo-

movci, Ïe tam jsou aspoÀ nûkde legalizo-
vány drogy – to v‰echno by nejen nemûlo
b˘t argumentem pro kulturnû myslícího
ãlovûka, mûlo by to b˘t jen dÛrazn˘m upo-
zornûním, Ïe demokracie je lidsk˘ v˘tvor.
„Evropocentrick˘“ alibismus je totiÏ stejnû
naivní a hloup˘ jako byla kdysi víra pfie-
svûdãen˘ch svazákÛ a mlad˘ch komunistÛ,
Ïe co z V˘chodu pfiichází, jest dobré.
A nebylo. Rozhodnû ne v‰echno.
Vûdomû jsem nemluvil, aã by se to v uni-
verzitním prostfiedí slu‰elo, o tzv.
„vzdûlanostní spoleãnosti“, protoÏe
Ïádn˘ aktuální sociologicko-politick˘ 
slogan (a „knowledge society“ jím je)
nemÛÏe vytlaãit to podstatné, co z nás
dûlá nebo nedûlá Evropany – totiÏ schop-
nost vzájemnû se poznávat, respektovat
a uãit se v‰emu tomu, co bylo vytvofieno
a co se tvofií v evropské a svûtové 
kultufie. A to nejdÛleÏitûj‰í – nikoho
z tohoto spoleãenství nevyluãovat,
protoÏe stejnû tak jako nemáme dÛvod
k sebepodceÀování, nemáme ani dÛvod
k nepfiimûfiené p˘‰e.
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Souãasné evropské sjednocování bude
smysluplné, jen bude-li se také opírat
i o sdílené hodnoty a vûdomí kulturní
sounáleÏitosti. Jejich historické pozadí lze
shrnout odkazem na to, co medievista
Georges Duby nazval „Evropou katedrál“
a klá‰terÛ, která na‰la své prodlouÏení
v „Evropû univerzit“ a pozdûji v „Evropû
osvícenství“ neboli „Evropû intelektuálÛ“.
Praha a Univerzita Karlova, zaloÏena roku
1348, odedávna patfiily do této sítû uni-
verzitních evropsk˘ch stfiedisek od
Bologni po pafiíÏskou Sorbonnu, od
Oxfordu po Lipsko. Povûst univerzity je
spjata se jmény velk˘ch myslitelÛ – od 
J. A. Komenského po Jana Patoãku –
a s pfiínosem jejich reflexe o duchovní
krizi Evropy, o odpovûdnosti vzdûlancÛ
i o roli vzdûlání a univerzity. Osudy obou
ãesk˘ch intelektuálÛ v‰ak také pfiipomí-
nají, Ïe historické okolnosti ne vÏdy pfiály
svobodnému v˘voji univerzity.
Zamy‰lení nad dne‰ním posláním univer-
zity v âechách na zaãátku XXI. století je
samozfiejmû souãástí ‰ir‰ího procesu
transformace po pÛl století rozdûlení
kontinentu a snahách podfiídit univerzitní
bádání ideologick˘m schématÛm. Je tu
v‰ak zároveÀ pfiíleÏitost hlub‰ího zamy‰-
lení nad posláním univerzity v dne‰ním
svûtû, které nelze zúÏit na její adaptaci
prioritám „knowledge-based society“.
Hledání nové definice by mohlo vycházet
ze snahy pfiekonat tfii historická dûlítka,
na kter˘ch donedávna stál v˘voj evrop-
sk˘ch univerzit: první je klasická opozice
mezi vita activa a vita contemplativa, mezi
nezaujat˘m badáním a angaÏovaností
(intelektuální, obãanskou) badatelské
a pedagogické ãinnosti v okolním svûtû.
Druhé dûlítko je národnostní ãi jazykové.
Kdysi b˘vala spoleãn˘m jazykem evrop-
sk˘ch vzdûlancÛ latina. Pozdûji, v dobû
osvícenské, mûla podobné ambice fran-
couz‰tina a ve stfiední Evropû nûmãina.
Jazyková odluka na Univerzitû Karlovû

v roce 1882 byla souãástí obecného
nástupu národních kultur a národních
státÛ v Evropû a postupného rozkladu
nadnárodní kultury stfiedoevropské a do
jisté míry i univerzálních hodnot, na kte-
r˘ch stálo poslání univerzit. Právû tomu
se snaÏil mj. ãelit mlad˘ profesor filozofie
T. G. Masaryk, pro kterého ãe‰ství i evro-
panství spl˘valy v ideálu humanitním.Tfietí
problém nazval C. P. Snow „konfliktem
dvou kultur“, vûdecké a humanitní (ãi lite-
rární). Jejich rozli‰ovaní je staré jak
evropská filozofie; jejich oddûlení je v‰ak
pomûrnû nové a souvisí s úÏasn˘m roz-
machem vûdy a techniky posledního
století.

Tfii klíãová dûlítka
Dne‰ní Univerzita Karlova v Praze musí
samozfiejmû odpovûdût na hlavní problém
období po roce 1989: jak slouãit prioritu
obnovení elit po jejich dlouholetém deci-
mování star˘m reÏimem s prioritou
roz‰ífiení základny vysoko‰kolského vzdû-
lání, jíÏ pro‰ly západoevropské univerzity
od konce ‰edesát˘ch let? Ale její dlouho-
dobé zaãlenûní do sítû evropsk˘ch
univerzit bude souviset i se schopností
pfiekonat ãi uvést v soulad tfii zmínûná
dûlítka.
▼ 1. Dne‰ní evropská univerzita musí
urãitû hájit akademickou svobodu a svoji
autonomii badatelskou i pedagogickou;
nemÛÏe v‰ak b˘t „ivory tower“, izolována
od ‰ir‰ích obãansk˘ch i spoleãensk˘ch
souvislostí a poptávek (viz. celoÏivotní
vzdûlávaní).
▼ 2. Jak kombinovat zji‰tûní, Ïe se angliã-
tina stala novou lingua franca pro
vzdûlance (stejnû jako pro obchodníky
nebo turisty) v globalizovaném svûtû
s prostorem pro jazykov˘ pluralismus bez
nûjÏ je rÛznost evropské kultury nemysli-
telná? 
▼ 3. Do jaké míry budou evropské uni-
verzity schopny adaptace v kontextu tzv.

Lisabonské strategie „knowledge-based
society“, která klade dÛraz na vûdu, tech-
nologickou inovaci a komunikaci, aniÏ by
podfiídily své poslání úãelovosti a meziná-
rodní hospodáfiské soutûÏi? (Slovy filozofa
Paula Ricoeura: „L’éducation au sens fort
du terme n’est peut être que le juste,
mais difficile équilibre entre l’exigence
d’objectivation, c’est à dire d’adaptation,
et l’exigence de réflexion et de désadap-
tation. C’est cet équilibre tendu qui tient
l’homme debout“.) Vzdûlání v zásadû zna-
mená nalezení správné, leã komplikované
rovnováhy mezi nutností objektivního
pfiístupu, tj. pfiizpÛsobování se, a vlastní
reflexí a nepfiijímáním cizích my‰lenek.
Právû tato kfiehká rovnováha dûlá ãlovûka
ãlovûkem.
Dne‰ní Univerzita Karlova znovu nachází
své místo v novém evropském kontextu
cirkulace studentÛ i profesorÛ, která
nemá obdoby v na‰ich moderních dûji-
nách. Ale znovu obnovená Evropa
univerzit se zhostí svého úkolu, jen bude-
li také schopna právû reflektovat smûr
a smysl mûnícího se evropského kon-
textu. Praha má dnes jedineãnou
pfiíleÏitost stát se dÛleÏit˘m stfiediskem
pro tuto reflexi.

EVROPA KATEDRÁL, EVROPA UNIVERZIT
Jacques Rupnik, fieditel v˘zkumu, CERI, Fondation nationale des Sciences Politiques a profesor, College of Europe,
Brugy se zam˘‰lí nad dne‰ním posláním univerzity v âechách na zaãátku XXI. století.
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Petr Koláfi

Zanofiování na‰ich univerzit do evropského
v˘zkumného, vzdûlávacího a inovaãního
prostoru je pozoruhodn˘ proces. Na
stranû jedné se na nûj na‰e vysoké ‰koly
pfiipravovaly dlouho pfiedem a nezdají se
b˘t zaskoãeny jeho prÛbûhem. Na stranû
druhé mÛÏeme teprve nyní „naostro“
zakou‰et v‰echny stránky tohoto procesu
a reálnû vyhodnocovat pfiíleÏitosti
a rizika, která s sebou nese.
Rizika na‰í plné integrace do evropského
akademického prostfiedí jsou vesmûs
spojena s tím, Ïe úspû‰nost vysok˘ch ‰kol
je nemilosrdnû hodnocena podle kritérií,
na nûÏ jsme se dfiíve nemuseli tolik ohlí-
Ïet. Mezi nû patfií atraktivita pro
zahraniãní studenty, uplatnitelnost vlast-
ních absolventÛ doma a v zahraniãní,
excelentní v˘zkum s tûsnûj‰í vazbou na
(pfiinejmen‰ím potenciální) uplatnûní jeho
v˘sledkÛ v praxi nebo téÏ úãinnost mezi-
národního lobbingu akademick˘ch
orgánÛ.
Nov˘ch pfiíleÏitostí, kter˘ch se nám
dostává, lze vyuÏít pouze ve spojení
s nemal˘mi vlastními investicemi intelek-
tuálními, ãasov˘mi i finanãními a úspûch
neb˘vá pfiedem zaruãen. PfiíleÏitosti
na‰ich univerzit v Evropû zaãínají pfiíleÏi-
tostmi doma (âeská republika je
v Evropû, Ïe?) a nejlep‰í motivací pro
zapojení do mezinárodních programÛ je
zji‰tûní, Ïe na‰í univerzitû je domácí pro-
stfiedí jiÏ malé a Ïe jsme byli schopni
vyãerpat domácí zdroje. Souãasnû také
platí, Ïe uplatnûní v Evropû by mûlo b˘t
souãástí vy‰‰í ambice, k níÏ je Univerzita
Karlova bezpochyby oprávnûna, totiÏ
vydob˘t si uznávanou pozici v globálním
akademickém svûtû.
„Bruselská metodologie“, která není zas
tak odli‰ná od na‰ich odborn˘ch oboro-
v˘ch metodologií (a moÏná je brzy
pfiekryje), velí: popatfii na domácí i mezi-
národní strategické a fiskální dokumenty
a hledej v nich místo a pokud moÏno kon-

kurenãní v˘hodu své univerzity. AniÏ 
bych zde toto cviãení v úplnosti provádûl,
pokusím se ukázat, jak by mohlo b˘t
vedeno.
Základní nástroje, které slouÏí k vytváfiení
evropského v˘zkumného a vzdûlávacího
prostoru, pfiedstavují:
▼ lisabonská strategie (EU jako „nejkon-
kurenceschopnûj‰í a nejdynamiãtûj‰í
znalostní ekonomika na svûtû“ do roku
2010),
▼ boloÀsk˘ proces (zv˘‰ení sluãitelnosti,
prostupnosti a konkurenceschopnosti
evropsk˘ch vzdûlávacích systémÛ),
▼ barcelonsk˘ cíl (nárÛst prostfiedkÛ
vynaloÏen˘ch ãlensk˘mi zemûmi EU na
v˘zkum a v˘voj aÏ na úroveÀ 3 % HDP do
roku 2010),
▼ rámcové programy Evropského spole-
ãenství pro v˘zkum a pro atomovou
energii.
Ke kaÏdému z tûchto nástrojÛ se vztahují
nûkteré na‰e národní dokumenty, opat-
fiení i konkrétní akce, které navzdory
málo stravitelnému stylu jejich podání
není radno pfiehlíÏet, neboÈ jejich obsah
urãuje i povahu aktivit, které mohou b˘t
financovány ze státního rozpoãtu:
▼ Národní politika v˘zkumu a v˘voje na
léta 2004-2008, coÏ je stfiednûdobá kon-
cepce vztahu státu k v˘zkumu a v˘voji.
▼ Národní program v˘zkumu I na léta
2004-2009, coÏ je implementaãní nástroj
Národní politiky VaV a krom jiného sta-
novuje cíle, priority a mechanismy vefiejné
podpory v˘zkumu s dÛrazem na v˘zkum
aplikovan .̆
▼ Národní program v˘zkumu II na léta
2006-2011, kter˘ se právû pfiipravuje
a mûl by b˘t akademickou obcí ostraÏitû
sledován.
▼ Koncepce reformy vysokého ‰kolství,
coÏ je návrh M·MT, jak pfiekonat podfi-
nancování a do roku 2008 zajistit zv˘‰ení
konkurenceschopnosti a kvality ãesk˘ch
vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol.

▼ V˘zkumné zámûry a tzv. specifick˘
v˘zkum na vysok˘ch ‰kolách, coÏ jsou
nástroje institucionálního financování
v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách, za jejichÏ
udrÏení, nefikuli posílení je tfieba neustále
bojovat.

MoÏnosti pro Univerzitu Karlovu
Takto vymezen˘ terén nabízí univerzi-
tám (a specificky Univerzitû Karlovû)
pro nejbliÏ‰í období asi následující moÏ-
nosti ke kvalitativnímu rozvoji:
Ve v˘zkumu a v˘voji: plné vyuÏití v‰ech
domácích zdrojÛ a moÏností dofinanco-
vání úãasti v mezinárodních projektech,
ovlivÀování parametrÛ rozpoãtu na
v˘zkum a v˘voj prostfiednictvím Rady
pro v˘zkum a v˘voj, vût‰í dÛraz na
uplatnitelnost v˘sledkÛ v˘zkumu
v praxi. VyuÏití následujících podpÛr-
n˘ch akcí k úãasti v rámcov˘ch
programech EU:
a) Metodická a finanãní podpora
Národní kontaktní organizace, jíÏ je
Technologické centrum AV âR (TC AV
âR), formou projektÛ NINET a NICER.
b) Podpora podávání návrhÛ projektÛ –
pfiípravná fáze, která je od roku 2003,
resp. 2004 zaji‰tûna pfii Národní kon-
taktní organizaci.

UNIVERZITA V EVROPù 
A EVROPA NA UNIVERZITù
Námûstek ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy pro vûdy a vysoké ‰kolství,
docent Petr Koláfi nastiÀuje dal‰í moÏnosti rozvoje univerzit v Evropû.
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c) âeská kontaktní kanceláfi (CZELO –
Czech Liaison Office), která bude zfiízena
v Bruselu od poãátku roku 2005. Základ
vytvofií TC AV âR s finanãní podporou
M·MT. Vysoké ‰koly a zvlá‰tû UK se 
mají podílet organizaãnû i finanãnû na 
dal‰ím rozvoji této kontaktní kanceláfie,
od níÏ si slibujeme znaãn˘ efekt pro zlep-
‰ení pfiím˘ch kontaktÛ mezi ãeskou
vûdeckou sférou a institucemi v˘zkumu
a v˘voje v EU.
d) âasopis ECHO pro evropsk˘ v˘zkum
vydávan˘ TC AV âR ve spolupráci
s M·MT.
Ve studiu: internacionalizovat studium,
plnû vyuÏívat finanãní podpory M·MT
k rozvoji strukturovaného studia (pfiede-
v‰ím v rámci rozvojov˘ch programÛ).
Speciálnû pro UK se nabízí moÏnost chá-
pat strukturované studium nikoli jako
prostfiedek masifikace studia, ale jako
nástroj vnitfiní a vnûj‰í prostupnosti, zís-
kávání nejlep‰ích studentÛ z jin˘ch,
i zahraniãních institucí do vy‰‰ích forem
studia. Zv˘‰ení prostupnosti a zvût‰ení
atraktivity ‰koly lze téÏ spojovat se zave-
dením transparentního a do znaãné míry
jednotného pfiijímacího fiízení zamûfie-
ného na zji‰Èování pfiedpokladÛ pro
studium. PrestiÏ ‰kol bude zfiejmû stále

více spojována se zahraniãní evaluací
a akreditací, coÏ jsou procesy, které mÛÏe
do jisté míry i finanãnû podpofiit M·MT.
Nezapomínat na „zbytek svûta“ a vyuÏívat
program EU ERASMUS MUNDUS.
V zahraniãních stycích: systematicky
budovat styky se srovnateln˘mi a pokud
moÏno je‰tû vûhlasnûj‰ími univerzitami
neÏ je ta na‰e, neboÈ i v akademickém
svûtû b˘váme souzeni podle toho, v jaké
spoleãnosti se pohybujeme. Pfiitom dle
moÏností pomáhat univerzitám v ménû
vyvinut˘ch ãástech Evropy a svûta – vÏdyÈ
i my jsme byli vdûãn˘m pfiíjemcem
podobné pomoci.
V oblasti lidsk˘ch zdrojÛ: nekompromisnû
se orientovat na kvalitu a perspektivu
akademick˘ch pracovníkÛ, jejich plné vytí-
Ïení v domovské instituci a tomu
odpovídající odmûÀování.

Univerzity v konkurenãním 
prostfiedí
Na‰e univerzity zaãínají pÛsobit ve sku-
teãnû konkurenãním prostfiedí. Jsou
a budou srovnávány se zahraniãními ‰ko-
lami (coÏ bude mít dÛsledky pro zájem
o studium, pfiitaÏlivost pro dobré akade-
mické pracovníky i pfiíjmy univerzit),
budou ãelit dopadÛm nepfiíznivého

demografického v˘voje v na‰í zemi,
pÛsobí na spoleãném vzdûlávacím „trhu“
s domácími i zahraniãními soukrom˘mi
vysoko‰kolsk˘mi institucemi, které si
zaãínají konkurovat v‰echny navzájem.
Souãasn˘ systém financování ãesk˘ch uni-
verzit témûfi v˘hradnû ze státního
rozpoãtu bude dfiíve ãi pozdûji shledán
neúnosn˘m.
Podpora v˘zkumu na univerzitách se
bude ãím dál více soustfieìovat na exce-
lenci v základním v˘zkumu, mezinárodní
kooperaci, pouÏitelnost v˘sledkÛ
v˘zkumu v praxi a rozvoj mezinárodnû
unikátních smûrÛ, oborÛ ãi technologií.
Dojde k pfiirozenému (coÏ preferuji)
nebo moÏná i vynucenému (coÏ by nebylo
‰Èastné) ãlenûní univerzit na v˘zkumnû
zamûfiené a v˘ukovû zamûfiené.
Nemyslím, Ïe se Univerzita Karlova
a dal‰í na‰e vefiejné vysoké ‰koly ztratí
v labyrintu nov˘ch pfiíleÏitostí a rizik.
Mohou v‰ak chvíli bloudit. Kompasem
nejspolehlivûj‰ím nechÈ jim pak je vûrnost
evropsk˘m akademick˘m tradicím, ale
i vÛle k razantním zmûnám v zájmu efek-
tivity, kvality a pfiitaÏlivosti, jasná
a odváÏná vize dal‰ího rozvoje, osvícenost
akademick˘ch orgánÛ a pfiedev‰ím zdrav˘
rozum.
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Znaãka Univerzita Karlova
Dûjiny UK patfií nespornû k nejlep‰ím kapi-
tolám dûjin ãeského národa. Hodnota její
znaãky se utváfiela unikátní historickou tra-
dicí, úrovní a spektrem studijních oborÛ,
úrovní osobností, které na UK pÛsobily
a také ambicemi rozvíjet tvofiivou vûdeckou
kapacitu. Byla od samého zaloÏení napfiíã
sv˘mi dûjinami vnímána jako instituce evrop-
ského formátu. Hodnota UK se utváfiela
v souvislosti s povûdomím úrovnû v‰eo-
becné vzdûlanosti ãeského národa. Písemné
zprávy papeÏe Pia II. z pol. 15. století jsou
stejnû v˘mluvné, jako zájem zahraniãních
investorÛ o vysoce kvalifikovanou pracovní
sílu âechÛ na rozhraní 90. let 20. století. Je
pozoruhodné, Ïe hodnotn˘ image
a pomûrnû vysoké pozitivní povûdomí
o znaãce UK pfieÏívá i na prahu 21. století
a to bez v˘raznûj‰ího, systematického pfií-
stupu v marketingov˘ch komunikacích.
Je nesporné, Ïe to do budoucna nestaãí a Ïe
tak jako znaãka âeská republika bude
i znaãka UK potfiebovat revitalizaci.Tradiãní,
historick˘ potenciál komunikace je tfieba
rozvinout do budování nezamûnitelné
komunikaãní pozice,která zdÛrazní moderní
a v˘luãné aspekty znaãky. Îádoucí, cílov˘
image UK by mûla b˘t prestiÏní, stabilizo-
vaná, svobodná, hodnovûrná, otevfiená
a mezinárodnû uznávaná instituce tfietího
tisíciletí s v˘znamn˘m postavením v budova-
ném evropském prostoru. Nov˘mi
a pozitivními rekvizitami komunikaãního úsilí
by mûla b˘t schopnost sledovat a fie‰it
potfieby a problémy moderní spoleãnosti,
pfiedvídat v˘voj a nabídnout budoucím gene-
racím vzdûlání na nejvy‰‰í evropské úrovni
v mezinárodním mûfiítku. Je potfieba, aby se
komunikace Univerzity Karlovy stala nedíl-
nou souãástí komunikaãní strategie
subjektÛ, které mají image âeské republiky
ve své pracovní náplni. Kromû logistického
zapojení komunikace UK jako jedné z nej-

kvalitnûj‰ích ingrediencí znaãky âeská
republika je tfieba rozvinout vlastní komuni-
kaãní strategii v souladu s dlouhodob˘mi
rozvojov˘mi zámûry.

Prostor evropské vzdûlanosti a UK
Pfii koncipování pÛsobnosti a komunikace
v rámci evropského prostoru se UK nemusí
stylizovat, protoÏe svÛj nadnárodní formát
vÏdy v nûjaké mífie mûla. Od svého zaloÏení
dodnes byla vnímána jako instituce evrop-
sk˘ch tradic.Vûda a vzdûlání nikdy nebraly
ohled na geopolitická omezení a bariéry,
a tak se vstup Univerzity Karlovy do evrop-
ského prostoru odehrál na rozdíl od jin˘ch
oblastí s daleko vût‰í samozfiejmostí.
Navazování spolupráce, evropské studijní
programy ãi v˘mûny studentÛ se staly
pomûrnû snadn˘mi a atraktivními tématy.
Daleko nároãnûj‰ím tématem bude kvalita-
tivní promûna zahraniãních kooperací
s dÛrazem na vûdu, multilaterální projekty
v˘zkumné spolupráce, vytváfiení spoleãn˘ch
mezinárodních vûdeck˘ch projektÛ atd.
Vstupem âR do Evropské unie vstoupila
UK do prostoru, kde se spolupracující uni-
verzity stávají zároveÀ konkurenty a chovají
se marketingovû. Marketingem v tomto
kontextu rozumíme schopnost identifikovat
a pochopit potfieby cílové skupiny ãi „odbû-
ratelÛ“ a hledat fie‰ení a pfiístupy, které tuto
cílovou skupinu uspokojí a pfiinesou vzá-
jemn˘ prospûch.Proto si ‰piãkové evropské
univerzity uvûdomují Ïivotní dÛleÏitost uÏ‰í
spolupráce s odbûrateli vûdy a v˘zkumu
z praxe, stírání hranic mezi základním a apli-
kovan˘m v˘zkumem a reorganizace znalostí
smûrem k interdisciplinaritû. Proto daleko
více fungují na prÛseãíku v˘zkumu, vzdûlá-
vání a inovací.
To v‰echno souvisí s kvalitou budování
jejich image a znaãky a zpûtnou vazbou kva-
lity znaãky na schopnost navazovat uÏiteãné
kontakty, financovat a rozvíjet svou ãinnost.

Kvalita znaãky UK bude mít v této oblasti
podobného v˘voje zásadní v˘znam.

Znaãka Evropské unie
Modr˘ prapor a rostoucí poãet zlat˘ch hvûz-
diãek. Amorfní symbol, kter˘ je pro vût‰inu
EvropanÛ a zejména „NovoevropanÛ“ proza-
tím v oblasti nejrÛznûj‰ích stupÀÛ imaginace.
Na vinû je naprosto nedostateãná komuni-
kaãní ãinnost, kterou sama unie vefiejnû
pfiiznává. Zatímco esence USA (aÈ je jakáko-
liv) byla utváfiena z konkrétních hmatateln˘ch
ingrediencí, jako je agrárnictví, demokracie,
hranice, hojnost, pragmatizmus ãi mobilita,
které vyvûraly ze samé existenãní podstaty
státního a obãanského seskupení, je unijní
obsah vyplÀován harmonizaãním úsilím úfied-
níkÛ a nepfiíli‰ srozumiteln˘mi regulacemi
shora. Skuteãn˘ch, hmatateln˘ch dÛkazÛ uÏi-
teãnosti unijní spolupráce je málo, anebo je
neumí ukázat. Pokud se realizují velké evrop-
ské projekty jako napfi. Airbus, dochází
okamÏitû k jejich nepfiimûfiené politizaci.
Také v pfiedstavách vût‰iny ãesk˘ch obãanÛ
má znaãka EU prvoplánové obrysy.
ZtûlesÀuje pfieváÏnû pfiedstavy cestování
bez celníkÛ a bez pasÛ a to je hodnû málo.
Oficiální vládní kampaÀ o vstupu âeské
republiky do EU mûla b˘t kampaní informa-
tivní a interaktivní. Mûla dát ‰anci pfiesvûdãit
se o v‰ech pro a proti,dát odpovûì na celou
fiadu legitimních otázek. Vláda místo toho
vsadila na reklamu a propagandu a promarnila
jednu velikou ‰anci. B˘t v unii z pfiesvûdãení
a nikoliv z rozpakÛ a nevûdomosti. Znaãka
EU je tedy prozatím cosi jako „druhové
oznaãení“ a k jejímu kvalitativnímu a obsa-
hovému naplnûní vede dlouhá cesta. Znaãka
EU bude silná tak, jak budou silné znaãky
jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí, tak, jak budou
silné znaãky jejich institucí. Vyvû‰ení mod-
rého praporu s hvûzdiãkami je známkou
pfiíslu‰nosti a nikoliv kvality. A to je vlastnû
zpráva i pro Univerzitu Karlovu.

UNIVERZITA KARLOVA 
A EVROPSKÁ UNIE JAKO ZNAâKY
Ing. Ladislav Kopeck˘ z Fakulty sociálních vûd Univerzity Karlovy tvrdí, Ïe Ïijeme ve svûtû novodob˘ch ikon. Dne‰ní
ãlovûk rozezná v prÛmûru stûÏí víc neÏ deset druhÛ rostlin, ale dokáÏe urãit stovky firemních znaãek.V první 
polovinû minulého století svût obchodu zjistil, Ïe produkty mají svÛj Ïivotní cyklus a umírají. Dobfie fiízené 
a budované znaãky mohou pfieÏívat stovky let. Znaãkou se dnes mÛÏe stát cokoliv a kdokoliv. Hodnota znaãky 
se odvíjí od toho, do jaké míry ãlovûk této identitû vûfií a chce se s ní ztotoÏnit.

: Názory

Ladislav Kopeck˘



Z historie BoloÀského procesu:
od Bolonû pfies Prahu a Berlín 
do Bergenu 
BoloÀsk˘ proces, kter˘ odstartoval v roce
1999, je dobrovolná iniciativa dnes jiÏ ãty-
fiiceti evropsk˘ch státÛ, ãlenÛ i neãlenÛ
Evropské unie. Jedná se o akãní plán roz-
voje evropského vysokého ‰kolství do
roku 2010. Jeho cílem je zv˘‰it atraktiv-
nost a konkurenceschopnost evropského
vysokého ‰kolství ve svûtovém mûfiítku
a zv˘‰it konkurenceschopnost jeho absol-
ventÛ na trhu práce. K tomu mají v první
fiadû napomoci cíle formulované
v BoloÀské deklaraci: transparentnost
a vzájemná srovnatelnost terciárního
vzdûlávání (pfiijetí dvoucyklového systému
studia, tj. samostatného bakaláfiského
a magisterského programu), zavedení
evropského kreditního systému (ECTS),
zavedení evropského dodatku k diplomu,
podpora evropské spolupráce v udrÏování
kvality V· vzdûlání a podpora jeho evrop-
ského rozmûru. Je tedy zfiejmé, Ïe
BoloÀsk˘ proces je jednou z cest k reali-
zaci Lisabonské strategie, pfiijaté v roce
2000, která si klade za cíl vytvofiit
z Evropské unie do roku 2010 „nejkonku-
renceschopnûj‰í a nejdynamiãtûj‰í znalostní
ekonomiku, schopnou udrÏitelného hos-
podáfiského rÛstu s více a lep‰ími
pracovními místy a s vût‰í sociální soudrÏ-
ností“. Znalosti, inteligence a kreativita
jsou v této souvislosti chápány jako tra-
diãní evropské trumfy.
Souãástí BoloÀské deklarace je i dohoda,
Ïe se pfiedstavitelé signatáfisk˘ch zemí
budou scházet kaÏdé dva roky, aby mohli
diskutovat o procesu, hodnotit jeho
pokroky a zajistit mu nezbytnou podporu.
Tato setkání zároveÀ umoÏÀují konstato-
vat nové potfieby a brání tomu, aby

BoloÀsk˘ proces ustrnul na jednom bodû.
První konferencí v fiadû se stal v kvûtnu
2001 PraÏsk˘ summit. Stanovil cíle pro-
cesu pro roky 2001–2003 a ve v˘stupním
dokumentu, PraÏském komuniké, se obje-
vila nová témata: celoÏivotní vzdûlávání
a role univerzit jako jeho poskytovatele,
nezastupitelnost role studentÛ (mûli by se
podílet na tvorbû organizace a obsahu
studia a ovlivÀovat je) a propagace 
a podpora aktivity Evropského vysoko-
‰kolského prostoru.
Dal‰í setkání se uskuteãnilo v záfií 2003
v Berlínû. Byla zde podána zpráva o v˘voji
v jednotliv˘ch zemích v letech 2001–
2003 a stanoveny priority pro následující
dvouleté období. Tûmi má b˘t zabezpe-
ãení kvality studia na národní i evropské
úrovni, zavedení prvních dvou stupÀÛ stu-
dia a snaz‰í uznávání vzdûlávání (celku
i jeho ãástí) vãetnû ratifikace Lisabonské
úmluvy o vzdûlávání a uznávání kvalifikací
v Evropském vysoko‰kolském vzdûláva-
cím prostoru. Nov˘m tématem, které
konference pfiinesla, byl problém doktor-
ského studia a nezbytnost spolupráce
mezi Evropsk˘m vysoko‰kolsk˘m vzdûlá-

vacím prostorem a Evropsk˘m v˘zkum-
n˘m prostorem.
Na 19. a 20. kvûtna tohoto roku je naplá-
nována konference ministrÛ v Bergenu.
Budou jí pfiedcházet dvû pfiípravná zasedání
v bfieznu a v dubnu. Podkladem pro konfe-
renci bude zpráva evropského ústavu pro
informace ve ‰kolství Eurydice o národních
trendech v BoloÀském procesu a doplÀující
národní zprávy o v˘voji vysokého ‰kolství,
z nichÏ vût‰ina je jiÏ zvefiejnûna na strán-
kách vûnovan˘ch Bergenské konferenci
(www.bologna-bergen2005.no).

BoloÀsk˘ proces dnes 
UãitelÛm pfiiná‰í BoloÀsk˘ proces pfiede-
v‰ím zv˘‰ení mobility. Úãast na
konferencích nebo dlouhodobé studijní
a v˘ukové pobyty v zahraniãí by nemûly
b˘t chápány jako záleÏitosti, které uãitele
odvádí od povinností vÛãi domácí insti-
tuci, ale jako obohacující zku‰enost. Ruku
v ruce s mobilitou v‰ak jdou i zv˘‰ené
nároky na jazykové znalosti a schopnost
vyuãovat v cizích jazycích. Îádoucí je rov-
nûÏ spolupráce vysok˘ch ‰kol na
vytváfiení takzvan˘ch joint degrees, studij-
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Ve stfiedovûku byla jazykem vzdûlanosti a vûdecké komunikace latina. Studenti a uãitelé se ãasto pohybovali 
mezi jednotliv˘mi univerzitami, které byly v‰echno, jen ne národnostnû jednotné. Na nejstar‰í evropské univerzitû
v Bologni existovalo aÏ 16 takzvan˘ch univerzitních národÛ, univerzita byla nezávislá na pfiedstavitelích církve 
ãi mû‰Èanstva a hlavní slovo zde mûli studenti. Dnes probíhá studium na vût‰inû evropsk˘ch vysok˘ch ‰kol
v národních jazycích a vysoko‰kolské systémy jednotliv˘ch zemí jsou natolik spletité, Ïe jen pokus o základní 
orientaci vám zabere nemálo ãasu. Dost obtíÏnû také budete v praxi prosazovat uznání sv˘ch pfiedchozích studií.
A právû tyto problémy se snaÏí fie‰it BoloÀsk˘ proces.

: UK a EU

Dita Pírková



ních programÛ, na nichÏ se podílí alespoÀ
dvû univerzity. Studenti joint degrees
vykonávají ãásti studia na obou univerzi-
tách, které se programu úãastní.

BoloÀsk˘ proces a ãeské prostfiedí 
Jako zdroj informací o implementaci
BoloÀského procesu v ãeském prostfiedí
mÛÏeme pouÏít národní zprávy vydané pro
úãely Berlínské a Bergenské konference.
Podívejme se blíÏe na zprávu mapující
období 2003–2005.Ta v první fiadû konsta-
tuje, Ïe cílÛ pro období 2003–2005, jak je
stanovila Berlínská konference, bylo
v âeské republice dosaÏeno.V akademic-
kém roce 2004/2005 je naprostá vût‰ina
nov˘ch studentÛ pfiijímána do bakaláfi-
sk˘ch studijních programÛ. V˘jimkou
zÛstávají obory, které svou podstatou
bakaláfiské studium nepfiipou‰tûjí – lékafi-
ství, zubní lékafiství, veterinární medicína,
farmakologie.
Zpráva dále podává pfiehled o organizaci
vysokého ‰kolství a s ním spojen˘ch 
institucí a zastoupení zákonodárcÛ i repre-
zentantÛ vysok˘ch ‰kol v nich. Konstatuje
mimo jiné, Ïe studenti jsou z legislativního
hlediska chápáni jako rovnoprávní partnefii
a mají kromû jiného vysoké zastoupení
v akademick˘ch senátech vysok˘ch ‰kol.
Mnoho bodÛ poukazuje na znaãnou míru
autonomie vysok˘ch ‰kol v âesku.V jejich
kompetenci jsou tak dÛleÏité pravomoci
jako uznávání domácích i zahraniãních kva-
lifikací, vytváfiení kurikula studijních
programÛ, organizace celoÏivotního vzdû-
lávání a uznávání vzdûlání získaného mimo
vysoké ‰koly. Zpráva bohuÏel konstatuje,
Ïe pfiedev‰ím v uznávání kvalifikací není
situace je‰tû zcela ideální. Uznávání vzdû-
lání získaného mimo vysoké ‰koly v praxi
vÛbec nefunguje, pfiestoÏe ho vysoko‰kol-
sk˘ zákon umoÏÀuje.
Dal‰ím v˘znamn˘m tématem je mobilita.
Podpora vycestování ze strany státu se
orientuje pfiedev‰ím na studenty a uãitele
vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol. âeská republika
spolufinancuje pfiedev‰ím program
Socrates-Erasmus (spolufinancování se
t˘ká studentÛ i uãitelÛ). Neexistuje moÏ-
nost plného financování zahraniãního
studia. Mezi problémy, se kter˘mi se
mobilita pot˘ká, patfií nedostatek finanã-
ních prostfiedkÛ a malé pochopení

studentÛ pro tento fakt. Zájem o mobilitu
ze strany studentÛ je pomûrnû nízk ,̆ pfie-
dev‰ím na vysok˘ch ‰kolách technického
smûru. Uãitelé mobilitu ãasto chápou
pouze jako doplÀkovou aktivitu.
PfiijíÏdûjící studenti a uãitelé se naopak
musí vyrovnat s faktem, Ïe vût‰ina ‰kol
nemá vhodnou strategii, která by upou-
tala zájem zahraniãních studentÛ,
a neexistuje dostateãné mnoÏství studij-
ních programÛ v anglickém jazyce. Na
v˘voj takov˘ch programÛ ‰koly mohou
obdrÏet státní podporu. Situaci nekompli-
kuje pouze nedostateãná jazyková
vybavenost ãeské strany – se stejn˘m
problémem je moÏné se setkat i u pfiijíÏ-
dûjících studentÛ.
Zpráva zmiÀuje i financování ze strany
státu. Na v˘zkum a v˘voj jde 0,6 % HDP
(v Japonsku je to 2,98 %, v USA 3 % a prÛ-
mûr EU v roce 2002 ãinil 1,99 %), vysoké
‰koly obdrÏely v roce 2004 0,15 % HDP,
stejnou ãástku obdrÏela i Akademie vûd,
která se na vzdûlávacích aktivitách vyso-
k˘ch ‰kol ãásteãnû podílí. Mimo to
existují v âeské republice programy na

podporu v˘zkumu a vûdecké kariéry,
a dokonce i programy usnadÀující pfiístup
fyzicky a jinak znev˘hodnûn˘m studen-
tÛm. Dá se fiíci, Ïe národní zpráva v zásadû
reflektuje realitu. I tak v ní v‰ak zÛstává
mnoho nevyfiãeného.

Vyhlídky do budoucna 
BoloÀsk˘ proces je v˘znamnou koordi-
naãní aktivitou EU, která viditelnû mûní
svût vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, uãitelÛ
a v˘hledovû i zamûstnavatelÛ.V porovnání
s minulostí skuteãnû uvádí akademickou
Evropu do pohybu a mÛÏeme jen doufat, Ïe
tato tendence pfietrvá a povede k rozvoji
Evropského vzdûlávacího i v˘zkumného
prostoru.To v‰ak ve velké mífie závisí i na
tom, zda budou mít vysoké ‰koly a jejich
studenti a uãitelé skuteãn˘ zájem o spolu-
práci a podporu mobility a motivaci sami
nûco pro to udûlat. V kaÏdém pfiípadû
mÛÏeme uÏ teì b˘t zvûdaví na v˘sledky
tfietí konference v norském Bergenu.

Pfievzato z ãasopisu Integrace.

21

âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

FO
TO

:C
Z

EC
H

 T
O

U
R

IS
M



Studium v zahraniãí je dnes vcelku bûÏ-
nou a ‰kolami i vládami v‰emoÏnû
podporovanou aktivitou. V‰eobecnû se
má za to, Ïe pobyt na zahraniãní fakultû 
je neocenitelnou zku‰eností, která oboha-
cuje celé univerzitní vzdûlání o nov˘
rozmûr. Proto se i na UK rozvíjejí pro-
gramy a kontakty, které podporují
studentské v˘mûny (na v‰ech úrovních od
bakaláfiské pfies magisterskou po doktor-
skou). Jedná se o nejrÛznûj‰í typy
spolupráce od evropsk˘ch programÛ na
podporu mezinárodních v˘mûn po fiadu
smluv a dohod na úrovni univerzity ãi jed-
notliv˘ch fakult.
Nejde ov‰em pouze o vysílání studentÛ
UK do zahraniãí. Stejnû cenné
a v˘znamné je i studium zahraniãních stu-
dentÛ na UK. VÏdyÈ i tak se univerzita
a její studenti a pedagogové dostávají do
kontaktu s jin˘mi pfiístupy k fie‰ení pro-
blémÛ, s jin˘m kulturním zázemím,
s odli‰n˘mi pohledy na svût, na práci, na
studium.
V následujícím textu proto nabízíme
nejen fiadu uÏiteãn˘ch praktick˘ch rad
a popis nejv˘znamnûj‰ích aktivit UK na
poli studia v zahraniãí, doplnûn˘ zku‰e-
nostmi samotn˘ch studentÛ, ale i základní
informaci o tom, jak zahraniãní studenti
pobyt na UK hodnotí – jak˘ jsme na nû
„udûlali dojem“.

Evropsk˘ vzdûlávací program
Socrates a jeho podprogramy
Evropsk˘ vzdûlávací program Socrates
za‰tiÈuje na UK podprogramy Comenius,
Erasmus a Grundtvig.

Podprogram Comenius je zamûfien na
pedagogické pracovníky. Cílem podpro-
gramu Comenius je podpofiit evropskou
dimenzi ve vzdûlávání, v˘uku jazykÛ
a mezikulturní v˘chovu ve ‰kolách. UK
realizuje kaÏd˘m rokem kolem deseti
projektÛ tohoto programu.

Grundtvig se zamûfiuje na podporu
evropské spolupráce v této oblasti pro-
stfiednictvím zvy‰ování kvality a evropské
dimenze, dostupnosti a pfiístupnosti celo-
Ïivotního vzdûlávání v nej‰ir‰ím slova
smyslu. Hlavním cílem podprogramu
Grundtvig je podpora evropské spolu-
práce v oblasti zkvalitÀování odborné
pfiípravy osob pÛsobících ve vzdûlávání
dospûl˘ch.

Podprogram Erasmus se zamûfiuje na
vysoké ‰kolství. Je to nejvût‰í program,
kter˘ podporuje evropskou spolupráci
v oblasti vysoko‰kolského vzdûlávání.
V souãasné dobû je do programu aktivnû
zapojena vût‰ina evropsk˘ch vysok˘ch
‰kol. UK realizovala v akademickém roce
2004/2005 748 bilaterálních dohod s více
neÏ 400 partnersk˘mi institucemi.
Vûcnou realizaci programu Socrates fiídí
a kontroluje ¤ídicí v˘bor programu SOC-
RATES. PÛsobnost v˘boru upravuje
Organizaãní a jednací fiád. Partnerem
¤ídicího v˘boru pro spolupráci s vyso-
k˘mi ‰kolami je Rada vysok˘ch ‰kol.
Úspû‰nost a popularitu programu
Socrates/Erasmus potvrzuje nárÛst vyjíÏ-
dûjících i pfiijíÏdûjících studentÛ na‰í
univerzity.

V souãasné dobû UK uzavfiela bilaterální
dohody se vzdûlávacími institucemi
v následujících zemích:

▼ EU:
Rakousko, Belgie, Dánsko,
Maìarsko, ·panûlsko, Francie,
¤ecko, Itálie, Irsko, Loty‰sko, Malta,
Nizozemí, Portugalsko, Polsko, ·védsko,
Finsko, Slovinsko, Slovensko 
a Velká Británie
▼ EFTA:
·v˘carsko a Norsko
▼ Kandidátské zemû:
Turecko a Bulharsko

22

FORUM âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

STUDIUM STUDENTÒ UK 
V ZAHRANIâÍ A STUDIUM 
ZAHRANIâNÍCH STUDENTÒ 
NA UK

: Stipendia

Programy EU-Sokrates

SOCRATES/ERASMUS

Úspû‰nost a popularitu programu
Socrates/Erasmus potvrzuje nárÛst vyjíÏdûjících
i pfiijíÏdûjících studentÛ na‰í univerzity.

STUDENTS IN-OUT 2004/2005

V listopadu 2004 Evropská kanceláfi evidovala 
662 pfiijíÏdûjících studentÛ a 1011 studentÛ,
ktefií vycestují v akademickém roce 2004/2005.
Celkov˘ poãet realizovan˘ch mobilit od roku
2000 je 6323 vyslan˘ch a pfiijat˘ch studentÛ.

1LF 2LF 3LF ETF FaF FF FHS HTF KTF LFHK LFPI MFF PedF PF PiF FSV FTVS

IN 47 7 13 19 10 142 15 0 0 5 0 5 43 78 19 233 26
OUT 105 21 42 17 29 250 25 3 1 8 5 20 94 117 58 157 59

STUDENTS IN-OUT 2003/2004

V akademickém roce 2003/2004 pfiicestovalo 493
studentÛ. 891 studentÛ Univerzity Karlovy vyuÏilo
program Socrates/Erasmus pro realizaci svého
pobytu v zahraniãí.

1LF 2LF 3LF ETF FaF FF FHS HTF KTF LFHK LFPI MFF PedF PF PiF FSV FTVS

IN 43 2 13 6 14 98 9 0 0 0 0 12 26 62 22 164 22
OUT 78 16 31 12 43 198 12 4 0 9 9 30 94 101 61 144 49

STUDENTS IN-OUT 2002/2003

V akademickém roce 2002/2003 Univerzita Karlova
evidovala 340 zahraniãních studentÛ programu
Socrates/Erasmus.Ve stejném roce vycestovalo
prostfiednictvím tohoto evropského programu 
806 studentÛ.

1LF 2LF 3LF ETF FaF FF FHS HTF KTF LFHK LFPI MFF PedF PF PiF FSV FTVS

IN 8 0 7 2 11 78 1 0 0 1 2 6 32 47 15 109 21
OUT 60 10 22 6 35 199 1 4 0 7 11 23 93 107 55 136 37



Univerzita Karlova, podobnû jako jiné
vysoké ‰koly v âeské republice a v dal‰ích
zemích, rozvíjí v zásadû dva typy kontaktÛ
se zahraniãními partnery urãené k pod-
pofie vysílání studentÛ do zahraniãí
a pfiijímání studentÛ v âR. Je to jednak
program EU Socrates/Erasmus, jednak
meziuniverzitní smlouvy.

Program Socrates/Erasmus
Univerzita Karlova je zapojena do 
evropského v˘mûnného programu
Socrates/Erasmus od roku 1998 a kaÏd˘m
rokem nabízí sv˘m studentÛm více neÏ
1000 pobytÛ na vzdûlávacích institucích
v evropsk˘ch zemích.
PfiestoÏe pravidla tohoto programu jsou
urãována centrálnû, je záleÏitostí kaÏdé
fakulty, rozhodne-li se moÏnosti programu
vyuÏít nebo ne. KaÏd˘ pobyt, kter˘ je
nabídnut prostfiednictvím fakulty, byl
s minimálnû roãním pfiedstihem dohodnut
s partnerskou institucí v zahraniãí uzavfie-
ním bilaterální dohody. KaÏdá bilaterální
dohoda stanoví nejen poãet studentÛ
a délku jejich pobytu v zahraniãí, ale téÏ
konkrétní obor studia.

Proto dfiíve, neÏ se rozhodnete pro
nûkter˘ z pobytÛ nabízen˘ch v rámci pro-
gramu EU Socrates/Erasmus, je dÛleÏité,
aby nabízen˘ studijní obor korespondoval
s va‰ím studijním zamûfiením. Poãet ucha-
zeãÛ o studium v zahraniãí je v nûkter˘ch
pfiípadech velk .̆ Zejména univerzity, kde
v˘uka probíhá v anglickém jazyce, jsou
mezi studenty velmi populární.
KaÏdá fakulta má zájem vyslat studenty, pro
které bude pobyt v zahraniãí jednoznaã-
n˘m pfiínosem a obohacením jejich
studijního programu. Proto na fakultách
probíhají v˘bûrová fiízení. Informace o ter-

mínech a prÛbûhu tûchto v˘bûrov˘ch
fiízení vám poskytnou zahraniãní oddûlení
va‰í fakulty. V˘bûr studentÛ je nûkdy 
v kompetenci katedry nebo souãásti fakulty,
jindy mÛÏe b˘t organizován pfiímo zahraniã-
ním oddûlením a pfiíslu‰n˘m prodûkanem.
O tom, jak je v˘bûrové fiízení organizováno,
je tfieba se informovat pfiímo na fakultû.

V˘bûrová fiízení mají obvykle dvû kola:
1) psan˘ projekt a dokumenty ovûfiující va‰e
studijní v˘sledky a 2) ústní ãást jako obha-
joba va‰eho studijního plánu v zahraniãí.
Projekt musí b˘t psán v jazyce, kter˘
budete pouÏívat pro studium v zahraniãí.
Nemûl by b˘t pfiíli‰ dlouh˘ (není to diser-
taãní práce!), ale mûl by se maximálnû
soustfiedit na popis realizace plánovaného
studijního pobytu. Je samozfiejmû vítané,
kdyÏ zámûr studia v zahraniãí spojíte s pfií-
pravou závûreãné práce. Není to nicménû
podmínkou.Mûjte na pamûti, Ïe kaÏdá uni-
verzita nebo vzdûlávací instituce je nûãím

v˘znamná a mÛÏe nabídnout nûco mimo-
fiádného. A právû tímto smûrem by se 
mûl orientovat vá‰ projekt, kter˘ bude
korespondovat s va‰ím studijním zamûfie-
ním. Jak jiÏ bylo zmínûno, za uzavfiením
kaÏdé bilaterální dohody stojí akademi-
kové a pedagogové jednotliv˘ch fakult.
Právû oni jsou ti nejpovolanûj‰í pro kon-
zultaci pfiípravy va‰ich projektÛ.
Ústní ãást, pohovor, probíhá v jazyce,
kter˘ budete pouÏívat po dobu va‰eho
studia v zahraniãí. Va‰ím úkolem bude
proto prokázat jazykové schopnosti
a obhájit odevzdan˘ projekt. Je proto

dobré se pfiipravit na nejrÛznûj‰í otázky
t˘kající se detailÛ va‰eho plánovaného
programu.
Pro pfiípravu na v˘bûrové fiízení je zapo-
tfiebí zjistit co nejvíce informací o instituci,
na kterou se hlásíte. Nejaktuálnûj‰í infor-
mace, vãetnû nabízen˘ch pfiedmûtÛ,
získáte bezesporu pfiímo na internetov˘ch

stránkách partnersk˘ch institucí (vût‰inu
najdete v seznamu Evropské kanceláfie
pod „Na‰i partnefii“). Zahraniãní oddûlení
va‰í fakulty a Informaãní a poradenské
centrum UK mají téÏ k dispozici velké
mnoÏství ti‰tûn˘ch materiálÛ, které nám
byly zaslány ze zahraniãí.V tûchto broÏu-
rách vám budou k dispozici nejen popisy
kurzÛ, ale také nejrÛznûj‰í praktické infor-
mace, které vyuÏijete zejména v pfiípadû
va‰eho v˘jezdu.V neposlední fiadû vám pfii
pfiípravû na v˘bûrové fiízení pomÛÏe, kdyÏ
budete kontaktovat pfiímo partnerskou
instituci – a uÏiteãn˘ je nakonec i kontakt
s tûmi, kdo se z pfiíslu‰né ‰koly vrátili.
V˘bûrová fiízení probíhají ve dvou termí-
nech, v jarním a podzimním. Bûhem
jarního v˘bûrového fiízení se mÛÏete hlásit
na pobyty v následujícím ‰kolním roce.
V pfiípadû, Ïe uspûjete pfii podzimním
v˘bûrovém fiízení, budete realizovat svÛj
pobyt v letním semestru.
NezapomeÀte se zavãas informovat
o konkrétních termínech pro odevzdání
dokumentÛ a zahájení v˘bûrov˘ch fiízení
na va‰í fakultû.

Meziuniverzitní smlouvy
Vedle programu Socrates/Erasmus nabízí
Univerzita Karlova dal‰í moÏnosti studia
v zahraniãí a to nejen na univerzitách
v zemích Evropské unie, ale na celém svûtû.
VyuÏívá k tomu více neÏ 170 meziuniver-
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Ivana Hala‰ková,
Michal Mar‰álek

CO UDùLAT, ABYCH MOHL/A VYCESTOVAT
DO ZAHRANIâÍ 
Ing. Ivana Hala‰ková, vedoucí odboru pro zahraniãní styky RUK a Michal Mar‰álek DiS., institucionální koordinátor
programu Socrates/Erasmus, odbor pro zahraniãní styky, radí studentÛm, jaké jsou moÏnosti studia v zahraniãí.

Dfiív, neÏ se rozhodnete pro nûkter˘ z pobytÛ nabízen˘ch v rámci programu
Socrates/Erasmus, je dÛleÏité, aby vybran˘ studijní obor korespondoval s va‰ím
studijním zamûfiením.

Mûjte na pamûti, Ïe kaÏdá univerzita nebo vzdûlávací instituce je nûãím v˘znamná 
a mÛÏe nabídnout nûco mimofiádného. A právû tímto smûrem by se mûl orientovat
vá‰ projekt, kter˘ bude korespondovat s va‰ím studijním zamûfiením.



Motivace:
Nejãastûj‰í motivace zahraniãních stu-
dentÛ programu Socrates/Erasmus ke
studiu na UK v Praze: poznání Prahy 
(35 %), studium na UK (27,5 %), moÏnost
studia ãeského jazyka (22,5 %), poznání
âeské Republiky (20 %), seznámení s ães-
kou kulturou (15 %), studium centrální
Evropy (5 %), ãeská hudba (5 %).

Informace o UK v Praze 
Nejvíce informací studenti získali 
prostfiednictvím: internetu (62,5 %),
zahraniãního oddûlení domácí univerzity
(37,5 %), pfiátel (27,5 %), koordinátorÛ
programu Socrates/Erasmus (22,5 %),
studentské organizace (2,5 %). Cel˘ch
67,5 % studentÛ vyhledalo informace

o studiu na UK bez problémÛ, 73 % stu-
dentÛ nemûlo potíÏe s kontaktováním
koordinátorÛ programu Socrates/Erasmus

– nejãastûji se studenti obraceli na fakult-
ního koordinátora (52,5 %), vyuãujícího
(25 %) a institucionálního koordinátora

zitních dohod o spolupráci a studentská
mobilita je nedûlitelnou souãástí kaÏdé
novû uzavírané smlouvy. Od programu
Socrates/Erasmus se meziuniverzitní
smlouvy zahrnující mobilitu studentÛ li‰í
v tom, Ïe se mÛÏe pfiihlásit kter˘koli stu-
dent na kter˘koli obor v zahraniãí, pokud
se tam vyuãuje.Poãty míst pro studentskou
mobilitu v rámci meziuniverzitních smluv
jsou závislé na finanãních moÏnostech pfiijí-
mající univerzity, která musí zahraniãnímu
studentovi poskytnout stipendium na
pokrytí pobytov˘ch nákladÛ, zatímco
u programu Socrates/Erasmus je student
pfiedem vybaven finanãními prostfiedky,
které nepocházejí od vysílající instituce ani
pfiijímající instituce.
Student se dozví o tom, na kterou univer-
zitu se mÛÏe pfiihlásit, kdyÏ sleduje webové
stránky zahraniãního odboru RUK,
webové stránky Informaãnû-poraden-
ského centra UK a v neposlední fiadû
i webové stránky své domácí fakulty
respektive zahraniãního oddûlení, kde
najde potfiebné informace.

Základem informace o moÏnostech
v˘jezdu na zahraniãní univerzity je sdûlení
prorektora pro zahraniãní styky a v˘zva
k podání pfiihlá‰ek, kterou zasílá prodûka-
nÛm pro zahraniãní styky jednotliv˘ch
fakult. Urãí také pfiesné podmínky pro

podání Ïádosti v souladu s podmínkami,
které stanoví zahraniãní univerzita. Vedle
uvedeného termínu podání pfiihlá‰ky to
zpravidla b˘vá vypracování studijního
plánu ãi zámûru v pfiíslu‰ném jazyce,
strukturovan˘ Ïivotopis (CV), v˘pis zná-
mek (transcript of records), potvrzení
o jazykové zpÛsobilosti a doporuãující
dopis vedoucího katedry ãi ‰kolitele.
Termín pro podávání pfiihlá‰ek je vypiso-
ván 1x v akademickém roce, a to pro
zimní a letní semestr souãasnû. I kdyÏ se

poãty potenciálních míst pro studenty
kaÏd˘m rokem zvy‰ují, pfiesto poptávka
pfievy‰uje nabídku a o koneãném v˘bûru
rozhoduje komise sestavená prorektorem
pro zahraniãní styky. Pfii v˘bûru se pfii vût-
‰ím poãtu pfiihlá‰ek pfiihlíÏí k pofiadí

kandidáta urãenému fakultou, k jeho stu-
dijnímu zámûru, studijnímu programu
(bakaláfisk ,̆ magistersk ,̆ doktorsk˘),
k motivaci a studijnímu prÛmûru a dopo-
ruãujícím dopisÛm.
Obdobnû jsou nabízeny dal‰í studijní
nabídky do zahraniãí s moÏností získání
stipendia, které jsou nabízeny v rámci
mezinárodních smluv, rÛzn˘ch zahraniãních
nadací nebo vysoko‰kolsky vzdûlávacími
institucemi ãi Fondem mobility Univerzity
Karlovy v Praze.
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Hodnocení zahraniãních 
studentÛ

Poãty míst pro studentskou mobilitu v rámci meziuniverzitních smluv jsou
závislé na finanãních moÏnostech pfiijímající univerzity, která musí zahraniãnímu
studentovi poskytnout stipendium na pokrytí pobytov˘ch nákladÛ, zatímco
u programu Socrates/Erasmus je student pfiedem vybaven finanãními 
prostfiedky, které nepocházejí od vysílající instituce ani pfiijímající instituce.

PROâ SI  VYBRALI PRAHU 
A UNIVERZITU KARLOVU, CO SI O NÁS MYSLÍ,
S JAK¯MI DOJMY ODJÍÎDùJÍ . . .
Hodnocení pobytu zahraniãních studentÛ programu Socrates/Erasmus na UK v Praze v ak. roce 2003/04

STUDIJNÍ POBYTY V RÁMCI
BILATERÁLNÍCH DOHOD 
P¤I SOCRATES/ERASMUS
AKADEMICK¯ ROK 2004/2005



(22,5 %). A 77,5 % studentÛ povaÏuje
informace zaslané spoleãnû s akceptaã-
ním dopisem za praktické a jasné.

Pobyt a studium
55 % studentÛ bylo spokojeno s ubyto-
váním, délka pobytu na kolejích byla
v prÛmûru 3,8 mûsíce.V menze se stra-
vovalo 70 % studentÛ. 75 % studentÛ
bylo spokojeno s poãtem kurzÛ nabíze-
n˘ch fakultou, v prÛmûru absolvoval
jeden student 5 kurzÛ po dobu studia na
UK. 77,5 % studentÛ bylo spokojeno
s pfiipojením na internet, 55% se sluÏ-
bami univerzitních knihoven.

A celkov˘ dojem...
72,5 % studentÛ uvedlo, Ïe jejich studijní
plán na UK je kompatibilní se studijním pro-
gramem na domácí univerzitû, pouze 14 %
studentÛ oznaãilo studium na UK za nároã-
nûj‰í neÏ studium na domácí univerzitû.

Ná‰ ãlovûk v Helsinkách 
aneb Jak se Ïije na studijním
pobytu ve Finsku
Jan Vávra
KdyÏ uÏ se ãlovûk vydá na studia do
Finska, mûl by se co nejdfiíve zbavit v‰ech
povûr a pfiedsudkÛ, které o této zemi
kolují. Rozhodnû to není samá pustina,
není tu taková zima, lidé nejsou uzavfiení
a nemají tu prohibici. Je tu nádherná pfií-
roda, v‰ude sauny a spousta vûcí,
o kter˘ch uÏ nyní s jistotou vím, Ïe mi po
pfiíjezdu domÛ budou chybût.
Ale zaãnûme popofiadû. Helsinky jsou po
islandském Reykjaviku druh˘m nejsever-
nûji poloÏen˘m hlavním mûstem na svûtû
(leÏí dokonce v˘‰e neÏ hlavní mûsto
Alja‰ky). Je to mûsto s jedineãnou atmo-
sférou. Finové mají rádi v‰echno
„hi-tech”, a tak jsou v‰ude impozantní
stavby vyznaãující se proslulou finskou
architekturou. Helsinky jsou ale také
spjaty s pfiírodou. I v centru, vedle parla-
mentu, je skála. A vedle olympijského
stadionu zaãíná zóna parku, kter˘ vede aÏ
do nitra Finska.VÛbec v‰echno je zde na
skále (i paneláky) nebo ve skále (kostel).
Celé Helsinky jsou vlastnû takové
moderní mûsto v lese.
S bydlením v Helsinkách je to sloÏitûj‰í.
Finsko je velmi drahá zemû. A pokud se

student se stipendiem 400 euro roz-
hodne studovat ve Finsku, musí b˘t
pfiipraven na to, Ïe pfii hodnû velké dávce
‰tûstí seÏene ubytování za polovinu sti-
pendia. BûÏná cena kolejí je ale spí‰e 250
– 300 euro za mûsíc. Funguje tu odli‰n˘
systém neÏ v âesku, o koleje se musí
Ïádat u centrální organizace HOAS
(www.hoas.fi), která zaji‰Èuje ubytování
pro v‰echny univerzity v Helsinkách.
Nûkdy to za studenty automaticky udûlá
univerzita, ale ne v‰echny vysoké ‰koly se
takto o své studenty starají. Îádost je
dobré poslat co nejdfiíve, poãet studentÛ
v Helsinkách je velk˘ a fronta na ubyto-
vání tudíÏ opravdu dlouhá. Kvalita
ubytování je ov‰em nesrovnatelnû lep‰í
neÏ v âesku. Finové respektují soukromí,
proto vût‰ina studentsk˘ch pokojÛ jsou
jednolÛÏkové pokoje s vlastní koupelnou
a kuchyÀsk˘m koutem.
JelikoÏ ubytování a dal‰í nutné v˘daje, napfi.
jízdenka na místní MHD, ukousnou pod-
statnou ãást ze studentova stipendia, je
tfieba ‰etfiit. Brigáda, pokud neovládáte fin-
‰tinu, se hledá velmi obtíÏnû. Stravovat se
jinde neÏ ve studentsk˘ch jídelnách také
nepfiichází v úvahu. Obûd se studentskou
kartiãkou za 2 eura je obvykle velmi
chutn˘ a obsahuje zdarma salát a chléb.
I kdyÏ se na první pohled mÛÏe zdát,
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Návrhy na zlep‰ení v˘uky na UK
▼ Univerzita by mûla nabízet více kurzÛ

v anglickém jazyce a v ostatních svûto-
v˘ch jazycích a mít lépe
zorganizovanou v˘uku 

▼ Pro zahraniãní studenty by mûly b˘t
dÛslednû zavedeny orientaãní dny pfied
zahájením semestru 

▼ Zahraniãní studenti by mûli mít vût‰í
moÏnost setkávat se a diskutovat s ães-
k˘mi studenty

▼ Pro zahraniãní studenty by mûla 
existovat ‰ir‰í nabídka kurzÛ âJ

Oblasti, ve kter˘ch by se mûl zlep-
‰it servis zahraniãním studentÛm
▼ 50 % zahraniãních studentÛ by uvítalo

program osobní asistence studentÛ 
(tzv. tutorsk˘ systém)

▼ Témûfi 48 % zahraniãních studentÛ
Ïelí malé nabídky sportovních aktivit 
a 45 % studentÛ by uvítalo, kdyby
‰kola organizovala v˘lety a exkurze

▼ Více neÏ tfietina zahraniãních studentÛ
by potfiebovala pomoc pfii zafiizování
legitimace na MHD a témûfi 18 %
zahraniãních studentÛ by bylo rádo,
kdyby je nûkdo ãekal 
na nádraÏí ãi leti‰ti hned po pfiíjezdu
do âR a pomohl jim 



Ïe kvÛli nedostatku penûz a díky obãas
po‰mournému poãasí je helsinsk ,̆
potaÏmo finsk ,̆ studentsk˘ Ïivot neve-
sel ,̆ opak je pravdou. MÛÏe za to
napfiíklad sauna. Rozhodnû horké téma
pro v‰echny zahraniãní zvûdavce (a jedna
z prvních vûcí, na kterou se vás Finové
zeptají: „Have you ever been in Finnish
sauna?“ a poté: „Do you have some sau-
nas in your country?“). Sauny mají Finové
úplnû v‰ude. Na kolejích, kde saunu sto-
procentnû najdete, je to velmi populární
místo, také díky skvûl˘m studentsk˘m
veãírkÛm. Finové jsou velmi vstfiícní (ales-
poÀ ti, které jsem zatím poznal) a umí
velice dobfie anglicky. Nejen ve ‰kole, ale
také v obchodech a dokonce i na ulici se
ãlovûk vÏdy domluví. Je to mimo jiné
proto, Ïe nedabují zahraniãní filmy a tele-
vizní pofiady, dívají se na originály
s titulky. Pokud student ve Finsku
nekouká ve svém volném ãase na televizi,
mÛÏe si vybrat mezi ãetn˘mi koncerty
a v˘stavami. Opravdu velké procento jich

je zdarma, zejména studentské jazzové
kluby jsou vyhlá‰ené. Muzea zase mají
„happy hours“ – v urãit˘ den a hodiny je
pro v‰echny vstup zdarma.
A na závûr nejpodstatnûj‰í otázka. Jak je
to se samotn˘m studiem? Kvalita fin-
sk˘ch univerzit je na velmi vysoké
úrovni. Také nejnovûj‰í technické vyba-
vení univerzit je ve Finsku – zemi
technologického pokroku a v˘robce
mobilních telefonÛ Nokia – naprostou
samozfiejmostí. Finsk˘ univerzitní systém
je podobn˘ tomu ãeskému, v jedné vûci
se v‰ak z mého pohledu odli‰uje. Je to
urãitá rovnoprávnost mezi studenty
a profesory. Pedagogové jednají se stu-
denty jako se sobû rovn˘mi. Kritická
poznámka k v˘kladu není rozhodnû
brána jako osobní útok na uãitele ãi pro-
vokace, ale jako patfiiãn˘ podnût
k diskusi.Tomu se u nás teprve uãíme.
Pozn. redakce: V loÀském ‰kolním roce
odjelo na studijní pobyt do Finska 42
studentÛ Univerzity Karlovy.

Tfii mûsíce 
na stomatologické fakultû
Hana Fikaãková, Malmö
V rámci programu Socrates/Erasmus jsem
mûla moÏnost strávit tfii mûsíce na sto-
matologické fakultû ve ‰védském Malmö.
Na této fakultû se vyuãuje podle systému
Problem Based Learning (PBL).V˘uka PBL
je zaloÏena na fie‰ení kazuistik, se kter˘mi
se studenti budou bûÏnû setkávat ve své
budoucí praxi. PBL vede studenty ke kri-
tickému my‰lení, uãí je získávat znalosti
z rÛzn˘ch informaãních zdrojÛ a nutí je
pfievzít zodpovûdnost za své vzdûlávání.
Principem PBL je uãit se, ne b˘t uãen.
Podle studentÛ patfií stomatologická
fakulta Univerzity Malmö k jedné z nej-
lep‰ích fakult na svûtû, které metodou
PBL vyuãují.
PfiestoÏe v˘ukov˘m jazykem je ‰véd‰tina,
v‰ichni mluví plynnû anglicky. Po domluvû
s uãitelem, studenty a pacientem bylo
moÏné opustit málo srozumitelnou ‰véd-
‰tinu a komunikovat v angliãtinû. Jako
postgraduální student jsem nebyla zafia-
zena k Ïádné studijní skupinû. MÛj studijní
program byl individuální, zaloÏen˘ na
domluvû s koordinátorem a vedoucími
jednotliv˘ch oddûlení. Bûhem svého
pobytu na stomatologické klinice jsem se
setkala s maximálnû vstfiícn˘m chováním
jak ze strany uãitelÛ tak studentÛ.
K pfiátelské atmosféfie na klinice pravdû-
podobnû pfiispûly dva ‰védské zvyky:
vzájemné oslovování kfiestními jmény bez
ohledu na akademick˘ titul a vykonáva-
nou funkci a ãasté popíjení kávy. KaÏdé
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oddûlení na klinice mûlo místnost, kde se
asi kaÏdé dvû hodiny scházeli lékafii
a sestry daného oddûlení ke spoleãné
pauze na kávu. Na nûkter˘ch oddûlení se
„kávové siesty“ úãastnili i studenti, ktefií
na oddûlení stáÏovali.
KaÏd˘ student ve ·védsku musí b˘t ãle-
nem studentské organizace. Studentské
organizace pofiádají pro studenty své
fakulty sportovní a spoleãenské akce,
které jsou buì zcela zdarma nebo s mini-
málním vstupn˘m. Alkohol prodávan˘ na
tûchto akcích b˘vá aÏ o polovinu levnûj‰í
neÏ v bûÏn˘ch restauracích a hospodách.
Za tyto v˘hody je kaÏd˘ student povinen
zaplatit ãlensk˘ poplatek, jehoÏ v˘‰e závisí
na fakultû, kterou studuje.
Vedle studentské organizace perfektnû
funguje i „International Desk Office“.
Zástupci této organizace mi je‰tû pfied
pfiíjezdem do Malmö zaslali informaãní
letáky o ·védsku, o Malmö, seznámili mû
s podmínkami zaji‰tûní ubytování. Pfii pfií-
jezdu do Malmö na mû ãekala ‰védská
studentka, která mû doprovodila na kolej,
druh˘ den mi ukázala cestu do ‰koly, pro-
vedla mû mûstem, upozornila mû na
místa, kde se levnû nakupuje, kde se
schází studenti atd.
Prvních 14 dní, neÏ zaãal semestr, uspofiá-
dal „International Desk Office“ pro
zahraniãní studenty intenzivní kurz ‰véd-
‰tiny a pfiedná‰ky v angliãtinû o ‰védské
kultufie, historii a zvycích. Bûhem úvod-
ního kurzu dostal kaÏd˘ zahraniãní
student svÛj identifikaãní kód, pomocí
kterého se mohl v dobû svého studijního
pobytu pfiihlásit na internet z kterékoliv
fakulty University Malmö.
Spolu s ostatními zahraniãními studenty
jsem byla ubytována na koleji vzdálené asi
30 minut chÛze od centra mûsta a od sto-
matologické fakulty. V‰e zde bylo nové
a nezniãené. KaÏd˘ student mûl vlastní
pokoj s koupelnou a záchodem. Pro jedno
patro (8 pokojÛ) byla spoleãná místnost
s televizí a kuchyÀ vybavená nádobím,
mikrovlnnou troubou a lednicí s mrazá-
kem. V suterénu koleje byla prádelna se
su‰iãkami, kde jsme si mohli kdykoliv bez
dal‰ích poplatkÛ vyprat a usu‰it prádlo.
Na pobyt ve ·védsku ráda vzpomínám.
Mûla jsem ‰tûstí na lidi, které jsem potkala
jak ve ‰kole, tak na koleji.

První mûsíc mám za sebou
Prokop Radin, Malmö
V rámci studijního programu
Socrates/Erasmus jsem získal moÏnost
vycestovat na univerzitu v Malmö ve
·védsku. Nyní jsem teprve na poãátku
svého pobytu zde (zaãínám tfietí t˘den).
Mohu proto jen v krátkosti nastínit, co
pfiineslo alespoÀ toto krátké období.
První tfii t˘dny pobytu na univerzitû
v Malmö jsou naplnûny programem, jehoÏ
smyslem je seznámit jednotlivé studenty
nejen mezi s sebou a s univerzitou, ale
i s rÛzn˘mi zajímavostmi v okolí jejich
nového bydli‰tû. ZároveÀ probíhá i kurz
‰véd‰tiny.V‰echno je tu ve znamení per-
fektní organizace, pohody a vstfiícnosti
organizátorÛ. Není problém si jako stu-
dent zaloÏit konto v bance. DÛleÏité
dokumenty jsou pouze akceptaãní dopis
univerzity a doklad totoÏnosti. ZaloÏení,
vedení úãtu a vydání karty pro v˘bûr
penûz z automatu je pro studenty zdarma
(pokud si pfiejete kartu, se kterou lze
nakupovat v obchodû, pak platíte 
15 SEK/mûsíc). Ihned vás také nasmûrují
do levného obchodu, kde si lze v˘hodnûji
koupit star‰í kolo, pokud fieknete, Ïe jste
zahraniãní student. Za dÛleÏité povaÏuji
i setkání s místním policistou, kter˘ nás
informoval o nûkter˘ch pravidlech bûÏ-
n˘ch ve ·védsku a i eventuálních sankcích
za jejich nedodrÏení, coÏ pfiedev‰ím v pfií-
padû jiÏ zmiÀovaného uÏívání kola byly
podstatné informace.
Jako pfiínos urãitû povaÏuji moÏnost set-
kání se studenty z ostatních zemí, jako je

Francie, Nûmecko, Polsko, Finsko, ·panûl-
sko, Portugalsko, Austrálie, Jihoafrická
republika a dal‰í. Zajímavou zku‰eností
jistû bude poznat styl práce a v˘uky zde
ve ·védsku na stomatologické klinice.
Mnohé poznatky pak bude jistû moÏné
vyuÏít i na na‰í fakultû.

Je to docela drahé
Anna ZerzaÀová, Barcelona
Po vstupu do EU víza pro ·panûlsko
nejsou potfieba. Pfii délce pobytu nad 
90 dní je ale nutné se zaregistrovat
v místû pobytu na policii.Tento krok v‰ak
vût‰ina lidí vynechává, protoÏe se na
Vánoce chystají domÛ, ãímÏ délku tfií
mûsícÛ nepfiesáhne.
Co se t˘ãe poji‰tûní, je dobré si nechat
vystavit va‰í poji‰Èovnou mezinárodnû
uznávanou kartu a je také v˘hodné mít
nûjaké komerãní pfiipoji‰tûní – já jsem
zvolila cestovní pfiipoji‰tûní, které posky-
tuje âS ke kreditní kartû za 300,- Kã
roãnû (nesmíte pfiesáhnout 90 dnÛ pobytu
– o tom viz v˘‰e).
Cestu tam i zpût jsem absolvovala letecky
– problém je váhové omezení zavazadel.
Do Barcelony levné aerolinie pfiíli‰ nelé-
tají, ale v˘hodné je letût do Madridu
(Smartwings) a pak autobusem do
Barcelony.
Jako doktorandka jsem se vûnovala své
disertaãní práci. Pracovala jsem na
katedfie Analytické chemie. Obãas je to
trochu „maÀána” – je dobré a nutné neu-
stále otravovat. Hlavním vyuãovacím
jazykem je katalán‰tina, ale nûkteré pfied-
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mûty jsou i ve ‰panûl‰tinû. Je dobré se
pfiedem informovat – katalán‰tina je,
i kdyÏ mluvíte ‰panûlsky, nesrozumitelná.
Pfiipravte se na to, Ïe ·panûlé anglicky
moc neumí. Je nutné zapsat se do nûja-
kého kurzu ‰panûl‰tiny (pokroky cítíte
kaÏd˘m dnem).
Dal‰í záludnost je bydlení – koleje jsou
velmi drahé, vût‰ina lidí si hledá podná-
jem. Nejlep‰í je asi hledat na
www.loquo.com. Problém je, Ïe vût‰inou
nelze najít nic jistého, dokud nejste
v Barcelonû, takÏe v prvních dnech se asi
nevyhnete nûjakému hostelu.AÏ seÏenete
ubytování, Ïádejte doklad na cokoliv, co
zaplatíte – to jsem bohuÏel neudûlala
(málokdo má nûjak˘ kontrakt) a momen-
tálnû fie‰ím velké problémy. Pokud jde
o jídlo, nejlevnûj‰í zpÛsob je si vafiit
a nosit si jídlo do ‰koly (mikrovlnné
trouby jsou volnû pfiístupné, vyuÏívá je
vût‰ina studentÛ a menzy jsou velmi
drahé.
Pfiipravte se na to, Ïe peníze poskytnuté
programem Socrates/Erasmus vám urãitû
staãit nebudou. Letos bylo stipendium
320 euro/mûsíc. Nejménû 200 dáte za
bydlení („pokoj“ 8m2, okno do svûtlíku),
100 za jídlo (zhubnete), 150 utratíte za
„drobnosti“, MHD, veãírky a telefon
(vyplatí se pofiídit si místní SIM – nejv˘-
hodnûj‰í je asi od Vodafone).

Mé zku‰enosti z Itálie
Lucie Nováková, ¤ím
Dneska je to pfiesnû rok, kdy mi do‰lo, Ïe
couvnout zpût uÏ nepÛjde.V‰echny papíry
a podklady pro italské vízum (dejte si
pozor na poji‰tûní – aby bylo v poÏadova-
ném formátu!), o kter˘ch jsem vÛbec nic
nevûdûla, neÏ jsem zavolala na italskou
ambasádu, tak v‰echny ty papíry si nakonec
vítûznû vezu domÛ s krásnû barevn˘m
vízem v cestovním pasu. Sice mi
v Evropské kanceláfii fiekli, Ïe nikdo vlastnû
neví, jestli je vízum doopravdy tfieba, pro-
toÏe pfiece jdeme do Unie… ale jistota je
jistota.
A tak jsem sbalila neuvûfiitelné mnoÏství
potfiebn˘ch i nepotfiebn˘ch vûcí a poãát-
kem bfiezna se se slzou v oku rozlouãila
s pfiítelem, rodinou i kamarády a vyrazila
do úplnû cizí zemû. M˘m cílem byla
Univerzita La Sapienza, konkrétnû katedra

analytické chemie. Jsem sice farmaceutka,
ale náplní mého postgraduálního studia je
právû analytika.
Jako kaÏdá správná studentka neopl˘vající
nadbytkem financí jsem zvolila cestu auto-
busem a protoÏe cestuji ráda, brala jsem to
jako zajímavou zmûnu. Po desíti hodinách
na cestû to sice ãlovûk zaãne vnímat tro-
‰ku jinak, ale to byl zrovna ãas spát…
A jaké to pak bylo podivení, kdyÏ jsem se
probudila a najednou kolem mû jaro! âím
více jsme se blíÏili ¤ímu (asi tak po 24
hodinách jízdy), tím více bylo kolem nás
zelenû.Vûdûla jsem, Ïe na nádraÏí mû má
ãekat manÏel mé paní profesorky.Oba jsou
vûdci a v mnoha vûcech spolupracují, i kdyÏ
kaÏd˘ jinde a díky tomu já jsem mûla moÏ-
nost podívat se do laboratofií obou z nich.
A jsme v ¤ímû. Autobusové nádraÏí
Tiburtina je mnohem vût‰í, neÏ jsem
ãekala. Jak tu asi se sv˘mi obfiími zavazadly
budu hledat svého ‰éfa? I pan fiidiã auto-
busu nevûfiícnû kroutil hlavou, kdyÏ vidûl
malou sleãnu s velk˘m batohem.Nechápal,
Ïe se je‰tû usmívám… Ale je pfiece krásné
jaro a jsem ve svém vysnûném ¤ímû. Jak
vidíte, mé pocity byly rozporuplné.
·éfa jsem nena‰la, on na‰el mû. A byl to
opravdu Massimo. To je totiÏ jeho italské
jméno a sami si jej jistû dáte do souvislosti
s nûãím maximálním. Ano správnû, byl to
ten nejvût‰í Ital ‰iroko daleko. Na první
pohled vypadal dost pfiísnû, aÏ mû to dost
vydûsilo. Do auta k nûmu se mi taky moc
nechtûlo: podle informací m˘ch znám˘ch
mûl mít audi a pfiijel nissanem – mûla jsem
tro‰ku strach.V pofiádku mû ale dovezl na
ubytovnu a na‰tûstí jako jeden z mála umûl
dobfie anglicky. Ale stejnû jsem byla 
nej‰Èastnûj‰í, kdyÏ jsem se po pfiedstavení
v laboratofii mohla natáhnout na post˘lku
a odpoãinout si.
MÛÏu vám nûco poradit? Jestli si chcete
Itálii doopravdy uÏít, nezkou‰ejte to bez
ital‰tiny. Já jsem si myslela, jak si vystaãím
s nûkolika lekcemi uãebnice pro samouky
– tedy já moÏná ano, ale na Italy to nesta-
ãilo. Sice jsem se dokázala zeptat na cestu,
na cenu, na cokoliv, jenÏe… odpovûdím
jsem jaksi nerozumûla. Italové budou
nad‰eni, kdyÏ projevíte sebemen‰í snahu
mluvit jejich jazykem – asi hlavnû taky
proto, Ïe sami moc jiné jazyky neumí.
Jakmile pfiijedete do ¤íma, kupte si stu-

dentskou legitimaci na dopravu. Opravdu
se to vyplatí, protoÏe ji mÛÏete pouÏít i na
regionální vláãky, a tak se dostanete aÏ na
mofiské pobfieÏí, coÏ je paráda, ne? KdyÏ
jsem u tûch vláãkÛ, Italové mají ohromnû
inteligentní systém prodeje lístkÛ. Skoro na
kaÏdém nádraÏí najdete automat, kde se dá
pfiesnû najít spoj jako na ãeském Idosu,
cena lístku i typ vláãku a jízdenku mÛÏete
dokonce platit kartou. Jedna vûc je ale
naprosto odli‰ná – koupit si lístek nestaãí,
je‰tû je tfieba ho oznaãit. Italové jsou sice
hodní a hodnû ãlovûku prominou, zvlá‰È
kdyÏ jste cizinec a snaÏíte se mluvit italsky
(tfieba kdyÏ jsme prohráli fotbal, jela jsem
naãerno a prÛvodãí se mnou je‰tû smut-
nil). Lístek se dá koupit i ve vlaku, jenÏe je
to s pfiiráÏkou nûkdy odpovídající skoro
cenû lístku.
Nebyli bychom v Itálii, kdybychom neo-
chutnali pravou italskou zmrzlinu. Dám
vám tip, a vûfite, Ïe zaruãen .̆ Vzala jsem
tam pár sv˘ch italsk˘ch kamarádÛ a to
byste koukali, jak kulili oãi, jak to, Ïe
âe‰ka ví, kde prodávají nejvût‰í italskou
zmrzlinu. To pÛjdete na Piazza Navona
a pfiesnû tam, jak je Berniniho fontánka
„Quattro Fumi“, vede nahoru úzká uliãka.
Tou se dáte, ale nezastavíte u prvního
zmrzlináfiství, pÛjdete je‰tû kousek dál
a pfiesnû tam to je. Uvidíte, Ïe vût‰í zmrz-
linu jste v Ïivotû nejedli.
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Urãitû nesmíte zapomenout na pizzu.Tady
se skoro nespletete, na‰e oblíbená byla tzv.
pizza al taglio… to je jakási italská podoba
fast-foodu. Mají na ohfiívan˘ch plátech
rÛzné druhy pizzy a vy jen oãima vybíráte
a pak prstem ukáÏete asi tak… asi tak…
a vyberete si tolik druhÛ, co sníte. A pro
fajn‰mekry mÛÏu je‰tû dodat: zajeìte se
podívat do Neapole. Vláãkem jste tam
docela rychle, a to vãetnû bûÏného hodi-
nového zpoÏdûní. Ubytování ve
studentsk˘ch hostelech je sice to nejoby-
ãejnûj‰í a mÛÏete mít aÏ ke dvaceti
spolubydlícím – je to ale velmi levné a o co
jde, stejnû jen pfiespíte.
A teì si asi fiíkáte, jak to, Ïe jsem je‰tû
nemluvila o práci. Bylo to kapku „po ital-
sku“. Jsem z na‰í univerzity zvyklá dost
pracovat, tak mû poklidné italské tempo
vyvedlo z míry. Nicménû, nauãila jsem se
novou techniku, kterou u nás v laboratofií
je‰tû nepouÏíváme a také jsem se vûnovala
v˘zkumÛm podobn˘m tûm m˘m. S m˘mi
spolupracovníky bylo veselo. Zpoãátku se
snaÏili o angliãtinu, kdyÏ ale vidûli, Ïe je
snadnûj‰í nauãit mû italsky, stala se ze mû
Poloitalka. Ital‰tina je k nauãení celkem
snadná, pokud uÏ máte nûjakou zku‰enost
s cizími jazyky. A svût kolem vás bude
najednou úplnû jin .̆ KaÏd˘ se s vámi bude
bavit a moc rád. Italové jsou národ upoví-
dan ,̆ nejrad‰i mají debaty o fotbale
a o jídle… muÏi snad pak je‰tû o Ïenách,ale
u toho jsem nebyla. Do fieãi se s vámi dá
kaÏd ,̆ jakmile pozná cizí akcent. Patfiiãnû
ocení vá‰ v˘kon a je‰tû si mile popovídáte,
aÈ uÏ s babiãkou v samoobsluze nebo s hlí-
daãi na parkovi‰ti, ktefií mi rádi pohlídali
i kolo a je‰tû mi poradili, kam se mám jet
podívat dál… Prostû, Italové jsou velmi pfiá-
telské povahy, a i kdyÏ se vám zdají ponûkud
hluãní a impulzivní, jakmile zaãnete mluvit
jejich jazykem, uÏ vám to vÛbec nepfiijde.

Slunná Anglie za okny 
Veronika Hankusová, Sussex
„NezapomeÀ si vzít de‰tník!“ Tuto vûtu
jsem pfied odjezdem do Velké Británie sl˘-
chala opravdu ãasto. Po pfiíjezdu do
jihoanglického Brightonu jsem ale zjistila,
Ïe realita je jiná. De‰tník jsem pouÏila jen
dvakrát. Cel˘ podzim byl totiÏ hodnû
slunn ,̆ tepl˘ a klimaticky mnohem pfiíjem-
nûj‰í neÏ konec roku v âechách.

KdyÏ jsem na konci záfií pfiijela do
Brightonu, kde má své sídlo University of
Sussex, na níÏ jsem mûla po tfii mûsíce stu-
dovat, hned ve dvefiích koleje mi mÛj
budoucí britsk˘ soused nabídl ‰álek ãaje.
„Vítej ve Velké Británii,“ prolétlo mi hlavou
a pro tuto chvíli byla moje pfiedstava ost-
rovního národa dokonale uspokojena. Po
ãase se ale ukázalo, Ïe ne v‰echny stereo-
typy, které vidíme zvenãí, jsou v této zemi
na denním pofiádku.
Jedním pfiekvapením bylo napfiíklad jiÏ
zmiÀované poãasí. I kdyÏ pr‰elo ãasto, ani
jednou se nestalo, Ïe by bylo zataÏeno cel˘
den. Vût‰inou se vypr‰elo zhruba bûhem
tfiiceti minut, které se daly jednodu‰e pfie-
ãkat nûkde pod stfiechou.
KaÏd ,̆ kdo nûkdy cestoval po Velké
Británii, jistû zaznamenal, Ïe Angliãané
oddûlují kohoutky s teplou a studenou
vodou. V této souvislosti mû v Sussexu
ãekalo dal‰í z mnoha pfiekvapení. Na ‰kole
byly vût‰inou kohoutky peãlivû oddûleny,
nicménû na mém pokoji na koleji bylo
docela kontinentálnû vypadající zafiízení.
KdyÏ jsem ho ale zaãala pouÏívat, ukázalo
se, Ïe i pfiesto vodu nesmíchá. Vnitfikem
kohoutku totiÏ vedly dvû trubice, díky
nimÏ se teplá a studená voda nikdy
pofiádnû nepromíchaly. Proud vody byl 
pak z poloviny ledov˘ a z poloviny vafiící.
Na univerzitû jsem nav‰tûvovala kurzy
mediálních studií. JelikoÏ se náplÀ pfied-
mûtÛ ãásteãnû shodovala se studiem,
které jsem absolvovala v Praze, mohla
jsem srovnávat. Na FSV UK jsem se roz-
hodnû dozvûdûla mnohem více. V Anglii
bylo studium sice ãasovû nároãnûj‰í, nic-
ménû kdyÏ jsem se hned po návratu
pfiipravovala na magisterské státnice,
potfiebovala jsem k jejich úspû‰nému

zvládnutí mnohem vût‰í objem uãiva
a jeho podrobnûj‰í znalost, neÏ jak se pro-
bíralo v Anglii.
Studijní Ïivot je soustfiedûn do univerzitního
kampusu na pfiedmûstí, kde také vût‰ina stu-
dentÛ bydlí. Nûkteré koleje se nacházejí i ve
mûstû, ale je jich v porovnání s poãtem míst
v kampusu mnohem ménû. O umístûní stu-
dentÛ do jednotliv˘ch typÛ ubytování
rozhoduje tzv. „housing office“,V˘bûr kon-
krétní koleje tedy není moÏné pfiíli‰ ovlivnit.
Z organizaãního hlediska je University of
Sussex velmi dobfie fungujícím organis-
mem. Vût‰inu registraãní administrativy
bylo moÏné zajistit korespondenãnû nebo
e-mailem je‰tû pfied odjezdem do Velké
Británie, coÏ znaãnû ulehãilo první dny
pfiímo na místû. Bydlení na kolejích dostá-
vají pfiednostnû studenti prvních roãníkÛ
a cizinci. Staãilo tedy vyplnit potfiebné for-
muláfie, a pak jen ãekat na vyrozumûní,
kam se máte po pfiíjezdu nastûhovat.
Samotn˘ kampus sk˘tá ãetné moÏnosti
studijního i sociálního vyÏití – je moÏné
nav‰tûvovat sportovní centrum, kino, bary
a bufety (klasická menza na univerzitû
není). Pfiímo v areálu ‰koly jsou obchody
s potravinami, knihkupectví a samozfiejmû
i velká knihovna, která nabízí vedle ti‰tû-
n˘ch materiálÛ také zvukové dokumenty,
filmy a jiné vymoÏenosti.
V prÛbûhu pobytu v hlavním mûstû ang-
lické riviéry jsem pfii‰la na to, Ïe Anglie je
opravdu zemí roztodivného poãasí, pití
ãaje nebo hust˘ch trávníkÛ, ale také, Ïe
kolorit, kter˘ ostrovnímu státu ãasto jako
cizinci pfiisuzujeme, vÛbec nemusí b˘t
v reálu pravdiv .̆ A právû toto objevování
národních odli‰ností, autentické poznávání
Ïivota v dané zemi je nejvût‰ím pfiínosem
jakéhokoliv del‰ího pobytu v cizinû.
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Matú‰ Kurian
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe UK je tûleso
znaãnû veliké a nehomogenní, zaãnu zkou-
mání a pátrání ve svém bezprostfiedním
okolí. To znamená na Matematicko-fyzi-
kální fakultû UK. Po zformulování
nûkoliker˘ch místnû platn˘ch tvrzení
a následném vyvození závûrÛ se pokusím
o zev‰eobecnûní uvedeného na celou
Univerzitu.

Pfiedpokládejme, Ïe budeme porovnávat
schopnosti náhodnû vybraného studenta
MFF a jeho protivníka, pocházejícího pro
jednoduchost ze zemí b˘valé patnáctky.
A pokusme se odhadnout v˘sledek tako-
véto konfrontace.
Témûfi okamÏitû si v‰imneme, Ïe matfyzá-
kovy jazykové znalosti tvofií hrubou r˘hu
na jeho ‰títu – jsou v˘raznû slab‰í, neÏ
bychom oãekávali. Tato závaÏná skuteã-
nost v˘razn˘m zpÛsobem ovlivÀuje
moÏnost studenta MFF uspût v Evropû
a zaslouÏí si exkurz na pÛdu fakulty.
Studijní povinnost studenta na MFF UK
stanovuje úkol sloÏit zkou‰ku z angliãtiny
do konce druhého roãníku. Po jejím absol-
vování si student mÛÏe zapsat pokroãilej‰í
kurzy, napfi. pfiípravu na FCE (cambrid-
gesk˘ First Certificate in English). To je
nejvût‰í stupeÀ úrovnû znalostí, které
fakulta angliãtiny chtivému studentovi
nabízí. Ti, co podobné ambice nemají,
konãí s jazykem po 4. semestru. Z napsa-
ného je patrné, Ïe minimální poÏadovaná
znalost je nutnû pod úrovní FCE.Reálnû je
tato úroveÀ v prÛmûru je‰tû v˘raznû niÏ‰í.
V souvislosti s jazykov˘m vybavením
nastupujícího studenta vede takováto jazy-
ková pfiíprava pfieváÏnû ke dvûma rÛzn˘m
‰patn˘m v˘sledkÛm. U angliãtináfie-zaãá-
teãníka je bûhem dvou let pozorován
pomal˘ nárÛst vûdomostí, kter˘ kulminuje
dnem zkou‰ky. JestliÏe subjekt nevyvíjí
dostateãnou snahu, neodvratnû následuje
úpadek. Prvák, kter˘ je jazyka znal˘ (even-

tuálnû se certifikátem jiÏ py‰nící) pozoruje
degradaci sv˘ch znalostí, pfiedev‰ím jejich
aktivní ãásti.

Cum grano salis (tedy s pfiipu‰tûním men-
‰ích v˘hrad) je program formální v˘uky
angliãtiny v˘raznû nedostateãn .̆ CoÏ je
vzhledem k dÛleÏitosti jazykov˘ch znalostí
v dne‰ní Evropû tristní. V pfiípadû angliã-
tiny myslím i zoufalé. MoÏnost v˘bûru
voliteln˘ch kurzÛ dal‰ích jazykÛ tuto sku-
teãnost nijak v˘raznû nemûní.

Pasivní i aktivní znalost jazykÛ, angliãtiny
zvlá‰È, by byla velmi efektivnû podporo-
vána moÏností absolvování odborn˘ch
pfiedmûtÛ v cizí fieãi. Takováto pfiíleÏitost
je v‰ak svojí vzácností porovnatelná
s v˘skytem bílé vrány. Tento fakt má za
dÛsledek i mal˘ v˘skyt zahraniãních stu-
dentÛ (programy Erasmus, Socrates) na
fakultû a pfiím˘m dÛsledkem je ãásteãná
izolovanost matfyzákÛ a neznalost oboro-
v˘ch kolegÛ, metod a postupÛ ze
zahraniãí.
Druh˘m kazem na ‰títu matfyzáka by
mohla b˘t jeho motivace studovat.
Domnívám se, Ïe málo studentÛ vnímá
akademické vzdûlání jako komparativní
v˘hodu na trhu práce. Z tohoto zamlÏe-
ného bodu pramení ãasto indiference vÛãi
studijnímu procesu samotnému, laxnûj‰í
pfiístup k povinnostem a absence osobní
iniciativy. Minimalistická strategie doporu-
ãuje dûlat jen to, co je nutné, aby to staãilo
na úspû‰né ukonãení studia. Takov˘to
modus operandi je psychologicky podpo-
rovan˘ i bezplatností souãasného
systému. To dokresluje chmurn˘ obraz
pfiístupu k vysoko‰kolskému vzdûlání
vÛbec. Ve smyslu: …. chci jít na ‰kolu –
dám pfiihlá‰ku na Karlovku, fiíkají, Ïe je to
kvalitní ‰kola – asi na tuhle fakultu, nûco
udûlám a za pár let dostanu diplom.
Nerad bych tvrdil, Ïe takov˘to model je
pfievládající, ale mnohé by indikovalo, Ïe

projevy jeho jednotliv˘ch ãástí jsou bûÏné.
Je samozfiejmé, Ïe nedostateãná motivo-
vanost studentÛ nemÛÏe pozitivnû
ovlivÀovat jejich konkurenceschopnost.
Pravdou je opak, student nemotivovan ,̆
pfiípadnû primárnû motivovan˘ student-
sk˘mi v˘hodami, tûÏko obstojí oproti
sv˘m zahraniãním kolegÛm. Dodávám, Ïe
námitka druhu, ten kdo nechce, se pfiece
mezi konkurenci nemusí hrnout, je slabá –
boj na trhu práce se nevyhnutelnû rozvine
i v âR.
Popsal jsem dva body, ve kter˘ch mají stu-
denti MFF znaãné nev˘hody ve srovnání se
sv˘mi evropsk˘mi kolegy. Jejich kolegové
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z ostatních fakult je ãásteãnû, bohuÏel, sdí-
lejí s nimi. V˘uka cizích jazykÛ na
nehumanitních oborech vykazuje, domní-
vám se, rysy a nedostatky podobné tûm,
které jsem uÏ popsal.To v‰eobecnû neza-
kládá dobrou konkurenceschopnost
absolventÛ tûchto fakult v evropském
prostoru. Otázka nedostateãné motivace
je spekulativnûj‰í, ale nepopiratelnû mezi-
fakultní. Stejnû tak, jako její negativní
dÛsledky. Fakultní specifika mohou mít na
tuto problematiku jist˘ vliv, popírat její
existenci je v‰ak nemoÏné.
KdyÏ uváÏím uvedené argumenty, vyslovuji
tento závûr: Studenti mnoh˘ch oborÛ na

UK mají omezenou ‰anci uspût v evropské
konkurenci. Primárním dÛvodem je jazy-
kov˘ deficit, sekundárním dÛvodem jsou
motivaãní nejasnosti u nemalé ãásti stu-
dentÛ, pfiedev‰ím v neuvûdomûní si úãelu
vzdûlání ve smyslu komparativní v˘hody.
Tvrdím, Ïe uvedené nedostatky sniÏují stu-
dentskou konkurenceschopnost v˘raznû
pod míru, která by byla dána jejich odbor-
ností.

Michal Hru‰ík
Studenti Univerzity Karlovy v Praze jsou
v dne‰ních letech v diametrálnû odli‰né
situaci, neÏ tomu bylo v dobách studia
jejich rodiãÛ. UÏ jenom samotn˘ pojem
„konkurence“ dává tu‰it, Ïe vysoko‰koláci
nejenom z UK a nejenom z âech, n˘brÏ
z celého b˘valého v˘chodního bloku, mají
otevfienou ‰anci porovnat si své znalosti
a schopnosti se studenty ze západoevrop-
sk˘ch zemí. Po pfiistoupení do prostoru
Evropské unie, kdyÏ uÏ nic nestojí v cestû
studiu ãi následovnému uplatnûní v jakém-
koliv ãlenském státû, dostává se otázka
konkurenceschopnosti na pofiad dne. Na‰i
studenti tuto moÏnost mají, je‰tû v‰ak
nevíme, zdali jsou ji schopni dostateãnû
vyuÏít a b˘t rovnocenn˘mi partnery absol-
ventÛm renomovan˘ch univerzit v PafiíÏi ãi
Cambridgi, v Bologni nebo Salamance. Já si
dovolím tvrdit, Ïe studenti UK jsou
schopni plnohodnotné konkurence jak
v prÛbûhu studia tak i po jeho ukonãení.

Pro zaãátek bych rád ozfiejmil, co si pfied-
stavuji pod pojmem „obstát“. Za své
v˘chozí stanovisko povaÏuji tvrzení, Ïe
vût‰ina studentÛ Univerzity Karlovy mÛÏe
po jejím úspû‰ném zvládnutí vstoupit na
pracovní trh EU a ucházet se o jakoukoliv
pozici, jeÏ je pfiístupna v‰em bez ohledu na
specifiãnost národního vzdûlání. Z této
kategorie jsou tak ãásteãnû vylouãeni
absolventi právnické fakulty, ktefií s v˘jim-
kou práva evropského musejí skládat

zkou‰ky zamûfiené na právo konkrétní
zemû – tohle se v‰ak t˘ká právníkÛ py‰ní-
cích se diplomem z jakékoliv univerzity.
Drtivé vût‰inû absolventÛ ostatních fakult,
vystudovan˘m lékafiÛm, informatikÛm,
politologÛm nebo ekonomÛm v‰ak
podobné pfiekáÏky v cestû nestojí.

NeodvaÏuji se v Ïádném pfiípadû tvrdit, Ïe
studenti UK jsou talentovanûj‰í, chytfiej‰í,
lépe chápající a iniciativnûj‰í, neÏ je tomu
v pfiípadû studentÛ z jin˘ch univerzit.
V zásadû se dá tvrdit, Ïe v‰echny vûkové
a sociální skupiny vykazují na celém svûtû
vysokou míru podobn˘ch rozli‰ujících
znakÛ a charakteristik. Pfiirozenû je ovliv-
Àují sekundární faktory jako kultura dané
zemû, celková vzdûlanost obyvatelstva,
národní bohatství nebo geografická loka-
lita, navzdory tomu v‰ak ãeské dûti nejsou
pfiíli‰ odli‰né od australsk˘ch dûtí, ãe‰tí
dÛchodci se dají srovnávat s brazilsk˘mi
a v pfiípadû studentÛ tyto rozdíly také
nebudou zvlá‰È velké. Na kaÏdé vysoké
‰kole najdeme jisté procento studentÛ
vysoce talentovan˘ch a aktivních, pak nej-
objemnûj‰í prÛmûr a nakonec men‰í
poãet tûch, kter˘m hrozí kaÏd˘ rok akutní
vyhazov. Jednoduchá Gaussova kfiivka.
Posluchaãi UK se z tohoto pravidla nevy-
jímají, i na téhle ‰kole najdeme pár jedincÛ,
ktefií jsou natolik aktivní, Ïe jim z volného
ãasu mnoho nezb˘vá, a pak vysok˘ podíl
tûch kolegÛ, ktefií sv˘ch pût (podle
potfieby uvaÏuj taky víc ãi míÀ) let proflá-
kají v hospodû. Neodli‰ují se v‰ak nijak
v˘raznû od evropského prÛmûru a mate-
riální stejnû jako lidské zázemí,
poskytované jednotliv˘mi fakultami, se mi
jeví jako dostaãující pro vybavení jejich
studentÛ v‰ím nezbytn˘m pro soutûÏ
o místo na slunci v Evropû.

Je pomûrnû tûÏké srovnávat kvalitu jed-
notliv˘ch vysok˘ch ‰kol, protoÏe existuje
mnoho rÛznících se kritérií. Pravdû-
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podobnû nejreprezentativnûj‰í anketou je
Ïebfiíãek sestaven˘ univerzitou Shanghai
Jiao Tong, kter˘ bere v úvahu ‰est základ-
ních indikátorÛ, od hodnocení v˘uky
studenty aÏ po poãet nositelÛ Nobelovy ceny.
Co se t˘ãe vysok˘ch ‰kol v novû pfiistupují-
cích státech EU, Univerzita Karlova byla
pfiedstihnuta jenom univerzitou v maìarském
Szegedu. Spolu s tradicí, kterou UK 
nepochybnû má, znamená toto umístûní
záruku slu‰né startovací ãáry pfii soupe-
fiení s vysok˘mi ‰kolami v západní Evropû.

Po pádu Ïelezné opony se UK nevyhnutnû
musela pfiizpÛsobit mnoha západním tren-
dÛm. Zlep‰ilo se materiální vybavení
vût‰iny pracovi‰È, postupnû se zavádí elek-
tronizace a sjednocování jednotliv˘ch
institucí. Pro studium na patfiiãné úrovni je
nezbytné mít snadn˘ pfiístup na internet,
kvalitní vybavení v˘zkumn˘ch laboratofií
a zabezpeãení ãinností se studiem pfiímo
nesouvisejících (jako jsou bydlení ãi
menza), aby tyto nebyly ru‰iv˘mi a ãas 
ubírajícími elementy. Máme sice je‰tû co
dohánût, pokrok je v‰ak v této sféfie vidi-
teln˘ a kaÏd˘m rokem se situace v˘raznû
zlep‰uje.

Studenti dnes cítí, Ïe dÛleÏitou stránkou
jejich vysoko‰kolského Ïivota je zvládnutí
cizích jazykÛ a moÏnost srovnání jin˘ch
zpÛsobÛ v˘uky s tím, na kter˘ jsou zvyklí.
UK nabízí jisté spektrum kurzÛ v cizím
jazyce (i kdyÏ by bylo Ïádoucí tento poãet
mnohonásobnû zv˘‰it), spolupracuje
s mimouniverzitními ústavy pfii pofiádání
pfiedná‰ek a konferencí a hlavnû umoÏÀuje

vysokému poãtu sv˘ch studentÛ vyjet na
nûkolik mûsícÛ aÈ uÏ na evropskou (pro-
gram Erasmus), nebo jinou zahraniãní
vysokou ‰kolu. UK uzavfiela celkem 450
bilaterálních smluv a 170 mezinárodních
partnersk˘ch smluv se zahraniãními uni-
verzitami. Studenti UK tak mÛÏou
konfrontovat své schopnosti s kolegy
v zahraniãí, je to pro nû v˘jimeãná ‰ance
zlep‰it úroveÀ ovládání cizího jazyka
a nauãí se vût‰í odpovûdnosti, která na nû
bude po ukonãení studia kladena.

Pokud si odmyslíme nezbytnou souãást
studia – pfiedná‰ky a zkou‰ky, je dÛleÏité,
aby studenti mûli moÏnost i jin˘ch aktivit
souvisejících se studiem, kde mÛÏou svÛj
talent dále rozíjet. UK se podafiilo vybu-
dovat moderní sportovní areál s ‰irokou
nabídkou sportÛ, pro studenty zdarma.
Kromû toho pod zá‰titou univerzity fun-
gují rÛzné studentské spolky na
konkrétních fakultách ãi oborech, po
vzoru západních vysok˘ch ‰kol funguje
debatní klub a tak záleÏí jenom na aktivitû
studujících, chtûjí-li se zapojit a dál na sobû
pracovat. ·kola jim to umoÏÀuje.

V âeské republice studuje na vysok˘ch
‰kolách asi deset procent populace.
Oproti prÛmûru EU je to o deset procent
ménû. Na druhou stranu se dá fiíci, Ïe ti,
ktefií se na vysokou ‰kolu skuteãnû dosta-
nou, disponují pomûrnû ‰irokou ‰kálou
znalostí a tvofií tak jistou spoleãenskou
elitu, která má v‰echny pfiedpoklady
k tomu, aby uspûla i v mezinárodním
mûfiítku. Studenti si uvûdomují, Ïe pokud

budou chtít vycestovat do zahraniãí
a uplatnit se v oboru, kterému se teì
vûnují, musí b˘t schopni nabídnout moÏná
i vy‰‰í kvalitu, neÏ je tomu u domovsk˘ch
absolventÛ té které zahraniãní univerzity.
Pod tímto tlakem na sobû pracují a pfii-
pravují se na tvrd˘ boj o kvalitní a dobfie
placenou práci v nûkteré zahraniãní zemi.

Univerzita Karlova je, jak jsem naãrtnul
v˘‰e, schopna garantovat kvalitní v˘uku
a mimov˘ukovou ãinnost kaÏdému ze
sv˘ch více neÏ 40 000 studentÛ.
Vysoko‰kolské studium v‰ak nespoãívá
v principu, kdy univerzita vodí studenta za
ruku a zprostfiedkovává mu budoucí ka-
riérní postup. Naopak, je zaloÏeno na
vlastní osobní iniciativû, na tom, kolik ãasu
a úsilí je kdo ochoten investovat do své
budoucnosti. Vzdûlávací instituce mu
jenom poskytne potfiebné zázemí a pro-
stor. I kdyÏ UK nemÛÏe b˘t jakkoliv
srovnávána se ‰piãkov˘mi evropsk˘mi
vysok˘mi ‰kolami, její situace se postupnû
zlep‰uje. Mnoho bude záleÏet také na
budoucí reformû vysokého ‰kolství, kdy
moÏná i díky spoluúãasti studentÛ budou
mít ‰koly více finanãních prostfiedkÛ pro
své fungování. Podfinancování vysokého
‰kolství v âR je bohuÏel znám˘m a nebla-
h˘m faktorem. Není mi v‰ak znám jedin˘
pfiípad studenta, kter˘ by neuspûl v mezi-
národní konkurenci vinou nedostateãné
pfiípravy ze strany UK. KaÏd˘ absolvent
této univerzity, pokud si byl svého cíle
vûdom, mÛÏe dosáhnout v‰e, co jeho pro-
tûj‰ek ze Sorbonny, Cambridge…a tak
dále.
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: Akademick˘ senát UK

Akademick˘ senát Univerzity Karlovy
v Praze (AS UK) je jakousi bílou vránou
mezi senáty ostatních vysok˘ch ‰kol
v âR. Neb˘t totiÏ 2 senátorÛ volen˘ch za
ostatní souãásti UK (rektorát, ÚJOP...),
mûli by studenti v AS UK stejné poãetní
zastoupení jako zamûstnanci. Z kaÏdé ze
17 fakult jsou totiÏ v AS UK dva studenti
a dva zamûstnanci. Na ostatních vysok˘ch
‰kolách je pfiitom obvyklá mnohem zfie-
telnûj‰í pfiesila pedagogÛ. Napfi. na druhé
nejvût‰í ãeské univerzitû, Masarykovû,
jsou voleni z kaÏdé fakulty tfii pedagogové
a dva studenti. Patfiím k lidem, ktefií pova-
Ïují pomûrnû vysoké zastoupení studentÛ
v AS UK za v˘hodu – jejich energie
a nasazení jsou rozhodnû pfiínosné.
K povinnostem tajemníka AS UK (které
nynûj‰í tajemník D. Feranc vykonává
stejnû jako jeho pfiedchÛdci svûdomitû)
patfií sviÏná aktualizace informací o ãin-
nosti senátu na webové stránce AS UK
(http://senat.cuni.cz). Pfiesto, Ïe není pro-
blém tam najít pfiesné podrobnosti ke
v‰em projednávan˘m záleÏitostem, mÛÏe
b˘t nesnadné získat z webov˘ch stránek
AS UK struãn˘ celkov˘ pfiehled o nedáv-
ném a chystaném dûní na jeho pÛdû.
O naãrtnutí takového shrnutí se pokou‰í
následující fiádky.

Co máme za sebou
DÛleÏitou akcí, která zásadnû ovlivnila
dal‰í fungování AS UK, bylo v˘jezdní spo-
leãné jednání Roz‰ífieného kolegia
rektora, Vûdecké rady a AS UK v listo-
padu 2003 v Nymburce. Tam byly
dojednány základní smûry dal‰ího rozvoje
UK, které se posléze vtûlily do
Dlouhodobého zámûru UK. Odtud
pochází napfi. prohlubující se podpora dok-
torského studia (konkretizovaná kromû
mnoha jiného také zajímav˘m finanãním
pfiíspûvkem ‰koliteli a jeho fakultû 
pfii úspû‰ném absolutoriu doktoranda).

V Nymburce zaãala nab˘vat definitivní
podobu evaluace vûdeckého v˘konu
fakult, která se nyní blíÏí do fini‰e. Veliké
úsilí jsme vûnovali také ubytování a stra-
vování studentÛ. Tato práce vyvrcholila
konsensem ohlednû zpÛsobu nezbytné
optimalizace provozu menz, která právû
probíhá. Ostatnû kofieny prvního ãísla
obnoveného Fora, které drÏíte v rukou,
sahají rovnûÏ kamsi k intenzivnímu brain-
stormingu na zasedání v Nymburce.
Z aktivit, které byly v Nymburce pfiipra-
veny, uÏ byla komplexní zmûna Studijního
a zku‰ebního fiádu UK po povinném
„koleãku“ sbírání pfiipomínek ze strany
dûkanÛ a akademick˘ch senátÛ fakult
a projednání Legislativní komisí pfiijata
plénem AS UK. Hlavním smyslem novely
je umoÏnit rozjezd kreditního systému
studia, kter˘ je klíãov˘ z hlediska moÏ-
nosti uznávání absolvování ãástí studia
v rÛzn˘ch zemích. Mûl by ostatnû usnad-
nit i prostupnost studia mezi na‰imi
vlastními fakultami.
V dobû tisku tohoto ãísla vrcholí proces
pfiípravy a projednávání dal‰ích zásadních
dokumentÛ. Prvním je novela mzdového

pfiedpisu UK. Návrh pfiedpokládá zv˘‰ení
dolních i horních hranic platov˘ch roz-
mezí pro pracovníky UK. To je nezbytné
kromû jiného proto, Ïe prÛmûrné platy na
UK nepatfií k nejlep‰ím mezi ostatními
ãesk˘mi vysok˘mi ‰kolami. Novela ov‰em
pfiinese i dal‰í zmûny. Dosavadních deset
tarifních tfiíd bude pro akademické pra-
covníky zredukováno (v nynûj‰í pracovní
verzi na osm) a jejich pracovní náplÀ bude
pfiesnû (a pomûrnû nároãnû) definována.
Cíl této zmûny by se dal zjednodu‰enû
charakterizovat jako snaha, aby ti 
akademiãtí pracovníci, jejichÏ práce 
dlouhodobû pfiiná‰í univerzitû více pro-
stfiedkÛ, byli lépe honorováni.
Dal‰í záleÏitostí, které se nyní intenzivnû
vûnujeme, je dopad zásadní zmûny pravi-
del ministerstva ‰kolství pro poskytování
dotace na ubytování studentÛ. Je jisté, Ïe
tûchto penûz bude pro UK v˘raznû ménû
neÏ dosud a nelehké rozhodnutí o jejich
rozdûlení leÏí na bedrech AS UK.
Lehce neobvyklé bylo letos i rozhodování
o rozpoãtu UK a jeho rozdûlení na
fakulty. Pravidla, podle kter˘ch se peníze
rozdûlí, uÏ senát pfiijal koncem roku 2004.

AKADEMICK¯ SENÁT UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE (AS UK)
K univerzitní my‰lence od poãátku patfií paradigma obce. Proto jsou univerzity (na rozdíl tfieba od komerãních
firem) fiízeny samosprávn˘m zpÛsobem.Volení zástupci ãlenÛ univerzitní komunity tvofií Akademick˘ senát.
Ten rozhoduje o hlavních pravidlech fungování univerzity (samozfiejmû v rámci daném vysoko‰kolsk˘m zákonem)
a o rozdûlení zdrojÛ mezi fakulty, volí rektora, schvaluje obsazení Vûdecké rady a dohlíÏí na efektivní vyuÏití zdrojÛ.
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To ov‰em je‰tû nebylo známo, Ïe 
ministerstvo ‰kolství zamítne nûkolik
Ïádosti o financování v˘zkumn˘ch
zámûrÛ. Vzhledem k tomu, Ïe Vûdecká
rada UK nadále povaÏuje tyto v˘zkumné
zámûry za dÛleÏité, rozhodl AS UK na
návrh rektora nav˘‰it ãástku vyãlenûnou
na celouniverzitní aktivity tak, aby bylo
moÏné z nûj po patfiiãném zdÛvodnûní
podpofiit pracovi‰tû, kde by chybûjící
peníze na v˘zkumné zámûry znamenaly
pfiíli‰ zásadní problém.
AS UK samozfiejmû rozhoduje o rozpo-
ãtu UK, o rozdûlení financí mezi fakulty
a (v podobû projednávání Zprávy o hos-
podafiení) kaÏdoroãnû dohlíÏí na jejich
vyuÏití. NemÛÏe mu tedy uniknout chro-
nick˘ problém podfinancování ãesk˘ch
vysok˘ch ‰kol vãetnû UK. AS UK proto
vÏdy bedlivû sleduje aktuální dûní okolo
pfiípravy Státního rozpoãtu âR z hlediska
dotací na terciální vzdûlávání a podpofiil
akce, které pfietrvávající potíÏe pfiiblíÏily
vefiejnosti.V minulém roce to byl pfiede-
v‰ím dubnov˘ T̆ den neklidu.

V tomto roce bude AS UK volit rektora
UK. Cel˘ proces zaãne vyhlá‰ením kon-
cem jara nebo zaãátkem léta. Pfies léto
budou moci akademické senáty fakult
a ãlenové AS UK podávat pfiedsednictvu

AS UK návrhy na kandidáty.Ti se na pod-
zim podrobí palbû otázek pléna AS UK
a pak uÏ dojde na vlastní volbu. Pfiejme
senátorÛm ‰Èastnou ruku.

prof.Václav Hampl

34

FORUM âasop i s  Un iverz i ty  Kar lovy  v  Praze

: Akademick˘ senát UK

Co kdyÏ od AS UK nûco chci?
ProtoÏe AS UK ãasto pfiijímá rozhodnutí a dokumenty nemalého v˘znamu pro UK a její stu-
denty a zamûstnance, musí se jeho jednání pomûrnû pfiísnû drÏet domluven˘ch pravidel.
Volební a jednací fiád AS UK je ov‰em pomûrnû suché ãtení, a tak není divu, Ïe v akademické
obci není pfiíli‰ znám. Jak tedy prakticky postupovat v situaci, kdy se chce neãlen AS UK 
angaÏovat v nûjaké záleÏitosti projednávané AS UK?
1. Kontaktujte nûkterého ze „sv˘ch“ senátorÛ (z Va‰í fakulty) a domluvte se, zda by Va‰i 

záleÏitost nevzal za svou.
2.Vût‰ina dÛleÏitûj‰ích záleÏitostí se mnohem podrobnûji projednává v komisích senátu neÏ

na vlastním plénu. Doporuãení komisí mají na plénu velkou váhu. Zasedání komisí sice
nejsou vefiejná, ale pfiedsedové komisí jsou vstfiícní k otevfiené argumentaci a mohou Vá‰
názor zásadním zpÛsobem podpofiit. Pro kontakt na pfiíslu‰nou komisi je moÏno se obrá-
tit na tajemníka nebo sekretariát AS UK.

3. Je moÏno se obrátit i na pfiedsednictvo AS UK.To se ov‰em vût‰inou obrátí na meritornû
pfiíslu‰nou komisi s Ïádostí o doporuãení, takÏe je vût‰inou lep‰í se obrátit pfiímo na komisi.

4. Zásadnûj‰í vnitfiní pfiedpisy a jejich zmûny projednávají také fakultní senáty. Tam mÛÏe 
b˘t Vá‰ hlas dobfie sly‰et.

5. Zasedání pléna AS UK jsou vefiejná a je zde moÏno poÏádat o slovo. MoÏnost prosadit
nûco dÛleÏitûj‰ího bez pfiedchozího projednání v komisích je ov‰em malá.
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Katolická teologická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze slibnû rozvíjí svoji ãin-
nost. Po nûkolika letech urãité izolace od
okolního akademického svûta a odmítání
akceptovat poÏadavky, které klade na
vûdecké bádání moderní spoleãnost,
zaãíná plnû rozvíjet akademick˘ Ïivot
a vyuÏívat moÏnosti evropské spolupráce.
Jedním z nov˘ch projektÛ fakulty je vytvo-
fiení mezinárodního teologického
prostoru: Katolické teologické fakulty
v Erfurtu, Poznani a Praze uzavfiely
dohodu o spolupráci, která jiÏ nyní (po
více neÏ jednom roce existence) zahrnuje
projekty krátkodob˘ch v˘mûn profesorÛ
i studentÛ, vzájemné uznávání zkou‰ek,
vûdecké konzultace na úrovni vyuãujících
a chystají se i spoleãnû vedené semináfie.
Situace v‰ech tfií fakult je v mnoh˘ch
ohledech podobná: jsou pomûrnû malé
(cca kolem 500 studentÛ), jsou souãástí
velk˘ch vefiejnoprávních univerzit a mají
velmi podobné studijní programy teolo-
gie. Existují v‰ak i v˘znamné rozdílnosti,
které vytváfiejí zvlá‰tní vûdeck˘ prostor.
PraÏská i erfurtská fakulta se nacházejí ve
spoleãnosti, která nemÛÏe b˘t oznaãena
jako kfiesÈanská. Jsou tedy obû mnohem
více konfrontovány s otázkou, jak˘ je
jejich specifick˘ pfiínos pro vûdecké
bádání v dané zemi a jak mÛÏe vést
v dne‰ní pluralitní spoleãnosti katolická
teologie dialog s ostatními vûdeck˘mi
obory a náboÏensk˘mi smûry.
Oproti tomu âesko s Polskem sice spo-
juje pfiíbuzn˘ slovansk˘ jazyk, ale Praha
a PoznaÀ jsou dvû mûsta, která proÏívají
zcela odli‰n˘ teologick˘ kontext.V Praze
existuje veliká koncentrace teologického
bádání, ale ve srovnání s Poznaní

a poãtem polsk˘ch profesorÛ, docentÛ
i volnû pÛsobících odborníkÛ v oblasti
teologie je situace v Praze i cel˘ch
âechách témûfi Ïalostivá.Veliké moÏnosti
uplatnûní absolventÛ teologick˘ch oborÛ
v Polsku urãují i rozdíln˘ zájem o studium
teologie mezi studenty.
Co pak spojuje Erfurt s Poznaní? Je to
pfiedev‰ím veliká prestiÏ, kterou mají
tamní teologické fakulty nejen v rámci
univerzity mezi ostatními fakultami, ale
i ve spoleãnosti. Univerzita Karlova (od
samotného poãátku i s teologickou fakul-
tou) je sice z tûchto tfií univerzit nejstar‰í,
ale co do v˘sledkÛ bádání moderní teolo-
gie má je‰tû mnoho co dohánût.
Pro Erfurt jsou praÏská i poznaÀská
fakulta nejbliÏ‰í teologickou fakultou (pro
Prahu to neplatí, protoÏe na UK jsou teo-
logické fakulty celkem tfii!). Vzniká tedy
nov˘ teologick˘ trojúhelník.

Od prvního pracovního setkání bylo
jasnû stanoveno, Ïe nikdo nechce otevfiít
„papírovou“ spolupráci, kdy se delegace
jedné fakulty úãastní oslav na fakultû
druhé – na to není ãas ani chuÈ, ale jde
pfiedev‰ím o spoleãnou vûdeckou práci,
která mÛÏe b˘t pfiínosem pro v‰echny
zapojené.
Jedná se tedy o spolupráci, která klade
v první fiadû vysoké poÏadavky na odvahu
formulovat teologické hypotézy a závûry
v takové podobû, aby mohly b˘t prací
ostatních dvou fakult, a tak postoupit
o krok dále na cestû vûdy. Tato spolu-
práce obohacuje nejen vlastní vûdeck˘
v˘zkum, ale i v˘uku, coÏ je ostatnû na 
univerzitû vÏdy propojeno. Na úrovni
pedagogÛ a doktorandÛ jiÏ spolupráce
probíhá, nyní se pfiipravuje i na úrovni stu-
dentÛ a studentek magisterského
a bakaláfiského studia.

Následující rubrika je mozaikou projektÛ a zajímavostí, které vznikly ãi vznikají na jednotliv˘ch fakultách UK 
ve spolupráci s EU. Na‰ím cílem bylo, aby tato rubrika byla co nejpestfiej‰í, a proto jsme vítali pfiedev‰ím 
zajímavosti ãi informace specifické pro jednotlivé fakulty. ·lo nám o pfiíspûvky, které budou originální 
a unikátní a které budou netradiãním zpÛsobem popisovat, co je na té které fakultû evropského.
Fakulty jsou fiazeny podle Statutu UK.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Dr.Vojtûch Eliá‰, prodûkan pro studium na KTF UK
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V pravideln˘ch dvoulet˘ch intervalech od
roku 1993 pofiádá Evangelická teologická
fakulta s Husitskou teologickou fakultou
a Univerzitou v Heidelbergu spoleãné
semináfie. Jsou konstruovány tak, Ïe 
na kaÏdé fakultû je vypsán vÏdy jeden
semináfi na spoleãnû dohodnuté téma.
Skupiny studentÛ na obou fakultách 
praÏsk˘ch a na fakultû heidelberské pra-
cují na tomto tématu nebo jeho ãásti
samostatnû. V závûru semestru se konají
dvû spoleãná setkání – jedno v Praze,
jedno v Heidelbergu – kde se v˘sledky
práce, doplnûny, uceleny vût‰inou pfiispû-
ním uãitelÛ v‰ech tfií fakult, srovnávají.
Tento zpÛsob intenzivní spolupráce si zís-
kává stále vût‰í oblibu na obou
univerzitách. Dal‰í typy pfiímé spolupráce
s univerzitami v zemích EU zahrnují
v˘mûnu studentÛ a uãitelÛ v rámci pro-
gramu Socrates-Erasmus i mimo tento
rámec na základû dvoustrann˘ch smluv
fakulty, úãast na badatelsk˘ch konferen-
cích v zahraniãí a pofiádání mezinárodních
konferencí na ETF (napfi. kaÏdoroãní

Colloquium biblicum aj.) a ãlenství
v mezinárodních odborn˘ch spoleãnos-
tech (napfi. Studiorum Novi Testamenti

Societas, Wissenschaftliche Gesellschaft
für Theologie, Societas Oecumenica
a ãetné dal‰í).

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
prof.ThDr. Pavel Filipi, dûkan ETF UK
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Postavení Husitské teologické fakulty –
stejnû jako ostatních teologick˘ch fakult –
je na univerzitû ponûkud specifické.Velmi
pfiíjemn˘m zji‰tûním bylo po r. 1989, Ïe aÏ
na drobnosti je stav bádání ve srovnání
s ostatní Evropou „up to date“. Fakulta
v‰ak prodûlala obrovsk˘ rozvoj, pokud se
jedná o její strukturu. Z konfesní ‰koly se
stala otevfien˘m ekumenick˘m uãili‰tûm,
kde je moÏno studovat jako speciální obor
judaistiku a také pravoslavnou a staroka-
tolickou teologii. ·kola není vázána
konkrétnû na Ïádnou církev, i kdyÏ
pÛvodnû vy‰la z konfesní fakulty Církve
ãeskoslovenské husitské. Její poslání je
v ãeské spoleãnosti daleko ‰ir‰í. Dal‰ím
specifikem ‰koly je, Ïe je zde moÏno stu-
dovat v rámci teologické specializace
i rÛzné svûtské pfiedmûty, vãetnû pedago-
giky, psychologie a religionistiky.
V podstatû normálním jevem je, Ïe ãasto
pfiijíÏdûjí uãitelé ze zahraniãí ke krátkodo-
b˘m i dlouhodob˘m pfiedná‰kov˘m
pobytÛm. Pfii fakultû pÛsobí Centrum 
pro náboÏensk˘ a kulturní dialog, které

pofiádá konference a vydává dnes jiÏ velmi
známou publikaãní fiadu Pontes Pragenses.
Nûkolik titulÛ vy‰lo v rámci této fiady
nûmecky, pfiíp. anglicky.Centrum shromáÏ-
dilo v˘znamné svûtové odborníky, ktefií se
zapojovali a zapojují do v˘chovy dokto-
randÛ.
Styky s partnersk˘mi fakultami v rámci EU
nejsou tedy nûãím zcela nov˘m, ale zna-
menají prohloubení odborn˘ch kontaktÛ,

které trvají jiÏ mnohdy desítky let. Je zcela
normální, Ïe uãitelé fakulty pfiedná‰ejí na
zahraniãních univerzitách – buì v bloko-
v˘ch akcích, nebo krátkodobû. Velk˘m
pfiínosem pro fakultu je, Ïe ve vût‰í mífie
dochází k v˘jezdÛm studentÛ do zahraniãí.
Ideálním stavem je, aby kaÏd˘ frekventant
doktorandského studia pob˘val urãitou
dobu v zahraniãí. I u magistersk˘ch oborÛ
jsou bohatû vyuÏívány tyto moÏnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Doc.ThDr. Jan Blahoslav Lá‰ek, prodûkan pro zahraniãní záleÏitosti HTF UK
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Vstupu âeské republiky do Evropské unie
vûnovala Právnická fakulta UK znaãnou
pozornost jiÏ v preakcesním období jak
v ãinnosti pedagogické, tak v práci
vûdecké. JiÏ poãátkem devadesát˘ch let
byla zaloÏena katedra evropského práva
pod vedením prof. JUDr. Lubo‰e Tichého,
CSc., která zaji‰Èuje dvousemestrální
v˘uku základního kurzu a fiadu v˘bûro-
v˘ch disciplin. Pfiedností je i to, Ïe jiÏ
v roce 1999 byla vydána nakladatelstvím
C. H. Becker rozsáhlá uãebnice Evropské
právo zpracovaná ‰ir‰ím autorsk˘m
kolektivem, 2. vydání pak v roce 2003.
Uãebnice neobsahuje pouze historii
vzniku a popis institucí, ale zab˘vá se
i hmotn˘m právem EU a pfiidruÏením
âeské republiky k ES.
I ostatní katedry, zejména platného práva,
vûnovaly pozornost právu komunitár-
nímu, jak to vyÏaduje napfi. postavení
mezinárodních obchodních organizací,
obãanskoprávních institutÛ, postavení
pracovníkÛ v rámci evropského trhu, har-
monizace finanãních, bankovních,
poji‰Èovacích pfiedpisÛ, harmonizace
státní správy apod., pokud se zmiÀujeme
alespoÀ o nejzávaÏnûj‰ích problémech.
Otázka harmonizace práva národního
s právem evropsk˘m není zdaleka jen
problémem technick˘m, ale závaÏn˘m
problémem politick˘m, ekonomick˘m,
spoleãensk˘m.Vezmûme jen rozsáhlé dis-
kuse, které se vedou k pfiijetí Evropské
ústavy, diskuse, které na jedné stranû pod-
porují pouze ekonomickou integraci pfii
zachování národních politick˘ch suvere-
nit, ãi na stranû druhé tendence smûfiující
k integraci politické, právní, k jistému
federativnímu pojetí Evropy. V rámci
vûdeckého v˘zkumu je proto nezbytné
studovat mezinárodní zku‰enosti, zku‰e-
nosti zemí, které jiÏ pro‰ly dlouh˘m
integraãním procesem, které kriticky
hodnotí souãasnost, ale zároveÀ naznaãují
smûr dal‰ího v˘voje.

Z aktivit posledního období pfiipomínáme
▼ Podzimní nûmecko-ãesk˘ právnick˘
festival Pasov-Praha v záfií 2003 vûnoval
znaãnou pozornost pfiípravû vstupu âR
do Evropské unie, zejména na úseku inte-
grace právních pfiedpisÛ, v˘kladu o návrhu
Evropské ústavy, o Chartû základních práv
EU, o fungování Evropské banky
a o Evropském soudním dvoru.
▼ Aktuálním vûdeck˘m tématem je
právní ochrana Ïivotního prostfiedí
v evropském kontextu, jemuÏ byl vûnován
spoleãn˘ ãesko-nûmeck˘ semináfi na UNI
Hamburg v roce 2003 a pravidelná roãní
sympozia âesko-Slovensko-Nûmecko,
zasedající stfiídavû v úãastnick˘ch státech.
▼ Zku‰enostem Velké Británie z ãlenství
v EU byl vûnován spoleãn˘ uãitelsk˘ semi-
náfi v Cardiffu ve dnech 6. - 9.5.2004.
▼ Mezinárodní sympozium na PF v záfií
2004 na téma „Smlouva o Evropské ústavû,
perspektivy po mezivládní konferenci“.
Jedním z nesporn˘ch úspûchÛ, pfiispívají-
cím k „evropskému“ vzdûlávání studentÛ
je program Socrates/Erasmus. V rámci

tohoto programu vyjelo na 55 univerzit:
2001/2002 76 studentÛ
2002/2003 102 studentÛ
2003/2004 105 studentÛ
2004/2005 110 studentÛ

Na‰i studenti studují evropské právo,mezi-
národní právo, obchodní právo, finanãní
právo apod. Zdokonalují své jazykové zna-
losti a získávají neocenitelné ‰ir‰í
spoleãenské zku‰enosti. Jde o skuteãnû
kvalitní „investice do lidského kapitálu“.
Na druhé stranû stála PF pfied problémem,
jak vzdûlávat studenty pfiicházející ze zemí
EU. V ãeském jazyce se studenti mohou
vzdûlávat v˘jimeãnû. Proto jsme jiÏ v roce
1998 získali akreditaci magisterského stu-
dijního programu v anglickém jazyce
a zájemcÛm nabízíme dvousemestrální
kurz „The Czech Legal System in
European Context“, kterého se zúãastnilo:
2001/2002 32 studentÛ
2002/2003 42 studentÛ
2003/2004 47 studentÛ
2004/2005 58 studentÛ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
PRÁVNICKÁ FAKULTA
prof. JUDr.Antonín Kerner, DrSc., vedoucí Oddûlení pro zahraniãní styky PF UK
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Pro na‰e uãitele jde o nároãn˘ pedago-
gick˘ úkol vãetnû pfiípravy uãebních
pomÛcek. Jde v‰ak o velmi perspektivní
akci, která v budoucnu mÛÏe b˘t vyuÏita
pfii pfiípravû programu Erasmus MUN-
DUS, resp. pfii pfiípravû souvislého
magisterského studia v anglickém jazyce.
Snad jen pro úplnost nutno dodat, Ïe na
„europeizaci práva“ jsou zamûfieny i voli-
telné pfiedmûty, které kaÏdoroãnû
pofiádáme za úãasti zahraniãních profe-
sorÛ:
Úvod do nûmeckého práva 
(s UNI Hamburg)
Úvod do anglického práva 
(s UNI Cardiff)
Úvod do francouzského práva 
(s UNI Paris II.)

Nelze fiíci, Ïe jsme jiÏ dosáhli koneãného
stavu, Ïe nejde o trval˘ úkol vyÏadující
dokonalou jazykovou vybavenost, trvalé
studium v‰ech nároãn˘ch dokumentÛ EU,
prÛnik do v‰ech vyuãovan˘ch disciplin na
na‰í fakultû.

Na Právnické fakultû UK v Praze studuje
v fiádném magisterském a doktorském
studijním programu celkem 426 studentÛ
z Evropské unie:
420 studentÛ ze Slovenské republiky
3 studenti z Polska
2 studenti z Rakouska
1 student z Francie

Vztah Právnické fakulty k EU
z pohledu katedry evropského práva 
prof. JUDr. Lubo‰ Tich ,̆ CSc.,
vedoucí katedry evropského práva
Katedra evropského práva má velmi v‰e-
strann˘ vztah k Evropské Unii, zejména
k akademick˘m institucím na jejím území.
Tento vztah lze popsat následovnû:
1) Akce organizované katedrou
evropského práva:
a) Zpravidla kaÏd˘ch ãtrnáct dnÛ se koná
diskusní fórum vÏdy s tematikou evrop-
ského práva a práva v evropském kontextu.
b) Uãitelé katedry evropského práva jsou
zapojeni do v˘uky „âesk˘ právní systém
v evropském kontextu“, kde se soustfie-
ìují na otázky evropského práva.
c) Katedra organizuje studentské semi-
náfie s evropskou tematikou. (Semináfi
s Univerzitou Regensburg, leden 2005).
d) Katedra organizuje mezinárodní semi-
náfie s evropskou tematikou. Tyto akce
s Univerzitou Tübingen a Mnichovem se
staly tradicí,5.a 6. listopadu 2004 se v Praze
konal jiÏ 3. roãník tohoto semináfie,
v tomto roce se bude konat v Praze jiÏ 
5. roãník semináfie s Univerzitou Mnichov.
Katedra dále organizuje pfiedná‰ky
a semináfie s pfiedními evropsk˘mi práv-
ními vûdci, napfi. 15. 10. 2004 se konal

mezinárodní semináfi s profesorem
Franzem Bydlinsk˘m z Vídnû. V ãervnu
2005 se uskuteãní semináfi s prestiÏním
institutem Maxe-Plancka z Hamburku
v Praze. Plánuje se úãast uãitelÛ katedry
evropského práva na Letní ‰kole evrop-
sk˘ch studií v Terstu. V prosinci 2004 se
konal pro soudce Ústavního soudu
a Nejvy‰‰ího soudu semináfi za 
úãasti soudcÛ Evropského soudního
dvora, rakouského Ústavního soudu
a Nejvy‰‰ího soudu a právních teoretikÛ
o evropském soudnictví.
2) âlenství v evropsk˘ch právních
organizacích:
Uãitelé katedry evropského práva jsou
ãleny mnoh˘ch evropsk˘ch právnick˘ch
organizací, jako jsou ASCOLA (Evropská
asociace akademikÛ pro soukromé
právo), SECOLA (Evropské sdruÏení pro
smluvní právo), ECTIL (Evropská skupina
pro deliktní a poji‰Èovací právo), Study
Group for European Civil Code (Studijní
skupina pro evropsk˘ obãansk˘ zákoník)
a Skupina pro evropské ústavní právo.
3) Úãast na mezinárodních 
konferencích:
Uãitelé katedry evropského práva jsou
zváni k pfiedná‰kám na evropská témata
na rÛzné konference.
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Mezinárodní spolupráce v celoevropském
kontextu na 1. lékafiské fakultû vÏdy exi-
stovala a byla jí vûnována pozornost. Je
dost ãast˘m jevem, Ïe pod pojem evrop-
ská integrace b˘vají zahrnovány pouhé
náv‰tûvy jednotliv˘ch zahraniãních kon-
gresÛ, pracovi‰È a fakult i náv‰tûvy
zahraniãních uãitelÛ ãi studentÛ u nás.To
je jistû ponûkud zjednodu‰ené chápání.
Na na‰í fakultû do‰lo v posledních nûko-
lika letech ke zkvalitnûní zahraniãní
spolupráce. Zmûnil se pfiedev‰ím její zpÛ-
sob, roz‰ífiila a zkvalitnila se ‰ir‰í
komunikace a to nad rámec bilaterálních
vztahÛ.
Pfii spolupráci ãesk˘ch pracovi‰È panuje
spí‰e vztah konkurenãní nebo formální.
¤e‰í-li se grant, narychlo se faxují návrhy
a na poslední chvíli se Ïádá o podklady
k závûreãné zprávû, která je pak pouh˘m
souãtem v˘sledkÛ nûkolika pracovi‰È.
Koordinace ãinností je urãitû u nás ménû
kvalitní a ménû otevfiená.
Spolupráce evropská se naopak jeví jako
otevfiená, na první pohled málo úãelná, ale
ve své podstatû prorozvojová a v˘slednû
také potom efektivnûj‰í. Na první pohled
je zfiejmé, Ïe pfii evropské spolupráci se
hodnû cestuje, hodnû ãasu a finanãních
prostfiedkÛ se vynakládá na rÛzná jednání.
KaÏdému âechovi je naopak líto, Ïe se
tyto prostfiedky nedají do vûdy ãi pedago-
giky investovat pfiímo. Po tfiech sv˘ch

zku‰enostech musím fiíci, Ïe pravdu mají
spí‰e Evropané.

Zku‰enost první 
– program Erasmus/Socrates
Pfied cca ‰esti lety nevyjíÏdûl z na‰í fakulty
témûfi Ïádn˘ student. Pfied pûti lety jsme
obvolali v‰echny pfiátele, ãasto obe‰li
dûkany a narychlo podepsali v˘mûnu asi 20
studentÛ.Od dal‰ího roku jsme vyjíÏdûli na
pravidelná setkání koordinátorÛ v˘mûn
v rámci programu Erasmus/Socrates.
V˘sledkem bylo prodiskutování pedagogic-
k˘ch problémÛ fakult, porovnání sylabÛ,
ztráta ãasu na cestách a diskusích, ale
dobr ,̆ pedagogiku integrující v˘sledek jak
pro nás tak pro studenty. Bûhem dvouho-
dinové burzy jsme podepsali vÏdy desítky
dohod o stovce v˘mûn.

Zku‰enost druhá – Biotechnologie
Pfied tfiemi lety zaãala 1. lékafiská fakulta
vyuãovat spolu s deseti dal‰ími univerzi-
tami spoleãn˘ evropsk˘ studijní program
Biotechnologie. Pfies v‰echny problémy
s akreditací na‰í akreditaãní komise a dis-
kusí, zda na‰e univerzita mÛÏe s deseti
dal‰ími univerzitami vydat spoleãn˘
diplom (a malou ostudou, Ïe zatím
nemÛÏe), je znovu integrující poznat sku-
pinu studentÛ vyuãovan˘ch v italské
Perugii vãetnû na‰ich ãesk˘ch, u kter˘ch
se stfiídají pedagogové z deseti evropsk˘ch

univerzit. Je to krásn˘ zpÛsob, jak srovná-
vat a zku‰enostmi uãitele i Ïáka
zpûtnovazebnû mnohonásobnû vylep‰ovat
ãesk ,̆ ãasto izolovan˘ a konzervativní
pedagogick˘ proces.

Zku‰enost tfietí 
– 6. rámcov˘ program 
Na‰e fakulta získala zatím z 6. rámcového
programu pût projektÛ z oblasti inten-
zivní péãe, onkologie, hematologie
a dûdiãn˘ch onemocnûní. Ná‰ projekt
CLINICIP koordinovan˘ z rakouského
Grazu spojil ãtyfii prÛmyslové firmy, ãtyfii
v˘zkumné ústavy a ãtyfii klinická praco-
vi‰tû. Cílem je konstrukce ãidel
a zpûtnovazebnû fungujících zafiízení pro
dávkování lékÛ v intenzivní péãi. Zrodil se
takto. Pfied dvûma lety jsem s kolegou
vyrazil na první poradu, cel˘ den se disku-
tovalo o moÏném návrhu, v‰ichni si sami
zaplatili stravu a ubytování, ztratili ãas, ale
pak projekt vy‰el, získalo se hodnû pro-
stfiedkÛ. Za první rok se nejménû
ãtyfiikrát setkalo asi 40 fie‰itelÛ nûkde
v Evropû. Diskutovalo se, jedlo a pláno-
valo. Zprvu jsme si z pozice ãesk˘ch
fie‰itelÛ grantÛ kladli otázku, proã se tak
utrácejí peníze? U nás bychom v‰echno
utratili na mzdy a materiál. Po roce jsou
v˘sledky fiádovû dále neÏ u prÛmûrného
ãeského grantu. Je to zcela jistû dáno
komunikací, sblíÏením t˘mÛ a vzájemn˘m
získáváním zku‰eností z mnoha zemí.
Musím fiíci, Ïe jsem rád,Ïe jsem mohl b˘t ve
funkci dûkana na‰í fakulty právû v období
vstupu na‰í republiky do EU.V˘‰e uvedené
i dal‰í zku‰enosti mû vedou k pfiesvûdãení,
Ïe vytváfiení ãehokoli v oblasti pedagogiky
i vûdy v ãeské izolaci je ‰patné, Ïe máme
ãím Evropu obohatit a Ïe vstup do Evropy
je moÏná mnohonásobnû dÛleÏitûj‰í z hle-
diska instituce, jakou je Univerzita Karlova
v Praze neÏ z hlediska ãeské prÛmyslové
firmy, která si vstupem do EU jen roz‰ífiila
odbyti‰tû v˘robkÛ.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
1. LÉKA¤SKÁ FAKULTA UK
prof. MUDr. ·tûpán Svaãina, DrSc., MBA, dûkan 1. LF UK
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2. lékafiská fakulta specificky pfii v˘uce stu-
dentÛ a pfii reorganizování svého 
curikula spolupracuje s lond˘nsk˘mi lékafi-
sk˘mi fakultami. Spolupráce s Guy’s Kings
St Thomas’ School of Medicine v Lond˘nû
zapoãala zaãátkem devadesát˘ch let
pÛvodnû s United Medical and Dental
Schools at Guy’s and St Thomas’ Hospitals
a byla v roce 1994 formalizována získáním
spoleãného Structural Joint European
Project v rámci programu Tempus The
development and assessment of a new 

primary care oriented medical curriculum
(S_JEP-07677-94). V rámci tohoto 
programu bylo upraveno curriculum 
2. lékafiské fakulty. Pozornost byla vûnována
zejména v˘uce praktického lékafiství.
Zapoãaly pravidelné v˘mûny studentÛ i uãi-
telÛ obou fakult.Ty pokraãují i po roz‰ífiení
lond˘nské partnerské organizace na GKT
School of Medicine.V souãasné dobû absol-
vuje roãnû povinnû v˘bûrové tfii tfiít˘denní
kurzy pfieváÏnû z gynekologie a porodnictví
a pediatrie 10 -12 studentÛ GKT na 2. LF

UK a ‰est studentÛ na‰í fakulty projde ‰esti-
t˘denními stáÏemi podle vlastního v˘bûru
na GKT. Obû ‰koly financují ubytování 
studentÛ z partnerské fakulty.
Ve vûdecké práci mají jednotlivá pracovi‰tû
fakulty celou fiadu kontaktÛ s v˘zkumn˘mi
skupinami v zemích EU tak, jak vypl˘vá 
ze základních úkolÛ kaÏdého vyso-
ko‰kolského pracovi‰tû. Formalizovaná
spolupráce je v souãasné dobû v následují-
cích vûdeck˘ch projektech EU:
Obzvlá‰tû cenná je spolupráce v rámci
projektu Marie Curie, která umoÏÀuje
Ïivou v˘mûnu postgraduálních studentÛ.
Dal‰ím uspokojiv˘m rysem je skuteãnost,
Ïe orientace projektÛ je vût‰inou zamû-
fiena na v˘vojové aspekty v klinické
medicínû. Tyto zÛstávají hlavním specific-
k˘m rysem vûdecké práce na druhé
lékafiské fakultû.V minulém roce byly pra-
covníky fakulty dva projekty EU úspû‰nû
uzavfieny (Dr.Hromadníková, EUROBANK
a prof. Macek, CF Network + NAS).

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
2. LÉKA¤SKÁ FAKULTA UK
prof. MUDr. Josef Kouteck ,̆ DrSc., dûkan 2. LF UK 

¤e‰itel za 2.LF UK Název grantu âíslo smlouvy grantu
MUDr. Jifií Du‰ek ESCAPE TRIAL QLG1-CT-2002-00908
MUDr. Emílie Mike‰ová Leonardo da Vinci CZ/04/A/PL/134164
RNDr. Ilona Hromadníková SAFE network LSHB-CT-2004-503243
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Marie Curie HPMT-CT-2000-00187
Doc. MUDr. Milan Macek, jr. DrSc. CHIP CHIP QLK3-CT-2001-01892
Doc. MUDr. Milan Macek, jr. DrSc. CRMGEN Project G6RD-CT-2001-00581
RNDr. Ilona Hromadníková TRANSEUROPE QLK3-CT-2002-01936
prof. MUDr. Jifiina BartÛÀková, DrSc. ALLOSTEM LSHB-CT-2004-503319
Doc. MUDr.Anna ·edivá, CSc. EURO-PID-NAS QLRT-2001-02742
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Evropská spolupráce se stala v devadesá-
t˘ch letech bûÏn˘m jevem na ãesk˘ch
univerzitách. Po prvních kontaktech na
poãátku devadesát˘ch let se rozebûhla
v nûkolika úrovních. V˘mûna studentÛ
lékafiství a pozdûji i studentÛ bakaláfi-
sk˘ch studijních programÛ se stala
naprosto bûÏnou. Skoro ãtvrtina na‰ich
studentÛ vyjíÏdí na jeden ãi dva semestry
do Portugalska, Rakouska, Nûmecka, Itálie
ãi Francie. Semestrální ãi roãní studium
medicíny v nûmãinû, francouz‰tinû ãi ital-
‰tinû v Tübingen, Berlínû, Udine ãi
Toulouse se stalo samozfiejmostí, je v‰ak
zajímavé, Ïe jiÏ nûkolik studentÛ zvládlo
studovat dva semestry a nakonec sloÏit
zkou‰ku portugalsky na Univerzitû
v Coimbfie. Není bez zajímavosti, Ïe po
návratu ze zahraniãního studijního pobytu
vût‰ina studentÛ oceÀuje na‰i v˘uku jako
kvalitní a sebe jako plnû schopné konku-
rence.
V roce 1991 zavedla 3. lékafiská fakulta
UK jako první v celé republice studium
medicíny v anglickém jazyce. Od té doby
studují na fakultû studenti z ¤ecka,
Norska, Nûmecka, ·védska,Velké Británie,
Bulharska, Polska, Spojen˘ch státÛ.
Kanady, Izraele, Mauritiu a dal‰ích zemí.
Pfiiná‰ejí na fakultu duch mezinárodního
spoleãenství – my je vyuãujeme medicínu,
oni nás uãí, jak silnû kulturnû jsou podmí-
nûné nûkteré postoje k situacím, které se
v lékafiství i v Ïivotû vyskytují.
Obãas u nás mediky vyuãují zahraniãní
profesofii. ProtoÏe vût‰ina na‰ich medikÛ
jiÏ komunikuje anglicky na velmi dobré
úrovni, je to vítan˘ pfiínos pro v˘uku na
fakultû. V poslední dobû tak studenty 
vyuãovali diabetologové prof.Alan Moses
z Harvardu, prof. Robert Tattersall
z Nottinghamu ãi psychiatr prof. Norman
Sartorius z Îenevy.
Pro postgraduální studium je zahraniãní
pobyt studenta skoro podmínkou. Na‰i
studenti doktorského studijního pro-

gramu tak strávili urãit˘ ãas jejich studia
napfiíklad v Toulouse, PafiíÏi, Vídni,
Mnichovû, Rotterdamu, Nottinghamu,
nemluvû o mûstech mimoevropsk˘ch,
napfiíklad Denveru ãi Albany.
Vûdecká spolupráce pfiedstavuje kapitolu
samu o sobû. Zfietelnou ambicí naprosté
vût‰iny profesorÛ a docentÛ je mít vlastní
mezinárodní spolupráci, nebo alespoÀ
b˘t vzat do spolupráce nûkterého ze
základních programÛ fakulty. Za zmínku
stojí spolupráce v neurovûdním, metabo-
lickém ãi kardiologickém segmentu
fakulty. Z mnoha tûch, se kter˘mi spolu-
pracujeme, patfií mezi nejv˘znamnûj‰í
evropské univerzity v Toulouse,
Rotterdamu, Nottinghamu, Karolinska
institutet ve Stockholmu, pafiíÏská
Sorbonna ãi dánsk˘ Aarhus. Z mnoha dal-
‰ích institucí je nutné jmenovat rÛzné
ãásti evropsk˘ch a svûtov˘ch úfiadoven
Svûtové zdravotnické organizace v Kodani
a Îenevû.V˘znamné je, Ïe fakulta získala
jako jedna z mála ãesk˘ch lékafisk˘ch
fakult projekt jiÏ v 5. rámcovém projektu
Evropské unie – projekt NUGENOB.
Podobnû je pro fakultu v˘znamné, Ïe na ní
byla zfiízena âesko–francouzská labora-
tofi INSERM pro studium obezity.
INSERM, hlavní francouzská instituce pro
organizaci lékafiského v˘zkumu, má své
mimofrancouzské laboratofie ve v‰ech
oborech jen ve dvou dal‰ích evropsk˘ch
státech – v Nûmecku a Velké Británii.
Na‰e laboratofi je tak tfietí evropskou
laboratofií INSERM mimo francouzské
území. Psychiatrické centrum v Praze
s na‰í Psychiatrickou klinikou je spolupra-
cujícím centrem Svûtové evropské
organizace s kontakty jak na evropskou
úfiadovnu, tak na její Ïenevskou centrálu.
Mezinárodní spolupráce je pro fakultu
moÏností roz‰ifiovat její vûdeck˘ poten-
ciál – to má dÛsledky také v poãtu
publikací a dal‰ích vûdeck˘ch v˘stupÛ.
Bezprostfiední vûdecká spolupráce je

je‰tû roz‰ífiena k spolupráci, která smû-
fiuje k ‰ir‰ím otázkám medicínsk˘m
i spoleãensk˘m.V této oblasti je potfieba
jmenovat zejména Heinrich Heine
Universität v Düsseldorfu, se kterou
pofiádáme kaÏd˘ rok a pÛl setkáni k ‰ir‰ím
otázkám vûdy a spoleãnosti. Ze strany
Univerzity Karlovy se pak tûchto setkání
v Praze a Düsseldorfu úãastní je‰tû kole-
gové z Fakulty sociálních vûd, z Fakulty
humanitních studií, Právnické fakulty
a ostatních lékafisk˘ch fakult. Pfií‰tí téma
této konference, konané v kvûtnu 2005
v Praze, budou medicínské, sociální, biolo-
gické, kulturní a historické aspekty stáfií.
Podobnû s jinou univerzitou, prestiÏní
‰v˘carskou ETH, spolupofiádáme je‰tû
s CTS a Akademií vûd tradiãní lednová
setkání ve Vila Lanna, naposledy v polo-
vinû tohoto ledna na téma Spoleãné
statky: pfiíklad kulturního dûdictví a pfií-
klad geonomu.
O evropské meziuniverzitní spolupráci
existuje spousta dal‰ích konkrétních dat,
jako jsou poãty vyjíÏdûjících a pfiijíÏdûjí-
cích studentÛ, poãty akademick˘ch
pracovníkÛ, hostujících profesorÛ
a podobnû. O smyslu spolupráce akade-
mick˘ch institucí v Evropû mÛÏeme mít
také fiadu u‰lechtil˘ch my‰lenek, napsat
mnoho vzletn˘ch souvûtí. Snad jen jedno
zamy‰lení nakonec: zatím mám dojem, Ïe
spolupráce vytváfií lep‰í podmínky ães-
k˘m studentÛm, docentÛm i profesorÛm
na evropsk˘ch univerzitách, neÏ mají
zahraniãní kolegové u nás. Myslím, Ïe
teprve za pár let, aÏ dojde k návalu
nûmeck˘ch, portugalsk˘ch ãi britsk˘ch
studentÛ i profesorÛ na na‰i univerzitu, aÏ
poãet tûch, ktefií budou chtít u nás studo-
vat, uãit ãi bádat pfiev˘‰í poãet tûch, ktefií
budou vyjíÏdût na jiné evropské univer-
zity, budeme moci b˘t spokojeni. Budeme
pak moÏná víc dávat a míÀ pfiijímat.
Budeme tak snad splácet kus dluhu, kter˘
také od poãátku devadesát˘ch let máme.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
3. LÉKA¤SKÁ FAKULTA  
prof. MUDr. Michal Andûl, CSc., prodûkan pro vûdu a v˘zkum 3. LF UK
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Zmûny politick˘ch a ekonomick˘ch
pomûrÛ v Evropû na poãátku 90. let pfiine-
sly fiadu pozitivních prvkÛ na na‰e ‰koly
a rovnûÏ i na Lékafiskou fakultu v Plzni.
Mezi prvními kroky ze strany fakulty byla
podpora (i finanãní) v˘jezdÛ pracovníkÛ na
zahraniãní vûdecké konference a sjezdy,
aby získali osobní kontakty a pozdûji
i moÏnosti vûdecké spolupráce s v˘znam-
n˘mi evropsk˘mi pracovi‰ti. Po vzniku
grantov˘ch agentur jim zahraniãní zku‰e-
nosti pomáhaly pfii vypracování
grantov˘ch projektÛ. Dvûma pracovi‰tím
se podafiilo zapojit do evropského pro-
gramu COST a to v Akci B10 – Brain
Damage Repair (Ústav patofyziologie)
a B14 – Hyperbaric Oxygenotherapy
(Ústav biofyziky), coÏ umoÏnilo fiadu stu-
dijních pobytÛ napfi. v Itálii, Norsku,
·panûlsku a Velké Británii a pfiineslo velmi
kvalitní publikace se zahraniãními 
spolupracovníky. Ústav farmakologie
a toxikologie získal dlouhodob˘ zahraniãní
grant (Cancer Registry of Norway).Velmi
v˘znamné spolupráce má i fiada na‰ich kli-
nick˘ch pracovi‰È napfi. ve Velké Británii,
Spolkové republice Nûmecko, Rakousku,
Itálii, ·védsku, Norsku, Finsku a dal‰ích
zemích Evropy. Je tím opût zaji‰tûna moÏ-
nost badatelsk˘ch i ‰kolících pobytÛ jak
studentÛ doktorského studijního pro-
gramu, tak akademick˘ch pracovníkÛ.
Dal‰ím pfiízniv˘m krokem bylo zavedení
v˘uky v anglickém jazyce v obou studijních
programech. Pfies poãáteãní nesnáze je
tato v˘uka nepochybnû pfiínosná pro uãi-
tele i studenty. Do‰lo ke zmûnám ve
studijních programech, zaãal narÛstat
poãet na‰ich studentÛ, ktefií vyjíÏdûli stu-
dovat na 1 semestr na zahraniãní vysoké
‰koly. Do v˘uky ãesk˘ch studentÛ byly
postupnû zafiazovány multimediální pro-
gramy napfi. z Velké Británie (Leeds) nebo
z Nizozemí (Amsterdam), coÏ umoÏnila
úãast ãesk˘ch farmakologÛ v evropském
v˘ukovém programu EpharNET.

Studenti vyuÏívají moÏnosti nabízené
evropskou organizací IFMSA, meziuniver-
zitní spolupráci COIMBRA i program
Erasmus, fiada z nich si sjednává studijní
pobyty individuálnû. Vstup na‰í republiky
do EU se projevil nejmarkantnûji ve zv˘‰e-
ném zájmu uchazeãÛ z nûkter˘ch státÛ EU
o studium v anglickém jazyce.

Dermatovenerologická 
klinika LFP UK
prof. MUDr.Vladimír Resl, CSc.
pfiednosta Dermatovenerologické
kliniky LFP UK
Pût dermatovenerologick˘ch klinik UK pfie-
dev‰ím úzce spolupracuje, coÏ vyústilo
i v podpis v˘znamné smlouvy „Stiftung
Kreissl – von Coudenhove“ Univerzitou
Karlovou a Ludwig-Maxmilians-Universität
München“. Smlouvu o spolupráci podepsal
pan rektor Ivan Wilhelm a za nûmeckou
stranu pan prof. Dr. med. Gerd Plewig, pfied-
nosta Dermatologické kliniky a polikliniky
v Mnichovû. Kontakty jsou tak v˘znamné, Ïe
se prakticky v‰ichni lékafii v‰ech pûti klinik
zúãastnili postupnû sedmi aÏ ãtrnáctidenní
stáÏe na mnichovské klinice. Dostalo se nám
také v˘znamné materiální, odborné i vûdecké
podpory (literatura, knihy, laboratofie).
Pravidelnû jsme zváni na edukaãní dny
Fortbildungswoche do Mnichova.Za v˘znam-
nou pomoc, jejíÏ kofieny sahají aÏ pfied r.
1989, byl panu prof. Plewigovi 3. LFUK
a LFUK v Plzni navrÏen, a byl mu i udûlen,
ãestn˘ doktorát UK. ProtoÏe jsem dvû
funkãní období pÛsobil jako pfiedseda âeské
dermatovenerologické spoleãnosti (nyní
vûdeck˘ sekretáfi), samozfiejmû jsem podpo-
roval ve‰kerou spolupráci se v‰emi
evropsk˘mi spoleãnostmi (zejména Polsko,
Maìarsko, Rakousko, Bulharsko, Rumunsko,
Litva, Nizozemí). Na‰e spoleãnost pod 
vedením prof. J. Hercogové (president),
(Resl – honorary president, Congress Vice
–President - Strejãek) z 2. LFUK získala moÏ-
nost uspofiádat v Praze 11. kongres Evropské

akademie dermatologie a venerologie
(EADV) v r. 2002, kter˘ mûl celosvûtov˘ cha-
rakter. Kongres nav‰tívilo pfies 6000
dermatologÛ,nejvíce za dobu jejich pofiádání.
Tfii roky byla hlavní náplní na‰í práce pfiíprava
kongresu. S tûmito aktivitami úzce souvisí
i práce v Evropském Dermatologickém Fóru
(EDF),kdy v˘znamní pfiedstavitelé oboru pra-
cují na koncepci na‰eho oboru platného pro
celou EU.Aktivity rovnûÏ vyústily v zaloÏení
nadace âeské Akademie Dermatologie
aVenerologie.âleny pfiedstavenstva a dozorãí
rady jsou nejen na‰i, ale i pfiední zahraniãní
pfiedstavitelé oboru z EADV. Na‰e klinika je
konkrétnû také navázána v˘zkumn˘m úkolem
t˘kajícím se problematiky pigmentov˘ch
afekcí na dermatologickou kliniku
v Amsterodamu. Specifick˘m zapojením kli-
niky do spolupráce je vazba na program
WHO Umbrella Network, resp. spolupráce
Horního Falcka, konkrétnû Regensburgu
a Dermatovenerologické kliniky v Plzni v pre-
venci HIV a STD. EU se velice obává vlivu
pfiedev‰ím migrantÛ, bezdomovcÛ, drogovû
závisl̆ ch a prostitutek v pfiíhraniãních oblas-
tech na vzrÛstající poãty nemocn˘ch se syfilis,
HIV/AIDS a dal‰ích infekcí.Proto ve vzájemné
spolupráci, personální i materiální, v‰ech
zúãastnûn˘ch vznikly aktivity, které smûfiují
k omezení v˘skytu tûchto infekcí.Konference
se jiÏ konaly v Regensburgu, Furthu a Plzni.
Klinické a laboratorní vy‰etfiování probíhá
prakticky kaÏd˘ t˘den. Je ov‰em závislé na
práci street-workerÛ. Poãty zachycen˘ch
a léãen˘ch, vãetnû monitorování situace, jsou
znaãnû v˘znamné a závaÏné.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
LÉKA¤SKÁ FAKULTA V PLZNI
doc. MUDr. Jaroslav Koutensk ,̆ CSc., dûkan LFP UK
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Studenti z EU na Lékafiské fakultû
v Hradci Králové studující 
v anglickém jazyce:
Celkem studuje na Lékafiské fakultû
v Hradci Králové UK magisterské stu-
dium v anglickém jazyce bez pfieru‰ení 99
studentÛ z Francie, Irska, Kypru,
Nûmecka, ¤ecka, ·panûlska, ·védska
a Velké Británie. Na fakultû studuje téÏ
bez pfieru‰ení 38 studentÛ z Norska, státu
Evropského hospodáfiského prostoru.
Z tohoto poãtu v akademickém roce
2004/2005 nastoupilo a studuje celkem
67 studentÛ (v‰eobecné lékafiství 40
a zubní lékafiství 27). Z Norska celkem 15
studentÛ (v‰eobecné lékafiství 11 a zubní
lékafiství 4).

Studenti z EU na Lékafiské fakultû
v Hradci Králové UK studující
v ãeském jazyce:
V ãeském jazyce studuje bez pfieru‰ení 91
studentÛ z Loty‰ska, ¤ecka, Slovenska
a ·védska.
Z tohoto poãtu v akademickém roce
2004/2005 nastoupilo a studuje celkem
15 studentÛ v‰eobecného lékafiství 14,
zubního lékafiství 1.V bakaláfiském studiu
o‰etfiovatelství nastoupily 2 studentky.
Vzhledem k tomu, Ïe v rámci programu
ERASMUS mÛÏe student vyjet pouze
jednou za celé studium, fiada studentÛ si
studium v zahraniãí prodluÏuje na

vlastní náklady nebo s podporou Fondu
mobility UK.
V akademickém roce 2002/2003 pfiijela
v rámci programu Erasmus jedna stu-
dentka z Universidad de Granada na
studijní pobyt v délce deseti mûsícÛ.
V akademickém roce 2004/2005 studují
na Lékafiské fakultû v Hradci Králové
ãtyfii studenti: jeden z Kaunas University
of Medicine, jeden z Université de Rennes
a dva z Universidad de Granada.

Lékafiská fakulta v Hradci Králové 
má pro akademick˘ rok 2004/2005
uzavfiené partnerské smlouvy
s tûmito ‰esti univerzitami v EU:
Humboldt–Universität, Berlín, SRN,
studium v nûmãinû,
Universität des Saarlandes, Homburg,
SRN, studium v nûmãinû,
Université Libre de Bruxelles (ULB),
Brusel, Belgie, studium ve francouz‰tinû.
Université de Rennes, Rennes, Francie,
studium ve francouz‰tinû,
Universidad de Granada, ·panûlsko,
studium ve ‰panûl‰tinû,
Kaunas University of Medicine, Kaunas,
Litva, studium v angliãtinû
Na akademick˘ rok 2005/2006 byla 
uzavfiena smlouva s University of Pecs,
School of Medicine, Pecs, Maìarsko,
studium v angliãtinû.
Zájem na‰ich studentÛ o studium v zahra-

niãí je velk ,̆ ale protoÏe program ERAS-
MUS je zaloÏen na reciproãní v˘mûnû
studentÛ a zájem o studium na na‰í LF
(jakoÏto mimopraÏské fakultû) je ze
strany zahraniãních studentÛ pochopi-
telnû men‰í neÏ o studium v Praze, nebylo
moÏno poãet míst pro na‰e studenty
v zahraniãí s ãleny EU nav˘‰it.
Vedení Lékafiské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové navázalo, pokud jde
o studijní pobyty studentÛ, jiÏ v r. 1991
spolupráci s The Royal Liverpool and
Broadgreen Hospitals in Liverpool. ·estit˘-
denní pobyt byl dosud umoÏnûn 28 na‰im
studentÛm, vãetnû nûkolika zahraniãních
studujících v anglickém jazyce. Spokojenost
s na‰imi studenty dokumentuje jistû sku-
teãnost, Ïe z kvóty pro zahraniãní studenty
v Liverpoolu získali kaÏdoroãnû dvû místa
studenti právû z na‰í fakulty. Fakulta pfii-
spívá kaÏdému studentovi na cestu a pobyt
v Liverpoolu, pokud studenti neobdrÏí
pfiíspûvek z Fondu mobility UK.

Spolupráce v oblasti vûdy
a v˘zkumu na programech 
Lékafiská fakulta se na Programu meziná-
rodní spolupráce úãastní tûmito projekty:
Jifiina Martínková: Populaãní modelování
chtûn˘ch a nechtûn˘ch klinick˘ch v˘stupÛ
a náhradních parametrÛ.
Jifiina Martínková: Modelování kinetiky
a dynamiky lékÛ pfii jejich v˘voji. Metody
in vitro a in vivo.
Jaroslav Mokr˘: Zavedení a vyuÏití
systémÛ kultivace lidsk˘ch hepatocytÛ
pro hodnocení metabolismu lékÛ in vitro.

Spolupráce se zahraniãím ve vûdû
a v˘zkumu Ústavu farmakologie
LFUK v HK
pfiednosta 
prof. MUDr. Jifiina Martínková, CSc.
Od roku 1992 je Ústav farmakologie LF
UK v Hradci Králové jedním z evrop-
sk˘ch fie‰itelsk˘ch t˘mÛ, které se angaÏují

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
LÉKA¤SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 
prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. a Mgr. Jifií ·tûpán, LFHK UK
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POâET STUDENTÒ, KTE¤Í VYJELI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS
V AKADEMICK¯CH LETECH 1989/99-2004/05

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 celkem

HU - Berlin, SRN 3 1 3 2 2 2 1 14
Homburg, SRN 0 0 1 2 2 2 3 10
Rennes, Francie 0 0 2 2 2 2 3 11
ULB, Belgie 0 1 1 1 1 1 0 5
Granada, ·panûlsko 0 0 0 0 0 1 0 1
Coimbra, Portugalsko 0 0 2 0 0 smlouva 2

zru‰ena

Kaunas, Litva 1 1
vyjíÏdûjící - celkem 3 2 9 7 7 8 8 44
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v rámci programu EC COST B (B1, B15,
poãínaje rokem 2005 – B 25). European
Cooperation in the Field of Scientific and
Technical Research. Pfiednostka ústavu,
prof. MUDr. Jifiina Martínková, CSc. je
ãlenkou Management Committee (MC)
a pfiedstavitelka âR v tomto fiídicím
tûlese. MC za pfiedsednictví profesora
Luca Balanta (Univerzita Îeneva) urãilo
základní smûry vûdecké práce na predikci
kinetick˘ch procesÛ léãiv, na studium
a modelování vztahu farmakokinetiky
a farmakodynamiky a na vyhledávání, vali-
daci a praktickou aplikaci biomarkerÛ pro
hodnocení úãinku a rizik farmakoterapie.
V této etapû Ústav farmakologie fie‰il
otázky kineticky fiízené léãby vysokodáv-
kov˘m MTX (HD-MTX a vypracování
populaãnû kinetického modelu), a to ve
spolupráci s kolektivem prof. Jana
Starého, DrSc. hemato-onkologického
oddûlení dûtské nemocnice Praha Motol.
Druh˘ model se t˘kal nízkodávkového
methotrexátu (PK/PD modelování a indi-
viduální odhad dávkového reÏimu

u tûÏk˘ch psoriatikÛ), a to ve spolupráci
s koÏní klinikou Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. In vitro byly vypraco-
vány metody ke stanovení aktivity
modelov˘ch enzymÛ úãastnících se bio-
transformace a také transportérÛ
dÛleÏit˘ch napfi. pro absorpci nebo meta-
bolismus lékÛ. Kromû vlastní
vûdeckov˘zkumné ãinnosti MC COSTu
B15 podporoval Ústav farmakologie ‰ífiení
nov˘ch poznatkÛ formou vyzvan˘ch pfied-
ná‰ek. Pozornost byla vûnována i mlad˘m
ãlenÛm fie‰itelsk˘ch t˘mÛ, ktefií dostali
kaÏdoroãnû moÏnost absolvovat krátkou
stáÏ na v˘znaãn˘ch pracovi‰tích Evropy.
Program COST B15 byl ukonãen v minu-
lém roce.

Poãínaje 2004 bude nová náplÀ programu
COSTu B25 vûnována fyziologickému
modelování vztahu PK/PD, coÏ umoÏní
blíÏe popsat vztah kinetiky a dynamiky
lékÛ vzhledem k fyziologicky a patolo-
gicky zmûnûn˘m funkcím lidského tûla.
Ústav farmakologie anotoval studie zamû-

fiené na biomarkery zánûtu bronchÛ, stu-
dium funkce transportérÛ pro molekuly
léãiv v gastrointestinálním traktu a mode-
lování kinetiky léãiv v podmínkách
experimentálnû navozeného hepatorenál-
ního a hepatopulmonálního syndromu.
Nové MC urãí svoje nová pravidla koope-
race a plán práce.
Spolupráce v oblasti vyuÏití bioindikátorÛ
zánûtu a oxidaãního stresu v d˘chacích
cestách pfii léãbû onemocnûní d˘chacích
cest. Spolupráce se t˘kala v˘mûny vzorkÛ,
spoleãného fie‰ení tohoto prakticky
závaÏného problému a z toho vypl˘vající
publikace. Jde o spolupráci laboratofie 
Ing. J. Chládka Ph.D. a spolupracovníkÛ
s následujícími pracovi‰ti:
1. Moeller A.: Division of Respiratory
Medicine University Children's Hospital 
Zurich, ·v˘carsko.
2. Montuschi P.: Department of Pharma-
cology, School of Medicine, Catholic
University of the Sacred Heart,Rome, Itálie.
3. Barnes PJ.: Department of Thoracic
Medicine, National Heart & Lung Institute,
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Imperial College School of Medicine,
Dovehouse Street, London,Velká Británie.

Spolupráce Ústavu farmakologie 
ve vysoko‰kolské v˘uce v programu
SOKRATES
Tato forma spolupráce má dvû fáze:
V letech 1996-2000 EpharNET.
EpharNET byl projekt nové informaãní
sítû, která spojovala ústavy V· vyuãující
vysoko‰kolskou farmakologii, a to v rámci
Evropy. K hlavním cílÛm patfiilo usnadnûní
komunikace mezi uãiteli, umoÏnit v˘mûnu
názorÛ na v˘uku a iniciovat diskusi
o moÏnostech její inovace. Formulovat
zásady „good teaching practice“ a nabíd-
nout moderní v˘ukové pomÛcky zaloÏené
na simulacích prezentovan˘ch pomocí
CD. TvÛrcem a pfiedstavitelem projektu
byl prof. E. I. Hughes z University v Leeds
(UK). Zmínûné aktivity byly otevfieny
v‰em zájemcÛm. V rámci projektu 
byla vybudována síÈ na adrese:
http://www.bps.ac.uk/enter.html
EpharNET, kde byly vystaveny plány rÛz-
n˘ch farmakologick˘ch evropsk˘ch ‰kol
a nejrÛznûj‰í v˘ukové pomÛcky. Bylo
uspofiádáno nûkolik pracovních setkání,
kde byly vymûÀovány zku‰enosti
s moderními trendy ve v˘uce. Informace
písemnou formou poskytoval ãasopis
Newsletters. Vrcholn˘m produktem byla
v˘uková pomÛcka v elektronické podobû
(na CD) Hypertension, která pojednává
o etiologii, patofyziologick˘ch mechanis-
mech a léãbû hypertenze. âlenkou
autorského kolektivu byla také prof.
Martínková.
V souãasnosti se plní meziuniverzitní
smlouva Univerzity Karlovy v Praze
a Medical Institut Amsterdam (2004 –
2008). Na ãeské stranû se na spolupráci
podílí Ústav biofyziky a Ústav farmakologie,
Lékafiské fakulty v Hradci Králové, a to 
Mgr. Iva Krulichová a prof. MUDr. Jifiina
Martínková. Pfiedstavitelem spolupráce na
holandské stranû je prof. Henk van
Wilgenburg. Hlavním cílem je pokraãovat
ve v˘voji uãebních pomÛcek pro farmako-
logii, tj. vypracovat rámcov˘ program
k prezentaci v˘ukov˘ch kazuistik formou
otázek mnohoãetného v˘bûru a komen-
tovan˘ch odpovûdí, kde by mohlo b˘t
vyuÏito i obrazové dokumentace a audio-

vizuálních vstupÛ. Souãasná úroveÀ 
v˘ukového kabinetu je dostupná na adrese:
http://www.lfhk.cz/farmakol/default.html.
Po obsahové stránce se bude vûnovat
pozornost dÛleÏit˘m farmakodynamic-
k˘ch skupinám lékÛ.

V˘zkumná spolupráce
Elektrofyziologické laboratofie 
na Ústavu patologické fyziologie LF
UK v Hradci Králové v rámci EU
vedoucí doc.MUDr.Miroslav Kuba,CSc.
Vûdecká ãinnost tohoto pracovi‰tû je 
orientována pfiedev‰ím na vyuÏití elektro-
fyziologick˘ch metod pro hodnocení
patologick˘ch zmûn funkcí centrálního
nervového systému. VyuÏívána je poãíta-
ãová frekvenãní anal˘za EEG a zejména
rÛzné varianty korov˘ch evokovan˘ch
potenciálÛ. Celosvûtovou prioritou je, Ïe
byla vyvinuta a do diagnostiky zavedena
metoda zrakov˘ch evokovan˘ch poten-
ciálÛ pfii stimulaci pohybem. V kombinaci
s kognitivními stimulacemi je souãasnû
provádûno vy‰etfiení zpracování smyslové
informace od primárních center, pfies aso-
ciaãní senzorické oblasti aÏ po kognitivní
oblasti mozku. Uvedené metody jsou 
vyuÏívány pro objektivní testování neuro-
oftalmologick˘ch poruch (postiÏení
zrakov˘ch nervÛ, glaukom, amblyopie,
dyslexie, sclerosis multiplex), encefalopatií
(uremická, hepatální), ischemick˘ch stavÛ
CNS, psychiatrick˘ch poruch, perope-
raãní neurochirurgické monitorování aj.
V uvedené oblasti probíhala dlouholetá
spolupráce s II. oftalmologickou klinikou –
Klinikou patofyziologie zrakov˘ch one-
mocnûní Univerzity v Tıbingen (prof.
E. Zrenner), Nizozemsk˘m oftalmologic-
k˘m v˘zkumn˘m ústavem v Amsterodamu
(prof. H. Spekreijse) a Fyziologick˘mi 
laboratofiemi Univerzity v Oxfordu 
(prof. C. Blakemore), pro kterou byl 
získán v letech 1993 – 1996 grant v pro-
gramu COST. Pozdûji byly navázány
kontakty a provádûny spoleãné experi-
menty s nûkter˘mi dal‰ími pracovi‰ti
v rámci International Society for Clinical
Electrophysiology of Vision (laboratofi 
je jedin˘m zástupcem z âR) – z evrop-
sk˘ch to byla zejména Oftalmologická
klinika Katolické Univerzity v Leuven
(prof.W. Spileers), Oftalmologická klinika

ve Freiburgu (prof. M. Bach) a Ústav 
klinické neurofyziologie Univerzity
v Kuopio (prof.A. Pääkkönen).

Spolupráce Ústavu lékafiské 
biologie a genetiky se zemûmi EU
pfiednosta prof. MUDr. RNDr.
Miroslav âervinka, CSc.
Mezi pfiíklady spolupráce na‰í fakulty se
zemûmi EU je moÏné zafiadit i symposia
Cytokinematic, která se pravidelnû konají
v Hradci Králové (zatím poslední se usku-
teãnilo v záfií 2004, pfií‰tí je plánováno na
záfií 2006).
Jsou to akce organizované spoleãnû
Lékafiskou fakultou v Hradci Králové
(Ústav lékafiské biologie a genetiky,
prof.M.âervinka),Univerzitou J.W.Goetha
ve Frankfurtu nad Mohanem (Biocentrum,
prof. J. Bereiter-Hahn) a The Royal
Microscopical Society v Lond˘nû (prof.
A. Boyde). Pravidelnû se jich úãastní asi 20 –
30 zahraniãních vûdcÛ.Tématem konferencí je
studium dynamiky bunûãn˘ch dûjÛ, zejména
metody moderní fluorescenãní mikroskopie.
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Farmaceutická fakulta se pfiipravovala na
vstup do Evropské unie neformálnû velmi
dlouho.Vnímali jsme poÏadavky na v˘uku
farmaceuta a uvûdomili si, Ïe je nutno pfie-
konat star˘ model v˘uky zamûfien˘ pouze
na chemii a event. technologii léãiv. UÏ
pfied více jak dvaceti lety byla nastarto-
vána biologizace studia a posledních deset
let je ve v˘uce kladen dÛraz i na humanis-
tické a sociální aspekty v˘uky farmacie.
Proto audit z EU nenalezl nutnost
v˘znamn˘ch zmûn v curriculu fakulty.
Pouze doporuãil zavedení nedûlené pÛl-
roãní praxe v lékárnû. Tato podmínka je
nutná pro moÏnost vykonávat práci lékár-
níka v EU. Celková délka praxe na na‰í
fakultû se sice zv˘‰ila jen o jeden t˘den, ale
koncentrovala se pfiedev‰ím do 5. roãníku.
PÛvodnû byla praxe rozdûlena mezi jed-
notlivé roãníky a studenti si vedle
lékárenské praxe mohli vybírat i mimolé-
kárenskou praxi a to i ve vy‰‰ích
roãnících. Z hlediska toho, Ïe na‰e fakulta
ve v˘ukovém programu farmacie není
zamûfiena pouze na pfiípravu studentÛ pro
lékárenství a Ïe i lékárník by mûl dobfie
poznat dal‰í farmaceutická odvûtví, se nám
sice nezdá tento model optimální, ale pfii-
zpÛsobili jsme se poÏadavkÛm EU a tak
plnû harmonizovali na‰e studium se stu-
diem v EU. Proto byl vytvofien nov˘
v˘ukov˘ plán tak, aby praxe v pátém roã-
níku mohla probûhnout.

S Evropskou unií probíhají v souãas-
nosti kontakty na úrovni 
Ad 1/ v˘mûny studentÛ
Fakulta vysílala v rámci programu
Erasmus za 10 let asi 300 studentÛ do
rÛzn˘ch zemí Evropské unie, kde stráví
dva aÏ pût mûsícÛ a mnozí zde pokraãují
v Ph.D. studiu. Nûkolik zahraniãních stu-
dentÛ – pfiedev‰ím z Portugalska
a ·panûlska zase studuje v rámci tohoto
programu jeden a více semestrÛ, ãi Ph.D.
program na farmaceutické fakultû.

Kontakt s nov˘mi ãleny Evropské unie se
rozvíjel uÏ cca pût let v programu Ceepus,
kde probíhá vzájemná v˘mûna studentÛ
se Slovenskem, Rakouskem, Maìarskem
a Slovinskem. Fakulta je zapojena i v pro-
gramu Leonardo da Vinci, kam se zatím
zapojili ãtyfii studenti. Pfiedev‰ím získávali
zku‰enosti s lékovou politikou ve Walesu.
Ad 2/ v˘zkumné oblasti 
V rámci Mezinárodní agentury pro jader-
nou energii uÏ dlouhou dobu –
pfiesahující souãasné politické zfiízení –
probíhá spolupráce v oblasti projektÛ
t˘kajících se radiofarmak. Úãastníme se
i symposií Evropsk˘ch farmaceutick˘ch
fakult. Zapojili jsme se i do evropsk˘ch
programÛ financovan˘ch EU projekty
SAR (Selfmedication of antiotics and resi-
stane in Europe) (financovan˘ch SANCO)
a ESAC (European survailance of antibio-
tics consumption). Na‰i dva pracovníci
jsou od roku 2002 ãleny ad hoc expert-
ních skupin pfii Evropském parlamentu ve
·trasburku, která pfiipravuje podklady pro
legislativu Evropy podporující takové pro-
stfiedí ve spoleãnosti, aby se redukovala
chybovost pfii podávání léãiv, ãi 
se zab˘vá farmaceutick˘mi otázkami
obecnû. Máme ãetné kontakty i mimo
Erasmus s fakultami napfi. v Nûmecké

spolkové republice, Francii,Velké Británii,
ãi Rakousku.
Ad 3/ profesních skupin 
a v˘mûny uãitelÛ
Na fakultû pfiedná‰elo nûkolik hostujících
profesorÛ. Tady si myslíme, Ïe máme
rezervy a poãet profesorÛ z EU by se
mohl zv˘‰it. Dlouhou dobu s âeskou far-
maceutickou spoleãností âLS JEP
udrÏujeme kontakt s mezinárodní organi-
zací farmaceutÛ (FIP). Jeden pracovník
fakulty pracuje ve v˘konném v˘boru so-
ciální farmacie FIP a jeden pracovník fakulty
byl zvolen do v˘konného v˘boru Evropské
spoleãnosti klinické farmacie a v letech
2004–2006 bude pÛsobit na pozici prezi-
denta spoleãnosti. Na‰i pracovníci v rámci
âeské farmaceutické spoleãnosti rozvíjejí
spolupráci s farmaceutick˘mi spoleã-
nostmi Nûmecka a Rakouska a tak vznikla
první spoleãná konference v Regensburgu.
V‰echna na‰e úãast na profesních akcích
zvy‰uje moÏnost prezentace na‰ich Ph.D.
studentÛ na mezinárodních fórech a na‰i
studenti si pfiedev‰ím s evropsk˘mi kolegy
vymûÀují své zku‰enosti. Jsme téÏ ãleny
Evropské asociace farmaceutick˘ch fakult
a pravidelnû se úãastníme jejich jednání
a diskusí o optimalizaci farmaceutického
vysokého uãení.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
FARMACEUTICKÁ FAKULTA 
V HRADCI KRÁLOVÉ
doc. RNDr. Jifií Vlãek, CSc, prodûkan pro rozvoj FaF UK
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FF UK se v souãasnosti fiadí mezi nejvût‰í
a pfiední humanitnû zamûfiené instituce
v âeské republice. Její filologické obory
mj. zabezpeãují v pravideln˘ch i pfiíleÏi-
tostnû otevíran˘ch kurzech v˘uku více
neÏ 50 jazykÛ, pfiíp. literatur, historií a reá-
lií s nimi spjat˘ch; v kontextu Evropské
unie tedy FF vyniká uÏ tím, Ïe poskytuje
v˘uku (v rÛzn˘ch formách a rozsahu)
v‰ech dvaceti úfiedních a pracovních
jazykÛ EU. Lingvistick˘m fenoménem pfie-
sahujícím hranice EU je bezesporu
tradice PraÏské lingvistické ‰koly (mj. v r.
1929 se na FF konal 1. mezinárodní kon-
gres slavistÛ), k evropské profilaci UK
pfiispívá dále napfi. obor âe‰tina v komu-
nikaci nesly‰ících (viz podrobnûji dále).
V mûfiítku EU nepochybnû narÛstá
v˘znam pfiekladatelství a tlumoãnictví –
pfiesto zde v‰ak nastává ponûkud zaráÏe-
jící situace, kterou zachycuje zpráva
vedoucí Ústavu translatologie FF UK
Zuzany Jettmarové:
Léta partnerství s neãekan˘m 
zvratem
Ústav translatologie FF UK vychovává
pfiekladatele a tlumoãníky, bylo proto od
poãátku 90. let zcela logické a nutné, aby
se nejen integroval do evropské univer-
zitní sítû, ale aby byl i v pfiímém kontaktu
s institucemi Evropské unie. Plánovan˘
a poté uskuteãnûn˘ vstup âR do EU zna-
menal dal‰í dvû fáze, v nichÏ tentokrát jiÏ
oboustranná spolupráce s Evropskou
komisí (EK) a Parlamentem (EP)
v˘znamnû zesílila.
Na poãátku byly projekty Tempus, jeden
projekt tehdy koordinovalo dnes jiÏ
Generální fieditelství EK pro tlumoãení.
Studentské a uãitelské v˘mûny se pak
rozrostly na‰ím zapojením do programu
Erasmus. V polovinû 90. let zfiídila EK 
kanceláfi technické pomoci TAIEX, díky
níÏ jsme získali novou tlumoãnickou labo-
ratofi, studijní literaturu a hostující uãitele
– tlumoãníky EK.Tehdy jsme jiÏ byli zapo-

jeni do celoevropsk˘ch projektÛ jako
Thematic Network Project in Languages,
z nûhoÏ mimo jiné vze‰lo zaloÏení
European Language Council, do rozvojo-
vého projektu Copernicus, kter˘ vytváfiel
multilingvální terminologickou databázi
zaloÏenou na oficiální databázi Evropské
unie – Eurodicautom.
V˘znamn˘ posun nastal, kdyÏ jsme byli
pfiizváni do rozvojového projektu EU –
Euromaster’s in Conference Interpreting.
Spoleãn˘ projekt pÛvodnû 14 evropsk˘ch
pfiekladatelsko-tlumoãnick˘ch ‰kol, v nûmÏ
byl praÏsk˘ Ústav prvním vybran˘m
„v˘chodním“ partnerem, vytvofiil a na
sv˘ch ‰kolách zavedl jednolet˘ postgradu-
ální kurz Euromaster’s in Conference
Interpreting odpovídající potfiebám
evropsk˘ch struktur. Tato skupina se
pozdûji ustavila jako evropské konsor-
cium univerzit (EMCI Consortium), které
pro svoji vzdûlávací a v˘zkumnou ãinnost
získává kaÏdoroãnû grantové prostfiedky
z EK a EP. Strategie prÛbûÏné a vzájemné
kontroly srovnatelnosti kvality kurzu na
v‰ech zúãastnûn˘ch ‰kolách, v˘mûnné
stáÏe studentÛ a uãitelÛ, stáÏe v EK a EP,
mezinárodní zku‰ební komise – to v‰e je
zárukou srovnatelnosti kvalifikace absol-
ventÛ kurzu, ktefií kromû univerzitního
osvûdãení získávají i spoleãn˘ evropsk˘

certifikát konferenãního tlumoãníka jako
potvrzení ‰piãkové úrovnû profesního
vzdûlávání.
Od pfielomu tisíciletí na‰i absolventi i uãi-
telé vyuÏívají moÏnosti stáÏí v EK a EP
a Ústav pfiijímá hostující uãitele – tlumoã-
níky a pfiekladatele z tûchto institucí na
tfiímûsíãní pobyty. EK a EP pravidelnû
pofiádají na ústavu v˘bûrová fiízení pro
ãeské tlumoãníky, pracovníci Ústavu jsou
zapojeni do konkurzních fiízení jako ãle-
nové komisí ãi posuzovatelé kvality
pfiekladu uchazeãÛ.
Je potû‰itelné, Ïe z hlediska úspû‰nosti
u v˘bûrov˘ch fiízení v˘raznû vedou 
na‰i absolventi magisterského studia
a Evropského kurzu tlumoãení.
Absolventi tak získávají interní i externí
místa nejen v EK a EP, ale i v jin˘ch insti-
tucích, jako je Evropská banka.
Díky spoleãenské potfiebû na‰í profese
v EU, která samozfiejmû souvisí s jazyko-
vou politikou, jakoÏ i díky rychle
pokraãující integraci informaãních tech-
nologií, dostalo na‰e zapojení do projektÛ
EU je‰tû dva nové rozmûry. První se t˘ká
programu Groitus, nyní Agis (dodrÏování
lidsk˘ch práv v trestním fiízení), druh˘
programu e-Content.
Pro evropské programy základního
v˘zkumu je translatologie málo zajímavá,

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
FILOZOFICKÁ FAKULTA
PhDr. Ivana Bozdûchová, CSc.,prodûkanka pro zahraniãní a vnûj‰í vztahy FF UK
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pfiesto má obãas co nabídnout, a tak
máme za sebou i tfiílet˘ mezinárodní pro-
jekt Eurokonferencí v rámci programu
Euresco.
S malou nadsázkou lze fiíci, Ïe na‰e kon-
takty a spolupráce se strukturami EU jsou
na denním pofiádku a na‰e kaÏdoroãní
zapojení do evropsk˘ch projektÛ se
dávno stalo souãástí ‰edi Ïivota Ústavu.
Politika EU opravdu pfiispûla k jeho inte-
graci. Co je pro nás v‰ak po vstupu do EU
nového, je „odliv mozkÛ“ z fiad mlad˘ch
uãitelÛ i potenciálních ãi stávajících (dnes
ale jiÏ b˘val˘ch) doktorandÛ. Po letech
spolupráce nastal konkurenãní boj, kter˘
nemÛÏeme u mladé generace vyhrát.

Lingvistické, humanitní a historické
obory FF ve v˘zkumném 
a studijním dûní EU
Velká vût‰ina kateder, ústavÛ i odborn˘ch
pracovi‰È a center FF spolupracuje s part-
nersk˘mi institucemi zemí EU.
VymûÀujeme si vzájemnû desítky a stovky
studentÛ, odborn˘ch pracovníkÛ a vyuãu-
jících. Ze spektra tûchto „evropsk˘ch“
aktivit vybíráme pro ilustraci stfiípky
z nûkter˘ch odvûtví a oborÛ FF:
Bohemistika
V Ústavu ãeského jazyka a teorie komuni-
kace je na FF UK od r. 1997 akreditovan˘

obor âe‰tina v komunikaci nesly‰ících.
Jako jedin˘ v âR je opfien o lingvistick˘
pohled na hluchotu, akcentuje problém
jazyka, komunikace a interkulturního
porozumûní mezi vût‰inou a men‰inou.UÏ
pfied vstupem âR do Evropské unie tak
obor pfiedjal nutnou promûnu vztahu sly-
‰ící vût‰iny k jazykové a kulturní men‰inû
ãesk˘ch nesly‰ících.V˘uka oboru (v dvou-
oborovém magisterském studiu
a jednooborovém – tehdy ãtyfiletém – stu-
diu bakaláfiském) byla zahájena v r. 1998.
V r. 2003 se konala historicky první pro-
moce UK tlumoãená z ãe‰tiny do ãeského
znakového jazyka a z ãeského znakového
jazyka do ãe‰tiny: nesly‰ící absolvent baka-
láfiského oboru byl jako reprezentant
absolventÛ vybrán k pfiednesení dûkov-
ného projevu.
Obor rozvíjí kontakty zvlá‰tû s univerzitami,
na nichÏ existuje obdobnû zamûfiené stu-
dium, jak s univerzitami evropsk˘mi (jako
hostující profesofii pÛsobili na oboru uãitelé
z britsk˘ch univerzit ve Woolverhamptonu
a Prestonu a z Univerzity Komenského
v Bratislavû), tak zámofisk˘mi (National
Technical Institute for the Deaf,
Rochester Institute of Technology,
Gallaudet University z USA). Nesly‰ící
uãitelé oboru, reprezentující zároveÀ
organizaci nesly‰ících Pevnost – âeské

centrum znakového jazyka, jsou zapojeni
do evropského projektu „Teaching Sign
Language and the Culture of the Deaf for
Different Educational Groups“ koordino-
vaného Finskem (Diaconia Polytechnic,
Turku & Finská asociace nesly‰ících)
a realizovaného s úãastí Velké Británie
(Centre for Deaf Studies, University
Bristol), Estonska (Estonská asociace tlu-
moãníkÛ znakového jazyka) a Holandska
(University of Proffesional Education,
Utrecht).

Anglistika
Ústav anglistiky a amerikanistiky jiÏ tfietí
rok spolupracuje v rámci projektu EU
ACUME (Anal˘za kulturní pamûti).
Rozsáhl˘ projekt, jehoÏ se úãastní univer-
zity z dvaceti zemí, má interdisciplinární
povahu a je koordinován BoloÀskou uni-
verzitou. 5.-7. 11. 2004 se v rámci projektu
uskuteãnil na FF konference na téma
„M˘ty, zakládající texty a spoleãenství
v pfiedstavách“. Nûkolik pracovníkÛ ÚAA
se úãastní vûdeckého projektu podporo-
vaného EU o recepci britsk˘ch autorÛ na
evropském kontinentu. Specifická je také
devítiletá bilaterální spolupráce s anglisti-
kou na Kostnické univerzitû nebo zfietel
ke kulturnímu pluralismu projevující se
v pojetí britsk˘ch a pfiedev‰ím irsk˘ch
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studií (vedle kursÛ o anglicky psané irské
literatufie probíhají na ÚAA i kursy o lite-
ratufie v ir‰tinû a dokonce i v˘uka ir‰tiny).
Na rok 2005 ústav pfiipravuje kongres
Mezinárodní asociace irsk˘ch studií.

Germanistika 
Specializací Ústavu germánsk˘ch studií je
zamûfiení na praÏskou nûmeckou litera-
turu a nûmãinu v ãesk˘ch zemích. Tím
nûmãina pfiesahuje v literární i lingvistické
podobû nûmeck˘ rámec.

Slavistika a balkanistika
V evropském srovnání je dále unikátní
Ústav slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch
studií: nabízí posluchaãÛm úpln˘ diapa-
zon slovansk˘ch a baltsk˘ch filologií,
(kromû ãe‰tiny, která je jako národní filo-
logie pûstována v samostatn˘ch útvarech)
tedy bulharistiku, kroatistiku, makedonis-
tiku, sorabistiku, polonistiku, rusistiku,
serbistiku, slovakistiku, slovenistiku,
ukrajinistiku, letonistiku a lituanistiku.
Dal‰ím unikátem je, Ïe v‰echny uvádûné
obory mají zaji‰tûnu v˘uku praktického
jazyka rodil˘mi mluvãími, ãímÏ navazu-
jeme na stav jiÏ meziváleãn .̆ Tyto
pfiedpoklady umoÏÀují dobré v˘chodisko
pro ‰ífie pojaté srovnávací studium
jazykÛ, literatur a kultur, na nûmÏ také
praÏská slavistika a baltistika metodolo-
gicky programovû staví. Podobné
podmínky nezaji‰Èují ani nejvût‰í part-
nerská pracovi‰tû v Polsku, kde se jinak
slavistika a baltistika tû‰í znaãnému
zájmu jak studentÛ, tak vûdecké obce.
V˘znamu nab˘vá tento fakt zejména
v souvislosti s tím, Ïe pût z tûchto jazykÛ
se stalo v minulém roce jazyky evrop-
sk˘mi a dal‰í se jimi stanou v dohledné
dobû. Lze pfiedpokládat, Ïe schopnost
UK zaji‰Èovat studium mal˘ch jazykÛ
nov˘ch státÛ EU v celém rozsahu bude
pro celou „starou“ Evropu zajímavá.
Soustfiedûní pozornosti na v˘voj slovan-
sk˘ch jazykÛ, kultur a spoleãnosti v nov˘ch
evropsk˘ch pomûrech, napfi. i z evropského
hlediska unikátního kontextu ãesko-sloven-
ského (slovakistika na UK oslavila
v loÀském roce deset let existence jako
samostatného studijního oboru) ãiní praÏ-
skou slavistiku aktuální i z pohledu
sociokulturního a etnopolitického.

Fonetika
Fonetick˘ ústav je v souãasné dobû jedin˘m
specializovan˘m filologick˘m pracovi‰tûm
zamûfien˘m na studium zvukové stavby
jazyka a fieãi v âR. Fonetické problematice
je vzhledem k jejímu v˘znamu vûnován
samostatn˘ projekt v programu evrop-
ského vzdûlávání The landscape of future
education (Socrates/Erasmus): The lands-
cape of future education in Speech
communication sciences: Phonetics.
Spoken language engineering. Speech and
Language Therapy. V˘zkumy a v˘sledky 
praÏského fonetického pracovi‰tû jsou sle-
dovány a uznávány i v mezinárodním
kontextu; ãe‰tina se díky tomu v poslední
dobû dostává mezi jazyky, jejichÏ zvukové
vlastnosti jsou brány v úvahu v mezinárod-
ních multilingválních v˘zkumech a projektech
(napfi.bylo nutno vytvofiit transkripci SAMPA
Czech, zpracovávána je varianta INTSINT
Czech atd.). Mezinárodní kontakty ústavu
jsou bohaté, zejména s univerzitami ve
Frankfurtu nad Mohanem, PafiíÏi, Liverpoolu,
DráÏìanech, Lublani a Pre‰ovû.

Pedagogika
Katedra pedagogiky jiÏ ‰est˘m rokem usku-
teãÀuje program na podporu mobility
studentÛ a uãitelÛ Sokrates/Erasmus – na
studium pfiijíÏdûjí hlavnû posluchaãi ze ·pa-
nûlska (Universidad Complutense de
Madrid,Universität Regensburg,Universidad
Santiago de Compostela),kam také zpravidla
jezdí na studijní pobyty ãe‰tí posluchaãi
oboru. Se ‰panûlsk˘mi odborníky katedra
dále spolupracovala na projektu zamûfie-
ném na zmapování studia pedagogiky a vûd
o v˘chovû na evropsk˘ch univerzitách pfii
pfiípravû ·panûlska na zmûny vysoko‰kol-
ského vzdûlávání v evropském vzdûlávacím
prostoru. Jedna interní doktorandka
katedry je koordinátorkou âeské repub-
liky v projektu Evropské unie PeriSCop,
Comenius 2.1. (1. 10 2002–31. 12. 2005),
zamûfieném na zmûny perspektivy ve ‰kole
a curikulu pro evropsk˘ vzdûlávací profil
v pfiípravû uãitelÛ (partnery jsou Amt für
Lehrerausbildung, Justus-Liebig-Universität
Giessen, Hessisches Kultusministerium,
Univerzita Pardubice, Step by Step âR,
Závod RS za ·olstvo, Univerzita v Lublani).
Katedra pedagogiky dále spolupracuje
s projektem Varianty organizovan˘m

o.p.s âlovûk v tísni pfii âeské televizi, kter˘
je souãástí evropské iniciativy EQUAL,
financované z Evropského sociálního
fondu, kter˘ usiluje o zv˘‰ení a zkvalitnûní
zamûstnanosti. Jejím hlavním cílem je pod-
pofiit rovn˘ pfiístup k zamûstnání a vyvíjet
a ovûfiovat postupy potlaãující diskriminaci
a nerovnosti na trhu práce.

Knihovnictví
Ústav informaãních studií a knihovnictví si
velmi úspû‰nû vedl v prestiÏním projektu
Modul Jeana Moneta, kter˘ vznikl z jeho
iniciativy.

Andragogika a personální fiízení 
Studenti (vãetnû postgraduálních) a vyuãující
Katedry andragogiky a personálního fiízení
se pravidelnû zúãastÀují mezinárodního
intenzivního programu vzdûlávání dospûl̆ ch
(International/Intensive Programme of Adult
Education, IPAE), kter˘ probíhá formou
mezinárodních soustfiedûní studentÛ evrop-
sk˘ch univerzit. Studenti katedry se dále
v rámci pfiípravy bakaláfisk˘ch ãi diplomo-
v˘ch prací zapojují do v˘zkumÛ sociálních
(personálních) procesÛ ve vybran˘ch
zamûstnavatelsk˘ch organizacích – ãasto
právû nadnárodních. Vyuãující katedry pfii-
pravili dva pfiedná‰kové cykly v angliãtinû –
s tématy z oblasti sociologie (vãetnû inter-
kulturních vztahÛ) a teorie organizace.
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Pracovi‰tû Pfiírodovûdecké fakulty UK
spolupracují se znaãnû ‰irok˘m spektrem
zahraniãních partnerÛ.V nûkter˘ch pfiípa-
dech je spolupráce institucializovaná
meziuniverzitními smlouvami. V rámci
zemí EU fakulta spolupracuje na 46 téma-
tech s univerzitami ve 12 zemích. Mezi
nejintenzivnûj‰í patfií kontakty s nûmec-
k˘mi univerzitami (Humboldt Universität
Berlin, Universität Wien, Université Louis
Pasteur Strasbourg, Var‰avská univerzita
nebo Univerzita Komenského v Bratislavû).
Vût‰ina mezinárodních kontaktÛ v‰ak
vypl˘vá z konkrétní spolupráce v oblasti
v˘uky a v˘zkumu mezi pracovi‰ti a jednot-
livci.

Fakulta podporuje dlouhodobé pobyty
mlad˘ch pracovníkÛ a doktorandÛ na
v˘znaãn˘ch univerzitách a dal‰ích akade-
mick˘ch pracovi‰tích v zahraniãí. Finanãní
podpora pobytÛ je na PfiF zaji‰tûna pro-
stfiednictvím programÛ ERASMUS,
CEEPUS a z prostfiedkÛ Fondu mobility
UK. Fakulta pfiedloÏila v roce 2003 v jar-
ním a podzimním semestru celkem 34
projektÛ na Fond mobility UK, ze kter˘ch
bylo úspû‰n˘ch celkem 23 s celkov˘m
finanãním pfiíspûvkem Kã 1 067 500 Kã.
To pfiedstavuje 19 procent z prostfiedkÛ
pfiidûlen˘ch Fondem v roce 2003 a nej-
vy‰‰í získanou podporu v porovnání
s ostatními fakultami UK. Dále se roz‰ifiují
sítû pracovi‰È zapojen˘ch do programu
Erasmus a narÛstá poãet na‰ich studentÛ
vyjíÏdûjících na univerzity v rámci EU (53
v roce 2003).V rámci Erasmu a jím pod-
porovaného intenzivního programu
„Water Management in Transition
Countries” se na PfiF UK uskuteãnil 
„7th European Seminar on the Geography
of Water”.

Vedle Erasmu se PfiF zapojila do programu
CEEPUS, kter˘ je zamûfien˘ na spolupráci
mezi univerzitami zemí stfiední Evropy.

Kupfiíkladu projekt H76 programu CEE-
PUS: Implementation of Electroseparation
Techniques in Miniaturized Format into
Bioanalysis, na kterém participuje Katedra
fyzikální chemie, byl v roce 2003 ocenûn
1. cenou ministrÛ ‰kolství ãlensk˘ch zemí
CEEPUS.

Úspû‰nû se rozvíjí i uzavírání nov˘ch
dohod Co-tutelle (doktorát pod dvojím
vedením) s francouzsk˘mi partnery a to
napfi. s l’Université Pierre et Marie Curie,
l’Université Louis Pasteur Strasbourg,
l’Université Lumiere Lyon 2 nebo
l’Université Claude Bernard Lyon I.
V roce 2003 bylo uzavfieno ‰est nov˘ch
dohod o dvojím ãesko-francouzském
vedení doktorské práce.

V oblasti v˘zkumu jsou mnohá pracovi‰tû
zapojená do mezinárodních v˘zkumn˘ch
projektÛ. Vedle ‰esti projektÛ fie‰en˘ch
v rámci 5. rámcového programu Evropské
unie (CORONA, PADAMOT, BioHab,
FELICIE, SELMA, SUREURO-NAS –

fie‰ení probíhá na geologick˘ch, geografic-
k˘ch a biologick˘ch katedrách) a deseti
dal‰ích mezinárodních projektÛ (spolupráce
âR-¤ecko, âR-Francie, âR-Rakousko, spo-
lupráce v rámci programÛ KONTAKT,
COST, INGO) se v roce 2003 pracovi‰tû
pfiipravovala na vstup do 6. rámcového 
programu EU. Na fakultû se v roce 2003
konalo sedm mezinárodních konferencí
s celkov˘m poãtem témûfi 400 úãastníkÛ.
Nev˘znamnûj‰í byla 2nd International
Conference of European Society for
Environmental History s 240 participujícími.

Fakulta je také otevfiená studentÛm ze
zahraniãí. V souãasnosti je moÏné na
Pfiírodovûdecké fakultû studovat v angliãtinû
28 magistersk˘ch, 24 bakaláfisk˘ch (obory
zamûfiené na vzdûlávání jsou vyuãovány v 8
kombinacích aprobaãních pfiedmûtÛ), dále
39 navazujících magistersk˘ch oborÛ (obory
zamûfiené na uãitelství jsou vyuãovány 
v 8 kombinacích aprobaãních pfiedmûtÛ).
Doktorandské studium nabízí 31 studijních
programÛ v anglickém jazyce.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
P¤ÍRODOVùDECKÁ FAKULTA 
doc. RNDr. Bohuslav Ga‰, CSc., prodûkan pro rozvoj a vnûj‰í vztahy PfiF UK
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Stáfií Matematicko-fyzikální fakulty (MFF)
se zdaleka nedá srovnávat se stáfiím na‰í
univerzity – matematické a fyzikální discip-
líny se vydûlily z matefiské Pfiírodovûdecké
fakulty aÏ v roce 1952. Pfies své mládí se
MFF rozrostla tak, Ïe nyní patfií mezi nej-
vût‰í fakulty univerzity – 250 pedagogÛ
vyuãuje více neÏ 2800 studentÛ ve v‰ech
stupních i formách studia. Fakulta je
zejména hrdá na vysokou úspû‰nost dok-
torského studia – ze zhruba 700
doktorandÛ zapsan˘ch ve v‰ech roãnících
jich v roce 2003 absolvovalo 71, za rok
2004 bylo toto ãíslo je‰tû o nûco vy‰‰í.
Nejvût‰ím problémem fakulty je její dis-

lokace. Fakulta sídlí ve ãtyfiech lokalitách.
Vzhledem k tomu, Ïe tfii z nich (budovy 
na Karlovû, Malostranském námûstí
a v Karlínû) patfií k historick˘m budovám
a péãe o nû byla v minulosti silnû 
zanedbávána, procházejí vlastnû perma-
nentní rekonstrukcí. Areál v Tróji je sice
relativnû nov˘ (byl dokonãen v roce

1982), ale sdílí ve‰keré problémy staveb té
doby. Karlínská a trojská lokalita byly
navíc tûÏce postiÏeny povodní v roce
2002, coÏ dotváfií souãasn˘ obrázek
fakulty jako velkého staveni‰tû.
Tak, jak to povaha souãasné vûdy vyÏa-

duje, jsou v˘uka i v˘zkum souãástí
mezinárodní komunity. V prÛmûru je
v kaÏdém okamÏiku více neÏ 50 pracov-
níkÛ fakulty na zahraniãních cestách
a naopak na MFF pob˘vá kaÏd˘ den 15
zahraniãních pracovníkÛ. Tato spolupráce
se odráÏí i v poãtu zahraniãních grantÛ. Je
jich obvykle kolem padesáti a pfiedstavují
pro v˘zkum nezanedbatelnou podporu,
protoÏe jejich v˘‰e se pohybuje okolo 10
procent rozpoãtu fakulty. I kdyÏ jsme
doposud zahraniãní spolupráce netfiídili,
je z pouhého pohledu do seznamu aktivit
zfiejmé, Ïe pfievahu má spolupráce se
zemûmi EU.
Abychom nemluvili jen obecnû, dejme
slovo tfiem reprezentantÛm – fakultnímu

koordinátorovi programu SOKRATES –
ERASMUS a dvûma z mnoha fie‰itelÛ
Evropsk˘ch projektÛ.
V programu SOKRATES – ERASMUS, do
kterého je MFF zapojena prakticky od
jeho zahájení, studenti (jak magisterského
tak doktorského studia) získávají bûhem
jedno ãi dvousemestrálního pobytu na
partnerské ‰kole v zahraniãí ãást kreditÛ.
Program funguje na základû dvoustran-
n˘ch dohod mezi vysok˘mi ‰kolami. Na
MFF se tyto dohody uzavírají témûfi
zásadnû s vysok˘mi ‰kolami, se kter˘mi jiÏ
fakulta dlouhodobû spolupracuje ve
v˘zkumu, aÈ jiÏ v rámci spoleãn˘ch pro-
jektÛ ãi existujících univerzitních dohod.
Tato praxe se velmi osvûdãuje, protoÏe
zaji‰Èuje odbornou úroveÀ pracovi‰tû
a vyuÏívá existující individuální kontakty.
Dále nûkolik ãísel k tomuto programu.

V souãasném akademickém roce probí-
hají na fakultû v˘mûnné pobyty v rámci 34
dvoustrann˘ch smluv. Nejvíce je jich uza-

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
prof. RNDr. Zdenûk Nûmeãek, DrSc., prodûkan pro fyziku MFF UK
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vfieno s vysoko‰kolsk˘mi pracovi‰ti
v Nûmecké spolkové republice (9), dále
v Itálii (8), Francii (4) a Belgii (3). Po dvou
smlouvách je uzavfieno s pracovi‰ti
v Rakousku, ¤ecku a Finsku, po jedné
potom s univerzitami v Holandsku,
Portugalsku, Spojeném království a ·pa-
nûlsku. Tematicky je nejvût‰í zájem
o studium matematiky. Nyní probíhá jed-
nak obnova smluv, které v tomto
akademickém roce konãí, uzavírají se
smlouvy nové, a to nejen s pracovi‰ti
v „tradiãních“ zemích EU, ale i napfi. na
Slovensku ãi v Polsku.
Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL)
v Grenoblu (http://www.ill.fr) byl zaloÏen
v roce 1967 na základû mezivládní
dohody mezi Francií a NSR a je nejsilnûj-
‰ím stacionárním zdrojem tepeln˘ch
neutronÛ na svûtû. ILL tak nabízí základ-
nímu v˘zkumu intenzivní neutronové
svazky a ‰piãkové experimentální 
vybavení pro vyuÏití ve fyzice a v materiá-
lovém v˘zkumu. V posledních letech se
v ILL slibnû rozvíjí také v˘zkum struktury
biologick˘ch objektÛ.
âeská republika získala vûdecké ãlenství
v ILL v rámci stfiedoevropského konsor-
cia spolu s Rakouskem a její partnerství
s ILL zaji‰Èuje Univerzita Karlova v Praze.
Od vstupu do ILL zde ãe‰tí vûdci realizo-
vali fiadu unikátních experimentÛ.
V posledních ãtyfiech letech se v ILL

úspû‰nû vy‰kolili tfii doktorandi
z Univerzity Karlovy v Praze a dal‰í se zde
právû ‰kolí. âe‰tí vûdci se také v˘znamnû
úãastní na fiízení nûkter˘ch ãinností
ústavu. Po celou dobu ãlenství se vÏdy
jeden ãesk˘ vûdec podílí na práci podv˘-
boru vûdecké rady ILL, kter˘ rozhoduje
o tom, které z podan˘ch pfiihlá‰ek expe-
rimentÛ budou vybrány k realizaci.
V posledních tfiech letech má âR také
pfiímé zastoupení ve vûdecké radû ILL.
Nûkolik zajímav˘ch evropsk˘ch projektÛ
fakulta získala a fie‰í v oborech vûd o Zemi,
které mají na UK dlouhou tradici. Úspûch
MFF v tûchto oborech se odvíjí zejména
od hlubokého dÛrazu na matematické
modelování procesÛ v zemském nitru, aÈ
se jedná napfi. o magneto-hydrodynamiku
zemského jádra, konvekci v plá‰ti nebo
o zemûtfiesení a seismické vlny.
V tomto duchu vznikl na MFF projekt
MAGMA (PraÏské centrum matematické
geofyziky, meteorologie a jejich aplikací).
Cílem centra je posílení mezinárodního
postavení geofyziky a meteorologie na
na‰í fakultû, evropská koordinace v˘uky
a v˘zkumu, zejména pod hlaviãkou jedno-
tícího matematického pohledu. Jedná se
o souãást programu Energie, prostfiedí
a udrÏiteln˘ rozvoj. Projekt zahrnuje
zejména jedno aÏ tfiímûsíãní pobyty
zahraniãních doktorandÛ a post-dokto-
randÛ na MFF, krátké náv‰tûvy ‰piãkov˘ch

odborníkÛ u nás, ale téÏ organizaci konfe-
rencí. Je tfiílet˘ (2003-2005) a celkem se
v jeho rámci uskuteãní zhruba 20 dlouho-
dob˘ch a 130 krátkodob˘ch pobytÛ 
na MFF. Více informací lze najít na
http://geo.mff.cuni.cz/magma.
Souãástí centra MAGMA je budování
seismick˘ch stanic MFF v ¤ecku, které
zaãalo jiÏ v r. 1997, a zahrnulo mimo jiné
v˘zkum niãivého zemûtfiesení v Aténách
v r. 1999. V letech 2005-2006 bude tato
ãinnost MFF zarámována do EC projektu
typu „STREP“ 3HAZ-CORINTH. Jak
název napovídá, projekt je zamûfien na tfii
zdroje ohroÏení – zemûtfiesení, sesuvy
a vlny tsunami s dÛrazem na jednu 
z nejvíce ohroÏen˘ch oblastí Evropy,
tj. Korintsk˘ záliv v ¤ecku.
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Hledáme-li specifika Pedagogické fakulty
UK v oblasti evropsk˘ch aktivit,mÛÏeme se
vydat mnoha smûry a najít v minulosti, sou-
ãasnosti i budoucnosti fiadu v˘znamn˘ch
akcí, projektÛ a konferencí, které pfiispûly
a pfiispûjí k hodnotám evropské vzdûlanosti
a perspektivám evropanství.
JiÏ od svého zaloÏení v roce 1946 kladla
PedF UK dÛraz na spolupráci s v˘znamn˘mi
vûdecko-pedagogick˘mi pracovi‰ti Evropy.
Hovofiíme-li o nedávné minulosti, je zfiejmé
z mnoha realizovan˘ch akcí i v˘roãních
zpráv, Ïe se PedF podafiilo jiÏ pfied vstupem
do EU vytvofiit rozsáhl̆  systém zahraniãních
aktivit, na nûÏ mÛÏe fakulta nyní nejen velmi
dobfie navázat, ale které mÛÏe v evropském
vzdûlanostním prostfiedí rozvíjet intenziv-
nûji. Dlouhodobé zámûry fakulty v oblasti
zahraniãních stykÛ jsou proto mj.smûfiovány
do následujících oblastí:
a) Zapojování do evropské i ‰ir‰í meziná-
rodní vûdeckov˘zkumné spolupráce pfii
vytváfiení spoleãn˘ch badatelsk˘ch projektÛ.
b) Mobilita studentÛ a pracovníkÛ,
zejména dal‰í rozvíjení programu
Socrates-Erasmus.V nejbliÏ‰í dobû dojde
k nárÛstu bilaterálních smluv se ‰piãko-
v˘mi vysok˘mi ‰kolami ze zemí b˘valého
v˘chodního bloku a zahraniãní aktivity se
budou – i v rámci programu TACIS –
v˘raznûji orientovat tímto smûrem.
c) Vytvofiení podmínek pro odbornû
zamûfienou jazykovou pfiípravu studentÛ
v‰ech oborÛ, zvlá‰tû studentÛ doktor-
sk˘ch programÛ.
d) VyuÏívání Fondu mobility UK k zabez-
peãování pobytÛ hostujících zahraniãních
lektorÛ, zejména graduovan˘ch odbor-
níkÛ vynikajících odborn˘ch kvalit.
Dlouhodobé zámûry fakulty v oblasti
zahraniãních stykÛ respektují základní
dokumenty EU. Cílem Evropské unie je
pÛsobit v ‰esti základních oblastech:
▼ mobilita uãitelÛ a studentÛ
▼virtuální mobilita vytváfiená nov˘mi infor-
maãními a komunikaãními technologiemi

▼ kooperativní sítû na celoevropské
úrovni
▼ v˘uka cizích jazykÛ a rozvoj kulturních
znalostí
▼ rozvoj inovací na základû pilotních
projektÛ a nadnárodních partnerství
▼ zdokonalování informaãních zdrojÛ
o evropsk˘ch záleÏitostech
Pedagogická fakulta vytváfií v rámci sv˘ch
zahraniãních aktivit takové podmínky, aby
její pracovníci a studenti mohli pfiispût
k naplnûní v‰ech zmínûn˘ch poÏadavkÛ.
PfiipomeÀme alespoÀ nûkteré.
I. mobilita uãitelÛ a studentÛ
VyuÏití programu mobility patfií k dÛleÏi-
t˘m aktivitám Pedagogické fakulty. Pro
úãastníky programu Socrates Erasmus
fakulta pfiipravila blok pfiedná‰ek „The
Czech Society“, kter˘ seznamuje úãast-
níky s âeskou republikou jako
vzdûlanostním a kulturním centrem
Evropy a zahrnuje téÏ témata t˘kající se
„evropanství“. RovnûÏ pfiijímáním desítek
pracovníkÛ ze zahraniãí, které probíhá
v rámci univerzitních ãi fakultních dohod,
dává fakulta pfiíleÏitost k hlub‰ímu

poznání národních specifik âR a souãasnû
získává partnery v evropském vzdûlanost-
ním regionu.
Kvalitní pfiíprava programÛ pro pracov-
níky i studenty z evropsk˘ch zemí se
projevila v˘razn˘m nárÛstem poãtu
zájemcÛ nejen o krátkodobé studijní
pobyty, ale i zájmem zahraniãních stu-
dentÛ o studium magisterské.
II. kooperativní sítû na celoevropské
úrovni, v˘uka cizích jazykÛ a rozvoj
kulturních znalostí
Podíl pracovníkÛ fakulty na fie‰itelsk˘ch
programech v rámci EU pfiispívá
v˘znamnû k internacionalizaci vûdy
a v˘zkumu. Jde pfiedev‰ím o vytváfiení
a fie‰ení spoleãn˘ch vûdeck˘ch projektÛ,
které se t˘kají problematiky vzdûlávání na
rÛzn˘ch úrovních a vytváfiejí spolupracu-
jící síÈ evropsk˘ch pracovi‰È.
Zvlá‰È v˘znamné je zapojení desítek pra-
covníkÛ do 5. rámcového programu EU
a realizace rÛzn˘ch projektÛ zahrnut˘ch
do programu Socrates - Erasmus,
Comenius, Lingua, Minerva, Grundtvig,
Arion, Leonardo da Vinci.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
doc. PhDr. Marie âerná, CSc., prodûkanka pro zahraniãní záleÏitosti PedF UK,
PaedDr.Vûra JeÏková, doc.PhDr. Lenka Slavíková,Ph.D.
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Jednotlivá pracovi‰tû fie‰í dále fiadu pro-
jektÛ, které nejsou zahrnuty pfiímo do
programu Socrates, ale které profilují
Pedagogickou fakultu jako v˘znamné
evropské pracovi‰tû – CIVITAS –
Mezinárodní v˘mûnn˘ program v˘chovy
k obãanství; Most ke spolupráci, Hudbou
k radosti a pfiátelství, Stylistika pro
nûmecky mluvící bohemisty, European
platform for Children on the Internet,
Management in Education, Blended lear-
ning- professionalisation of Head
Teachers, Training teachers to use the
European Language portfolio. Názvy pro-
jektÛ ukazují ‰iroké spektrum témat,
která jsou fie‰ena, zahrnují oblast v˘uky
cizích jazykÛ i rozvoj kulturních znalostí.
DÛkazem profesionality pracovníkÛ peda-
gogické fakulty v evropském mûfiítku je
i ãlenství 127 pracovníkÛ fakulty v 81
organizacích, spoleãnostech a radách.
K v˘znamn˘m aktivitám fakulty patfií rov-
nûÏ pofiádání mezinárodních akcí,
konferencí, semináfiÛ, kolokvií, kter˘ch se
úãastní kaÏdoroãnû stovky pracovníkÛ.
Ihned po vstupu âR do EU, v ãervnu
2004, organizovala PedF UK mezinárodní
konferenci „Professional School
Leadership for an Integrated Europe“,
která byla vûnována otázkám fiízení ‰kol,
vzdûlávání fiídicích pracovníkÛ ve ‰kolství
a zúãastnilo se jí více neÏ sto padesát
úãastníkÛ z evropsk˘ch zemí.
III. zdokonalování informaãních
zdrojÛ o evropsk˘ch záleÏitostech
V˘znamn˘m pfiedstavitelem aktivit
Pedagogické fakulty UK spojen˘ch s EU je
Centrum evropsk˘ch studií (dále CES),
které bylo zaloÏeno v roce 1995 jako
souãást Ústavu v˘zkumu a rozvoje ‰kol-
ství PedF UK. Je jedin˘m pracovi‰tûm
svého druhu na pedagogick˘ch fakultách
v âR. ¤e‰í v˘zkumné úkoly v oblasti
evropsk˘ch studií a komparace vzdûláva-
cích systémÛ. Realizuje v˘bûrové kurzy
evropsk˘ch studií v pregraduálním pro-
gramu oborového a doktorského studia.
Publikuje sérii monografií, vydávan˘ch ve
vydavatelství PedF UK, studijní,metodické
materiály a odborné statû (viz.
http://www.pedf.cuni.cz/uvrs/cz/index2.htm).
Je referenãním pracovi‰tûm pro fakulty
pfiipravující uãitele, uãitele v praxi i ‰ir‰í
pedagogickou vefiejnost podílející se na

v˘chovû ÏákÛ a studentÛ k evropanství.
Organizuje semináfie, kurzy a letní ‰koly
pro uãitele základních a stfiedních ‰kol.
Provádí expertní ãinnost pro M·MT v pfií-
pravû uãitelÛ v evropsk˘ch záleÏitostech.
V˘ukovou ãinností CES, realizovanou
v rámci PedF UK, je kurz evropská studia
pro pedagogy. Jeho dvû varianty tvofií
povinnû voliteln˘ kurz pro studenty oboru
pedagogika a kurz pro doktorandy.
Studovna CES nabízí zájemcÛm k prezenã-
nímu studiu nejnovûj‰í ãeskou i zahraniãní
literaturu z oblasti politologie, historie,
kultury a umûní Evropy, publikace CES
PedF UK, MZV âR, Delegace EK v âR,
Úfiadu pro oficiální publikace ES,
Informaãního centra EU a ãetné doku-
menty a informaãní materiály o EU.
Za dobu své existence realizovalo CES
fiadu projektÛ zamûfien˘ch na v˘uku uãitelÛ
v praxi v evropsk˘ch záleÏitostech a/mbo
vydání publikací. Jednalo se pfiedev‰ím
o projekty v rámci Phare-Res,o pilotní kurz
evropsk˘ch studií pro uãitele EUROPAED

– za podpory Open Society Fund Praha
v rámci HESP, o projekt v rámci Eu-Phare,
N-Large Europe. V souãasné dobû jsou 
pfiipravovány projekty v rámci programu
Erasmus/Mundus.
Pfiijetí do Evropské unie neznamená
pouze otevfiení intelektuálního prostfiedí
patnácti evropsk˘ch zemí pro âeskou
republiku, ale i zpfiístupnûní ãeského pro-
stfiedí pÛsobení evropského vzdûlanostního
potenciálu a moÏnost vzájemné komparace
vzdûlávacích soustav. Zabezpeãení vzdûla-
nostní rovnováhy i v podmínkách
evropské integrace je nároãn˘m úkolem,
fie‰ení závisí na konkurenceschopnosti
ãesk˘ch ‰kol, na jejich schopnosti zajistit
kvalitní úroveÀ vzdûlání v souladu
s evropsk˘mi standardy. I kdyÏ pfiípravou
uãitelÛ se v rámci Univerzity Karlovy
zab˘vá dal‰ích pût fakult, je postavení
Pedagogické fakulty UK jedineãné zamû-
fiením na tuto problematiku v její plné ‰ífii.
Proto zaujímá i v otázce evropanství
Pedagogická fakulta v˘znamnou roli.
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V rámci pfiípravy âeské republiky na vstup
a následné ãlenství v Evropské unii hrála
a hrají nezastupitelnou úlohu Evropská
studia. FSV UK reflektuje nejen tuto rea-
litu, ale i spoleãenskou poptávku
v mnohovrstevnatosti této problematiky.
Evropská témata prolínají studijními 
programy v‰ech institutÛ: Institut ekono-
mick˘ch studií (IES) zaloÏil samostatnou
katedru Evropské ekonomické integrace,
na Institutu mezinárodních studií (IMS)
pfiedev‰ím na katedfie západoevropsk˘ch
studií, IPS vytvofiil specializaci na evrop-
skou problematiku v rámci katedry
mezinárodních vztahÛ, kurzy evropské
mediální politiky jsou pfiedná‰eny na
Institutu komunikaãních studií a Ïurnalistiky
(IKSÎ) a evropské sociální politiky na
Institutu sociologick˘ch studií (ISS).
Katedra západoevropsk˘ch studií byla na
FSV UK zaloÏena roku 1997. Zaji‰Èuje
v˘uku t˘kající se západoevropského terito-
ria na bakaláfiském programu mezinárodní
teritoriální studia, magisterské programy
západoevropská studia a evropská studia
a také program doktorandsk .̆
Multidisciplinární magistersk˘ program
evropsk˘ch studií vznikl v akademickém roce
2002/2003 ve spolupráci institutÛ FSV UK.
Jedná se celofakultní program, ve kterém se
prolínají evropské aktivity v‰ech institutÛ.
Katedra západoevropsk˘ch studií získala
unikátní ocenûní Jean Monnet Centre of
Excellence v evropsk˘ch studiích jako
jediné ve stfiední a v˘chodní Evropû.V roce
2000 jej slavnostnû otevfiel velvyslanec
Delegace EU v Praze Ramiro Cibrian. Ze
‰esti Jean Monnet Chairs v âR jsou dvû
ocenûní na na‰í fakultû.
Udûlení grantu TEMPUS (Institution
Building – European Studies) v roce 1999
v˘znamnû napomohlo nejen k navázání
mnoha dÛleÏit˘ch kontaktÛ, ale i vybudo-
vání uãebny evropsk˘ch studií se
‰piãkov˘m technick˘m vybavením
a zárodku knihovny evropsk˘ch studií.

Cílem projektu bylo vybudovat udrÏitelnou
platformu, která bude mít za úkol rozvíjet
nadále aktivity v oblasti Evropské unie –
pfiedev‰ím prohlubování povûdomí ‰iroké
vefiejnosti o Evropské unii a vztahu âR
k této organizaci, provádût v˘zkumné akti-
vity, ‰kolit nejrÛznûj‰í cílové skupiny – od
studentÛ stfiedních a vysok˘ch ‰kol, pfies
úfiedníky vefiejné správy aÏ po zástupce
neziskového sektoru a komerãní sféry.
Hlavním v˘stupem tohoto projektu se
stalo obãanské sdruÏení EUROPEUM,
pozdûji pfiejmenované na Institut pro
evropskou politiku EUROPEUM, kter˘
sdruÏuje doktorandy a sympatizanty
katedry západoevropsk˘ch studií na FSV
UK. EUROPEUM a katedra ZES spoleãnû
sdílejí prostory v Rytífiské 31, vytvofiily
platformu, jeÏ si za ‰est let fungování
vyslouÏila u vefiejnosti znaãné renomé.
EUROPEUM vydává ãasopis INTEGRACE
(http://www.integrace.cz), kter˘ se zamû-
fiuje na evropskou problematiku. Do jeho
ãinnosti jsou zapojeni také studenti.
Katedra západoevropsk˘ch studií se podílí
také na ãinnosti EUROPAEUM, asociace
evropsk˘ch univerzit, která byla zaloÏena
v roce 1992.Kromû Prahy jsou zde zastou-
peny napfi. univerzity v Bologni, Bonnu,
Îenevû a v PafiíÏi.
FSV UK hraje rovnûÏ v˘znamnou roli
v European Community Studies

Assoccation (ECSA) se sídlem v Bruselu.
V Radû âeské asociace pro evropská stu-
dia (www.ecsa-czech.cz) zasedají tfii
pedagogové FSV. âAES pfiipravuje v sou-
ãasné dobû velk˘ projekt vzniku
Koordinaãního centra evropsk˘ch studií
na podporu vzniku center evropsk˘ch
studií po celé âR. Asociace organizuje
pfiedná‰ky a semináfie s evropskou pro-
blematikou. Vystoupili zde napfiíklad
komisafi EK Günter Verheugen, velvyslan-
kynû Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska v Praze Anne F. Pringle,
velvyslanec Norska Lasse Seim, prof.
Hudson Meadwell z McGill University
a Jan Kohout, nyní velvyslanec âR pfii
Evropské unii.
JiÏ pát˘m rokem se FSV podílí na 
mezinárodním magisterském programu
EUROMASTERS. SíÈ univerzit, jeÏ na pro-
jektu participují, zahrnuje University of
Bath, Sci-Po v PafiíÏi, Univerzitu Carlos III
v Madridu, Univerzitu v Sienû,
Humboldtovu univerzitu a Svobodnou uni-
verzitu v Berlínû, Chappel Hill v Severní
Karolínû, Univerzity of Seattle a pochopi-
telnû Univerzitu Karlovu. Program
EUROMASTERS umoÏÀuje studentÛm zís-
kat magistersk˘ titul v evropsk˘ch studiích.
Studium se skládá ze ãtyfi blokÛ (modulÛ)
v rozsahu 3-4 mûsícÛ.Základní modul, pro-
bíhající v Bath, se zamûfiuje na obecnou

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VùD 
PhDr. Zuzana Ka‰áková, katedra západoevropsk˘ch studii FSV UK
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politickou a ekonomickou strukturu
evropské integrace. Národní modul pro-
bíhá v jedné ze zapojen˘ch univerzit, které
poskytnou studentÛm pfiehled politického
a sociálního systému jedné ze ãlensk˘ch
zemí EU. Specializaãní modul se zamûfiuje
na nûkterou z evropsk˘ch politik (napfi.
v University of Bath Spoleãnou zahraniãní
a bezpeãnostní politiku, v Sci-Po na evrop-
sk˘ administrativní prostor). Závûreãnou
ãást programu vûnují studenti pfiípravû
diplomové práce. Specifikem programu je
zejména moÏnost studia na tfiech univerzi-
tách, které jsou do programu zapojeny,
a studium v alespoÀ dvou jazycích.
Jean Monnet Centre of Excellence FSV UK
nabízí do programu EUROMASTERS
národní modul zamûfien˘ na âeskou repub-
liku.Ten obsahuje kurzy o v˘voji politického
systému âR od roku 1989, dopadu evrop-
ské integrace na âeskou republiku,
transitologii, spolupráci ve stfiedoevropském
regionu i kurzy o v˘voji ãesk˘ch médií.
O popularitû ãeského národního modulu
svûdãí postupn˘ rÛst zapojen˘ch studentÛ –
od 13 aÏ po 30 v letech 2001-2003.
V˘znamn˘m krokem k provázání kurzÛ
s evropskou problematikou na celé FSV
a i posílení vnitfiní spolupráce na FSV se
stalo vytvofiení programu vzdûlávání státní
správy a soukromého sektoru v evrop-
sk˘ch záleÏitostech Europeum. Program,
jemuÏ se dostalo pochvaln˘ch hodnocení
v mnoha vládních dokumentech a jenÏ je
povaÏován za ojedinûl˘ svého druhu v celé
âR, koordinuje a pfiipravuje katedra zápa-
doevropsk˘ch studií ve spolupráci
s Právnickou fakultou UK. Program
Europeum tvofií tfii studijní moduly:
Evropská unie (historie, instituce, vefiejná
a sociální politika, zahraniãní a bezpeã-
nostní politika, kultura a dal‰í), Evropská
ekonomická integrace a Evropské právo.
V akademickém roce 2004/2005 probíhá
jiÏ 8. roãník.
V rámci katedry západoevropsk˘ch studií
vznikla v roce 2001 za pfiispûní francouz-
ského velvyslanectví francouzská studia.
Specializace francouzská studia spoãívá na
tfiech pilífiích: kurzech, které jsou stálou
souãástí studijního plánu v magisterském
cyklu a jsou pfiedná‰eny pedagogy z FSV
UK, pfiedná‰kách hostujících profesorÛ
a cyklu Atelier en sciences sociales organi-

zovaného spoleãnû s Cefresem a FHS UK.
Jednotlivé bloky se skládají z pfiedná‰ek ve
francouz‰tinû i ãe‰tinû a jsou zamûfieny na
moderní dûjiny Francie, sociální problema-
tiku Francie, francouzsk˘ pohled na
evropskou integraci a také na metodologii
vûdecké práce podle francouzsk˘ch prin-
cipÛ. Jazykové znalosti si studenti mohou
doplnit v rámci specializovan˘ch jazyko-
v˘ch kurzÛ tematicky sladûn˘ch s v˘ukou
odborn˘ch pfiedmûtÛ.
Hlavním francouzsk˘m partnerem je
Université Paris III Sorbonne Nouvelle.
Studenti mají moÏnost nejen nav‰tûvovat
pfiedná‰ky pedagogÛ z této instituce, ale
také s nimi konzultovat své práce. V pfií-
padû, Ïe projdou úspû‰nû v˘bûrov˘m
fiízením, mohou studenti odjet na
v˘zkumn˘ pobyt do Francie.
Studenti FSV UK participují v rámci pro-
gramu SOCRATES na aktivitách vzdûlávací
politiky Evropské unie. Spolupráce pro-
gramu Socrates/Erasmus probíhá na
základû bilaterálních dohod, uzavfien˘ch
mezi FSV, a partnersk˘mi univerzitami
v EU. Na akademick˘ rok 2004/2005 bylo
uzavfieno 76 bilaterálních dohod s univer-
zitami v ‰estnácti ãlensk˘ch zemích Unie.
Dohody s konkrétním partnerem se vÏdy
uzavírají s roãním pfiedstihem. Poãet míst
a délka studijního pobytu se odvíjí od uza-
vfiené smlouvy.
Institut mezinárodních studií v akademic-
kém roce 2004/2005 nabídl studentÛm
celkem 39 míst na univerzitách v osmi
zemích EU (Velká Británie, Irsko, Dánsko,
Nizozemí, Francie, Nûmecko, Rakousko
a Polsko). Studenti mají o studium v cizinû
velk˘ zájem. Nejvíce usilují o studijní
pobyty ve Francii (Université de Paris III
Sorbonne – Nouvelle, Sciences Po Paris),
Velké Británii (University of Bath)
a v Nûmecku (Freie Universität Berlin).
Katedra ZES je zapojena do celé fiady
evropsk˘ch projektÛ. Projekt Research
Training Network (V˘zkumná studijní
centra) je koordinován univerzitou
v Maastrichtu a financován Evropskou
komisí. Jeho hlavním cílem je poskytnout
mlad˘m vûdeck˘m pracovníkÛm prostor
pro v˘zkum v oblasti vládnutí v Evropû.
Projekt probíhá jiÏ druh˘ rok a primárnû
se zamûfiuje na téma „Dynamika a pfie-
káÏky vládnutí v Evropû“.

Projektu se úãastní sedm evropsk˘ch uni-
verzit vãetnû univerzity v Maastrichtu
a Univerzity Karlovy. Jsou jimi: Univerzita
v Odense (Dánsko), Univerzita v Turku
(Finsko), Univerzita v Mannheimu
a Mnichovû (Nûmecko) a Univerzita
v Lond˘nû (Spojené království).
V souãasné dobû na katedfie západoevrop-
sk˘ch studií pÛsobí dva vûdeãtí pracovníci
(z Irska a Nûmecka), ktefií pracují na kon-
krétních v˘zkumn˘ch projektech. Podílejí
se také na v˘uce a dal‰ích aktivitách
katedry.
Dal‰ím projektem je IGC Net s podtitu-
lem Anatomy, Analysis and Assessment of
the EU Constitutionalisation. Z vût‰í ãásti
je financován Evropskou komisí z pro-
gramu Jean Monnet. Projekt IGC Net je
pracovní skupinou pûti pfiedních odbor-
níkÛ v oboru evropsk˘ch studií, nositelÛ
titulu Jean Monnet Professor, z pûti ãlen-
sk˘ch zemí EU (âeská republika, Irsko,
Nûmecko,Polsko,Rakousko).Cílem je ana-
lyzovat klíãové oblasti návrhu Smlouvy
o Ústavû pro Evropu („evropské ústavy“)
z pohledu rÛzn˘ch disciplín (ekonomie,
právo, politologie) a z rÛzn˘ch národních
perspektiv.
Projekt IGC Net probíhá v letech 2004-
2005 a spolu se sv˘mi profesory jsou do
nûj zapojeni i studenti doktorského cyklu
a mladí v˘zkumníci z jejich pracovi‰È, pro
které pfiedstavuje nejen cennou zku‰e-
nost ze zapojení do evropské badatelské
komunity, ale i pfiíleÏitost zúãastnit se
odborn˘ch semináfiÛ v zahraniãí a publi-
kovat v˘sledky své práce za hranicemi
âeské republiky. Za Univerzitu Karlovu je
nositelkou projektu prof. PhDr. Lenka
Rovná, CSc. z katedry západoevropsk˘ch
studií, která se v jeho rámci zab˘vá
Konventem jako novou deliberativní
metodou pfiípravy zakládajících smluv
evropské integrace.
V souãasné dobû se ãlenové katedry a stu-
denti doktorského cyklu úãastní projektÛ
CONSENT a CONNEX. Oba projekty
jsou financovány Evropskou komisí ze 
6. rámcového programu EU pro vûdu
a v˘zkum. Katedra západoevropsk˘ch stu-
dií se tak z hlediska zapojení do
v˘zkumn˘ch projektÛ EU zafiadila mezi
nejúspû‰nûj‰í pracovi‰tû v oblasti spole-
ãensk˘ch vûd v republice.



Pod hlaviãkou projektu PORTA UNIVER-
SUM APERTUS („Brána svûtu otevfiená“)
se bûhem leto‰ního a.r. uskuteãnily 
první dva kurzy Outdoor Adventure
Education & Czech Culture pro zahra-
niãní studenty Univerzity Karlovy. Jedná
se kurz se zamûfiením na aktivity
a v˘chovu v pfiírodû spoleãnû s prvky
ãeské kultury.
Studijní záleÏitosti a povinnosti, které
zahraniãní studenti na‰í univerzity mají,
jsou v pfiímém fiízení jednotliv˘ch fakult
UK. Díky této skuteãnosti není pro zahra-
niãní studenty UK Ïádná spoleãná
událost, která by byla pfiímo fiízena
Univerzitou Karlovou (potaÏmo zahraniã-
ním oddûlením rektorátu). Na‰í
my‰lenkou je právû kurzem (Outdoor
Adventure Education & Czech Culture)
obsadit tuto doposud „prázdnou“, ale pro
jméno a prestiÏ UK velmi dÛleÏitou ãást
jejich studia na na‰í alma mater.
Jedná se o sedmidenní kurz, kter˘ zaji‰-
Èuje Oddûlení turistiky, sportÛ a v˘chovy
v pfiírodû (Katedra sportÛ v pfiírodû) na
Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu. Pod
názvem Outdoor Adventure Education 
& Czech Culture se skr˘vá peãlivû pfii-
praven˘ program, kde se spojuje tradiãní
ãesk˘ kreativní pfiístup k aktivitám 
a sportÛm v pfiírodû, nabízející poznání,
dobrodruÏství, proÏitky a v˘zvy dohro-
mady s ãesk˘mi tradicemi (tanec, jídlo,
zvyky, nástin ãeské historie) a náv‰tûvou
kulturních a historick˘ch památek. Kurz
se odehrává ve fakultním v˘cvikovém
stfiedisku Ovãín ve StráÏi nad NeÏárkou
(zafiízení UK FTVS), které je zasazené
v krásném pfiírodním prostfiedí JiÏních
âech nedaleko biosférické rezervace
TfieboÀsko, která je zapsána v seznamu
UNESCO.
Bûhem kurzu mají úãastníci moÏnost
poznat prostfiednictvím aktivit a sportÛ
v pfiírodû (cykloturistika, orientaãní bûh,
iniciativní hry, lanové a pfiekáÏkové dráhy,

drama, ekologická v˘chova, atd.) pfiírodní
prostfiedí, své kolegy a sebe sama
v nov˘ch a v˘zvov˘ch situacích.Tyto akti-
vity mají jiÏ více neÏ tfiicetiletou tradici
v povinn˘ch programech studia na
Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu UK.
Cel˘ program kurzu je zarámován prvky
ãeské kultury (tanec, náv‰tûva keramické
dílny, dramatické zpracování ãesk˘ch
povûstí apod.) a tradicemi tak, aby úãast-
níci získali pfii svém studijním pobytu na
Univerzitû Karlovû alespoÀ základní zna-
losti o ãeské kultufie. Souãástí programu
jsou také prezentace jednotliv˘ch státÛ,
pfii kter˘ch mají zahraniãní studenti pro-
stor pfiedstavit svou zemi a její zvyky.

Obecnû lze hlavní cíle projektu 
shrnout takto:
▼Vytvofiit spoleãn˘ projekt s prvky ãeské
kultury pro zahraniãní studenty UK;
▼ Vytvofiení pfiedmûtového pozadí pro
dal‰í navazující kurzy pro zahraniãní stu-
denty UK;
▼ Zv˘‰ení prestiÏe Univerzity Karlovy ve
svûtû;
▼ V rámci Univerzity Karlovy propojení
spolupráce na národní i mezinárodní
úrovni v oblasti v˘chovy v pfiírodû, pfiedjí-
mání situace po pfiijetí do EU;
▼ Zintenzivnûní mezinárodní spolupráce
Univerzity Karlovy;
▼ Kurzy pfiedstavují základy nového stu-
dijního pfiedmûtu pro na‰e i zahraniãní
studenty v rámci UK FTVS (zejména po
vstupu âR do EU);
▼ Spolupráce s Asociací pro v˘chovu
v pfiírodû a zku‰enostní uãení (AVPZU)
na pfiípravû bezpeãnostních pravidel pro
realizaci programÛ zamûfien˘ch na aktivity
a sporty v pfiírodû.

Po absolvování kurzu jsme poloÏili úãast-
níkÛm nûkolik otázek ohlednû zamûfiení,
programu a pfiínosu celého projektu. Pro
názornost uvádíme nûkteré odpovûdi:

- Je to skvûl˘ zpÛsob, jak poznat nové
pfiátele z jin˘ch zemí a souãasnû získat
základní informaci o ãeské kultufie a pfií-
rodním prostfiedí. (Tom Wheeler – UK
FSV – Business Management Bath
University United Kingdom)
- Je dobrou ideou uspofiádat takov˘to
kurz a pfiiblíÏit âeskou republiku z jiného
pohledu neÏ pouze poznání Prahy a navíc
umoÏnit setkání s ostatními zahraniãními
studenty, ktefií jsou ve stejné situaci – na
studiích v cizí zemi. (Amy Macdonald –
UK FTVS – Saint Francis Xavier
University Canada)
- Kurz je velmi praktick˘ zejména proto,
Ïe pfiibliÏuje âeskou republiku a její kul-
turní hodnoty zajímav˘m zpÛsobem, a to
mimo Prahu. Nejvíce hodnotím moÏnost
vidût v‰ední Ïivot na vesnicích. Po absol-
vování kurzu cítím bliÏ‰í kontakt s ãeskou
zemí. Navíc nikdy nezapomenu záÏitky
z kurzu, kde jsem potkal zajímavé lidi
z jin˘ch zemí a proÏil s nimi fantastické
dobrodruÏství. Moc jsem se zde nauãil.
Dûkuji. (Elio Diez-Feijóo Varela – UK
2.LF – Facultad de Medicina de Santiago
de Compostela Spain).

Souãástí projektu bylo také vytvofiení
samostatného serveru www.ftvs.cuni.cz/
outdoorcourse, na kterém jsou vyvû‰eny
základní informace o kurzech. Odkaz na
tento web je i z hlavních webov˘ch strá-
nek Univerzity Karlovy (anglická verze).
Nejvût‰ím problémem je v‰ak samotná
informovanost zahraniãních studentÛ na‰í
univerzity.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
FAKULTA TùLESNÉ V¯CHOVY A SPORTU
PhDr. Du‰an BartÛnûk, Katedra sportÛ v pfiírodû FTVS UK
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Na rozdíl od sv˘ch star‰ích sestersk˘ch
fakult, které i své zahraniãní kontakty
mohly ve vût‰í nebo men‰í mífie rozvíjet
po fiadu let, FHS vznikla teprve v roce
2000 a zaãínala takfiíkajíc od ãistého
stolu. To mûlo a má jistû i své v˘hody,
zejména v oblasti zahraniãních vztahÛ
a spolupráci je to v‰ak jednoznaãn˘ han-
dicap. Tím vût‰í úsilí musíme právû této
oblasti, kterou i na‰e dlouhodobé rozvo-
jové plány pokládají za jednu z hlavních
priorit, vûnovat v souãasné dobû.
FHS se do zahraniãních a evropsk˘ch
spoluprací zafiadila na nûkolika úrovních.
Pfiednû v oblasti vûdecké a v˘zkumné
práce, kde k na‰im nejvût‰ím dosavadním
úspûchÛm poãítáme zapojení do velkého
projektu CINEFOGO – Evropské obãan-
ství, kter˘ je souãástí 6. rámcového
programu EU (Networks of Excellence,
CITIZENS 3) a je koordinován univerzi-
tou v Roskilde (DK). FHS zde úzce
spolupracuje s pracovi‰tûm CESES UK
a zpracovává dílãí téma „Identita, hodnoty
a obãanská kultura v Evropû“ a „Rozdíly
sociální participace a obãanské kultury
v Evropû“.
Projekt DIAGON, zpracovan˘ a koordi-
novan˘ Kulturwissenschaftliches Institut
Essen (D) a European University Institute
Firenze (I), na nûmÏ se FHS rovnûÏ úãast-
nila, nebyl do 6.RP pfiijat, pfiipravuje se
v‰ak nová verze pro podání pfii nejbliÏ‰í
pfiíleÏitosti.
V rámci Sociálních fondÛ EU je FHS
národním partnerem IHC v návrhu pro-
jektu EQUAL (Opatfiení 4.1) s tématem
„Slaìování rodinného a profesního
Ïivota“ a nositelem tématu „Vzdûlávání
ÏadatelÛ o azyl“. V rámci spoleãného 
projektu rozvoje praÏské oblasti JPD 3 –
„Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ“ pfiipravuje FHS
k podání tfii témata (Propagace rovn˘ch
pfiíleÏitostí, Evropsk˘ch sociálních sluÏeb
a Genderov˘ch studií), dal‰í téma
chystáme ve spolupráci s CESES.

Ve spolupráci s London School of
Economics a dal‰ími partnery provedla
Katedra Obãanského sektoru dva mezi-
národní srovnávací v˘zkumy – Role a vize
nadací a Index obãanské spoleãnosti.
¤ada pracovníkÛ FHS dále pÛsobí jako
experti rÛzn˘ch DirektorátÛ EK. Doc.
K. Müller pracuje na projektech anal˘zy
a prognózy ekonomick˘ch, lidsk˘ch a kul-
turních zdrojÛ a inovaãních politik v rámci
projektÛ DirektorátÛ pro v˘zkum a pro
podnikání. Dr. H. Havelková pracovala jeko
ãlenka expertní skupiny „Enwise“ (Enlarge
Women in Science to East), koordinované
ze strany Directorate-General for
Research, Directorate C – Science and
Society, Unit C4 – Women and Science
Evropské komise, a jako odborná porad-
kynû projektu zahájeného v roce 2004
v rámci 6. rámcového programu s názvem
Central European Centre for Women and
Youth in Science. Dr. Z. Havrdová byla
zástupcem âR v EQUAL – ETG Group
pro hodnocení sociálních a zdravotních
sluÏeb EK.
V oblasti studijní byla a je FHS partnerem
univerzity Saarbrücken (D) v prvním spo-
leãném projektu soustavného vzdûlávání
doktorandÛ v oblasti historické antropo-
logie (Wissenschaftskolleg), zatím
s dvanácti domácími doktorandy. Vedení
tohoto v˘znamného a vlastnû prÛkopnic-
kého projektu, kde studují i pfiedná‰ejí
pfiední ãe‰tí i nûmeãtí vûdci, po prof.
M. Hrochovi pfiebírá prof. M. Havelka.
Prof. Havelka pÛsobil mimo to v r. 2004
jako hostující profesor na TU Chemnitz.
Podobnû se FHS podílí na organizaci pra-
videln˘ch semináfiÛ s francouzsk˘mi
spoleãensk˘mi vûdci prestiÏní EHESS
Paris, ve spolupráci s FSV UK a CEFRES.
Cílem je pfiíprava a vzdûlávání pfií‰tích
uchazeãÛ o studijní stipendia EHESS, kde
uÏ „en cotutele“ promovala dr. D.Tinková.
Úspû‰nû se rozvíjí i úãast FHS na evrop-
ském programu v˘mûn ERASMUS, kde

v roce 2004 vycestovalo 21 a bylo pfiijato
16 zahraniãních studentÛ. Velmi úspû‰n˘
je koneãnû i program UPCES, kter˘
pofiádá FHS spoleãnû s CERGE-UK pro
anglofonní studenty na základû smluv
s rÛzn˘mi zahraniãními univerzitami.
V˘raznou pfiedností tohoto programu je,
Ïe v nûm spoleãnû studují ãe‰tí, evrop‰tí
i ameriãtí studenti.
Koneãnû v oblasti pofiádání vûdeck˘ch
konferencí uspofiádala FHS v roce 2003
vût‰í mezinárodní konferenci European
Acess Network s tématem odstraÀování
pfiekáÏek ve vysoko‰kolském studiu, jíÏ se
úãastnilo pfies 150 úãastníkÛ. V ãervnu
2004 uspofiádala FHS dvoudenní konfe-
renci o humánní etologii ve spolupráci
s univerzitou v Mnichovû. V ãervenci 
2004 uspofiádala FHS mezinárodní filozo-
fickou konferenci OFFRES ve spolupráci
s univerzitami v Lille, Nice (F) a Jasi (RU),
které se zúãastnilo pfies 40 vûdcÛ a 42
doktorandÛ ze 13 evropsk˘ch zemí.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., dûkan FHS UK
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Bezprostfiednû po politick˘ch zmûnách
v roce 1989 vznikla po vzoru obdobn˘ch
evropsk˘ch a americk˘ch univerzitních
spolkÛ idea spoleãenství absolventÛ a pfiá-
tel praÏské univerzity, které by navázalo na
více neÏ stopadesátiletou tradici student-
sk˘ch akademick˘ch spolkÛ v Praze.
My‰lenka nalezla velmi záhy ‰irokou
odezvu nejen mezi domácími absolventy,
ale i mezi b˘val˘mi ãleny univerzitní akade-
mické obce v zahraniãí.Valné shromáÏdûní
absolventÛ Univerzity Karlovy, jeÏ se se‰lo
ve v˘roãní den univerzity, 7. dubna 1990,
tak mohlo ustavit Spolek absolventÛ a pfiá-
tel Univerzity Karlovy, nesoucí historick˘
název Carolinum. ZaloÏením Spolku absol-
ventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy se
Univerzita Karlova pfiihlásila s uznáním,
respektem a úctou ke v‰em sv˘m pedago-
gÛm, absolventÛm a pfiíznivcÛm v dobách
minul˘ch i budoucích.
Spolek je nezávislou dobrovolnou organi-
zací sdruÏující absolventy Univerzity
Karlovy a její pfiíznivce, peãující o udrÏo-
vání soudrÏnosti ãlenÛ minulé i nynûj‰í
akademické obce a vytváfiející neformální
spoleãenství tûch, ktefií si jsou vûdomi
slov slavnostní promoãní pfiísahy, jeÏ zava-
zuje absolventy Univerzity Karlovy, aby
mûli stále na pamûti dobré jméno své
„alma mater“.
âlenství Spolku Carolinum je otevfiené
v‰em fyzick˘m a právnick˘m osobám,
pfiedev‰ím absolventÛm Univerzity
Karlovy, ktefií si pfiejí podporovat ãinnost
spolku a univerzity. Spolek zprostfiedko-
vává kontakty mezi uãiteli, absolventy
a zamûstnanci Univerzity Karlovy. Bûhem
patnáctileté existence spolku vznikly dnes
jiÏ tradiãní akce, které se staly osou spol-
kové ãinnosti. Nejv˘znamnûj‰í je valné
shromáÏdûní ãlenÛ, které se koná v histo-
rick˘ch prostorách Univerzity Karlovy,
spojené s pfiedná‰kou a veãerním kultur-
ním programem. U pfiíleÏitosti ukonãení
akademického roku zveme pfiedstavitele

univerzity, ãleny akademick˘ch senátÛ,
pedagogy, absolventy a studenty na
zahradní slavnost do praÏského
Vald‰tejnského paláce v Praze.V prosinci
se ãlenové scházejí na koncertû
v Karolinu a tradicí se stala i tzv. svato-
‰tûpánská setkání (26. 12.), bûhem nichÏ
nav‰tûvujeme pozoruhodná kulturní
místa Prahy. Spolek se rovnûÏ vûnuje
pofiádání odborn˘ch pfiedná‰ek, besed
a kulturních pofiadÛ, zvlá‰tû koncertÛ.
Napomáhá rovnûÏ popularizaci v˘sledkÛ
vûdecké a pedagogické ãinnosti
Univerzity Karlovy. Na podporu vûdecké
ãinnosti studentÛ magistersk˘ch a dokto-
randsk˘ch studijních programÛ udûluje
kaÏdoroãnû Cenu Spolku Carolinum
vynikajícím studentsk˘m pracím. Spolek
se zapojil do informaãních akcí
o Evropské unii a zval do Karolina velvy-
slance ãlensk˘ch zemí, ktefií v fiadû

diskusních setkání „Rozhovory o EU“
hovofiili s posluchaãi nejen o problema-
tice vysokého ‰kolství, vûdy a v˘zkumu
v kontextu evropské integrace. Své spole-
ãenské, odborné a kulturní aktivity
zpfiístupÀuje nejen ãlenÛm Spolku
Carolinum, ale i uãitelÛm, studentÛm
a zamûstnancÛm Univerzity Karlovy.

SPOLEK ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
– CAROLINUM

Kontaktní adresa: 
Spolek absolventÛ 
a pfiátel Univerzity Karlovy - Carolinum
116 36 Praha 1, Ovocn˘ trh 3 
(budova Nové Astorie, pfiízemí, kanceláfi ã. 10)
tel.: +42 224491326 
fax: +42 224811878
Bankovní spojení: KB Praha 1,
ãíslo úãtu 510836300257/0100 
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
www: http://www.sapuk.cuni.cz/
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Profesor 
SISIVAN WILLIAM A. GUNN, M.D.
Profesor Gunn poskytoval velice aktivní
poradenskou pomoc âeskoslovensku
od roku 1980 a po roce 1992 âeské
republice. Nejv˘znamnûj‰í byly jeho
konzultace s ãleny uãitelského sboru 
3. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy,
dále s pfiedstaviteli orgánÛ pfiímo odpo-
vûdn˘ch za bezpeãnost na‰ich obãanÛ
a s vládními ãiniteli pfii modernizaci
Zdravotnické záchranné sluÏby a budo-
vání systému medicíny katastrof.

Aktivní spolupráce prof. Gunna se stala
u nás dÛleÏit˘m podnûtem pro vybudování
moderní zdravotnické záchranné sluÏby po
roce 1992 a pro pfiípravu a formulování
zdravotnick˘ch ãástí zákonÛ ã. 239/2000
Sb. o Integrovaném záchranném systému
a ã. 240/2000 Sb. o krizovém fiízení. Jeho
dlouholetá spolupráce s pfiedstaviteli
popáleninové medicíny na 3. lékafiské
fakultû Univerzity Karlovy prospûla práci
i mimopraÏsk˘ch popáleninov˘ch center
v Brnû, Ostravû a Hradci Králové.
Profesor Gunn je mimofiádnou lékafiskou

osobností. Z pozice ve WHO dokázal
v˘raznû celosvûtovû zlep‰it úãinnost zdra-
votnick˘ch záchrann˘ch akcí ve prospûch
hromadnû postiÏen˘ch. Díky jeho ãinnosti
bylo zachránûno mnoho ohroÏen˘ch lid-
sk˘ch ÏivotÛ. Je celosvûtovû uznávan˘m
pfiedstavitelem medicíny katastrof a urgentní
medicíny a v˘znamn˘m prÛkopníkem zdra-
votnick˘ch záchrann˘ch systémÛ.
Lékafiská studia absolvoval v Îenevû. Od
roku 1964 je ãlenem Royal College of
Surgeons in Canada. PfieváÏnou ãást svého
odborného pÛsobení vûnoval od roku
1967 práci pro Svûtovou zdravotnickou
organizaci, kde pÛsobí dodnes jako prezi-
dent Lékafiské spoleãnosti WHO, poradce
WHO, UN, UNESCO, UNICEF, EU.
Profesor Gunn pÛsobil jako fieditel
Evropského sjednoceného programu pro
dálkové studium, fieditel vzdûlávání pfii
Evropské unii CEMEC – centra pro medi-
cínu katastrof, generální sekretáfi
Mezinárodní federace chirurgick˘ch kolejí
(Colleges), prezident Mezinárodní asociace
pro humanitární medicínu a poradce mezi-
vládních a národních autorit EU, Rady
Evropy, âR, S˘rie a dal‰í. Do roku 1990 byl
mezinárodním poradcem âerveného
kfiíÏe. Profesorské hodnosti dosáhl na
tfiech vysok˘ch ‰kolách: âínské Akademii
lékafisk˘ch vûd v Pekingu, Druhé Vojenské
Lékafiské Univerzitû v ·anghaji a Univerzitû
v Bradfordu v Anglii.
Profesor Gunn se stal po zapojení do
WHO prÛkopníkem moderního pfiístupu
k fie‰ení zdravotních následkÛ hromadn˘ch
ne‰tûstí a katastrof v celém svûtû. Jako
vedoucí záchrann˘ch operací WHO
poznal tehdej‰í omezené moÏnosti pomá-
hat postiÏen˘m prostfiedky ze 60. let 20.
století.Vûnoval se vûdeckému fie‰ení pro-
blému vãasné pfiípravy na katastrofy jak ve

vzdûlávání pracovníkÛ záchrann˘ch jedno-
tek, tak i v jejich materiálním vybavení. Je
autorem vûdeckého pfiístupu k medicínû
katastrof (MK), která se v˘raznû li‰í od dfií-
vûj‰ího váleãného zdravotnictví. Jeho
definice pojmu „medicína katastrof“ byla
celosvûtovû pfiijata. Gunnovy vzdûlávací
programy pomohly v˘znamnû zlep‰it pfii-
pravenost lékafiÛ a dal‰ích zdravotníkÛ
k poskytování zdravotnické pomoci za
mimofiádn˘ch podmínek kdekoliv na svûtû.
Profesor Gunn je editorem ãasopisu
Annals of Burns and Fire Disasters a ãaso-
pisu Journal of Humanitarian Medicine
a ãlenem redakãních rad dal‰ích ãasopisÛ
v˘znamn˘ch pro medicínu katastrof.
Doplnil kategorizaci katastrof o novou
poloÏku: „man-conceived disaster“ –
„katastrofy plánované ãlovûkem“ (geno-
cida, únosy, muãení aj.). Intenzivnû
prosazuje humanitární aspekty pfiístupu
k hromadnû postiÏen˘m.

Profesor 
TORSTEN NILS WIESEL, M.D.
Vûdecká rada 2. lékafiské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze schválila
na svém zasedání dne 17. dubna 2004
návrh na udûlení ãestné vûdecké hod-
nosti doktor honoris causa Univerzity
Karlovy jako v˘raz ocenûní jeho
zásluh o rozvoj neurovûd, zejména
zásadního poznání struktury a funkce
nervov˘ch bunûk ve zrakové oblasti
mozkové kÛry,ale také za jeho rozsáh-
lou a úspû‰nou organizátorskou
ãinnost na poli neurovûd ve svûtû, za
jeho podíl na uspofiádání svûtového
kongresu International Brain Research
Organisation v roce 2003 v Praze a za
trvalou podporu poskytovanou ães-
k˘m studentÛm a vûdcÛm.

UDùLENÍ 
âESTN¯CH
DOKTORÁTÒ 
V ROCE 
2004 -  2005

11. 11. 2004 - prof. Torsten Nils Wiesel, M.D. doktor honoris causa lékafisk˘ch vûd
„za mimofiádné celoÏivotní dílo v oboru fyziologie“
19. 11. 2004 - prof. Dr. Ulrich Luz, Dr.h.c. mult. doktor honoris causa teologic-
k˘ch vûd „za mimofiádnou vûdeckou práci, která pfiispûla ke sblíÏení evropsk˘ch kultur na
spoleãném základû kfiesÈanské víry a kritické my‰lení“
1. 12. 2004 
- prof. Sisvan William A. Gunn, M.D. doktor honoris causa lékafisk˘ch vûd „za
mimofiádné celoÏivotní dílo v oblasti medicíny katastrof, urgentní medicíny a zdravotnick˘ch
záchrann˘ch systémÛ“
10. 3. 2005 - prof. Dr. Bernard Michel doktor honoris causa filozofick˘ch vûd „za
mimofiádné celoÏivotní dílo v oboru historie“
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FORUM

: Honoris Causa

Profesor Torsten N. Wiesel se narodil
v Uppsale ve ·védsku 3. ãervna roku 1924
jako nejmlad‰í z pûti dûtí otce psychiatra
Fritze S. Wiesela. Medicínu studoval na
lékafiské fakultû Karolinska Sjukhuset ve
Stockholmu.Titul M.D. získal v roce 1954.
Zájem o neurofyziologii vzbudili uÏ
bûhem studií jeho profesofii neurofyziolo-
gie Carl Gustaf Bernard a Rudolf
Skoglund. Îivot v rodinû psychiatra vyvo-
lal jeho zájem o psychiatrii, takÏe uÏ jako
medik strávil rok v léãebnách mentálnû
postiÏen˘ch lidí.
Po promoci nastoupil do v˘zkumné neu-
rofyziologické laboratofie profesora
Bernarda. UÏ následující rok získal moÏ-
nost studovat postgraduálnû v laboratofii
Dr. Stephena Kufflera ve Wilmer
Institute na Johns Hopkins Medical
School, jejíÏ pracovníci se zab˘vali neu-
rofyziologií zraku. Roku 1959 pfiesídlil
Dr. Kuffner se skupinou mlad˘ch, entuzi-
astick˘ch badatelÛ na Harvard Medical
School, kde vzniklo pod jeho vedením
neurobiologické oddûlení. Právû na
tomto pracovi‰ti, kde byl Dr. Torsten
Wiesel v letech 1967–1968 profesorem
fyziologie na oddûlení fyziologie, v letech
1968–1974 profesorem neurobiologie
na oddûlení neurobiologie, jehoÏ se stal
roku 1973 pfiednostou a byl jím aÏ do
roku 1982, docílil profesor Torsten
Wiesel se sv˘mi spolupracovníky pfie-
vratn˘ch v˘sledkÛ pfii v˘zkumu
neurofyziologie zraku. Roku 1981 byla
Torstenu Nils Wieselovi, Davidu
Hunteru Hubelovi a Rogeru Wolcottu
Sperrymu udûlena Nobelova cena za
fyziologii a lékafiství. Získali ji za poznání
funkce zrakové oblasti kÛry mozku

a jejích plastick˘ch zmûn v prÛbûhu
v˘voje jedince.
Profesor Torsten N. Wiesel, vyznamenan˘
vûdec v oblasti neurovûd, se vûnoval
v posledních letech rozsáhlé a úspû‰né orga-
nizátorské ãinnosti.V období 1992–1998 byl
prezidentem Rockefellerova institutu v New
Yorku, roku 1998 se stal prezidentem
International Brain Research Organisation,
od roku 1999 je generálním sekretáfiem
Human Frontier Science Program, téhoÏ
roku se stal vice-prezidentem New York
Academy of Sciences.
Profesor Torsten N.Wiesel publikoval více
neÏ 80 zásadních prací v prestiÏních mezi-
národních ãasopisech, které obohatily
v˘znamn˘m zpÛsobem neurovûdy. Získal
11 prestiÏních vûdeck˘ch cen a je ãestn˘m
doktorem 14 pfiedních svûtov˘ch univerzit.

Profesor 
Dr. ULRICH LUZ, Dr. h. c. mult.
Od roku 1962 se zaãal prof. Ulrich
Luz soustavnû zajímat o duchovní
Ïivot a lidská práva v zemích ovláda-
n˘ch Sovûtsk˘m svazem, pravidelnû
nav‰tûvoval âeskoslovensko, udrÏo-
val pracovní kontakty s Evangelickou
teologickou fakultou, podporoval
kfiesÈansko-marxistick˘ dialog, kter˘
iniciovali filozof a uãitel na
Univerzitû Karlovû Milan Machovec
a teolog Josef L. Hromádka.

Po roce 1970 nesmûl po del‰í dobu nav‰tû-
vovat âSSR, ale pokraãoval v kontaktech
s prof. Machovcem, pozdûji jej pfii sv˘ch
náv‰tûvách na Evangelické fakultû vyhledá-
val. Nakonec prosadil, Ïe Machovcovi
univerzita v Bernu roku 1987 udûlila ãestn˘

doktorát. Machovec jej pfievzal na ‰v˘car-
ském velvyslanectví v Praze, protoÏe se bál
opustit vlast, aby mu nebyl znemoÏnûn
návrat. Pfied pûti lety mu Evangelická teolo-
gická fakulta UK udûlila Komenského
medaili.
Profesor Dr. Ulrich Luz se narodil v roce
1938 v Männedorfu (kanton Zürich) ve
·v˘carsku. Studoval teologii na univerzitû
v Curychu, kde byl zejména ovlivnûn pro-
fesorem biblistiky (Nového zákona)
Eduardem Schweizerem a profesorem
systematické teologie Gerhardem
Ebelingem. âást studia absolvoval
v Göttingen, kde byl tehdy profesorem
Nového zákona Hans Conzelmann.
Doktorem teologie se stal roku 1967 a jiÏ
následující rok (1968) se habilitoval pro
obor Nového zákona. Více neÏ rok
(1970–1971) potom Ïil v Tokiu a uãil na
mezinárodní kfiesÈanské univerzitû
(International Christian University).
V letech 1972–1980 pÛsobil na univerzitû
v Göttingen a od roku 1980 aÏ do svého
penzionování roku 2002 byl profesorem
svého oboru na univerzitû v Bernu.To je
pfiehled jeho studia a zamûstnání, kter˘
mÛÏe jen velice nepfiímo naznaãit badatel-
sk˘ a spoleãensk˘ pfiínos jeho práce.
Po vûdecké stránce je jeho zábûr ‰irok˘:
v˘sledky své disertace a habilitace, které
se obû t˘kaly teologie apo‰tola Pavla
(Pavla z Tarsu), zpracoval roku 1968
v monumentálním spise „Pavlovo pojetí
dûjin“ (Das Geschichtsverständnis des
Paulus), jehoÏ dosah pro pojetí ãasu oce-
nili systematiãtí teologové i filozofové. Své
pavlovské studie doplnil bádáním o gnos-
tick˘ch koptsk˘ch textech a jejich roli
v ranû kfiesÈansk˘ch dûjinách.Tím pfiispûl
k novému kritickému obrazu poãátkÛ
kfiesÈanství a vzniku církve. K pavlovsk˘m
tématÛm se vrátil ve svém komentáfii
k deuteropavlovsk˘m epi‰tolám Kolosk˘m
a Efezsk˘m z roku 1998.
Ve své dal‰í vûdecké práci se potom sou-
stfiedil na synoptická evangelia. Po nûkolika
desítkách anglick˘ch a nûmeck˘ch dílãích
studií pfiistoupil k publikaci svého Ïivotního
díla. Je jím dosud nejobsáhlej‰í komentáfi
k evangeliu podle Matou‰e. Jeho ãtyfii
svazky vycházely v fiadû Evangelisch-katho-
lischer Kommentar, (Curych-Neukirchen)
v letech 1985–2002, první dva jiÏ vy‰ly 
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v dal‰ích, podstatnû roz‰ífien˘ch vydáních,
svazek pát ,̆ kter˘ bude vûnován kultur-
nímu pÛsobení Matou‰ova evangelia, Ulrich
Luz chystá k publikaci. Jde o dílo, v nûmÏ
v˘sledky historicko-kritické a synchronní
literární anal̆ zy autor reflektuje z hlediska
pfiedpokládané pragmatiky tohoto spisu.
Vidûli v nûm dûjinné zjevení boÏího zámûru
– odhalení základního dûjinného pohybu,
kter˘ i jednotlivé lidské Ïivoty integruje do
smysluplného rámce. Jde o pohyb univer-
zální, jehoÏ zpûtnou vazbou je JeÏí‰ova
sociální etika, pragmatická z hlediska
koneãné nadûje.
Luzovy zku‰enosti z Tokia a znalost japon-
‰tiny mu byly inspirací k religionistickému
zkoumání moÏné pozitivní role kfiesÈanství
v mimokfiesÈanském svûtû. Japonské my‰lení
a kulturu prezentoval evropsk˘m intelek-
tuálním kruhÛm v nûkolika sbornících.
Dal‰í oblastí Luzova zájmu je ekologie, kte-
rou se obírá s ohledem na problémy
regionální (prÛmysl v polsko-nûmeckém
pohraniãí) i v globálním rozmûru.
Posledním velk˘m a úspû‰nû probíhajícím
Luzov˘m projektem je uvedení kritické
biblistiky do postkomunistick˘ch zemí
v˘chodní Evropy, formovan˘ch pravoslavím
a potom marxismem.Zorganizoval nûkolik
konferencí, které se zmûnily v pravidelné
konzultace biblistÛ a systematick˘ch teo-
logÛ západní katolicko-evangelické tradice
a pravoslavn˘ch uãili‰È. Prosadil se souhla-
sem nûkter˘ch pravoslavn˘ch pfiedstavitelÛ
zfiízení na církvi nezávislé teologické
fakulty univerzity v Petrohradû (stále na ní
pfiedná‰ejí evrop‰tí a ameriãtí biblisté).
V Petrohradû a Sofii zaloÏil teologické 
knihovny západního zamûfiení, které pro-
stfiednictvím sponzorÛ vybavil srovnatelnû
s univerzitními teologick˘m knihovnami
v Nûmecku nebo v Británii.

Prof. Dr. Bernard Michel
Prof. Bernard Michel je v souãasné
dobû nejv˘znamnûj‰ím znalcem
ãesk˘ch a ãeskoslovensk˘ch dûjin ve
Francii, ve funkci fieditele Ústavu
pro dûjiny a civilizaci stfiední Evropy
na Sorbonnû volnû navazoval na
zakladatelské dílo Ernesta Denise.
Práce B.Michela jsou obecnû vysoko
hodnoceny, dvû z nich dostaly cenu
Akademie morálních a politick˘ch vûd.

Semináfiem prof. Michela pro‰la vût‰ina
francouzsk˘ch historikÛ mlad‰í generace,
ktefií se zab˘vají ãesk˘mi dûjinami,
a v poslední dobû i fiada ãesk˘ch stu-
dentÛ, zejména doktorandi v tzv. cotutelle
a studenti pfiicházející do Francie v rámci
programu Sokrates. ¤ada jeho ÏákÛ je
dnes uznávan˘mi odborníky na stfiedoev-
ropskou problematiku.V 90. letech konal
i pfiedná‰ky na Filozofické fakultû UK.
B. Michel vyvíjel mimofiádné úsilí smûfiu-
jící k rozvoji ãesko-francouzsk˘ch
vûdeck˘ch stykÛ, zejména ve funkci gene-
rálního tajemníka a pozdûji pfiedsedy
Mezinárodní komise slovansk˘ch historic-
k˘ch studií. Ve funkci generálního
tajemníka Spoleãnosti poskytoval pfied
rokem 1989 cennou pomoc ãesk˘m pro-
skribovan˘m historikÛm, ktefií se na nûj
s dÛvûrou obraceli. Roku 1989 byl ãlenem
oficiální francouzské delegace, která nav-
‰tívila âeskoslovensko pod vedením
ministra zahraniãních vûcí Rolanda
Dumase. Po roce 1989 zorganizoval ve
spolupráci s Ústavem ãesk˘ch dûjin na FF
UK nûkolik pfiedná‰kov˘ch cyklÛ, v nichÏ
v Praze vystoupili pfiední odborníci na
dûjiny 19. a 20. století z rÛzn˘ch fran-
couzsk˘ch univerzit.Tyto cykly v˘znamnû
pfiispûly k poznání v˘sledkÛ a zejména
metod souãasné francouzské historiogra-
fie u nás. Prof. Bernard Michel patfií
rovnûÏ k tûm v˘znamn˘m osobnostem
francouzského intelektuálního svûta,
které mají zásluhu na popularizaci ãeské
kultury ve Francii.
Prof. Dr. Bernard Michel se narodil 
6. ledna 1935 v PafiíÏi. Studoval na
Sorbonnû, kde r. 1959 vykonal státní
zkou‰ku (agrégation) z historie a r. 1970
obhájil doktorskou disertaci. Po ukonãení

studií pedagogicky pÛsobil nejdfiíve jako
profesor na gymnáziu, od r. 1985 byl
vûdeck˘m pracovníkem Centre National
de la Recherche Scientifique v PafiíÏi,
v letech 1969–1985 pÛsobil jako profe-
sor soudob˘ch dûjin na univerzitû
v Poitiers a od roku 1985 aÏ do odchodu
do dÛchodu v roce 2003 jako profesor
soudob˘ch dûjin stfiední Evropy na uni-
verzitû Paris 1, Panthéon-Sorbonne, kde
v souãasnosti dále pÛsobí v doktorském
studiu.
Ve své vûdecké práci se prof. Bernard
Michel zamûfiil na stfiedoevropské,
zejména rakouské, ãeské a ãeskosloven-
ské dûjiny 19. a 20. století, a to jak na
dûjiny hospodáfiské a sociální, tak i na
dûjiny politické, na dûjiny mentalit, dûjiny
nacionalismu a ãesko-francouzské
vztahy. Z této problematiky publikoval
cca stovku odborn˘ch studií a fiadu
monografií, zejména Banky a bankéfii
v Rakousku na poãátku 20. století
(1976), PamûÈ Prahy: svoboda a národní
vûdomí v ãeské a slovenské historii
(1976), Státy a národy ve stfiední Evropû
v 20. století (1987), Sacher-Masoch
(1836-1895) (1989), Pád rakousko-uher-
ské fií‰e (1917-1918) (1991), Národy
a nacionalismy ve stfiední Evropû (19.-20.
století) (1995), Dûjiny Prahy (1998). Ve
sv˘ch vûdeck˘ch pracích usiloval o to,
pfiekroãit úzké národní hledisko
a dÛslednû smûfioval ke komparaci.
Koncepce sociability mu pfiitom umoÏ-
nila vykládat vliv hospodáfisk˘ch
a sociálních podmínek na svût idejí jinak
neÏ v marxistické historiografii.
Od roku 1957, kdy poprvé nav‰tívil âes-
koslovensko, udrÏoval B. Michel úzké
styky s ãesk˘mi a slovensk˘mi historiky.
Od roku 1964 pravidelnû studoval v ães-
k˘ch archivech, i kdyÏ nûkdy se znaãn˘mi
pfiekáÏkami. Je dlouholet˘m ãlenem
Commission Internationale des Études
Historiques Slaves pfii Mezinárodní
komité historick˘ch vûd, v níÏ zastával 
v l. 1968–1990 funkci generálního sekre-
táfie, v l. 1990–1995 pfiedsedy, nyní je
ãestn˘m pfiedsedou. Je rovnûÏ ãlenem
Collegia Carolina v Mnichovû a pfiedsedou
Komise francouzsk˘ch, ãesk˘ch a sloven-
sk˘ch historikÛ.Za své vûdecké dílo obdrÏel
roku 1990 od âSAV Medaili Palackého.
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NOVINKY NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

Jessenius, Jan: PrÛbûh pitvy
Praha, Karolinum 2002, váz., 648 str.,
1. vydání, cena 700 Kã.
Kniha obsahuje reprint pÛvodního popisu
slavné vefiejné pitvy, kterou Jan Jessenius
provedl za pfiítomnosti více neÏ tisíce osob
v roce 1600 v Praze v Rejãkovû koleji. Jak
bylo v humanistické literatufie obvyklé,
pfiedstavuje JesseniÛv text pouãn˘ spis
a zároveÀ i zajímavé literární dílo. Je pro-

kládán bajkami, citáty z bible, antické a humanistické literatury
i osobními proÏitky. Spoleãnû s latinsk˘m originálem vychází
i ãesk˘ pfieklad a publikaci doplÀuje zasvûcen˘ rozbor díla a Ïivo-
topis rektora Karlovy univerzity Jana Jessenia a slovník osob
zmínûn˘ch v textu.
ISBN 80-246-0922-3 Vy‰lo: prosinec 2004

Soukup,Václav:
Dûjiny antropologie.
(Encyklopedick˘ pfiehled dûjin
fyzické antropologie, paleontologie,
sociální 
a kulturní antropologie.)
Praha, Karolinum 2002, váz., 670
str., 1. vydání, cena 450 Kã.
Mimofiádnû rozsáhlá publikace je roz-
dûlena do tfií tématick˘ch okruhÛ.

Autor postupnû sleduje v˘voj my‰lení od antiky po vznik antro-
pologie jako samostatné vûdní disciplíny, evoluci ãlovûka jako
druhu na základû fosilních nálezÛ a rozdûlení antropologie na fiadu
dílãích oborÛ ve 20. století.V závûru díla se autor vûnuje nebez-
peãí zneuÏití antropologick˘ch poznatkÛ k rasistick˘m teoriím.
ISBN 80-246-0337-3 Vy‰lo: leden 2005

Kopáãek, Jaroslav – Bednáfi, Jan:
Jak vzniká poãasí
Praha, Karolinum 2005, broÏ.,
268 str., 1. vydání, cena 290 Kã.
Kniha pfiedních ãesk˘ch odborníkÛ
oboru meteorologie si klade za cíl
seznámit ãtenáfie s tûmi poznatky
o dûjích v atmosféfie Zemû, jeÏ nejvíce
ovlivÀují formování poãasí. âtenáfi se
postupnû seznámí s fyzikálním popi-

sem a vysvûtlením atmosférick˘ch dûjÛ, s poznatky, které jsou
potfiebné pro krátkodobou a stfiednûdobou pfiedpovûì poãasí
a s vlastní 
ISBN 80-246-1002-7 Vy‰lo: bfiezen 2005

Greenblatt, Stephen:
Podivuhodná vlastnictví
(Marvelous Possessions)
Praha, Karolinum 2005, broÏ.,
247 str., 1. vydání, cena 280 Kã.
Obsahem publikace je problematika
dobytí Ameriky a hlavním tématem je
setkání EvropanÛ s jinakostí reality
Nového svûta. Stephen Greenblatt,
pfiedstavitel amerického „nového histo-

rismu“, na základû rozboru prvních zpráv a dokumentÛ o Novém
svûtû (napfi. Kolumbov˘ch dopisÛ ãi Pravdivé historie o dob˘vání
Mexika od úãastníka Cortézovy v˘pravy B. Diáze), ukazuje, Ïe
stfiet civilizací se ze strany EvropanÛ rozhodnû nevyznaãoval
porozumûním pro obyvatele Ameriky. Popisuje, jak Evropané pfii-
vlastnûním si a ovládnutím jazyka domorodcÛ a následn˘m
ovládnutím jejich celkové jinakosti („kolonizací podivuhodného“),
si jednostrannû mocensky pfiivlastnili nová území.
ISBN 80-246-0861-8 Vy‰lo: leden 2005

Mejstfiík, Michal (ed.):
Cultivation of Financial Markets
in the Czech Republic 
[Kultivace finanãního trhu v âR]
Praha, Karolinum 2005, broÏ.,
400 str., 1. vydání, cena 450 Kã.
Zku‰enosti s problémy domácích i zahra-
niãních investorÛ v transformujících se
(postkomunistick˘ch) ekonomikách vedly
k vlnû studia trÏních institucí, jejich moÏ-

ného a skuteãného vlivu na v˘voj kapitálov˘ch a finanãních trhÛ.
Sborník soustfieìuje pfiíspûvky pfiedních odborníkÛ vûnované v˘voji
a srovnání ãeského a stfiedoevropského (âR, Slovensko, Polsko,
Maìarsko) bankovního a korporátního sektoru v prÛbûhu transfor-
mace a privatizace. Publikace je doplnûna bohatou bibliografií.
ISBN 80-246-0980-0 Vy‰lo: bfiezen 2005

·iktanc, Karel:
¤eã vestoje
Praha, Karolinum 2005, broÏ.,
32 str., 1. vydání, cena 150 Kã.
Nová básnická sbírka Karla ·iktance
obsahuje básnû, které vznikly po roce
2002. Souãástí sbírky jsou fotografie
Pavla Ne‰lehy z cyklÛ Kuks, Ojbín
a âern˘ koridor (2000).

ISBN 80-246-0949-5 Vy‰lo: bfiezen 2005


