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Pánek, Jaroslav – TÛma, Oldfiich:
A History of the Czech Lands
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
640 str., 1. vydání, cena 990 Kã.
Anglická verze Dûjin ãesk˘ch zemí je první prací, která
v podobném rozsahu a kvalitû pfiedstavuje ãeskou
historii zahraniãnímu ãtenáfii. Systematick˘ v˘klad
zahrnuje ãeské dûjiny od prehistorického utváfiení na‰í
krajiny aÏ po vznik âeské republiky v roce 1993.
Historie jedné z nejmlad‰ích ãlensk˘ch zemí Evropské

unie je v knize pfiiblíÏena s dÛrazem na v˘voj ãeské spoleãnosti, národnostních
men‰in, kultury, náboÏenství, ekonomie i prÛmyslu, v novûj‰ích dûjinách pak na
promûny spoleãenského Ïivota v kontextu politick˘ch zmûn. Kniha je
reprezentativním obrazem souãasného ãeského dûjepisectví i reflexe ãeské
minulosti a kultury vÛbec. Je ideálním pramenem pro základní orientaci
v historii stfiední Evropy pro zahraniãní náv‰tûvníky a nepostradatelnou
pfiíruãkou pro zahraniãní studenty a odborníky.

Shapiro, Ian:
Politika zadrÏování. Staronová strategie
proti svûtovému terorismu
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
174 str., 1. vydání, cena 180 Kã.
Kniha známého amerického politologa Iana Shapira
z roku 2007 se vûnuje souãasné zahraniãní politice
Spojen˘ch státÛ, která po 11. záfií ãelí zcela nov˘m
v˘zvám. Pfiedstavuje politiku zadrÏování (containment)
jako alternativu k nefunkãní Bushovû doktrínû. Politika

zadrÏování pfiizpÛsobená realitû 21. století podle Shapira nabízí „nejlep‰í
ochranu AmeriãanÛ pfied násiln˘mi útoky a zároveÀ je nejlep‰ím zpÛsobem,
jak zachovat demokracii v Americe a také ji ‰ífiit ve svûtû“. Shapirova smûlá
vize bezpeãnosti ve svûtû po 11. záfií pfiipomíná Dlouh˘ telegram George
Kennana, ve kterém byla strategie zadrÏování poprvé pfiedstavena.Ve druhé
polovinû 20. století pomohla Americe vyhrát studenou válku a Shapiro ve své
dal‰í brilantní anal˘ze mocensk˘ch strategií ukazuje, nakolik má ‰anci uchránit
Spojené státy pfied hrozbou svûtového terorismu.

Kejfi, Jifií:
Jan Hus znám˘ i neznám˘ 
(Resumé knihy, která nebude napsána)
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
138 str., 1. vydání, cena 150 Kã.
Jifií Kejfi vypráví pfiístupnou formou pfiíbûh Ïivota Mistra
Jana Husa, systematicky vysvûtluje pohnutky jednání
tohoto v˘znamného myslitele i podstatu jeho individualis-
tického zaloÏení. Shrnuje tak své poãetné práce, které se
Husa dotkly nebo zcela zásadnû analyzovaly okolnosti jeho

procesu u kurie a na koncilu kostnickém.Podává zhu‰tûné vysvûtlení nepfiesn˘ch ãi
zavádûjících tvrzení, která se objevují ve velmi bohaté odborné i popularizující
husovské literatufie.Právû shrnutí a vyvrácení dosavadních omylÛ kolem Husa, jeho
pfiátel i protivníkÛ jsou hlavním cílem Kejfiovy knihy.PfiestoÏe autor osobnû pokládá
svoji novou knihu za pouh˘ zlomek díla, jeÏ by mûlo o osobnosti Husova formátu
vzniknout, lze ji právem povaÏovat nikoli za fragment, ale za koncentrovan ,̆
hodnotn˘ extrakt zam˘‰lené, ale nerealizované obsáhlé monografie.

Pavlíãek,Václav:
O ãeské státnosti 3. Demokratick˘ a laick˘ stát
Praha, Karolinum 2009, broÏ., 544 str., 1. vydání, cena 400 Kã
Tfietí díl statí, pfiedná‰ek a rozhovorÛ v˘znamného ãeského znalce ústavního práva a odborníka na Bene‰ovy dekrety, se vûnuje proble-
matice ãeské státnosti a v˘znamn˘m hodnotám, jeÏ se promítají i do vefiejného Ïivota ãeské spoleãnosti.Nûkteré stati navazují na témata
obsaÏená v pfiedchozích svazcích, jiné fie‰í oblasti, kter˘m nebyla dosud vûnována pozornost (napfi. vztahy katolické církve ke státu
a svoboda vyznání, svoboda projevu ad.). První ãást publikace obsahuje projevy a stati, které se zab˘vají ãeskou státní ideou a trvajícími
spory o tradice a hodnoty ãeské státnosti a o demokratické uspofiádání státu. Druhá ãást je vûnována problematice laického státu
a diskusím o fie‰ení vztahu katolické církve a státu,Tfietí ãást pak politick˘m právÛm a ústavním zmûnám pfii vytváfiení demokratického
systému v âR. Rozsáhlej‰í text se zab˘vá teoretickou koncepcí ústavy a perspektivami ãeské ústavnosti v stále intenzivnûji se integrující

Evropské unii. Znaãná pozornost je vûnována vzájemn˘m vztahÛm nejvy‰‰ích ústavních orgánÛ, zejména úloze prezidenta republiky jako hlavy státu a roli soudÛ jako
v˘znamn˘ch ãinitelÛ pfii vytváfiení demokratického právního státu. Závûreãn˘ oddíl pfiipomíná nûkteré osobnosti, které podstatnû ovlivnily ãeskou státnost a její
dûjinn˘ v˘voj (J. Hlávka, J. Hájek, Z. Mlynáfi a Z. Jiãínsk˘). Kniha je doplnûna dokumenty, které se vztahují k hlavnímu tématu knihy – k hodnotám laického státu.

Tomá‰ek, Michal:
Nové jevy v právu na poãátku 21. století –
sv. 3 – Promûny vefiejného práva
Praha, Karolinum 2009, váz.,
488 str., 1. vydání, cena 290 Kã.
Tfietí svazek pfiipravované pûtidílné monografie Nové
jevy v právu na poãátku 21. století, jejíÏ autorsk˘
kolektiv vede profesor Michal Tomá‰ek a hlavními
redaktory jednotliv˘ch dílÛ jsou vûdeãtí pracovníci
Právnické fakulty UK, je vûnován impulsÛm, které

pÛsobí na promûny souãasného systému vefiejného práva.Autofii se zamûfiili
zejména na hlediska, která jsou podle posledních v˘zkumÛ nejv˘raznûj‰ími
nositeli promûn celého vefiejnoprávního systému. V‰echny kapitoly spojuje
jejich souvislost s nadnárodními jevy, aÈ uÏ mezinárodního, nebo evropského
právního pÛvodu. Vedle v˘znamné europeizace byly pfiedmûtem zkoumání
i dal‰í impulsy, napfi. dÛkladné zhodnocení normotvorby vefiejné správy, její
kontrola, zejména v procesu nového správního soudnictví, ãi rostoucí úloha
soudÛ na mezinárodní, evropské a národní úrovni, vãetnû práva Ïivotního
prostfiedí. KaÏdá ãást je doplnûna literaturou k danému tématu. Dále vyjdou
následující svazky: 1. Historické impulsy rozvoje práva, 2.Teoretické a ústavní
impulsy rozvoje práva, 4. Promûny soukromého práva a jako 5. svazek
reprezentativní anglick˘ v˘tah z pfiedchozích dílÛ.

Funda, Otakar A.:
KdyÏ se rákos chvûje nad hladinou
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
242 str., 1. vydání, cena 260 Kã.
Jak je jiÏ z názvu patrné, tato kniha, tfiebaÏe obsahuje
filozofické fragmenty a texty, je spí‰e sbírkou osobních
autorov˘ch v˘povûdí a otevfieného pfiemítání neÏ
uzavfienou odbornou studií. Filozof, teolog a religionista
Otakar A.Funda se v ní ohlíÏí za dosavadní cestou svého
my‰lenkového smûfiování. Kniha zachycuje jeho klíãová

Ïivotní témata, dává nahlédnout do jeho my‰lenkového v˘voje i do souãasné
názorové pozice.V tomto smyslu mÛÏe ãtenáfiÛm slouÏit také jako klíã k lep‰ímu
porozumûní Fundov˘m pfiedchozím textÛm. Publikace pfiiná‰í rovnûÏ kompletní
autorovu bibliografi i z let 1965–2008.

Chromá, Marta:
New Introduction to Legal English – Vol. 1
Praha, Karolinum 2009, broÏ.,
564 str., dotisk 5. (2.) vydání, cena 350 Kã.
Dotisk uãebnice právnické angliãtiny. Uãebnice ve dvou
dílech pfiedstavuje znaãnû roz‰ífienou podobu pfiedchozí
knihy Introduction to Legal English pfiiná‰ející úvod do
angloamerického systému práva. Dvanáct lekcí prvního
dílu pfiiná‰í formou krátk˘ch textÛ a mnoÏství
metodick˘ch cviãení základní informace o ústavním

systému a o právu vefiejném, soukromém, rodinném atd.; seznamuje rovnûÏ
s rÛzn˘mi podobami smluv. V kaÏdé lekci jsou zafiazena i cviãení gramatická
a pfiekladová. Svazek uzavírají opakovací cviãení, klíã a slovník. Uãebnice je
urãena pfiedev‰ím studentÛm právnick˘ch fakult, ale i praktikujícím právníkÛm,
soudcÛm a státním zástupcÛm.
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VáÏené ãtenáfiky, váÏení ãtenáfii,

toto ãíslo ãasopisu FORUM vychází ve
dnech nadcházejících podzimních v˘roãí
v˘znamn˘ch pro na‰i zemi, na‰i univer-
zitu, pro kaÏdého z nás. Kromû v˘roãí
vzniku samostatné âeskoslovenské
republiky v roce 1918 a temné reminis-
cence na brutální nacistick˘ atak na
ãeské vysoké ‰koly, jejichÏ studenti se
nechtûli smífiit s totalitním reÏimem
v roce 1939, jde samozfiejmû o v˘roãí
pádu komunistické totality a obnovu
svobody a autonomie vysok˘ch ‰kol
v roce 1989. Právû tomuto dvacetile-
tému v˘roãí reflektujícímu, jací jsme byli
a jací jsme, je vûnováno toto FORUM.
Úvah na téma kam, kudy, s k˘m a za
jakou cenu jsme za tûch dvacet let do‰li,
bude v tûchto dnech nepochybnû bezpo-
ãet. Jako pamûtník jedné – dnes uÏ
na‰tûstí mrtvé – totality prohla‰uji, Ïe
navzdory neschopnosti politické repre-
zentace zabránit nekontrolované eska-
laci zadluÏení státu, jeho marginalizaci
v Evropû, proliferaci korupce a ohroÏení
obãanské spoleãnosti a dal‰ím negativ-
ním jevÛm bezv˘hradnû miluji, proÏívám
a respektuji svobodu, kterou jsme získali.
A také vím, Ïe mi tento pocit nikdy neze-
v‰ední. Byl bych rád, kdyby paradigma
svobody a odpovûdnosti jako dvou stran
téÏe mince prostupovalo do co nejvût‰í
ãásti na‰í spoleãnosti. SpoluproÏívání,
kultivace a ochrana tohoto principu by
ostatnû mûly patfiit i k jednomu z hlav-
ních mravních imperativÛ Ïivota na‰í
akademické obce.
A kam jsme za onûch dvacet inspirativ-
ních a sloÏit˘ch let do‰li jako univerzita?
Z pohledu kvantitativních parametrÛ je
ná‰ spoleãn˘ v˘kon úctyhodn .̆ Dokládá
to napfi. více neÏ dvojnásobn˘ poãet stu-
dentÛ, a to pfii jen malém nárÛstu poãtu
akademick˘ch pracovníkÛ, sedminásobn˘
vûdeck˘ v˘kon a trval˘ nárÛst jeho mezi-
národního pfiesahu. Obnova a moderni-
zace mnoha desítek cenn˘ch, ale po fiadu
desetiletí zanedbávan˘ch objektÛ. Trval˘
vzestup v mezinárodních Ïebfiíãcích uni-
verzit. V tomto smyslu tedy univerzita
odpovûdnû vyuÏila získané svobody, aby
i v 21. století naplÀovala stále Ïivé vize
svého zakladatele.

Kromû tûchto mûfiiteln˘ch a vyãíslitel-
n˘ch cílÛ dala zakládací listina univerzitû
do vínku i odpovûdnost za hodnoty,
které v zásadû kvantifikovat nejdou:
tfieba starost o obecné dobro a povzne-
sení lidského intelektu, úsilí o pravdivé
poznání a dokonce o moudrost a také
péãi o kultivaci nadání a zdravého
úsudku. Jsem pfiesvûdãen, Ïe vûdomí této
odpovûdnosti bylo jedním z nepfiehléd-
nuteln˘ch zdrojÛ stateãn˘ch obãansk˘ch
postojÛ studentÛ, ktefií pfied dvaceti lety
zapoãali nejzásadnûj‰í historickou zmûnu
na‰í zemû v moderních dûjinách. Reflexe
toho, jak vûrnû a pravdivû jsme pfievzali
tento odkaz a plníme své poslání, nepatfií
do v˘roãních zpráv a úfiedních v˘kazÛ. Je
to pfiedev‰ím na‰e osobní, nepfiímá
reflexe cesty, kterou kaÏd˘ z nás pro‰el,
zmapování stop a otiskÛ, které na ní
kaÏd˘ z nás zanechal. Dvacetileté v˘roãí
na‰í novodobé svobody je pfiíleÏitostí
a v˘zvou právû pro takové zamy‰lení.
Vûfiím, Ïe texty tohoto ãísla FORA pro
nûj mohou b˘t dobrou v˘zvou a inspirací.

prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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● 3.–7. ãervna 2009

600 let lipské univerzity – bûh na dlouhou vzdálenost

Celkem 40 studentÛ a zamûstnancÛ Univerzity Karlovy
a Univerzity Lipsko se vydalo pfii pfiíleÏitosti 600. v˘roãí zalo-
Ïení Univerzity Lipsko na trasu Praha–Lipsko. Studenti

i zamûstnanci obou univerzit
ubûhli trasu dlouhou témûfi 300
km; stejnou cestou se pfied 600
lety vydali i zakladatelé Univerzity
Lipsko. Kromû zdolání stovek
kilometrÛ bylo cílem bûhu pfiipo-
menout historick˘ v˘znam této
události, blíÏe pfiedstavit obû uni-
verzity a poukázat na jejich dlou-
holetou spolupráci. âást trasy

pfiekonávali bûÏci v historick˘ch kost˘mech, akce vyvrcholila
pfiedáním ‰tafetového kolíku rektorovi lipské univerzity.
Pfiíchod do Lipska byl naãasován na dobu konání Mûstsk˘ch
slavností, 7. ãervna.
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● 11. kvûtna 2009
Tisková konference Souãasnost a perspektivy 
1. lékafiské fakulty UK a V‰eobecné fakultní nemocnice
na Karlovû námûstí

Za jeden stÛl zasedli zástupci akademické obce, V‰eobecné
fakultní nemocnice (VFN), Ministerstva zdravotnictví a mûsta
Prahy, aby reagovali na informace o moÏném zru‰ení V‰eobecné
fakultní nemocnice na praÏském Karlovû námûstí. „KaÏdé slu‰né
velkomûsto má ve stfiedu mûsta nemocnici, která má tradici
a která se mÛÏe rozvíjet a modernizovat tak, aby odpovídala
poÏadavkÛm 21. století.Vûfiíme, Ïe V‰eobecná fakultní nemocnice
tuto perspektivu má, a za fakultu fiíkám, Ïe chceme tento areál
rozvíjet,“ vyjádfiil stanovisko 1. lékafiské fakulty UK její dûkan
prof. MUDr.Tomá‰ Zima, DrSc.

● 13. kvûtna 2009
Rektorsk˘ sportovní den

Studenti a vyuãující praÏsk˘ch fakult UK se na konci letního
semestru pfievlékli do sportovního, aby se zapojili do jiÏ tradiã-
ního Rektorského sportovního dne, kter˘ se konal pod zá‰titou
rektora UK prof.Václava Hampla. Kromû soutûÏí ve sportovních
hrách byl velk˘ zájem o aerobik a aqua aerobik, pro pfiíznivce
sportu v pfiírodû byla pfiipravena cyklistická vyjíÏìka, kanoistick˘
sjezd Sázavy, noãní orientaãní bûh a pfiírodní víceboj.
Pro studenty UK se zdravotním postiÏením, ale i pro Ïáky ‰koly
Jaroslava JeÏka pro zrakovû postiÏené a klienty Centra Paraple
byl naplánován program v podolské lodûnici Regata. Centrum
sportovních aktivit zdravotnû postiÏen˘ch nav‰tívil i rektor UK
prof.Václav Hampl.

● 13. kvûtna 2009
Pfiipomínka 40 let od úmrtí kardinála Josefa Berana

Kardinál Miloslav Vlk poÏehnal základ-
nímu kamenu k pomníku kardinála
Berana. Slavnostní akt se uskuteãnil
v Dejvicích pfied sídlem âeské bis-
kupské konference, Katolické teolo-
gické fakulty a Arcibiskupského
semináfie, kde kardinál Beran pÛsobil
10 let jako rektor.

Odpoledne v prostorách Katolické teologické fakulty UK disku-
tovali o osobnosti a díle kardinála Josefa Berana odborníci
i zájemci z fiad vefiejnosti. Ekumenickou konferenci organizovaly
vedle Katolické teologické fakulty také Evangelická teologická
fakulta a Husitská teologická fakulta UK.

● 14.–17. kvûtna 2009
Nakladatelství Karolinum na 15. mezinárodním
kniÏním veletrhu Svût knihy Praha 
Nakladatelství Karolinum na kniÏním veletrhu pfiedstavilo celou

fiadu nov˘ch titulÛ a na set-
kání se ãtenáfii pozvalo zají-
mavé hosty. V pátek si mohli
náv‰tûvníci nechat podepsat
kníÏku Nároãné matefiství od
Marie Vágnerové, Jazyk v pro-
mûnách komunikaãních médií

pfiipraven˘ Jifiím Krausem ãi KdyÏ se rákos chvûje nad hladinou
od Otakara A. Fundy. Kdo nav‰tívil veletrh v sobotu, potkal 
tu Vladimíra BlaÏka a Radka Trnku – editory monografie Lidsk˘
obliãej, Ivana Gabala – autora knihy Hrách na zeì – a Karla 
·iktance, kter˘ pfiedstavil svou VáÏnou známost.

● 19. kvûtna 2009
Uãená spoleãnost âR udûlila své ceny
Bûhem XV. valného shromáÏdûní Uãené spoleãnosti âeské
republiky (US âR) bylo v prostorách Karolina vyznamenáno
sedmnáct osobností ãeské vûdy. Cena Uãené spoleãnosti âR se
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udûluje za v˘znamn˘ v˘sledek tvÛrãí práce v badatelském nebo
cíleném v˘zkumu obãanÛm âeské republiky, ktefií pracují
v âeské republice a nejsou ãleny US âR. Kromû medailí udûluje
tato spoleãnost ceny v kategoriích vûdeck˘ pracovník, mlad˘
vûdeck˘ pracovník do 35 let, stfiedo‰kolsk˘ student a novû
zavedla i cenu pro pedagoga.

● 20. kvûtna 2009
Titul doctor honoris causa pro prof. Dr. Solomona
Halberta Snydera

Prof. Dr. Solomon Halbert Snyder, pfiednosta Ústavu neurovûd
pfii Lékafiské fakultû Johns Hopkins University v USA, pfievzal ve
Velké aule Karolina ãestnou vûdeckou hodnost doktora lékafi-
sk˘ch vûd. Profesor Snyder dlouhodobû spolupracuje s Klinikou
dûtského a dorostového lékafiství 1. lékafiské fakulty UK a VFN
Praha, v jejíÏ laboratofii se intenzivnû studuje problematika syn-
tázy oxidu dusnatého a dal‰ích hemo- a flavoproteinÛ. Profesor
Snyder poskytl první klony komplementární DNA kódující 
neuronální syntázu oxidu dusnatého a zásadnû tak pfiispûl 
k rozvoji nové problematiky i k mezinárodnímu uznání, kterému
se laboratofi v souãasnosti tû‰í. Profesor Snyder patfií k meziná-
rodnû uznávan˘m badatelÛm v oblasti neurovûd. Je souãasnou
nejcitovanûj‰í osobností v oblasti biomedicíny. Zásadním zpÛso-
bem pfiispûl k poznání molekulární biologie mozku a k rozvoji
neurovûd.

● 21.–24. kvûtna 2009
Páté setkání dûkanÛ evropsk˘ch humanitních fakult 
âtyfii dny hostila Praha setkání iniciativy Prague Network –
sdruÏení dûkanÛ evropsk˘ch humanitních fakult. Dûkani se
kaÏdoroãnû setkávají, aby diskutovali o aktuálních problé-
mech, které vypl˘vají pfiedev‰ím z boloÀského procesu struk-
turování vysoko‰kolského studia a které souvisejí s mobilitou
studentÛ a akademikÛ. Hlavním leto‰ním tématem se stalo
postavení humanitních vûd v kontextu evropského v˘zkumu
a v˘voje.
Setkání bylo souãástí oficiálních akcí ãeského pfiedsednictví
Radû Evropské unie a konalo se pod zá‰titou rektora
Univerzity Karlovy.

● 21. kvûtna 2009
Pamûtní deska popraven˘m studentÛm

Právnická fakulta odhalila
pamûtní desku pfiipomína-
jící tfii popravené studenty.
Karel Bacílek ml., Boris
Kovafiíãek a Veleslav Wahl,
aktivní úãastníci protifa‰is-
tického odboje za druhé svûtové
války, byli v 50. letech odsouzeni k tre-
stu smrti a stali se prvními obûÈmi
komunistick˘ch monstrprocesÛ z fiad
studentÛ.
Uctít památku popraven˘ch studentÛ
pfii‰lo kromû profesorského sboru
Právnické fakulty i vedení Univerzity
Karlovy a studenti a ãlenové profes-
ních organizací a archivÛ zab˘vajících
se moderními dûjinami. Mezi zúãast-
nûn˘mi byli i pamûtníci, z nichÏ vût‰ina
mûla pfiímou osobní zku‰enost s kru-
tostí totalitního reÏimu – pfiíslu‰níci
tzv. PTP i ãlenové Konfederace poli-
tick˘ch vûzÀÛ.
„Tato pamûtní deska je v˘razem úcty
ke stateãn˘m postojÛm nejen Karla
Bacílka, Borise Kovafiíãka a Veleslava
Wahla, je ale také symbolick˘m návra-
tem v‰ech studentÛ, ktefií se nebáli
hájit zájmy práva a spravedlnosti proti
mocensk˘m strukturám, zpátky na

pÛdu právnické fakulty,“ fiekl bûhem slavnostního aktu rektor
Univerzity Karlovy prof.Václav Hampl.

● 1. ãervna 2009
Vûdohraní 2009
Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s Novo-
mûstskou radnicí a s hosty z Akademie vûd âR uspofiádala jiÏ
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podruhé zábavné a pouãné setkání dûtí s dospûl˘mi
VùDOHRANÍ 2009. ·koláci si mohli na nádvofií Novomûstské
radnice vyzkou‰et fyzikální pokusy pro malé i velké, v temném
sklepení na nû ãekaly optické atrakce a pod vûÏí se zapojili do
rÛzn˘ch experimentÛ.

● 14.–20. ãervna 2009 
Univerzita Karlova vítûzem âesk˘ch akademick˘ch her
Osm˘ roãník âesk˘ch akademick˘ch her se konal v Plzni.
Na start nastoupilo celkem 2 497 závodníkÛ, z nichÏ 427 stu-
dentÛ závodilo za Univerzitu Karlovu. Ze 42 zúãastnûn˘ch
‰kol zvítûzila Univerzita Karlova, která dohromady získala
141,5 bodu.

● 15. ãervna 2009
PraÏské centrum primární prevence
Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a primátor 
hl. mûsta Prahy MUDr. Pavel Bém podepsali zakládací smlouvu
obecnû prospû‰né spoleãnosti PraÏské centrum primární 
prevence (PCPP). âinnost PCPP se zamûfií pfiedev‰ím na
oblast koordinace rÛzn˘ch typÛ programÛ a intervencí
v oblasti primární prevence rizikov˘ch chování na území 
hl. m. Prahy. Za Univerzitu Karlovu se ãinnost t˘ká 1. lékafiské
fakulty.

● 16. ãervna 2009
Univerzita Karlova proÏila Den pana Blooma
Bloomsday je uÏ od roku 1954 kaÏdoroãní svéráznou pfiipo-
mínkou osobnosti Jamese Joyce a jeho nejznámûj‰ího díla
Odysseus. Dûj tohoto více neÏ sedmisetstránkového románu se
odehrává právû 16. ãervna.V prostorách Karolina si Den pana
Blooma letos pfiipomnûli také studenti a pedagogové Univerzity

Karlovy. Spoleãenské setkání
spojené se ãtením Joyceova
románu se uskuteãnilo pod
zá‰titou velvyslance Irska
v âeské republice, Jeho
Excelence Donala Hamilla.

● 17. ãervna 2009
Jmenování nov˘ch docentÛ
Padesát nov˘ch docentÛ pfievzalo dekret z rukou rektora
Univerzity Karlovy prof.Václava Hampla.

● 19. ãervna 2009
âesk˘ pfiíspûvek ke zmûnû
evoluãní biologie
Mezinárodní t˘m vûdcÛ, jehoÏ 
souãástí je i Radka Symonová
z Pfiírodovûdecké fakulty Univer-
zity Karlovy, uãinil pfievratn˘ objev.
Studie Sexual Intercourse Involving
Giant Sperm in Cretaceous Ostracod
– prezentovaná 19. 6. 2009 v pres-
tiÏním ãasopise Science – prokázala
pfiítomnost tzv. obfiích spermií

u 100 milionÛ let star˘ch kor˘‰Û skupiny Lasturnatky
(Ostracoda) a v˘znamnû tak posunula laÈku moÏností poznání
evoluãní biologie a paleontologie.
Mgr. Symonová vystudovala biologii na Pfiírodovûdecké fakultû
UK v Praze. V rámci doktorského studia se na Ludwig- 
-Maximilians-Univesität v Mnichovû v letech 2005–2008 zab˘-
vala molekulárnû-genetick˘mi mechanismy reprodukãních 
zpÛsobÛ ÏivoãichÛ na modelu lasturnatek a metodami vizualizace
mikroskopick˘ch objektÛ a jejich trojrozmûrn˘mi rekonstruk-
cemi. Na Katedfie zoologie Pfiírodovûdecké fakulty UK v tomto
v˘zkumu od roku 2008 pokraãuje a zab˘vá se mj. studiem
hemocytick˘ch bunûk v tûlní dutinû lasturnatek.

● 22. ãervna 2009
Nová tváfi b˘valé menzy kolejí 17. listopadu
V KfiíÏové chodbû Karolina byla zahájena prezentace architekto-
nické soutûÏe na pfiestavbu objektu b˘valé menzy kolejí 17. listo-
padu v Praze 8. Své projekty navrÏené pro potfieby Fakulty
humanitních studií UK pfiedstavily tyto ateliéry: H·H architekti,
Chalupa architekti, Kuba & Pilafi architekti, Projektil architekti,
·rámková architekti.
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● 1. ãervence 2009
Slavnostní zakonãení akademického roku

Vald‰tejnská zahrada na Malé Stranû hostila jiÏ popatnácté ãleny
akademické obce, ktefií se pfii‰li rozlouãit s akademick˘m rokem
2008/2009. Setkání uspofiádal tradiãnû Spolek absolventÛ a pfiá-
tel Univerzity Karlovy (SAP UK).

● 3.–7. ãervence 2009
Studenti MFF UK uspûli v mezinárodní soutûÏi
Imagine Cup

Zadání leto‰ního, v pofiadí jiÏ sedmého roãníku studentské sou-
tûÏe znûlo: „Pfiedstavte si svût, kde technologie fie‰í nejpalãivûj‰í

problémy souãasnosti.“ SoutûÏe se zúãastnilo pfies 300 000 stu-
dentÛ ze 124 zemí.V kategorii Roboti a algoritmy, v níÏ mûli sou-
tûÏící za úkol bûhem 24 hodin naprogramovat speciálního
robota, obsadil první místo Luká‰ PerÛtka, ‰est˘ byl Imro Îivãák,
oba z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

● 9. ãervence 2009
11. roãník konference Global Business and Technology
Association

Odborníci z celého svûta se sjeli na prestiÏní mezinárodní kon-
ferenci Global Business and Technology Association (GBATA)
vûnovanou ekonomick˘m a technologick˘m otázkám. Letos se
prezentující zamûfiili na dopady hospodáfiské krize a s tím spo-
jené dÛsledky v sociálních oblastech.

● 31. ãervence – 27. srpna 2009
53. roãník Letní ‰koly slovansk˘ch studií
Letní ‰koly slovansk˘ch studií, kterou organizuje Ústav bohe-
mistick˘ch studií FF UK, se letos zúãastnilo 163 frekventantÛ
z 35 zemí. Posluchaãi absolvovali kursy ãeského jazyka, které
byly diferencovány podle jazykov˘ch znalostí do ãtyfi stupÀÛ.
Pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé se v˘uka organizovala na
základû zprostfiedkujícího jazyka – angliãtiny, nûmãiny, ru‰tiny,
francouz‰tiny a ‰panûl‰tiny. Stfiednû pokroãilí zdokonalovali své
znalosti v praktick˘ch jazykov˘ch kursech a kursech konver-
zace. Na pokroãilé ãekaly kromû jazykové v˘uky i speciální
semináfi ãesk˘ch reálií a také tfii pfiedná‰kové cykly: jazyko-
vûdn ,̆ literárnûvûdn˘ a cyklus kulturnû-historick .̆ Na v˘uku
navazovaly koncerty, exkurze, odpolední vycházky po Praze
i veãerní pofiady v klubovnû na koleji. „Letní ‰kola slovansk˘ch
studií patfií fiadu let k v˘znamn˘m mezinárodním univerzitním
akcím. Seznamuje evropskou a svûtovou slavistickou a bohe-
mistickou vefiejnost nejen s ãesk˘m jazykem, ale také s ãeskou
literaturou, kulturou a historií a nabízí zahraniãním úãastníkÛm
k posouzení a konfrontaci v˘sledky aktuálního stavu bádání,
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kter˘ch bylo u nás dosaÏeno,“ zhodnotil v˘znam Letní ‰koly
rektor UK prof.Václav Hampl.
Leto‰ní bûh Letní ‰koly poznamenala velmi smutná událost.
V jejím prÛbûhu zemfiel dlouholet˘ fieditel Ústavu bohemistic-
k˘ch studií a Letní ‰koly slovansk˘ch studií prof. Jan Kuklík.

● 8. srpen 2009
Odkaz Josefa Hlávky
Národohospodáfisk˘ ústav Josefa Hlávky vydal sborník s názvem
Odkaz Josefa Hlávky v projevech pfiedsedy Nadání prof. Václava
Pavlíãka, kter˘ tak definitivnû zavr‰il HlávkÛv rok, jenÏ se slavil
loni na poãest 100 let od úmrtí zakladatele nadace Josefa Hlávky.
Sborník vy‰el u pfiíleÏitosti 75. narozenin autora. Prof. Pavlíãek
pfiedsedá správní radû Nadace „Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch“ a radû Národohospodáfiského ústavu. Souãasnû
vede Katedru ústavního práva Právnické fakulty UK. Zájemci
mohou získat sborník projevÛ v administraci Nadace
Hlávkov˘ch.

● 4. záfií 2009
Rozkvétání nejvût‰ího leknínu svûta on-line
Botanická zahrada Pfiírodovûdecké fakulty UK poprvé ve své his-
torii nabídla na sv˘ch webov˘ch stránkách v pfiímém pfienosu
rozkvétání nejvût‰ího leknínu svûta, viktorie Cruzovy (Victoria
cruziana Orb.) ve skleníku botanické zahrady. Blízce pfiíbuznou
viktorii královskou (Victoria regia Lindl.) objevil roku 1801 ãesk˘
botanik a cestovatel Tadeá‰ Haenke ze Chfiibské v fiece Mamoré
v povodí Amazonky. Pojmenoval ji na poãest anglické královny

Viktorie.V botanické zahradû Na Slupi se viktorie Cruzova pûs-
tuje od roku 1938 jako jednoletá rostlina, kaÏd˘ rok se znovu
vysévá. Bûlostn˘ kvût se otevírá v podveãer, kvete celou noc a ve
dne se zavfie, následující den veãer zrÛÏoví.Tfietí den se stáãí pod
hladinu.

Autor: redakce ve spolupráci s iforum.cuni.cz

Prof. Jan Kuklík (první zprava)  se sv˘mi studenty L·SS
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PROBùHLÉ AKCE

● prosinec 2008 / leden 2009
Univerzitní kalendáfi 2009 
Nakladatelství Karolinum vydalo univer-
zitní kalendáfi pro rok 2009 s ãernobíl˘mi
fotografiemi dokumentujícími revoluãní
události roku 1989.

● 16. 1. – 15. 2. 2009
Jan Palach 69 
Filozofická fakulta UK ve spolupráci
s Národním muzeem, Ústavem pro stu-
dium totalitních reÏimÛ a Archivem bez-
peãnostních sloÏek uspofiádaly v KfiíÏové
chodbû Karolina v˘stavu Jan Palach 69.
V˘stava probûhla pod zá‰titou a za pod-
pory rektora UK Václava Hampla.
V˘stavu fotografií doprovodilo vydání
stejnojmenné knihy historick˘ch doku-
mentÛ, vûdeck˘ch statí a esejÛ pamûtníkÛ.
V souvislosti s v˘roãím obûti Jana Palacha
se konala fiada dal‰ích vzpomínkov˘ch
akcí a pietních aktÛ – bohosluÏba, prÛvod,
semináfie s projekcemi filmÛ ad.

● 23. 2.
Festival Mene Tekel 
Oficiální kulturnû-doprovodnou akci ães-
kého pfiedsednictví Radû Evropské unie
pofiádalo obãanské sdruÏení Umûní bez
bariér, hlavní mûsto Praha, Konfederace
politick˘ch vûzÀÛ âR a Ústav pro studium
totalitních reÏimÛ. Zá‰titu nad akcí pfievzal
také rektor UK prof.Václav Hampl, kter˘
zahájil vernisáÏ unikátní v˘stavy Arogance
moci v KfiíÏové chodbû Karolina.

● 7. 4.
V˘roãí zaloÏení UK 
Na slavnostním zasedání Vûdecké rady
zaznûl projev rektora UK prof. Václava
Hampla na téma Univerzita Karlova –
v˘chodiska a v˘zvy na poãátku 21. století.

Pfii této pfiíleÏitosti byla také pfiedána tfii
v˘znamná ocenûní: Cena za prezentaci,
kterou získal t˘m FF UK, jenÏ se v˘znam-
n˘m zpÛsobem podílel na pfiipomenutí
ãinu Jana Palacha, a Cena za tvÛrãí poãin,
kterou obdrÏel t˘m Katedry zoologie PfiF
UK za objev publikovan˘ v nejprestiÏnûj-
‰ím pfiírodovûdeckém periodiku NATURE;
zlaté pamûtní medaile Univerzity Karlovy
„za stateãnost a vûrnost spravedlnosti
a demokracii“ byly udûleny in memoriam
tfiem studentÛm Právnické fakulty UK,
ktefií se v 50. letech stali obûÈmi komunis-
tick˘ch monstrprocesÛ a byli odsouzeni
k trestu smrti.

● 5.–17. 10.
Divadlo a revoluce 1989 
Teatrologicko-historicko-sociologická
konference Filozofické fakulty UK k udá-
lostem roku 1989. Ke konferenci se váÏe
také stejnojmenná v˘stava.

PLÁNOVANÉ AKCE

● 20. 10. – 27. 11. 2009
Okupaãní stávky 68/89
KfiíÏová chodba v Karolinu (Ovocn˘ trh 3,
Praha 1), v˘stava Okupaãní stávky 68/89 –
zároveÀ s v˘stavou Divadlo a revoluce 1989.
Okupaãní stávky 68/89 je fotografická
v˘stava MUDr. Pfiemysla Hnûvkovského
(pÛsobil na PfiF a 1. LF), zachycující dûní na
Univerzitû Karlovû a související akce v Praze
od 21. 8. 1968 aÏ do mistrovství svûta 
v ledním hokeji v roce 1969 a od 17.11.1989
do 1. 1. 1990. Divadlo a revoluce je v˘stava,
kterou pfiipravili doktorandi Katedry diva-
delní vûdy FF UK ve spolupráci s Institutem
umûní – Divadelním ústavem. V˘stava je
sestavena z fotografií a dokumentÛ 
z listopadu a prosince 1989 a evokuje první
t˘dny Sametové revoluce v divadlech v Plzni,
Ústí nad Labem, Praze, Brnû, Olomouci

a Ostravû. Tato v˘stava je souãástí vût‰ího
cyklu akcí pofiádan˘ch jednak ke 20. v˘roãí
listopadové revoluce a zároveÀ souvisejících
s leto‰ním v˘roãím padesáti let od zaloÏení
Divadelního ústavu.
V˘stavy potrvají do 27. 11. 2009, otevírací
doba je út–ne vÏdy od 10 do 18 hodin,vstup
zdarma.

● 13. 11. 2009 v 15:00 hod.
Velká aula Karolina
Slavnostní zasedání akademické obce
a udûlení ãestné vûdecké hodnosti dok-
tora honoris causa filozofick˘ch vûd
v˘znamnému polskému historikovi, publi-
cistovi a politickému aktivistovi proti
komunistickému reÏimu ADAMU MICH-
NIKOVI, pofiádané u pfiíleÏitosti v˘roãí 17.
listopadu – Mezinárodního dne studenstva
a Dne boje za svobodu a demokracii.

● 14. 11. 2009
Aula maxima, FF UK
Konference „Svoboda a její protiv-
níci“ ve spolupráci s organizací FORUM
2000. Úãastníci: Jan Sokol, Václav Havel,
André Glucksmann, Petr Pithart, Jan
Urban, Madeleine Albright, Jacques
Rupnik, Adam Michnik, Martin Bútora,
Tom Stoppard,Timothy Garton Ash.

● 16. 11. 2009 od 13.00 hod.
Albertov
Univerzitní vzpomínková a happeningová
akce Svobodn˘ Albertov 2009 se bude
konat v prostorách praÏského Albertova.
Pestr˘ a zajímav˘ program nabídne 
promítání dobov˘ch filmÛ, rozhovory
s pamûtníky, v˘stavu Albertov 1989,
produkci studentsk˘ch hudebních skupin
a dal‰í. Program happeningu je naplánován
aÏ do pozdního veãera!

Autor: redakce

KALENDÁ¤ AKCÍ 
K 20. V¯ROâÍ SVOBODNÉ UNIVERZITY
Univerzita Karlova a dal‰í instituce pofiádaly mezi 17. listopadem 2008 a 2009 mnoho akcí k v˘roãí 20 let 
od Sametové revoluce. NemÛÏeme zde ale vypsat v‰echny, proto vybíráme jen nûkteré (akce pofiádané studenty
z Inventury demokracie najdete na stranû 33), rekapitulujeme ty, které probûhly, a zveme vás na ty, které se
teprve chystají.Aktuální informace naleznete na stránkách: http://iforum.cuni.cz
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● Doktorandka Katefiina Volná
„Je to trochu smutné, ale dvacet let po pádu reÏimu je
na na‰em v˘zkumu ‚unikátní‘ to, Ïe se normalizaãním
dvacetiletím na filozofické fakultû vÛbec nûkdo 
zab˘vá a pojmenovává a zkoumá to, co pojmenováno
a prozkoumáno není,“ fiíká ãerstvû tfiicetiletá
doktorandka Katefiina Volná, která na FSV UK
vystudovala mediální komunikaci a na FF UK rusistiku.

V první fázi v˘zkumu zpracoval sedmiãlenn˘ t˘m sloÏen˘
v˘hradnû ze studentÛ rozsáhl˘ neutfiídûn˘ fond archiválií t˘kají-
cích se pÛsobení KSâ na filozofické fakultû. Z nûj vznikla pfie-
hledná tabulka s obsahem sto pûtaosmdesáti kartonÛ
s dokumenty. „S v˘zkumníky v laboratofii jsme si trochu podobní,
taky máme v rukou ‚v˘bu‰né‘ materiály, se kter˘mi se musí
zacházet opatrnû,“ usmívá se v˘zkumnice.
„Pracujeme na vydání knih, které pojmenovávají i dokládají, jak
fungovaly mocenské mechanismy v jedné konkrétní instituci
v dobû normalizace,“ popisuje Volná svou vûdeckou práci. Pro
pochopení a interpretaci nûkdej‰ích dokumentÛ musí pracovat
i mimo zdi badatelny. „V rozhovorech s pamûtníky konfrontuji
svoje chápání tûch dokumentÛ s Ïivou pamûtí konkrétního ãlo-
vûka. Pfii psaní ãlánkÛ a pfiedná‰ek pro semináfi se snaÏím to
v‰echno a mnoho dal‰ího srozumitelnû propojit,“ pokraãuje
doktorandka.
Jako porevoluãní studentka bakaláfiského cyklu bydlela nûkolik let
na koleji Vûtrník, kde v dobách normalizace pÛsobili patroví 
dÛvûrníci a kolejní Ïivot mûl pod palcem Socialistick˘ svaz mládeÏe
(SSM). Srovnávat tehdej‰í a dne‰ní mentalitu studentÛ je podle
Volné bez problému moÏné. „Hodnû se zmûnily vnûj‰kové pod-
mínky, co se smí a co se nesmí – a je zfiejmé, Ïe to má svÛj vliv na
chování i pfiem˘‰lení studentÛ. Nemusíme studovat v pokfiiveném
prostfiedí, kde se nûkteré vûci nedají fiíkat, pokud chcete na ‰kole
zÛstat, a kde se nûkteré my‰lenkové proudy musejí ignorovat nebo
zatracovat,“ fiíká studentka filozofické fakulty.
Dne‰ní studenti mají oproti normalizaãní realitû aÏ zahlcující
spoustu moÏností. ZároveÀ ale podle Katefiiny Volné nejsou zcela
vyvázáni z vlivu nereflektované minulosti instituce, na které se
vyuãují humanitní vûdy. A to pr˘ platí jak pro studenty, tak pro
kantory.Také proto se spolu s kolegy rozhodla pro téma svého
v˘zkumu.

„Nechtûla bych, aby o mnû a mém profesním bytí a nebytí roz-
hodovalo to, jak v˘raznû a jak pfiesvûdãenû souhlasím s hlavní
ideologií v zemi, nebo to, jak dokáÏu maskovat, co si doopravdy
myslím,“ fiíká studentka, která historickou stránku pfiipomínající
b˘valé pomûry pfiipravuje taky pro populární studentsk˘ ãasopis
FFakt.
Ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dûjiny Akademie vûd 
âR uÏ mladí vûdci vydali edici dokumentÛ Provûfiená 
fakulta, pravidelnû pí‰í historické ãlánky a spravují stránku 
www.proverenafakulta.cz. „Teì pracujeme na druhé edici
dokumentÛ, ve které vyjde pfiedev‰ím unikátní a hodnû mytizo-
van˘ dokument – sedmisetstránková anal˘za fakultního dûní
v letech 1968 a 1969,“ pfiibliÏuje Katefiina Volná. Hodnû sil t˘m
vûnuje pfiípravû monografie, která by mûla vyjít v roce 2011.
Peníze na v˘zkum dává Filozofická fakulta UK, nedávno v˘zkum-
níci dostali na svÛj juniorsk˘ badatelsk˘ projekt rovnûÏ tfiílet˘
grant od Grantové agentury Akademie vûd âR.

Autor: redakce

MLADÍ 

HISTORIKOVÉ
Prokousat se desetitisíci stránkami archiválií, setfiídûním usnadnit práci budoucím badatelÛm, ale hlavnû
nezaujatû popsat jedno z nejkomplikovanûj‰ích období na Filozofické fakultû UK. Rok 1968 a následná
normalizace je uÏ nûkolik let hlavním tématem v˘zkumÛ t˘mu mlad˘ch historikÛ.

VùDA PRO PRAXI / RESEARCH IN PRACTICE

Chcete vûdût více? 
Nav‰tivte www.proverenafakulta.cz nebo http://ffakt.ukmedia.cz/

FO
TO

:A
R

C
H

IV
 K

A
T

E¤
IN

Y
 V

O
LN

É

UKF32009_vnit_redakce  2.11.2009 22:14  Stránka 11



DVACET LET SVOBODNÉ UNIVERZITY KARLOVY / 
TWENTY YEARS OF FREEDOM AT CHARLES UNIVERSITY

12

V posttotalitním ãeskoslovenském komunistickém reÏimu se
v druhé polovinû 80. let postupnû pod vlivem Gorbaãovov˘ch
reforem projevovalo uvolnûní, které vytváfielo prostor pro
svobodnûj‰í a odváÏnûj‰í jednání. Mimo jiné vzrostla míra spo-
leãenské plurality a vedle disentu se objevili dal‰í oponenti
reÏimu, pfiedev‰ím tzv. tvÛrãí inteligence, zvlá‰tû umûlci a stu-

denti, ktefií se vÛãi nûmu kriticky vymezovali.V tomto období
dospívá generace, vyrÛstající v období tzv. reálného socia-
lismu, neovlivnûná osobnû zaÏit˘mi nadûjemi a traumaty
konce 60. a poãátku 70. let. Dospívá ve spoleãnosti, která
stále silnûji pociÈuje rozpor mezi oficiálním a reáln˘m obra-
zem svûta, mezi vefiejn˘m a soukrom˘m Ïivotem. Rozpor,

Pátek 17. listopadu
Vezmi s sebou kvûtinu
Nechceme jen pietnû vzpomínat tehdej‰ích tragick˘ch událostí,
ale chceme se aktivnû pfiihlásit k ideálÛm svobody a pravdy, za nûÏ
jejich úãastníci obûtovali své Ïivoty. NeboÈ i dnes jsou tyto ideály
váÏnû ohroÏeny a my se nechceme dát zahanbit sv˘mi vysoko-
‰kolsk˘mi kolegy, ktefií za nû pfied 50 lety odváÏnû vystoupili.
Z letáku vyz˘vajícího k úãasti na studentské manifestaci 17. listopadu

Musíme se nauãit mluvit pravdivû a otevfienû, neuh˘bat pfied pro-
blémy, nepfiihlíÏet mlãky bezpráví.A s tím je tfieba zaãít jiÏ dnes,
ná‰ národ potfiebuje lidi vzdûlané, ale je‰tû více poctivé, nikoli
odborníky s diplomem a pokfiiven˘m svûdomím.
Z projevu Martina Klímy pfied shromáÏdûním na Albertovû

Sobota 18. listopadu
Poslední projev brutality tzv. bezpeãnosti nám v˘raznû evokuje
situaci z pfielomu fiíjna a listopadu 1939. Nevidíme jiÏ jiné cesty,
jak vyjádfiit svÛj nesouhlas a zdû‰ení nad souãasnou vnitropoli-
tickou situací v na‰í zemi, a proto vstupují studenti praÏsk˘ch
vysok˘ch ‰kol do stávky…
Z Prohlá‰ení ústfiedního stávkového v˘boru praÏsk˘ch vysok˘ch
‰kol

Ve jménu lidskosti, svobody, pravdy a spravedlnosti Ïádáme, aby
ti, co suÏují na‰i zemi a vládnou proti vÛli lidu, odstoupili a umoÏ-
nili na‰im národÛm ve svobodn˘ch volbách návrat k vytouÏené

Rok 1989 patfií k nejdramatiãtûj‰ím v moderních evropsk˘ch i svûtov˘ch dûjinách. Rozklad v˘chodního bloku
sovûtského impéria zapoãat˘ v 80. letech dospûl do své poslední fáze. GorbaãovÛv reformní pokus o ãásteãnou
ekonomickou a politickou liberalizaci komunistického reÏimu v Sovûtském svazu zásadnû destabilizoval celé
sovûtské impérium. Politika nevmû‰ování se do záleÏitostí v˘chodoevropsk˘ch satelitÛ vytvofiila pro jednotlivé
v˘chodoevropské komunistické reÏimy zcela nové politické podmínky existence, a otevfiela tak cestu k jejich
odstranûní. Sovûtsk˘ izolacionismus umoÏnil dominov˘ efekt demontáÏe jednotliv˘ch reÏimÛ, pád v jedné zemi
pfiivodil pád v dal‰í.Tento proces mûl fiadu obdobn˘ch rysÛ, sametová ãeskoslovenská revoluce se v‰ak v jednom
zásadnû odli‰ovala. Byli to vysoko‰kol‰tí studenti, vãetnû studentÛ Univerzity Karlovy, jejichÏ podíl na kolapsu
komunistického reÏimu byl mimofiádn˘ a ojedinûl .̆

PRAÎSK¯CH 
DNÒ

Jifií Pfienosil10
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kter˘ tato generace zvlá‰tû citelnû a negativnû vnímala
a v nûmÏ se odráÏela podstata komunistického reÏimu.
ReÏim svoji legitimitu odvozoval od komunistické ideologie,
jíÏ stále ménû vûfiili obãané i pfiedstavitelé vládnoucí elity.
Stala se formální a bezobsaÏnou, protoÏe v 70. a 80. letech
slouÏila pouze k zdÛvodnûní existence reálného socialismu,
zaloÏeného na vynucené v˘mûnû formální loajality obãanÛ za
urãité sociální jistoty a zdrÏení se represí a na pfiítomnosti
sovûtsk˘ch vojsk.

Kdo
Funkci indoktrinaãního nástroje pÛsobícího na mládeÏ mûla
obecnû plnit ‰kola a povinné organizace, ale jejich pÛsobení
bylo v zásadû opût pouze formální. âlenství v SSM, jeden
z pfiedpokladÛ pfiijetí na vysokou ‰kolu, vût‰ina studentÛ
povaÏovala za pouhou souãást povinn˘ch rituálÛ doby.
Rozdvojenému obrazu svûta a indoktrinaci ãelila ãást mladé
generace pfiíklonem k neoficiální kultufie, západní i domácí,
a stále silnûj‰í distancí od reÏimu, která se ov‰em projevovala
hlavnû v soukromém Ïivotû. S pfiíchodem této generace na
vysoké ‰koly do‰lo ke vzniku studentského hnutí, které odmí-
talo komunistick˘ reÏim a zamûfiilo se na jeho odstranûní.
Bylo ov‰em omezeno na pomûrnû malou skupinu.Vût‰ina stu-

dentÛ zÛstala pasivní a respektovala jiÏ zmínûn˘ spoleãensk˘
status quo, ale emancipaci studentÛ se nevyhnula Ïádná uni-
verzitní fakulta, vãetnû tûch, kter˘m reÏim vûnoval z ideolo-
gick˘ch dÛvodÛ zv˘‰enou pozornost. Disent v˘znam
studentského hnuti nedocenil a studentské hnutí se v násle-
dujících létech rozvíjelo nezávisle na nûm, i kdyÏ jeho v˘znam
nepodceÀovalo.

Aktivisté a nezávislí
První proud tvofiili tzv. aktivisté, ktefií vyuÏili existující fakultní
organizace SSM pro své cíle a prostfiednictvím studentsk˘ch
ãasopisÛ ovlivÀovali ‰irok˘ okruh studentÛ. Jejich postupnû
krystalizujícím cílem bylo ovládnout SSM a transformovat jej
v organizaci nepodléhající komunistické stranû a hájící zájmy
studentÛ. Prosazovali se pfiedev‰ím v Praze, zvlá‰tû na DAMU,
kde se vytvofiil liberální ostrÛvek svobody, a na nûkter˘ch
humanitních fakultách Univerzity Karlovy. UmoÏÀovala to
zmûna vedení SSM, do kterého pfiicházela mladá nomenkla-
turní generace, která se nepodílela na normalizaci a na rozdíl
od vládnoucí garnitury usilovala o reformu reÏimu v duchu
Gorbaãovov˘ch reforem. Pro dal‰í rozvoj studentského akti-
vistického proudu mûlo zásadní v˘znam ovládnutí praÏského
mûstského v˘boru SSM reformisty na jafie 1989. Reformisté

svobodû a demokracii. Ne diktátorsk˘ monolog, ale lidsk ,̆ svo-
bodn˘ dialog se v‰emi obãany vyvede na‰e národy z podruãí
tyranie.
Z Provolání spoleãnosti pro lidská práva, podepsané univerzit-
ním profesorem Milanem Machovcem

Nedûle 19. listopadu
…dialog je v‰ak jedinou moÏnou cestou fie‰ení existující
morální, ekologické, ekonomické a politické krize a pfiedpokla-
dem obnovení konsensu v na‰í spoleãnosti. (…)
Navrhujeme zfiídit na v‰ech na‰ich vysok˘ch ‰kolách demokra-
ticky ustavená akademická fóra sdruÏující studenty a uãitele.
Z Provolání vûdeck˘ch pracovníkÛ a studentÛ k akademické obci
a ãeskoslovenské vefiejnosti

Pondûlí 20. listopadu
Obracíme se na vás s naléhavou v˘zvou, na‰i ãelní pfiedstavitelé
nehodlají nic mûnit. Jakákoli snaha o domluvu s nimi je marná!
Nebojte se vyuÏít stávky. UvaÏte sami, jestli existuje jiná cesta ke
zmûnám. Pfiedkládáme vám stanovisko studentÛ. Pfiesto, Ïe stáv-
kují studenti témûfi v‰ech vysok˘ch a stfiedních ‰kol, sami nezna-
menají nic! Podpofite je a pfiipojte se k protestní generální stávce
dne 27. 11. 1989.
V˘zva studentÛ vysok˘ch ‰kol k protestní generální stávce

1. Myslíme na dûlnice a dûlníky pracující v podmínkách uráÏejí-
cích lidskou dÛstojnost…
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ovládli i praÏskou Mûstskou vysoko‰kolskou radu SSM, jejímÏ
ãlenem se v kvûtnu stal posluchaã DAMU Martin Mejstfiík,
jeden z vÛdcÛ listopadové stávky. Druh˘ proud ve student-
ském hnutí, kter˘ také vystupoval legálnû, pfiedstavovali 
tzv. nezávislí studenti ovlivnûní disentem, ktefií naopak odmí-
tali spolupráci se SSM a soustfiedili se na budování nezávisl˘ch
studentsk˘ch organizací. Nezávislí vystupovali radikálnûji, pro-
toÏe nebyli svázáni kompromisy, které nutnû provázely ãin-
nost aktivistÛ. Oba proudy se vyvíjely nezávisle a odli‰n˘
pfiístup jim znesnadÀoval bliÏ‰í spolupráci.Tzv. PalachÛv t˘den,
lednové, do té doby nejvût‰í protireÏimní demonstrace, kte-
r˘ch se jako jednotlivci zúãastnili i vysoko‰koláci vãetnû stu-
dentÛ UK a které navázaly na demonstrace pfiede‰lého roku,
prohloubily stále vzrÛstající propast mezi reÏimem a obãany.
Reakce na jejich tvrdé potlaãení, které ÚV SSM podpofiil, byla
pfielomem ve v˘voji studentského hnutí. Zásadním zpÛsobem
se oslabil vliv SSM, vysoko‰koláci se aktivizovali a více se
zapojili do protireÏimního odporu. Úspû‰ná petice 400 poslu-
chaãÛ PedF UK, kterou podepsali pfiedev‰ím ãlenové SSM,
proti vylouãení dvou studentÛ za úãast na demonstracích
dokazovala stále vzrÛstající odvahu univerzitních studentÛ
vystupujících z anonymity. Vznikl také Nezávisl˘ studentsk˘
aktiv, kter˘ se obrátil na vefiejnost s v˘zvou, aby nepfiipustila

vylouãení ze ‰kol a propou‰tûní ze zamûstnání za obãanské
postoje.V bfieznu 1989 byla na MFF UK zformulována petice
200 studentÛ proti monopolu SSM na zastupování studentÛ,
vznikl pfiípravn˘ v˘bor samosprávy, kter˘ se ale nepodafiilo
realizovat. Fakultní samosprávu jako paralelní organizaci
zastupující studijní zájmy studentÛ se také snaÏili v dubnu
vytvofiit posluchaãi PedF UK.
800 posluchaãÛ PedF UK a MFF UK zaslalo ministerstvu ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy petici poÏadující zfiízení nezávis-
lého studentského svazu paralelního k SSM, prolamujícího
jeho monopol na zastupování vysoko‰kolákÛ. Od záfií zaãali
nezávislí studenti vytváfiet organizaci STUHA, koncipovanou
jako politickou protiváhu SSM, která si dala za cíl probudit
spící vysoké ‰koly k boji proti komunismu. V tomto období
dochází k sjednocování postupu obou smûrÛ ve studentském
hnutí. V aktivistickém smûru se v prÛbûhu roku postupnû
prosazovalo pfiesvûdãení, Ïe spolupráce se SSM pfiestává mít
smysl, coÏ vedlo krátce pfied 17. listopadem k ukonãení ãin-
nosti SSM na DAMU i na FÎ UK. DÛleÏitou roli v aktivizaci
studentského hnutí sehrála v roce 1989 také fóra pofiádaná
aktivisty i nezávisl˘mi. První celopraÏské vysoko‰kolské
fórum konané 6. listopadu jasnû ukázalo, Ïe se studenti 
roze‰li s reÏimem.

2. Na mladé rodiny bez bytÛ.
3. Na dÛchodce a v‰echny sociálnû slabé a potfiebné.
4. Na ‰pínu korupce a stínové ekonomiky, které se dnes uÏ nedo-

káÏe vyhnout nikdo a Ïádná oblast národního Ïivota.
5. Na nezaslouÏená privilegia mocn˘ch.
6. Na zanedban˘ stav na‰eho ‰kolství, zdravotní péãe a Ïivotního

prostfiedí.
7. Na nedostateãnou moÏnost cestování a styku se svûtem.
Z Prohlá‰ení vysoko‰kolsk˘ch studentÛ k dûlníkÛm a rolníkÛm

Úter˘ 21. listopadu
Po masakru pokojné studentské demonstrace dne 17. 11. 1989
vstoupili studenti ãeskoslovensk˘ch vysok˘ch ‰kol do stávky.
PoÏadují potrestání viníkÛ brutálního zásahu, právní jistoty, Ïe se
nûco podobného jiÏ nebude opakovat. Stávka získala ‰irokou pod-
poru vefiejnosti, demonstrace na podporu studentsk˘ch poÏa-
davkÛ dne 20. 11. se zúãastnilo pfies ãtvrt milionu obyvatel…
Máme obavy, Ïe ostatní pfiedstavitelé státní moci pochopí tuto
snahu o dialog jako signál k roztrÏce, kterou se moÏná pokusí
v nejbliÏ‰ích hodinách vyfie‰it nasazením ozbrojen˘ch sil…
Z V˘zvy koordinaãního v˘boru stávky praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol
v‰em vládám svûta a OSN 

Chceme Vás informovat o tom, Ïe komunisté Pfiírodovûdecké
fakulty UK v Praze 21. 11. 1989 na své v‰eplenární schÛzi co nej-
rozhodnûji podpofiili poÏadavky stávkujících studentÛ i jejich
stávku tím, Ïe se k ní pfiipojili v pedagogickém procesu… Jedin˘m
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Kdy
Osud reÏimu byl zpeãetûn jiÏ v létû 1989. DemontáÏ komu-
nistick˘ch reÏimÛ probíhala v Polsku a Maìarsku. Exodus
obãanÛ NDR zahájen˘ v srpnu ohla‰oval pád Berlínské zdi 
9. listopadu.
Na jeho reformu bylo ze zahraniãnûpolitického hlediska pfiíli‰
pozdû, z vnitropolitického pfiíli‰ brzy. Krize reÏimu se prohlu-
bovala vnitfiním bojem o Jake‰ovo dûdictví, kter˘ rozdûlil
stranick˘ a státní aparát; v centru moci probíhal paralyzující
zápas. Jedinou otázkou bylo, kdy dojde k jeho zhroucení, co se
stane spou‰tûcím mechanismem, kdo bude hlavním aktérem
událostí.
Studentskou manifestaci na Albertovû k v˘roãí 17. listopadu
1939, Mezinárodního dne studentstva, uspofiádali nezávislí
studenti, aktivisté a praÏské orgány SSM. Podpora SSM mani-
festaci legalizovala a umoÏnila úãast 25–50 000 lidí, ktefií
mohli vefiejnû vyjádfiit v‰eobecnou touhu po demokracii
a svobodû, akademické i politické, touhu po svobodné repub-
lice ve svobodné Evropû. Pfii pfiípravû odmítli studenti pod-
poru disentu a spojili se s obãanskou iniciativou Kruh
nezávislé inteligence, jehoÏ zástupce akademik Miroslav
Katûtov, b˘val˘ rektor Univerzity Karlovy, také na Albertovû
vystoupil s umírnûn˘m projevem. Sm˘‰lení studentÛ odráÏel

projev zástupce nezávisl˘ch studentÛ Martina Klímy, poslu-
chaãe MFF UK. Neobsahoval konkrétní politické poÏadavky,
ale poÏadoval mravní obrodu spoleãnosti a obranu svobody.
Cílem manifestace studentÛ nebyla pfiímá konfrontace s reÏi-
mem ani jeho odstranûní. Mûla b˘t krokem k vytvofiení maso-
vého studentského hnutí na platformû STUHY. Spontánním,
euforick˘m rozhodnutím vydat se na Václavské námûstí místo
na Vy‰ehrad se manifestace stala nelegální a byla brutálnû
potlaãena na Národní tfiídû. Do ãela spoleãnosti se postavili
studenti, ktefií zahájili Sametovou revoluci proti totalitnímu
reÏimu.

Jak
Nástrojem boje proti reÏimu, vedoucím k jeho odstranûní, se
stala stávka. Studenti si byli vûdomi, Ïe jako osamocená sku-
pina nemohou ãelit reÏimu, Ïe jím sami nemohou otfiást. Bylo
nutno získat co nej‰ir‰í podporu ve spoleãnosti. Iniciativu
pfievzali aktivisté, posluchaãi DAMU, ktefií se téhoÏ dne
v Divadle Na Zábradlí rozhodli pro okupaãní stávku divadelní
fakulty a získali pro my‰lenku odporu první spojence, herce.
Fáma o smrti studenta Martina ·mída, která se roz‰ífiila násle-
dujícího dne, se stala katalyzátorem v˘voje dal‰ích dní a spolu
s hlubok˘m rozhofiãením nad brutálním zásahem vedla ke

v˘sledkem souãasn˘ch událostí je pouze to, Ïe se vût‰ina stu-
dentÛ i pracovníkÛ fakulty dostává do názorové opozice k poli-
tice strany. KSâ se vinou dosavadní vyãkávací politiky ocitla ve
vnitrostranické krizi i mezinárodní izolaci.
Z prohlá‰ení fakultní organizace KSâ PfiF UK

Stfieda 22. listopadu
V˘voj situace: Vláda uãinila nûjak˘ dílãí, nepodstatn˘ krok, ale
v zásadû nepfiistoupila na poÏadavky studentÛ a Obãanského fóra.
Program pro studenty: Studenti nenastoupí do v˘uky, av‰ak na
fakultách zÛstanou jen roz‰ífiené stávkové v˘bory. Studenti se
nabídnou k jakékoli spoleãensky potfiebné práci jako dobrovolné
neplacené pracovní síly.
Cíle: Prosazení poÏadavkÛ studentÛ a Obãanského fóra, pfiíklad
poctivého vztahu k práci, mravní obroda národa, komunikace
s dûlníky a ‰ir‰ími vrstvami spoleãnosti, pfiedejít argumentacím
typu – „jsou to líní flákaãi“, regenerace fyzick˘ch i du‰evních sil
studentÛ, oÏivení zájmu vefiejnosti.
Z Organizaãních pokynÛ a doporuãení pro studenty vysok˘ch
‰kol

1. ztotoÏÀujeme se s poÏadavky Obãanského fóra ze dne 
19. 11. 89 (…) 

4. vyz˘váme v‰echny rodiãe, aby za sebe nenechali jednat jen
své dûti.

Z informace o stanovisku zamûstnancÛ FTVS UK k souãasné
situaci, Lidová demokracie
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stále sílícímu pfiesvûdãení o nemoÏnosti vést dialog s komu-
nistick˘m reÏimem. Zaãaly spontánní demonstrace PraÏanÛ na
Václavském námûstí, které kaÏd˘m dnem sílily. Studenti jiÏ 
18. listopadu vydali fiadu prohlá‰ení, poÏadovali zvefiejnûní
pravdy o událostech na Národní tfiídû, vytvofiení nezávislé
vy‰etfiovací komise, odchod funkcionáfiÛ odpovûdn˘ch za
zákrok z vefiejného Ïivota, legalizaci nezávisl˘ch tiskovin, pro-
pu‰tûní politick˘ch vûzÀÛ, zaruãení shromaÏìovacího práva
a dialog se v‰emi sloÏkami spoleãnosti. Pro v˘voj situace bylo
pfiíznaãné, Ïe nejradikálnûj‰í studentské poÏadavky, které
zaznûly v praÏském divadle Disk jiÏ 18. listopadu a které
Ïádaly zásadní spoleãenské zmûny, byly jako program krátce
nato odmítnuty disentem a Obãansk˘m fórem. TéhoÏ dne se
v Realistickém divadle ZdeÀka Nejedlého konalo první shro-
máÏdûní studentÛ a praÏsk˘ch a mimopraÏsk˘ch divadelníkÛ,
na kterém bylo rozhodnuto vstoupit do t˘denní stávky
a vyhlásit na 27. listopad generální stávku. 19. listopadu vznikl
na koleji Hvûzda PraÏsk˘ koordinaãní stávkov˘ v˘bor stu-
dentÛ vysok˘ch ‰kol, ve kterém mûla kaÏdá fakulta dva
zástupce a jehoÏ prohlá‰ení se postavilo za generální stávku.
Jeho provolání k dûlníkÛm a rolníkÛm âeskoslovenska poprvé
vyslovilo poÏadavek radikální reformy ekonomického a poli-
tického Ïivota, která by zabránila hluboké krizi. Proti formují-

címu se opoziãnímu hnutí a demonstrujícím obãanÛm bez-
peãnostní síly jiÏ zásadnû nezasáhly, pouze zadrÏely krátce
nûkolik disidentÛ, mezi nimi pfiedstavitele nezávisl˘ch stu-
dentÛ Marka Bendu, studenta MFF UK. 19. listopadu bylo
z popudu Václava Havla zaloÏeno v âinoherním klubu
Obãanské fórum, zahrnující i zástupce studentÛ, a ujalo se
role vÛdce opozice. V provolání poÏadovalo odstoupení
Husáka, Jake‰e a dal‰ích stranick˘ch funkcionáfiÛ odpovûd-
n˘ch za devastaci spoleãnosti, v dal‰ím pfiebíralo obsah stu-
dentsk˘ch provolání. Zástupce vysoko‰kolákÛ Dan Vûtrovsk ,̆
kter˘ pfieãetl Prohlá‰ení studentÛ DAMU, vyjádfiil poÏadavek
otevfiené konfrontace s reÏimem, se kter˘m OF nesouhlasilo.
Souãasnû ohlásil vznik koordinaãního v˘boru studentÛ, jehoÏ
cílem byly agitace pro stávku. Studenti uznali OF jako pfied-
stavitele obãanÛ a partnera v jednání s vládou, i kdyÏ fiada
vysoko‰kolákÛ mûla k nûmu nedÛvûru, která vycházela z kri-
tického vztahu k Chartû 77.
20. listopadu vstoupili praÏ‰tí vysoko‰kol‰tí studenti do
t˘denní okupaãní stávky, která se ‰ífiila i na dal‰í vysoké ‰koly.
Byly ustaveny stávkové v˘bory, stávky se ale nezúãastnili
v‰ichni, znaãná ãást zÛstala pasivní. V ãele stávky stáli poslu-
chaãi DAMU vedení Martinem Mejstfiíkem, ktefií byli nelépe
organizovaní a ktefií vytvofiili první koordinaãní stávkov˘

Studentská stávka, jeÏ byla v pondûlí 20. 11. 1989 vyhlá‰ena na FF
UK a dal‰ích vysok˘ch a stfiedních ‰kolách, je bezprostfiedním vyvr-
cholením dlouhodobû nazrávajících problémÛ na‰í spoleãnosti.
Události 17. 11. 1989 byly pouze podnûtem k radikálnímu vyjádfiení
nesouhlasu. Proto ZO KSâ solidarizuje s akcemi studentÛ, poÏa-
dujícími fie‰ení souãasné naléhavé vnitropolitické situace.
Z Prohlá‰ení 2. ZO KSâ FF UK

âtvrtek 23. listopadu
Po represivním zákroku pofiádkov˘ch sil v pátek 17. listopadu
1989 v Praze vstoupili studenti do stávek, které získaly ‰irokou
podporu a pfierostly ve v‰enárodní hnutí.Tato odezva nás zava-
zuje nejen potrestat viníky páteãního zásahu, ale svûdãí o tom, Ïe
jsou nevyhnutelné hluboké strukturální zmûny politického
systému, zpÛsobu fiízení národního hospodáfiství a celkového
spoleãenského klimatu v zájmu obnovení mravní a obãanské
odpovûdnosti kaÏdého jednotlivce.
Z Prohlá‰ení koordinaãního stávkového v˘boru vysoko‰kolákÛ

Pátek 24. listopadu
VáÏení soudruzi!
Pochopte, prosím, Ïe my budeme Ïít ve zcela jiném svûtû, neÏ byl
ten, ve kterém Ïila va‰e generace.Vy jste Ïili pro své ideje 19. sto-
letí, my budeme Ïít pro pfiírodu a ãlovûka století 21.Vy jste Ïili
v industriální spoleãnosti, my budeme Ïít ve spoleãnosti infor-
maãní. Vy jste bojovali s pfiírodou i mezi sebou, my budeme
muset pfiírodu i sebe navzájem zachraÀovat… LeÏí-li vám sku-
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v˘bor. Ke studentÛm se téhoÏ dne pfiipojili praÏ‰tí stfiedo‰ko-
láci, témûfi v‰echna gymnázia a vût‰ina stfiedních odborn˘ch
‰kol, na kter˘ch rovnûÏ vznikly stávkové v˘bory. Strach rodiãÛ
o osud jejich dûtí byl jedním z podstatn˘ch psychologick˘ch
momentÛ tûchto dní, kter˘ uvádûl do pohybu spoleãnost.
Obavy z nasazení ozbrojen˘ch sil proti studentÛm a demon-
strantÛm poznamenaly atmosféru následujících dnÛ. 21. listo-
padu, kdy jsou do Prahy svolávány lidové milice, vzniklo
Provolání Koordinaãního v˘boru praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol
V‰em vládám svûta a OSN, 22. listopadu otevfien˘ dopis stu-
dentÛ ãsl. vysok˘ch ‰kol americkému prezidentovi Bushovi
a Gorbaãovovi.Tyto obavy byly na místû. 21. listopadu na jed-
náních OF s premiérem Adamcem zástupce studentÛ Mejstfiík
sice získal slib, Ïe nebude pouÏito síly, ale je‰tû kolem 
24. listopadu pracovalo velení armády na realizaci akce Vlna
(obsazení televize a rozhlasu vojáky) a Norbert (zatãení 
9 500 osob nebezpeãn˘ch pro reÏim). 21. listopadu se konala
na Václavském námûstí první organizovaná demonstrace za
úãasti studentsk˘ch hlídek, které se zúãastnilo na 200 000 lidí,
a z balkonu Melantrichu poprvé promluvil Václav Havel, kter˘
úãastníky seznámil s programem Obãanského fóra. O den
pozdûji, 22. listopadu, na dal‰í demonstraci Mejstfiík jménem
stávkového v˘boru praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol oznámil zahájení

ãasovû neomezené studentské stávky, která mûla trvat aÏ do
splnûní v‰ech studentsk˘ch poÏadavkÛ, a vyzval k úãasti na
generální stávce 27. listopadu.

Pfiekonání rozkolu
Mezi zástupci dal‰ích ‰kol a fakult vãetnû nezávisl˘ch, ktefií se
scházeli v divadle Disk, vznikla proti vedení stávky opozice,
která nesouhlasila s nekompromisními, radikálními postoji
a s monopolizací vedení stávky. PoÏadovala zastoupení v koor-
dinaãním v˘boru a podíl na fiízení stávky. Jednotû studentÛ
hrozil rozkol. Spory se vyfie‰ily 22. listopadu, kdy vznikl poÏa-
davek, aby byl koordinaãní v˘bor organizován na demokratic-
kém principu. Vznikl volen˘ celostátní koordinaãní v˘bor.
Pozice DAMU byla oslabena a místo ve v˘boru zaujali také
zástupci PfiF UK, MFF UK a FÎ UK. V˘bor byl jedinou revo-
luãní organizací, která realizovala demokratická pravidla. Disk
se stal studentsk˘m parlamentem, v nûmÏ byly zastoupeny
v‰echny praÏské fakulty a kter˘ rozhodoval o v‰ech dÛleÏi-
t˘ch otázkách. 23. listopadu shromáÏdûní zástupcÛ studentÛ
v divadle Disk podpofiilo OF, studenti jako jediní zÛstali jeho
samostatnou sloÏkou, radikálnûj‰í neÏ Koordinaãní centrum
OF, ale ve vztahu k OF nejednotnou. Skupina nezávisl˘ch
respektovala OF, aktivisté prosazovali kritick˘ a nezávisl˘

teãnû tolik na srdci blaho této zemû, této spoleãnosti, tûchto
národÛ, leÏí-li vám skuteãnû tolik na srdci osud va‰í vlastní strany,
osud socialismu, pfiestavby, osud mladé generace, tedy osud ná‰,
prosíme, odejdûte!
Z otevfieného dopisu Celostátního koordinaãního studentského
stávkového v˘boru vedoucím funkcionáfiÛm KSâ

Sobota 25. listopadu
(…) 4. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe jednou z pfiíãin, která vedla k sou-
ãasné krizi, bylo zakotvení vedoucí úlohy strany v ústavû…
6. OceÀujeme dosavadní rozváÏné postoje na‰ich studentÛ v této
vypjaté dobû i jejich konstruktivní spolupráci s vedením fakulty.
Rozhodnû se stavíme proti jak˘mkoli pokusÛm o jejich postih za nû.
Ze Stanoviska celozávodního v˘boru KSâ MFF UK

Nedûle 26. listopadu
Vûdu a vûdeckou práci postavme na místo, které jí ve spoleãnosti
náleÏí. Vyluãme jak její naivní a demagogické pfieceÀování, tak
i poniÏující postavení, které z ní ãiní sluÏku vládnoucí strany.
Demokratické ‰kolství nechÈ je organizováno na humanitních
principech bez státního monopolu na vzdûlávání. Spoleãnost si
musí váÏit uãitelÛ v‰ech druhÛ, ‰kola musí jim dát i prostor pro
uplatnûní osobnosti. Vysok˘m ‰kolám je tfieba vrátit historická
práva, která zaji‰Èovala nezávislost a svobodu akademické pÛdy,
a to jak pro vyuãující, tak i pro studenty.Vzdûlanost spoleãnosti
pokládáme za nejcennûj‰í národní statek.
Z Programov˘ch zásad Obãanského fóra Co chceme
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postoj. KCOF sice uznávalo autonomii studentÛ, ale podce-
Àovalo je a obávalo se jejich radikalismu. Proto nebyli studenti
jako celek adekvátnû zastoupeni v KCOF a vût‰inu jejich
pozic zaujali nezávislí studenti.
24. listopadu odstoupil generální tajemník KSâ Jake‰ a dosa-
vadní vedení KSâ. ¤adoví komunisté reÏim nepodpofiili, sdûlo-
vací prostfiedky se velmi rychle vymkly kontrole, represivní
sloÏky se nakonec odmítly zapojit do fie‰ení krize.Ve fázi, kdy
se KSâ rozhodla pro politické fie‰ení otevfiené krize, protoÏe
jinou historickou alternativu nemûla, bylo rozhodující svolání
masové manifestace na 25. listopad na Letnou a pfiedev‰ím
konání v˘straÏné dvouhodinové generální stávky. Letenské
demonstrace se zúãastnilo pfies 800 000 lidí a vyslala jasn˘ 
signál do celé spoleãnosti. Úspûch generální stávky závisel na
oslovení vût‰iny obyvatelstva, která stále je‰tû váhala. Hlavním
úkolem vysoko‰kolákÛ bylo informovat, agitovat a probouzet.
Studenti vedli informaãní válku, v˘jezdy na venkov pfiekonávaly
letargii a lhostejnost. Podstatnou roli sehrála i televize, která
od 24. listopadu zaãala s pfiím˘mi pfienosy z demonstrací.
Generální stávky, která pfiedstavovala klíãovou událost v fie‰ení
krize, se úãastnila drtivá vût‰ina obyvatelstva.
Období od 20. do 27. listopadu pfiedstavovalo první, nejdÛleÏi-
tûj‰í fázi Sametové revoluce, v níÏ se OF teprve formovalo.

Bûhem krátkého období se spoleãnost dokázala vymanit ze
strachu z reÏimu i z kroku do neznáma a otevfienû vystoupila
za svoji svobodu.Vysoko‰kol‰tí studenti se jako jediní v zemích
v˘chodního bloku stali samostatn˘m revoluãním politick˘m
subjektem. Jejich vûdomí zásadního v˘znamu situace a spole-
ãenské odpovûdnosti, odvaha, energie, odhodlání a stateãnost
iniciovaly spontánní lidov˘ odpor proti reÏimu. Do ãela se
postavili studenti a ukázali cestu k odstranûní totality.
V˘znamnû pfiispûli k tomu, Ïe se vût‰ina obyvatel pfiipojila ke
generální stávce 27. listopadu, která pfiedstavovala zásadním
zlom ve v˘voji politického pfievratu. Po vytvofiení Obãanského
fóra jejich úlohu pfievzali zástupci disentu, ale studenti si podr-
Ïeli radikálnost, samostatnost a pfiedev‰ím nekompromisnost,
která i nadále, i kdyÏ ménû podstatnû, ovlivÀovala dal‰í v˘voj.

Autor ãlánku je odborn˘m pracovníkem Ústavu dûjin UK a Archivu UK. Je edi-
torem publikace âesk˘ stát a stfiední Evropa.Od Velké Moravy k NATO (2002).

PhDr. Jifií Pfienosil

Pondûlí 27. listopadu
Pro nejbliÏ‰í období pfiijímáme tento program:
1.Vytvofiit nepolitickou studentskou stávkovou organizaci,

kterou si pfiedstavujeme jako fakultní shromáÏdûní zástupcÛ
studentÛ. Bude pracovat na parlamentním principu a repre-
zentovat studenty fakulty.

2. OkamÏitû vytvofiit z pedagogÛ a studentÛ akademické shro-
máÏdûní, které bude rozhodovat o zásadních otázkách chodu
fakulty. Otázky vûdecké práce zÛstanou v kompetenci vûdecké
rady.

3. OkamÏitû zastavit projednávání novely vysoko‰kolského
zákona. Zahájit zpracování nezávislé anal˘zy dosavadního
v˘voje a návrhu koncepce vysokého ‰kolství, a to za úãasti
zahraniãních expertÛ. Na základû této anal˘zy formulovat ne
novelu, ale nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon.

4. Do tohoto zákona poÏadujeme prosazení tûchto bodÛ:
a) Nejpozdûji do konce letního semestru 1989/90 uskuteãnit

demokratické volby akademick˘ch funkcionáfiÛ fakulty bez
nomenklaturního fiízení. Organizaci urãí akademické shromáÏ-
dûní fakult vysok˘ch ‰kol…

c) Na základû profesionální a osobní zodpovûdnosti obnovit
princip svobody bádání a v˘uky a princip moÏnosti volby
témat studia a vûdecké práce.

Z informace Koordinaãního v˘boru vysok˘ch ‰kol o programu
a poÏadavcích studentsk˘ch hnutí
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Co jste proÏívali
pfied dvaceti lety
v listopadu?
RP: Od vyhlá‰ení
Charty 77 jsem byl
jejím signatáfiem
(v roce 1982/3 téÏ
mluvãím); hned v lednu 1978 jsem dostal
od rektora písemnou v˘povûì, zdÛvod-
Àovanou „podpisem protisocialistického
prohlá‰ení“ (patfiím mezi v˘jimky – mnozí
dostávali v˘povûì „z reorganizaãních
dÛvodÛ“). Pfiivydûlával jsem si potom
k nevelkému invalidnímu dÛchodu jako
topiã.
V pátek 17. listopadu 1989 pfied dvaceti
lety jsem se s manÏelkou úãastnil demon-
strace na Albertovû a potom na Národní
tfiídû.V nedûli jsme se se‰li – myslím, Ïe
nás bylo osm – v bytû Václava Havla
a dohodli jsme se, Ïe veãer svoláme
vefiejné zasedání do Divadla Ve Smeãkách.
Tam skuteãnû ten veãer bylo plno, ba
nabito. Tehdej‰í mluvãí Alexandr Vondra
mû poÏádal, abych schÛzi moderoval.
Plénum pfiijalo s nad‰ením ustavení poli-
tického nonkonformního uskupení
Obãanské fórum (OF). Hned druhého
dne – v pondûlí – jsme se se‰li nejdfiíve
v Mánesu, pak ve Spálené ulici v ¤eãic-
kého galerii, kde se uskuteãnila první tis-
ková konference: spousta kamer,
fotoaparátÛ, novináfiÛ… To jsem je‰tû na
vlastní kÛÏi nezaÏil. V úter˘ jsme, vedeni
zamûstnancem Melantrichu Petrem
Kuãerou, vstoupili na balkón vyzbrojeni
reproduktory díky mlad˘m dobrovolní-
kÛm. Vystrãili mû k mikrofonu. Pfiede
mnou plné námûstí a v‰ichni orientováni
k so‰e sv.Václava. Pravil jsem nezku‰enû:
„Haló, haló, hlásí se Obãanské fórum.“
Námûstí se rozsvûtlilo – pfiedtím temena
hlav, nyní náhle obliãeje a ústa, skandující:
„Kdo to je, kdo to je…“ Nevûda nic 
lep‰ího, vyrazil jsem: „Pfiece Václav Havel!“
Od té chvíle po v‰echny ty demon-

straãní dny jsme
mûli dÛvûru publika.
Zasedali jsme v Di-
vadle za branou 
na Jungmannovû
námûstí a brzy jsme
se pfiesunuli do ·pa-

líãku v ulici 28. fiíjna. Obãas jsem se úãast-
nil zasedání studentské reprezentace
v Disku v Karlovû ulici.
IW: Je tûÏké popsat beze zbytku celko-
vou atmosféru a situaci ve spoleãnosti
v té dobû. Myslím si, Ïe celková „nálada“
zcela nepochybnû signalizovala nejen hos-
podáfisk ,̆ ale pfiedev‰ím morální úpadek
a nedávala mnoho ‰ancí k resuscitaci
reÏimu. Dobfie se pamatuji, Ïe kdyÏ jsem
dostal poprvé do ruky záznam z povûst-
ného zasedání aktivu KSâ na âerveném

Hrádku s Jake‰ov˘m vystoupením, mÛj
první pocit byl opravdov˘ stud nad sku-
teãností, kdo jsou vedoucí státní ãinitelé
té doby. K tomu je potfieba pfiipoãíst
tisíce v˘chodonûmeck˘ch aut pohoze-
n˘ch na ulicích Prahy a pfieplnûné území
západonûmeckého velvyslanectví Nûmci
prchajícími z NDR na Západ. Na druhé
stranû v‰ak kaÏd˘ totalitní reÏim má k dis-
pozici silové nástroje, které mÛÏe k fie‰ení
situace pouÏít. Zda tyto nástroje pouÏije,
záleÏí na mífie bezohlednosti. Bohudíky
mûly události opravdu rychl˘ spád a kri-
tick˘ bod, za kter˘m uÏ ne‰lo v˘voj vrátit
zpût, byl pfiekroãen velmi brzy.

Tu‰ili jste, Ïe s normalizaãní dobou je
konec? Daly se události listopadu 1989
pfiedvídat?

O POâÁTCÍCH SVOBODNÉ UNIVERZITY
S PROFESORY PALOU·EM A WILHELMEM
Do pfielomového roku 1989 jsme se vydali s dvûma muÏi, ktefií stáli u zrodu nové a svobodné Univerzity Karlovy.
Na vzpomínky na dûní v prvních polistopadov˘ch mûsících a rocích jsme se ptali prvního polistopadového,
svobodnû zvoleného rektora prof. Radima Palou‰e a prvního pfiedsedy Akademického senátu prof. Ivana Wilhelma.

prof. PhDr. Radim Palou‰, Dr. h. c.

Byl zvolen prvním rektorem (1990–1994) svobodné Univerzity Karlovy. Za komunismu se úãastnil 
ilegálních filosofick˘ch semináfiÛ, také je organizoval. Editoval samizdatové publikace a byl signatáfiem
Charty 77.V listopadu 1989 se aktivnû podílel na dûní v sametové revoluci. Získal titul doctor hono-
ris causa na mnoha svûtov˘ch univerzitách. Ve své akademické praxi se zamûfiuje na filosofii. Byl
Ïákem fenomenologa prof. Jana Patoãky.

„PROÎÍVAL JSEM POSLEDNÍ
DNY JAKO OTEV¤EN¯ ST¤ET,

BYË JSEM DOUFAL, ÎE 
OBSTOJÍME A ÎE REÎIM 

NEZASÁHNE BRUTÁLNù...“
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RP: ByÈ mnû v roce 1989 bylo jiÏ pûta‰e-
desát se zku‰enostmi mnoha desítek let,
nic takového jsem nepfiedvídal – a myslím,
Ïe jen málo z nás, disidentÛ, si na to
trouflo spoléhat. Zklamané nadûje mají
depresivní úãinek; lep‰í je nekalkulovat, Ïe
uÏ brzy bude lépe. Nadto jsem nebyl kva-
lifikovan˘ prognostik, a tak jsem se úãast-
nil porad a dûní jako fiadov˘ vojín. ProÏíval
jsem poslední dny jako otevfien˘ stfiet, byÈ
jsem doufal, Ïe obstojíme a Ïe reÏim neza-
sáhne brutálnû – vÏdyÈ dal je‰tû v posled-
ních dnech své existence obsadit televizi
Dûlnick˘mi milicemi a na‰i zástupci
(tu‰ím, Ïe to byli Michael Kocáb a Václav
Klaus) jeli do Tábora vyjednávat, aby
Západní vojensk˘ okruh nepouÏil síly.
Îe v prosinci pojedu (se Slovákem
KÀaÏkem) do ·v˘-
carska – já, do té
chvíle bez pasu –
jako vyslanec OF
vyjednávat s rodáky
o získání rozmno-
Ïovací techniky,
jsem pfiedtím mohl
leda snít. A Ïe 
nadto budu mode-
rovat zasedání zástupcÛ OF pfiipravující
novou vládu, která se potom skuteãnû
ujala funkce, to jsem dfiíve ani v nejmen-
‰ím netu‰il.
IW: Myslím si, Ïe vût‰ina lidí se to nejen
domnívala, ale byla o tom pfiesvûdãena.
Oficiální propaganda, která mûla za úkol
vytváfiet vefiejné mínûní, byla natolik
smû‰ná ve sv˘ch argumentacích, Ïe nikdy
pfiedtím (ani potom) nebylo tolik vtipÛ
o aktuální situaci.Vzhledem k tomu,Ïe âes-
koslovensko bylo vlastnû poslední zemí
komunistického systému v Evropû, kde
je‰tû nepropukly masivní nesouhlasné
demonstrace ohroÏující reÏim,bylo zfiejmé,
Ïe je otázkou krátké doby, kdy se tak stane.
Vlastnû se ãekalo pouze na vhodn˘
moment, kter˘ v‰e nastartuje.

Stáli jste u zrodu nové Univerzity Karlovy
(ve funkci prvního rektora / prvního
pfiedsedy AS UK). Jaké ‰ance tato pfiíleÏi-
tost nabízela?
RP: KdyÏ za mnou v lednu 1990 pfii‰la
delegace studentÛ Filozofické fakulty UK,
abych kandidoval na úfiad rektora, necítil

jsem se dostateãnû vyzbrojen k fiízení tak
velkého a v˘znamného spoleãenského
kolosu; velmi jsem váhal, a to nadále, i kdyÏ
pfii‰li zástupci studentÛ z dal‰ích dvou
fakult: pedagogické a tûlesné v˘chovy
a sportu. Sdûlil jsem to sv˘m pfiátelÛm 
– úãastníkÛm mnohaletého bytového filo-
zofického semináfie Kampademie – a ti mi
„pfiikázali“, Ïe to musím podstoupit. KdyÏ
mû k témuÏ navádûl Václav Havel, zaãal
jsem objíÏdût fakulty v Praze i mimo ni
s pfiedvolebním pfiedstavováním. Byl jsem
potom zvolen univerzitním senátem
dvoutfietinovou vût‰inou – a pfiítomní po
vyhlá‰ení zazpívali hymnus „Svat˘ Václave,
vévodo ãeské zemû…“; v‰echno se ve
mnû sevfielo a já pocítil váhu a tíÏi oné
chvíle. Druh˘ den jsem ‰el na rektorát,

vstoupil do kance-
láfie a sekretáfika se
mû zeptala, co si
pfieji.Tu jsem si uvû-
domil, Ïe první, co
je tfieba zaopatfiit,
jsou pracovníci rek-
torské kanceláfie,
pfiedev‰ím nov˘
kvestor.Tomu dosa-

vadnímu jsem fiekl, aby dobrovolnû
jakoÏto nomenklaturní kádr minulého
reÏimu ode‰el, pokud nechce dostat
v˘povûì. Nového kancléfie jsem zvolil na
základû zku‰enosti s jeho politickou non-
konformitou: mlad˘ JUDr. Jan Winkler,
pozdûj‰í velvyslanec âR v Lond˘nû, se
potom osvûdãil jako velmi zdatn˘ ‰éf rek-
torátního úfiadu celkem pfiibliÏnû o stu
pracovníkÛ.
IW: Univerzita Karlova byla od samého
poãátku svobody implicitnû pokládána za
nejdÛleÏitûj‰í vysokou ‰kolu v âeskoslo-
vensku. Její snaha o radikální kompletní
pfiebudování vysoko‰kolského systému
mûla ‰irokou odezvu nejen pro pfiiroze-
nou autoritu v akademickém svûtû, ale
i proto, Ïe stav na‰eho vysokého ‰kolství
byl naprosto neudrÏiteln .̆ DÛkazem
tohoto tvrzení je skuteãnost, Ïe Federální
shromáÏdûní schválilo nov˘ zákon o vyso-
kém ‰kolství jiÏ 4. kvûtna 1990, jakkoli byl
tento zákon nedokonal .̆ Podle star˘ch
pfiedpisÛ se zkrátka nemohlo na vysok˘ch
‰kolách odehrát vÛbec nic a tehdej‰í aka-
demická reprezentace souhlasila s tím, Ïe

do dvou let bude v klidu pfiipraven a pfii-
jat definitivní zákon o vysok˘ch ‰kolách,
kter˘ bude vyhovovat potfiebám jak vyso-
k˘ch ‰kol, tak i spoleãnosti. Îe byl tento
zákon nakonec pfiijat aÏ v roce 1998, je jiÏ
jiná vûc.
Nehledû na formální stránku prosazova-
n˘ch zmûn, ãekalo na UK, tak jako na
ostatní vysoké ‰koly, totální pfiestrojení
akademického Ïivota. Formální orgány
akademické správy z doby totality samo-
zfiejmû nebyly zfiizovány z vÛle akade-
mické obce, ale rozhodnutím partijních
struktur KSâ. Tûmto strukturám také
skládaly úãty za svou ãinnost a tyto struk-
tury de facto fiídily cel˘ akademick˘ Ïivot.
To znamená, Ïe nejen konkrétní osoby,
ale i akademické funkce byly naprosto
nepouÏitelné. Po ãtyfiiceti letech totality
nezbyl na UK témûfi Ïádn˘ pamûtník svo-
bodn˘ch pomûrÛ, takÏe realizace kon-
krétních krokÛ restrukturalizace byla
ãasto velmi napínavá. Naprosto prvofia-
d˘m poÏadavkem byla potfieba akademic-
k˘ch svobod a k tomu se, myslím, upírala
hlavní pozornost v poãátcích budování
UK po roce 1989.

Jak se dnes díváte na dobu porevoluãní?
Udûlal byste z dne‰ního pohledu nûco
jinak?
RP: Mnohé bych dnes dûlal jinak.
Pfiedev‰ím jsem zme‰kal úpravu celkové
organizaãní stavby univerzity, pfiedev‰ím
fakultních institucí. Bránila mnû v tom
tehdej‰í moc senátÛ, tedy paradoxnû
tûch, kdo univerzitu revoluãnû osvobozo-
vali. Uvedu konkrétní pfiípad: zme‰kal
jsem korigování názvu paradoxnû právû
té fakulty, jejímÏ jsem absolventem. Minul˘
reÏim v padesát˘ch letech prosazoval
progresivní (podle tehdej‰ího ministra
‰kolství ZdeÀka Nejedlého „pokrokov˘“)
pravopis a mÛj obor se musel psát filozo-
fie. Po revoluci se v odborné vefiejnosti
opût zaãalo uÏívat názvu filosofie – tak
v AV âR byl opût Filosofick˘ ústav
a pfiední ãasopis opût Filosofick˘; téÏ
katedry na FF UK a na ostatních fakultách
(napfi. Katedra filosofie a dûjin pfiírodních
vûd na Pfiírodovûdecké fakultû, podobnû
na Pedagogické fakultû…) se novû jmeno-
valy filosofické. Název fakulty filozofické
zÛstal „pokrokov˘“ – a tak se pí‰e Ïel

„PO âTY¤ICETI LETECH
TOTALITY NEZBYL NA UK
TÉMù¤ ÎÁDN¯ PAMùTNÍK
SVOBODN¯CH POMùRÒ,

TAKÎE REALIZACE
KONKRÉTNÍCH KROKÒ

RESTRUKTURALIZACE BYLA
âASTO VELMI NAPÍNAVÁ.“
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podnes.To není jen jakási maliãkost, vÏdyÈ
fieck˘ v˘raz zofos znamená temn ,̆ mrak,
ba vulgárnû zadek! Filo-sofie je láska
k moudrosti, to se má dozvûdût kaÏd ,̆
kdo pfii‰el s filosofií do styku! Abych nebyl
povaÏován za etymologického puntiãkáfie,
pfiipomínám, Ïe nejen v klasické fieãtinû
a latinû, n˘brÏ i anglicky, nûmecky, fran-
couzsky, italsky, ‰panûlsky, rusky aj. je
v kmenu toho slova „s“. Mea culpa, mea
maxima culpa!
IW: Domnívám se, Ïe hlavní kroky
v porevoluãní dobû byly uãinûny naprosto
správnû. Tak se ostatnû jeví i z odstupu
ãasu. Celou fiadu detailÛ by ‰lo udûlat
z dne‰ního pohledu efektivnûji, av‰ak roz-
hodování v zásadních vûcech bylo správné.

V jaké atmosféfie probíhala první jednání
ustavující nov˘ chod svobodné Univerzity
Karlovy? Byl ãas v‰e pofiádnû projednat,
nebo se události na univerzitû vyvíjely
hekticky?
RP: V nûãem mnû pfiálo ‰tûstí, pfiedev‰ím
ve v˘bûru spolupracovníkÛ. Zdenûk
Lojda, Karel Mal ,̆ Jaroslav Mihule, Josef
Pacák, Josef PetráÀ a Petr Vopûnka (abe-
cednû), to byli „mí“ prorektofii; k okruhu
rektorského kolegia ov‰em patfiil i kves-
tor Jan Winkler. Nadto pfiedsedou univer-
zitního senátu byl zvolen Ivan Wilhelm,
kter˘ nejen dobfie rozumûl, co obná‰í
integrita univerzity jako celku, ale zároveÀ
umûl hájit náleÏitou nezávislost nového,
revoluãnû vznikajícího demokratického
útvaru.Ti dokázali onen spoleãensk˘ kvas
na vefiejnosti i uvnitfi kormidlovat tak, Ïe
Univerzita Karlova po mém soudu dobfie
obstála.
IW: Projednávání agend v rámci demo-
kratick˘ch struktur akademické instituce
se mÛÏe snadno stát její slabou stránkou.
Diskuse patfií k základním nástrojÛm aka-
demického svûta a kaÏd˘ ãlen akademické
obce, kter˘ se debat úãastní, dobfie ví, Ïe
Ïádné téma, o kterém se diskutuje, není
ãerné ani bílé. Je proto dÛleÏité, aby v dis-
kusi zaznûly v‰echny podstatné argu-
menty, aby nedo‰lo k autoritativnímu
ukonãení debaty s omezením demokratic-
kého vyjadfiování, ale aby se také debata
nezvrhla ve filipiku a plané Ïvanûní. Tady
musím pfiipomenout roli prvního rektora
prof. Palou‰e, kter˘ byl ochoten mnoho-

krát pfievzít osobní odpovûdnost a udûlat
rozhodnutí a tím ukonãit debaty, které
smûfiovaly do nekoneãna. Jeho zásluhou
u‰etfiila nejen Univerzita Karlova, ale
v‰echny ãeskoslovenské vysoké ‰koly
hodnû ãasu. Díky, které je tfieba mu vyslo-
vit, lze jen obtíÏnû pfiehnat.

Jak˘m úkolÛm a v˘zvám musela porevo-
luãní Univerzita Karlova ãelit? Kde se
muselo zaãít úplnû od nuly?
RP: Sama situace diktovala dvojí usilo-
vání: oãistu univerzity od institucí a uãi-
telÛ vázan˘ch úzce na totalitní reÏim a na
ideologickou indoktrinaci (napfi. zru‰ení
Ústavu marxismu-leninismu) a rehabilitaci
tûch neprávem persekuovan˘ch studentÛ,
uãitelÛ a zamûstnancÛ (napfi. vyhozen˘ch
z politick˘ch dÛvodÛ). TéÏ bylo nutno
rychle uvolnit svobodn˘ rozvoj v‰ech
oblastí, zvlá‰tû tûch, jejichÏ pÛsobení bylo

diktováno („fiízeno“) a omezováno dozo-
rem „shora“. Stejnû neodkladn˘m úkolem
bylo otevfiít univerzitu tûm studentÛm,
ktefií byli politicky diskriminováni; dále ‰lo
o co nejrychlej‰í zapojení Univerzity
Karlovy do mezinárodní univerzitní obce;
v neposlední fiadû o pfiemûnu úfiedních
univerzitních aparátÛ rektorátních
i fakultních, a to z dfiívûj‰í subordinace
institucím KSâ (napfi. to byla oddûlení
tajemnû oznaãovaná titulem pro zvlá‰tní
úkoly). A ov‰em doba technicko-vûdec-
kého vûku vybízela neodkladnû k dohá-
nûní poãítaãového vybavení (pfii
rektorátu byl zaloÏen Ústav v˘poãetní
techniky), coÏ se t˘kalo i zastaralé admi-
nistrativy – vÏdyÈ právû zde bylo nutno
zaãínat takfika od nuly. Bylo tfieba myslet
téÏ na vysoko‰kolskou komunitu celé na‰í
vlasti. Proto jsem ve spolupráci s rekto-
rem âVUT Hanzlem zaloÏil Klub rektorÛ

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Byl prvním pfiedsedou Akademického senátu UK, pozdûji se stal rektorem (2000–2006). Za komu-
nismu nemohl vyuãovat a vûnoval se pfiedev‰ím fyzikálnímu v˘zkumu na Matematicko-fyzikální
fakultû UK. Od roku 2006 zastává funkci vládního zmocnûnce pro evropsk˘ v˘zkum. Letos se stal
v˘konn˘m místopfiedsedou Spolku absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy – Carolinum.
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âSR, pfiejmenovan˘ pozdûji podle mezi-
národních konvencí na Konferenci rek-
torÛ âR.
IW: Myslím, Ïe od nuly se muselo zaãínat
v organizování svobodného akademic-
kého Ïivota, jak jsem jiÏ shora uvedl.To byl
zajisté úkol nejdÛleÏitûj‰í i nejkomplikova-
nûj‰í. Jeho fie‰ení se pfiitom neredukovalo
pouze na vnitfiní prostfiedí univerzity,
takÏe bylo potfieba prokázat i fiadu diplo-
matick˘ch schopností.
Dal‰ím tématem byla otázka univerzitní
sounáleÏitosti. Kompetence fakult byly
natolik dominující, Ïe nejenÏe role univer-
zity byla zcela zanedbatelná, ale i pocit
náleÏitosti k jedné instituci v akademické
obci zcela chybûl.
Také odborná úroveÀ v fiadû oborÛ,
zejména humanitních a spoleãenskovûd-
ních, nebyla vyhovující.To bylo zpÛsobeno
jednak objektivními dÛvody dan˘mi exis-
tujícím systémem, ale také dÛvody subjek-
tivními, dan˘mi pfiedev‰ím personálním
pfiístupem.
RovnûÏ otázka v˘zkumné ãinnosti byla na
fiadû pracovi‰È zcela opomenuta a bylo
potfieba v tûchto pfiípadech zaãít od nuly.
Je zfiejmé, Ïe vût‰ina fie‰ení tûchto pro-
blémÛ má dlouhodobûj‰í charakter, to
v‰ak neznamená, Ïe bylo moÏné zaãátek
jejich fie‰ení odkládat.

Mûlo ãtyfiicet let totality i nûjak˘ pozitivní vliv
na UK? Nebo bûhem tohoto období chfiadly
v‰echny aspekty univerzitního Ïivota?
RP: NejhÛfie na tom byly humanitní
obory, v první fiadû filosofie – pod tímto

jménem panovala jednostranná ideologie
– a odpovûdné filosofické zkoumání bylo
nepfiípustné. Ov‰em i pfiírodním vûdám
totalita pfiistfiihovala kfiídla, nicménû
pfiece jen fiada z nich dokázala jakÏtakÏ
drÏet se svûtem krok.Typick˘ byl podtitul
na tabuli, která visela ve vstupu z Celetné
ulice: „Socialistické uãili‰tû!“
IW: Pfied odpovûdí na tuto otázku jsem
musel pomûrnû dlouho pfiem˘‰let, pfiesto
jsem nepfii‰el na nic, co by ‰lo pokládat za
pozitivní a dalo by se pfiipoãíst na vrub
totalitû.

Jakou univerzitní oblast podle va‰eho
názoru ãtyfiicetileté totalitní období nej-
více po‰kodilo? 
RP: Byla to pfiedev‰ím personální poli-
tika, která podporovala oportunismus
a potlaãovala svobodn˘ univerzitní Ïivot.
Co nadan˘ch studentÛ se na univerzitu
nedostalo nebo bylo pfiedãasnû vypu-
zeno! Co kvalitních uãitelÛ mûlo zakázan˘
pfiístup! Nadto se omezoval pfiísun zahra-
niãních knih a ãasopisÛ. V‰echny ty poli-
tické provûrky, to „kádrování“, ‰piclování
a doná‰ení – to pfiece bylo univerzitního
poslání nedÛstojné a velmi ‰kodlivé! 
IW: Myslím, Ïe to byl odraz komunistic-
kého systému do akademického Ïivota.
Pravidla chování
v lep‰ím pfiípadû
nebyla Ïádná, v hor-
‰ím pak zcela defor-
movaná. KaÏd˘
uãitel musel zcela
odloÏit svoji lidskou
dÛstojnost a slíbit
vûrnost marxismu
a idejím KSâ, jinak nesmûl uãit. O inter-
ních vûcech fakult nerozhodoval dûkan
a jeho prodûkani, ale fakultní v˘bor KSâ,
jehoÏ rozhodnutí dûkan provádûl.
Obdobnû tomu bylo na úrovni univerzity.
âleny vûdeck˘ch rad schvalovala rovnûÏ
KSâ, orgány jako akademick˘ senát vÛbec
neexistovaly. ProtoÏe akademiãtí funkcio-
náfii nemûli Ïádné vlastní kompetence,
zfiekli se také jakékoli odpovûdnosti,
která by za normální situace vypl˘vala
z jejich funkcí. Tuto schizofrenii zejména
v 80. letech jiÏ nikterak neskr˘vali, a tak
v‰ichni pochopili, Ïe jinak neÏ ve vylha-
ném prostfiedí Ïít nelze.

Za ãtyfiicet let se národy v komunistic-
k˘ch zemích nauãily zpÛsobÛm, jak
v totálnû fale‰ném svûtû pfieÏít. To se
podle mne ukázalo jako nej‰kodlivûj‰í
dûdictví.

Jak reagovaly západní univerzity na nové
pomûry na UK? Jak zpoãátku vypadala
mobilita studentÛ a vûdeck˘ch pracov-
níkÛ, která je dnes na velmi dobré úrovni?
Projevovala se nûjak akademická solida-
rita?
RP: Svobodn˘ univerzitní svût pfiivítal
návrat staroslavného Karlova uãení s vel-
kou slávou. Hned v roce 1990 se
v Helsinkách konala svûtová rektorská kon-
ference o více neÏ pûti stech úãastnících
a na‰e univerzita byla poctûna prvním mís-
tem po boku pofiádajícího rektora fin-
ského. Za svého úfiadování jsem nav‰tívil
desítky univerzit v Evropû, v Americe, v Asii
i v Africe a v‰ude jsem byl jako reprezen-
tant Univerzity Karlovy pfiijímán s velkou
pozorností. Staãilo fiíci „I never guessed,
never dreamed to see you face to face“
a uÏ mû, zástupce univerzity zakleté done-
dávna za Ïeleznou oponou, srdeãnû vítali.
IW: Univerzita Karlova mûla kupodivu
velmi dobré jméno a povûst. V‰eobecnû
byla pfiijímána jako perspektivní partner

pro spolupráci ve
v‰ech ohledech.
Období ãtyfiiceti let
její nesvobody bylo
vnímáno jako osu-
dová tragédie, kte-
rou sama nikterak
nezavinila. Nutno
ov‰em dodat, Ïe

také pfiedstavitelé UK vÏdy vystupovali
dÛstojnû, velmi otevfienû, a stanoviska UK
mûla svoji relevanci.Také sama UK udûlala
mnoho pro navázání zpfietrhan˘ch kon-
taktÛ a zejména stfiídmé a neokázalé
vystupování jí získávalo nové sympatie.
Pokud jde o rozvoj mobilitních programÛ
studentské v˘mûny, pak to byl pfiedev‰ím
jist˘ poãáteãní ostych ze strany studentÛ
UK, kter˘ znamenal ponûkud zdrÏenlivûj‰í
rÛst zájmu o úãast ve v˘mûnû. Je zfiejmé,
Ïe se také musely navázat pracovní kon-
takty fakult a oborÛ se zahraniãními part-
nery, protoÏe v fiadû pfiípadÛ partnerské
kontakty smûrem na západ citelnû schá-
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ZA âTY¤ICET LET SE NÁRODY
V KOMUNISTICK¯CH ZEMÍCH

NAUâILY ZPÒSOBÒM, JAK
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NEJ·KODLIVùJ·Í DùDICTVÍ.
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zely. SoubûÏnû s programy studentské
v˘mûny se rozbíhaly i programy akade-
mické spolupráce, které pfiinesly benefit
ve v˘zkumn˘ch ãinnostech. V˘znamn˘m
rysem UK pfii realizaci této strategie byl
spí‰e aspekt partnerské spolupráce neÏ
projevy solidarity. UK se snaÏila prosazo-
vat jako zdravû sebevûdomá vzdûlávací
a v˘zkumná instituce. To se jí dafiilo
i proto, Ïe v naprosté vût‰inû pfiípadÛ
mohla nabídku partnerského vztahu pod-
loÏit i vûcn˘m argumentem kvality vzdûlá-
vání a v˘zkumu.

U zrodu svobodné univerzity musela stát
fiada ideálÛ a cílÛ. Které z nich se podafiilo
realizovat?
RP: To první a nej-
dÛleÏitûj‰í byl svo-
bodn˘ akademick˘
Ïivot, svoboda pro
uãitele i studenty,
pro akademické
funkcionáfie i pro
vûdce: nejdÛleÏitûj‰í
je b˘t na cestû, bádat, jít dál, hloub a v˘‰,
mít moÏnost otevfieného kráãení tam, kam
smûfiuje odborná odpovûdnost a svûdomí.
IW: Domnívám se, Ïe ani v nejmen‰ím
nebyla nikdy zpochybÀována ambice UK
b˘t národní institucí vzdûlanosti, vûdy
a kultury. Na UK pfietrvala snaha o pûsto-
vání v‰ech oborÛ klasické tradiãní univer-
zity s poÏadavkem vysoké kvality. Plnit
tuto strategii nebylo vÏdy snadné, ale
stálo za to vynakládat úsilí na zachování
rozmanitosti oborÛ.
Za jeden z nejdÛleÏitûj‰ích ideálÛ vedle svo-
bodného autonomního rozhodování poklá-
dám vûdomé pûstování v˘zkumu a budování
vûdy soubûÏnû se vzdûláváním. Obûma
tûmto aspektÛm je vûdomû poskytován
stejn˘ prostor a vûnovaná stejná péãe.
Je moÏné, Ïe se úplnû nedoceÀuje pÛso-
bení UK jako nositelky národní kultury.
Toto poslání je naplÀováno velmi svûdo-
mitou kaÏdodenní poctivou prací bez oká-
zalosti a p˘chy, a pfiedev‰ím bez závaÏn˘ch
pochybení. O získané renomé lze snadno
pfiijít, ale je obtíÏné ho získat zpût. UK se
tomuto poslání se v‰í peãlivostí vûnuje.

Jaké jsou podle vás nejvût‰í polistopadové
úspûchy UK?

RP: Univerzita Karlova se stala opût
reprezentantkou ãeské vzdûlanosti u nás
i ve svûtû. Titul získan˘ na UK má obec-
nou váÏnost. Je stále nejvût‰í vysoko‰kol-
skou institucí v na‰í republice a její hlas je
pozornû vnímán.
IW: Zde lze patrnû vypoãítávat celou
fiadu konkrétních úspûchÛ v rÛzn˘ch
oblastech ãinnosti UK. Moje pamûÈ je
opravdu znaãnû dûravá a zcela jistû bych
na fiadu úspûchÛ neoprávnûnû zapomnûl,
nebudu tedy Ïádné konkrétní úspûchy
vypoãítávat. Myslím, Ïe úspûchem je cel-
kové postavení UK jak v akademickém
prostfiedí âeské republiky a svûta, tak
v povûdomí vefiejnosti. KaÏd˘ ãlen akade-
mické obce mÛÏe najít fiadu dÛvodÛ, proã

mÛÏe b˘t hrd˘ na
svoji pfiíslu‰nost
k UK. V ostré
a vyhranûné akade-
mické konkurenci
jak doma, tak
i v mezinárodním
mûfiítku to není

zanedbateln˘ v˘sledek a je dobré vûdût, Ïe
se tak nestalo automaticky, ale pfiiãinûním
fiady akademick˘ch obãanÛ.

Univerzita má za sebou nepochybnû
hodnû práce. Jakou cestou by se mûla
nyní vydat, aby se je‰tû více pfiiblíÏila
prestiÏním svûtov˘m univerzitám? 
RP: Cesta je po mém soudu jediná: sk˘-
tat prostor nadan˘m studentÛm a absol-
ventÛm a posílat je na vyspûlá pracovi‰tû;
sledovat úspû‰né univerzity a pouãovat se
z jejich zku‰eností – z pfiijímání uchazeãÛ
na studium i na vyuãování a na vûdu; mít
vÏdy na zfieteli dlouhodobé cíle a neotro-
ãit krátkodech˘m aktualitám; pûstovat co
nejuÏ‰í kontakty se sv˘mi absolventy.
IW: Jsem si jist, Ïe snaha o pfiibliÏování
k prestiÏním svûtov˘m univerzitám by
byla pro UK ponûkud riskantní strategií.
Autonomní uspofiádání univerzit v celém
civilizovaném svûtû dává pfiíleÏitost kaÏdé
z nich vyniknout svojí unikátností. UK je
v akademickém svûtû pokládána za pres-
tiÏní díky své neopakovatelnosti, kterou si
musí nejen udrÏet, ale dále ji rozvinout.
Aby to neznûlo jako kníÏecí rada, mûli
bychom v˘znamnû pokroãit v kvalitû
nejen vzdûlávání, ale pfiedev‰ím v˘zkumu

a vûdy. K tomu je potfieba kvalitní perso-
nální, ale i technické vybavení.

Co byste vzkázali ãi popfiáli nynûj‰ím stu-
dentÛm a pedagogÛm UK k dvacátému
v˘roãí sametové revoluce?
RP: Jeden mÛj dlouholet˘ pfiítel mnû
v letech chartistické persekuce fiíkal: „To
je chvályhodné, co disidenti dûlají a o ãem
vydávají svûdectví, ale realisticky vzato
nemají ‰anci na vítûzství – je tu atomov˘
stopstav a Ïádná velmoc na svûtû nebude
riskovat konflikt kvÛli nûkolika stovkám
nonkonformistÛ – byÈ odváÏn˘m.“ Mnû
nezbylo neÏ souhlasit; nebyly k dispozici
pádné racionální dÛvody, Ïe by tomu
mohlo b˘t jinak.A vida: ãas oponou trhnul
a stalo se neãekané – totalita vzala u nás
za své! Padesát let, od nacistické okupace
v roce 1939 aÏ po sametovou revoluci,
jsem vyhlíÏel demokracii a svobodu a pfies
v‰echny Ïivotní peripetie (vyhazovy,
persekuci…) jsem se doãkal. TakÏe stu-
dentÛm a pedagogÛm i vûdeck˘m a admi-
nistrativním pracovníkÛm já, stafiec,
vzkazuji: nekalkulujte krátkozrace!
IW: Aby zplna vyuÏívali podmínek na
vzdûlávání a bádání, které jim UK nabízí.
To je cesta k naplÀování její ideje a smysl
jejího snaÏení. AÈ si uvûdomí, Ïe dne‰ní
stav na univerzitû patfií k nej‰Èastnûj‰ím
obdobím v celé její historii.

Autor: redakce

TAKÎE STUDENTÒM
A PEDAGOGÒM I VùDECK¯M

A ADMINISTRATIVNÍM
PRACOVNÍKÒM JÁ, STA¤EC,
VZKAZUJI: NEKALKULUJTE

KRÁTKOZRACE!
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Prolog
Latinské úsloví praví, Ïe nomina sunt odi-
osa, coÏ se velmi volnû pfiekládá jako
doporuãení nejmenovat tam, kde by to
bylo nevhodné. Doslova ono úsloví ale
fiíká to, ãemu se kupodivu nechci vyhnout
– nositelé nûkter˘ch jmen jsou „o‰kliví
a ohyzdní“ (odiosi), ale právû proto by
nemûli b˘t zapomenuti. Doposud, pfiipo-
mínajíce si na‰i opoÏdûnou listopadovou
vzpouru, jsme vût‰inou trpûli, bojovali, se
zaÈat˘mi zuby a plni nenávisti sná‰eli…,
ale nikdy se neuvádûlo, aspoÀ to nebylo
obvyklé, Ïe pfiíãinou toho dlouhého lid-
ského trápení nebyly ani tak sovûtské

tanky naolejované v ãeskoslovensk˘ch
kasárnách a rakety SS-20 v Brdech, ale
zcela konkrétní ãe‰tí lidé, kolaboranti
v pravém smyslu toho slova, spolupracov-
níci reÏimu, nikoliv v‰ak nutnû státní bez-
peãnosti, a jeho oddaní a poníÏení
slouhové. I ti jednou musejí b˘t alespoÀ
jmenováni, kdyÏ trestu – aã neumím si
pfiedstavit jakému – uÏ dávno u‰li.

Intermezzo
Na katedru sociologie Filozofické fakulty
UK jsem nastoupil v roce 1967 s nadû-
jemi a oãekáváními, jimiÏ bylo ostatnû
prosyceno ovzdu‰í celé spoleãnosti té

doby. Po roce 1970, kdy jsme pro‰li smr-
‰tí provûrek a kdy byla vyhnána Jifiina ·ik-
lová, se naplnila na osudu katedry varianta
klasického vtipu – Ïil jsem v sedmi stá-
tech, ale ani jednou jsem se nestûhoval.
Tedy pÛsobili jsme (neÏ nûkteré z nás
potkal podobn˘ osud jako Jifiinu ·iklovou)
na ‰esti katedrách, aniÏ jsme mûnili pÛso-
bi‰tû – prostorovû ano, statutárnû vlastnû
nikoliv: z katedry sociologie se nejprve
stala katedra sociálního v˘zkumu (kter˘
se na katedfie nikdy nedûlal), potom
katedra sociálního v˘zkumu a vûdeckého
komunismu (kter˘ se na katedfie nikdy
neuãil a málokdo vûdûl, co to vlastnû je),

K oslavû 20. v˘roãí pádu totality patfií i ohlédnutí za dobou pfiedlistopadovou. Léta 70. poznamenal normalizaãní
proces, kter˘ udusil jakékoliv nadûje na svobodnûj‰í spoleãnost. PoÏádali jsme profesora Miloslava Petruska
o osobní vzpomínku na roky, kdy vyhlídky akademické obce na spravedlivûj‰í uspofiádání univerzitního Ïivota byly
tak neuvûfiitelnû vzdálené. A pfiesto mnozí nepfiestali vûfiit.

OTEV¤ENù
A BEZ SKRUPULÍ
OSOBNÍ VZPOMÍNÁNÍ NA TO, CO BYLO NA „NORMALIZOVANÉ 
FILOZOFICKÉ FAKULTù“ A POTÉ…

Miloslav Petrusek
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vzápûtí oddûlení sociologie a sociálního
v˘zkumu pfii katedfie marxistické filozofie,
pak zase katedra filozofie a poté znovu
katedra sociologie – ale jiÏ s pfiívlastkem
jako dobré víno – marxistické sociologie,
a nakonec katedra marxisticko-leninské
sociologie. To poslední pojmenování,
které po svém „druhém pfiíchodu“ na
katedru v roce 1977 prosadil Antonín
Vanûk (nejen v Praze, ale i v Brnû
a Bratislavû!), bylo stra‰idelné, protoÏe
kromû jiného znamenalo explicite, Ïe na
ní nesmí pÛsobit nikdo, kdo není ãlenem
strany, coÏ o pfiedchozích variantách
neplatilo tak dÛslednû. Cesta k marxis-
ticko-leninské ãistotû byla tedy, jak
patrno, nejen dosti dlouhá (témûfi deset
let), ale taky provázená personálními
obmûnami. Nejprve na vedoucích místech
– docent Urbánek byl co „stranicky
neãist˘“ zpro‰tûn funkce vedoucího
katedry, kterou nejprve docházel fiídit
(obãas a vlídnû) docent Jindfiich Filipec,
jehoÏ vystfiídal na krátk˘ ãas korektní
a slu‰n˘ Antonín Matûjovsk ,̆ kter˘ (na
rozdíl od docenta Filipce) sociologick˘
v˘zkum umûl profesionálnû solidnû,
absenci rozhledu teoretického pak kom-
penzoval tím, Ïe nechával volnou ruku ve
v˘uce Eduardu Urbánkovi (sociologické
teorie a obecná sociologie) a mnû
(obecná metodologie a soudobá sociolo-
gie), aã jsme formálnû nemûli právo uãit,
ãehoÏ se dost dlouho nedbalo, a docentu
Janu Sedláãkovi, kter˘ byl nav˘sost kom-
petentní historik sociologie. Zvlá‰tní peri-
odou bylo období, kdy katedru vedl
docent Maru‰iak v dobû pfied sv˘m vylé-
ãením z tûÏkého alkoholismu. Rána opil-
cova jsou, jak známo, pro alkoholika tûÏká
a trudná, pro ty, které „fiídí“, jsou v‰ak
k nesnesení hrÛzná. Jednoho dne jsme byli
docentem Maru‰iakem v‰ichni vylouãeni
z katedry, coÏ bylo zaneseno do zápisu
a zápis putoval k dûkanovi, jímÏ byl muÏ,
kter˘ – jak pravily nikoliv zlé, ale realis-
tické a dûjin znalé jazyky – pfieÏil v‰echny
reÏimy. Od solidního sociologa první
republiky pfies zakladatele studia vyso-
kého ‰kolství v dobû, kdy sociologie byla
na indexu, návrat k sociologii v 60. letech
(citát: „...kdyÏ sly‰ím slovo sociologie,
jsem jako cirkusová kobyla, která usly‰í
buben – a já jdu a jdu...“) aÏ k její totální

zradû v dobû, kdy ve vûku 69 let pfiijal
funkci prvního normalizaãního dûkana.
Proã to tajit – dovolme si tu vsuvku, neÏ
se na v‰echno zapomene (snad právem) –
spojovali jsme s tím jisté nadûje, protoÏe
jsme si nedovedli pfiedstavit, Ïe tento
Ïoviální pán, jehoÏ jsme v‰ichni znali,
zavede nemilosrdné ãistky a dokonce stu-
dentÛm sociologie bude pÛvodnû svÛj
vlastní obor (!) znechucovat slovy:
„K ãemu je dnes sociologie, kdyÏ potfie-
bujeme vychovatele, uãitele, propagan-
disty, aktivisty...“
Karel Galla, o nûmÏ je fieã, byl muÏ neu-
vûfiitelné rafinovanosti a teatrálnosti, coÏ
dokládá historka, která budiÏ zazname-
nána jako instruktivní pro ty, ktefií by
podobn˘ manévr nûkdy v budoucnu snad
potfiebovali. ProtoÏe jsem se s profeso-
rem Gallou znal a dokonce jsme si tykali,
mûl jsem za to, Ïe jsem vlastnû tak trochu
pod jeho zá‰titou, aniÏ by se o tom arciÏe
mluvilo. Jednoho rána v zimû roku 1970
jsme se potkali na chodbû, na oné dlouhé
chodbû filozofické fakulty – a byli jsme
tam sami dva jdouce proti sobû, „druh
druhu vstfiíc“. Galla ke mnû pfiistoupil,
zlehka mû objal a pravil: „Tak co nového
v dûjinách sociologie, soudruhu
Sedláãku?“ Nic nebylo tfieba dodávat, nic
vysvûtlovat, nic komentovat. Jsi odepsán,
protoÏe jsi – jak se dnes trochu módnû
fiíká – ztratil identitu. UÏ nejsi jeho kum-
pán, spoleãník a snad i pfiítel, ale...
Dûkan si nás tedy po na‰em „vylouãení“
docentem Maru‰iakem povolal a poloÏil
nám lehce kárav˘m tónem otázku:
„Soudruzi, co to tam na té katedfie vyvá-
díte, no, zapomeÀme na to, já to, jak
vidíte...“ A velk˘m teatrálním gestem
zápis ze schÛze roztrhl a hodil do ko‰e.

Peripetie
AÈ uÏ pod baldach˘nem toho ãi onoho
pojmenování, bylo by to ‰lo a studenti by
ani pfiíli‰ nepoznali, Ïe se „nûco dûje“,
kdyby nehrozil stín stranického barda,
dlouhodobého funkcionáfie obvodní
úrovnû, ov‰em po roce 1968 povûfieného
vedením odboru vysok˘ch ‰kol a vûdy,
oddûlení pro fiízení stranické práce v ães-
k˘ch zemích ÚV KSâ, Antonína VaÀka.
V tomto muÏi se snoubila neukojitelná
touha po moci s hlubok˘m pfiesvûdãením,

Ïe je povolán k vûdecké práci. Ta první
tuÏba ukojena tak úplnû nebyla, jeho
mocenská trajektorie byla sinusoidní, pro-
toÏe z „prvního muÏe ‰kolství a vûdy“ se
po pár letech stal vedoucím katedry, ale
pfied pádem reÏimu se nakonec je‰tû
nadechl k získání funkce dûkana filozo-
fické fakulty a dokonce prorektora. Tu
druhou tuÏbu docent Vanûk (docentem
jmenován v únoru 1970, coÏ je samo
o sobû pfiíznaãné) nehodlal ukojit
v oboru, kter˘ byl jeho matefisk˘m pfiísta-
vem, totiÏ v enigmatické sféfie vûdeckého
komunismu (na to byl dostateãnû vychyt-
ral ,̆ protoÏe o prestiÏi tohoto oboru si
ani on sám iluze neãinil), ale v sociologii,
arciÏe marxisticko-leninské.
Nejsem povolán k tomu, abych se zab˘val
psychologií a zejména psychoanal˘zou
této nikterak sloÏité osobnosti, snad staãí
konstatovat, Ïe VaÀka provázely dva aÏ
shakespearovské symptomy – dokázal
vyvolávat strach, aniÏ jej sám nûjak˘m
vnûj‰ím podnûtem aktivizoval, a potom,
coÏ je podstatnûj‰í, na kaÏdého „nûco
mûl“. ¤íkalo se, Ïe na to má kartotéku.
Nepochybuji o tom, mám pro to vlastnû
nepfiím˘ dÛkaz. Znal jsem totiÏ fiízením
osudu VaÀka z tehdej‰ího Gottwaldova,
kde jsem uãil logiku (jíÏ mû v mûsíãním
kurzu vyuãil dnes jiÏ zesnul˘ Pavel Tich˘)
a on vûdeck˘ komunismus. Nekamarádili
jsme se, ale ani ve vztahu otevfieného
nepfiátelství jsme nebyli – on mûl své cti-
tele (fotbalové fanou‰ky), já své… KdyÏ
nastoupil do oné superfunkce v Praze
(pfiijel, jak se fiíkalo, na tanku ze Zlína
spolu se soudruhem Indrou, kterého tam
údajnû v nûkolika hork˘ch srpnov˘ch
dnech ukr˘val), napsal jsem mu kratinké
ãtyfifiádkové zdvofiilostní psaní asi tohoto
znûní – blahopfieji Ti k vysoké funkci
a pfieji Ti, aby se Ti práce dafiila k prospû-
chu vysokého ‰kolství i vûdy. Teãka, nic
víc… Ten dopis se objevil jako doklad mé
kolaborace s reÏimem na zaãátku pro-
since 1989 – Vanûk jej dal do obûhu, aby
zpochybnil mou vûrohodnost, neboÈ –
hle, co ãinil, blahopfiál mi a teì chce zaklá-
dat jakési Sociologické fórum… Dvacet
let schovával naprosto nevinn ,̆ formální,
nic neÏádající dopis, ale nakonec jej vytáhl.
S tím hypotetick˘m archivem to ale bylo
hor‰í, mnohem hor‰í. ¤íká-li se de mortuis
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nil nisi bene, pak o Ïiv˘ch v tomto pfiípadû
nutno pomlãet. Vyslovuji elegantní hypo-
tézu, která se dá jen tûÏko neÏ nepfiímo
verifikovat, Ïe totiÏ proces transformace
filozofické fakulty v „normální fakultu“ byl
tak relativnû pomal˘ prostû proto, Ïe
Vanûk drÏel v rukou nûkolik trumfÛ – a aã
jsme byli svobodni, tûch karet se bylo
tfieba bát jako v Pu‰kinovû Pikové dámû.
Jak jinak vysvûtlit, Ïe pobíral pln˘ profe-
sorsk˘ plat je‰tû dva roky po pfievratu,
aãkoliv, pravda, mûl zákaz v˘uky? Jak
vysvûtlit, Ïe personální obmûna nebrala
konce? Kdo se VaÀka, tehdy jiÏ doslova
bezmocného, vlastnû bál?
Je karikaturou pfiíznaãnou pro onen ãas,
Ïe nejvíce se bál on sám sebe (‰koda, Ïe
tento ãas „jejich strachu“ netrval déle,
fiíkám s vûdomím, Ïe to není ani pfiíli‰
kfiesÈanské, ani masarykovské). Ano –
o Masaryka totiÏ jde.Ve skriptech o ãeské
sociologii (nic jiného Vanûk nepfiedná‰el,
protoÏe neumûl Ïádn˘ jazyk, ani rusky)
v˘slovnû studentÛm ukládá, aby
„Masarykovo dílo bylo hodnoceno ve
svûtle Pouãení z krizového v˘voje ve
stranû a spoleãnosti“, onoho hanebného
dokumentu, kter˘ zpÛsobil tolik lidského
ne‰tûstí.V roce 1992 ale t˘Ï Vanûk vydává

knihu Poselství, která je panegyrikem na
Tatíãka Osvoboditele, s barevn˘m jezdec-
k˘m portrétem TGM a v pfiíloze s noto-
v˘mi zápisy Masarykov˘ch oblíben˘ch
písní, spisek, v nûmÏ se faktografie a hlu-
boká ignorance v sociologii nûÏnû snoubí
s dûtinskou naivitou. Rok pfiedtím, kdy
je‰tû doznívala pfiece jen obava, co bude,
vydal pod zá‰titou Franti‰ka Havlíãka
stejnû panegyrickou kníÏku o Bene‰ovi,
v níÏ se – pravda – pfies celkové patetické
pozitivní ladûní mohl opfiít o Bene‰ovu
strategii na‰í pevné vazby na Sovûtsk˘
svaz… Vanûk se tak nakonec paradoxnû
stává témûfi disidentsk˘m spisovatelem,
kter˘ musí psát pomocí „pokr˘vaãÛ“, aby
koneãnû mohl fiíci, co si kdysi jen myslel,
ale co pr˘ nemohl fiíci nahlas… Smutno
na tomto svûtû, pánové, jak se praví
v Revizorovi, nestydatost lidská mezí
nezná.Ale coÏ, ta nestydatost není v tom,
Ïe si pí‰e o TGM a E. B., ale v tom, Ïe
nikde a nikdy nenajdete u tûchto lidí ani
stín pokory, náznak vûdomí vlastní viny…

Krize
Setrval jsem tedy na katedfie rozmanitû
pojmenované je‰tû nûjak˘ ãas, pomûrnû
dlouh ,̆ potom jsem byl pfiefiazen do
Knihovního stfiediska, které vedl laskav ,̆
ale ponûkud timidní (divme se mu) 
PhDr.Vladimír Îivn .̆ Ostatnû je pozoru-
hodné, Ïe pracovnice (jichÏ byla vût‰ina)
a samozfiejmû ani já v Ïádném Seznamu
osob Univerzity Karlovy nejsme – pfie-
stali jsme formálnû existovat. „Historické
prameny“ prostû nûkdy selhávají… Îivot
ve stfiedisku byl trochu jako na vojnû –
v dobû, kdy jsem tam byl, jsem opravdu
nebyl ‰Èasten, aãkoliv v‰ichni bez v˘jimky
se tam ke mnû chovali slu‰nû, usnadÀo-
vali mi v‰echno, co mohli, nev‰ímali si ani
toho, Ïe si obãas studuju nûco „mimo
program“ nebo dokonce pfiekládám, ale
teì, s odstupem ãasu, bych rád vyprávûl
„veselé historky z natáãení“… Mnoho
jich nebylo. Jednu v‰ak nesmlãím, protoÏe
její nemravnost volá do nebes.
Ve stfiedisku jsem vykonával mj. nav˘sost
kvalifikovanou ãinnost, totiÏ zapisoval
jsem diplomové práce do takového
tlustého se‰itu – poãítaãe tehdy je‰tû
nebyly. Pfii jednom takovém úkonu jsem
narazil na dílko, o nûmÏ jsem byl pfie-

svûdãen, Ïe jsem je jiÏ nûkdy ãetl…
Prost˘m srovnáním se skripty docenta
VaÀka se snadno zjistilo, Ïe ãtyfii pûtiny
jsou doslova opsány ze skript (vãetnû
poznámek v závorkách „pozn. A. V.“, aã
autor se jmenoval J. B., stranick˘ tajemník
z jednoho okresního mûsta) – plagiát
nezpochybniteln ,̆ nadto vedoucím a opo-
nentem (!) práce byl Vanûk sám. Nachytal
jsem vás na ‰vestkách, holenkové, zajásal
jsem, neb aspoÀ formálnû se jakési právo
respektovat pfiece muselo. Napsal jsem
dûkanovi, vûc fiádnû doloÏil a ãekal.
T̆ den dva urgoval, ãekal, urgoval… a asi
za dva mûsíce jsem byl povolán k dûka-
novi Václavu Rábovi (mimochodem nik˘m
nevolen˘ dûkan slouÏící oddanû stranû
a vládû tfiináct let!), jinak Ïoviálnímu
a zdánlivû ne‰kodnému oufiadovi, kter˘
byl povolán na fakultu z Vysoké ‰koly
stranické ÚV (narychlo jmenován docen-
tem a vzápûtí profesorem, nenapsal ani
jedinou kníÏku a snad ani jedin˘ odborn˘
ãlánek). Na vyzvání jsem vstoupil, a neÏ
jsem staãil pozdravit, obofiil se na mû
„soudruh dûkan“ kategoricky a hlasem
nezvykle mocn˘m: „Jaké politické dÛvody
vás, pane doktore (!), vedou k tomu,
abyste dûlal tuto ‰tvavou kampaÀ proti
soudruhu VaÀkovi?“ Nemûlo smysl
vysvûtlovat, Ïe jedna vûc jsou „skryté
dÛvody“ (a tûch jsem mûl!) a druhá
surov˘ a jednoznaãnû prokazateln˘ pod-
vod. Nedosáhl jsem samozfiejmû niãeho,
jenom pocitu trapnosti, totální bezmoci
a sebezesmû‰nûní. O nûkolik mûsícÛ
pozdûji mû dva dÛstojníci StB vy‰etfiovali
„ve vûci Vanûk“ – pr˘ vím o jeho napojení
na izraelskou tajnou sluÏbu! ¤eãeno
s Herlingem-Grudziƒsk˘m, „byl to jin˘
svût“. Jenom lituji, Ïe jsem se doÏil nedáv-
n˘ch plzeÀsk˘ch afér, kdy vy‰etfiování pla-
giátÛ se v demokratické spoleãnosti dá
uhrát a zamést pod stÛl stejnû jako
v „temné totalitû“, snad jen s více
aktéry…
V tom období se zmûnila sestava katedry
– z pÛvodní ‰vadrony zÛstali dva muÏové
a jedna Ïena, slu‰ní a vzdûlaní lidé, ktefií
pro‰li sítem, coÏ byla nûkdy spí‰e vûc
náhody neÏ úsilí, leã zbytek byl vybrán
z jakéhosi podivného osudí – omezím se
na sdûlení, Ïe v‰ichni novû pfiijatí pracov-
níci byly dámy mladistvého vûku a vze-
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zfiení, nûkteré pilné, jiné nikoliv, v‰echny
v‰ak mûly pozoruhodnou antidispozici
k práci na katedfie sociologie – ony ji
(sociologii) totiÏ neumûly. Neznaly ani
ten marxismus v jeho nejjednodu‰‰í
podobû, kterou kdysi nabídl soudruh
Stalin. S touto sestavou ‰el tedy do vítûz-
ného taÏení za obrodu sociologie
Antonín Vanûk, doktor sociologick˘ch
vûd.
Byv odsunut, zmûnil jsem se v oãích
nûkter˘ch kdysi mi snad blízk˘ch lidí
v tvora postiÏeného nakaÏlivou choro-
bou – ale neplatilo to zdaleka o studen-
tech. Ti totiÏ vûdûli (nebo si to mysleli),
Ïe a) cosi o sociologii vím a b) Ïe znám
jakési tajuplné ãáry, jimiÏ se dá pfielstít
„uãení v‰ech uãení“, totiÏ onen na dfieÀ
zvulgarizovan˘ marxismus. Obojí bylo
v podstatû pravda. Rozhodl jsem se totiÏ
vyuÏít ãasu, kter˘ mi byl dán (jako 
„ãásteãn˘ invalida“ jsem po infarktu pra-
coval jen do 14 hodin), a chodil témûfi
dennû do studovny pro vûdecké pracov-
níky (!) „univerzitky“ – a ãetl a ãetl
a potom i psal a psal. ZÛstal jsem tak
na‰tûstí v kontaktu s oborem, milovan˘m
a nezastupiteln˘m, ale studentÛm jsem jej
vÏdycky – obvykle na dvofie univerzitky,
nûkdy ve vinárnû nebo v hospodû, vyklá-
dal „dvojmo“: nejprve „jak to asi je“
a potom „jak se o tom má vykládat“ –
inu, uãil jsem je rafinovanû podvádût.
Marxismus jsem jim zredukoval na stalin-
ské rysy a znaky a s tím vystaãili do
konce studií.

Peripetie
Ostatnû i ta univerzitní knihovna mûla
své zábavné stránky: v jedné místnosti,
totiÏ v badatelnû pro vûdecké pracovníky
(to nám odepfiít jaksi nemohli, protoÏe
formální tituly jsme mûli), jsme se schá-
zeli – abych pouÏil citace dobové písnû –
„z národÛ rÛzn˘ch“, totiÏ od disidentÛ
zcela nepokryt˘ch (chodil tam napfi.
b˘val˘ ministr zahraniãí Jifií Hájek) pfies
slavnou ‰edou zónu aÏ po zaryté
a na‰tûstí ponûkud pfiiboudlé marxisty.
Marxisté-leninci tam ãetli tehdy vycháze-
jící plátek Tribuna (nûco na zpÛsob dne‰-
ních, ale hor‰ích Haló novin nebo kdysi
Stürmeru), pfiípadnû se probírali dvous-
vazkov˘mi Dûjinami dûlnického hnutí.

Leninovy spisy (ãesky a rusky – celkem
80 svazkÛ) jimi zÛstaly nedotãeny
a Marxe jsme ãetli – pokud jsme to
potfiebovali – spí‰e my, „cizinci“.
Na první pohled to vypadá idylicky, nic-
ménû idyla odezní pfii pfiedstavû, Ïe takto
– studujíce texty sice zajímavé, leã bez
moÏnosti s k˘mkoliv se podûlit o objeve-
nou novinku ãi poradit se (kromû
docenta Sobotky, kter˘ tam psával své
vynikající pfiedmluvy k anglick˘m
a nûmeck˘m filozofick˘m klasikÛm), hle-
dûli jsme do budoucnosti ponûkud bezú-
tû‰né. Myslím, smím-li neskromnû fiíci
slovo o sobû, Ïe jsem spí‰e kantor, kter˘
má k originálnímu mysliteli dosti daleko –
a kantor bez ÏákÛ opravdu trpí. Jeden
psychiatr mi to sice vysvûtlil pfiímûrem ke
kohoutovi, kter˘ se musí pfiedvádût
„sv˘m slepiãkám“, ale nepokládám to
dodnes za vysvûtlení dost vûdecké, pro-
toÏe mÛj vûk to empiricky vyvrací.
Byl jsem v‰ak nejen „invalida“, ale pfiede-
v‰ím ãlovûk „bez perspektivy odborného
a politického rÛstu“ – tak to mám ãerné
na bílém ve v‰ech „komplexních hodno-
ceních“; text hodnocení sám byl vÏdycky
takov ,̆ Ïe jsem se mohl tû‰it, Ïe budu
brzy pov˘‰en aspoÀ na ãlena korespon-
denta Akademie vûd, nicménû závûr byl
jaksi nekompatibilní, coÏ kromû mne
nikomu nevadilo… Nemaje perspektivu
rÛstu, nemohl jsem oãekávat ani jiné
poÏitky – napfiíklad odmûnu 1 500 Kãs,
kterou mi kdosi snad omylem udûlil
k VánocÛm, bûÏel tehdy uÏ dûkan Vanûk
osobnû stornovat na mzdové oddûlení.
Ale na kapra jsme nakonec doma pfiece
jen mûli. Ten dlouh ,̆ neperspektivní ãas
byl „kostiÏern˘“, jak fiíká básník. Jedinou
spojovací linkou s moÏnou budoucností
bylo to, Ïe jsme se spojili s Josefem
Alanem a zaãali vydávat první a na svûtû
asi jedin˘ samizdatov˘ sociologick˘ ãaso-
pis – popsali jsme celkem pfies sedm set
stránek anal˘zami, anotacemi, komentáfii,
sarkasmy a ironick˘mi „‰lehy“ (inu, ·alda
to nebyl), pokusili se propojit sociologii
s literaturou krásnou, komentovali jsme
pozdûji také obrozující se sovûtskou lite-
raturu,Ajtmatova, ·uk‰ina, OkudÏavu, ale
psali jsme i o Canettim, Kafkovi, shledá-
vajíce souvislosti s na‰imi reáliemi. Sám
jsem tehdy napsal kníÏku Alternativní

sociologie, dodnes mé dítko nejmilej‰í,
ale dobû poplatné v tom, Ïe se v ní pole-
mizuje s nûãím, v ãeho existenci jiÏ nikdo
z mlad‰ích snad ani neuvûfií. A to jsme
netu‰ili, Ïe v té dobû v Brnû a v Bratislavû
se na‰e „veleutajené“ texty ‰ífiily se znaã-
n˘m ohlasem a autofii byli pomûrnû brzy
odhaleni – na‰tûstí pouze ãtenáfii, aãkoliv
kdo ví?

Finále
Hned po 17. listopadu jsem se úãastnil
nûkolika zasedání Obãanského fóra
v podzemí na Národní tfiídû (klub
Aurora), ale ambice politické jsem nemûl
(aã mû zesnul˘ Josef Vavrou‰ek, pozdûji
„mÛj“ prodûkan, k tomu nabádal). Vrátil
jsem se na katedru a slovy Písma – „on
pfii‰el a oni ho nepoznali“. Inu, témûfi
v‰ichni ti homines novi, VaÀkovy dcerky,
se mû prostû báli, snad i proto, Ïe jsem
byl v komisi, která „reakreditovala“ ãleny
kateder. Pfiedstava, Ïe budu muset s nimi
Ïít, byÈ jen omezen˘ ãas, se mi zdála prá-
vem lidsky nepfiijatelná. Pfiijal jsem proto
nabídku Magnificence Radima Palou‰e,
abych spolu se zesnul˘m, vzácn˘m a slu‰-
n˘m ãlovûkem docentem Such˘m zrefor-
moval fakultu Ïurnalistiky. Pan docent
Such˘ se podjal oné nepfiíjemné práce
„pfiesvûdãit“ nûkteré zaslouÏilé sou-
druhy, Ïe na univerzitû nemají co dûlat.
Nejvût‰í zásluhu o to, Ïe nová fakulta
vÛbec vznikla, má samozfiejmû on. Já uÏ
jsem jenom stavûl zdi na pevn˘ch zákla-
dech, které poloÏil.

Autor ãlánku je pfiedním ãesk˘m sociologem. Po
revoluci se v˘znamnû podílel na budování FSV
UK, poté pÛsobil jako její dûkan (1991-1997)
a poté také jako prorektor UK.V sedmdesát˘ch
letech mu komunistiãtí nadfiízení zhor‰ili moÏ-
nosti publikování a v˘uky. KvÛli zdravotním pro-
blémÛm se musel pfiesunout na post pomocného
knihovníka na Filozofické fakultû UK. Po revoluci
se v˘znamnû podílel na pfiestavbû Fakulty Ïurna-
listiky UK na Fakultu sociálních vûd UK.

prof. PhDr. Miloslav
Petrusek, CSc.
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Neodkladná pfiestavba
Podoba vysok˘ch ‰kol, jaká se vytvofiila
v totalitní spoleãnosti a jak ji také formovala
„vÛle vládnoucí strany“ a platná právní
úprava, nebyla dále udrÏitelná. Nepfied-
stavovala pro nás Ïádnou pfiekáÏku a zabûh-
nutá pravidla, jimiÏ se fiídily, ãi spí‰e byly
fiízeny vysoké ‰koly, byla do doby, neÏ se
uplatnila nová zákonná úprava, prostû igno-
rována. Nebylo to v‰ak vÏdy jednoduché
a skuteãnost, Ïe se pfiedstavitelé komunis-
tického reÏimu na ‰kolách mohli dovolávat
pro nû pfiízniv˘ch ustanovení zejména
v oblasti pracovního práva, pfiiná‰ela fiadu
problémÛ a nová vedení fakult musela lec-
kdy pfii uplatÀování pfiestavby fakult riskovat
soudní spory.Také proto pro nás bylo pfiijetí
nového vysoko‰kolského zákona jednou
z polistopadov˘ch priorit.
Myslím, Ïe jsme v‰ichni, ktefií nastoupili do
vedení univerzity po listopadu, byli plni
odhodlání, elánu a nechybûla nám odvaha.
Pfiesto nás rozsah úkolÛ a práce, která na
nás ãekala, pfiekvapil. Nebyl ãas na dlouhé
pfiemítání a váhání,události a úkoly se na nás
pfiímo valily.
Velmi dobfie se pamatuji, jak po zasedání
Akademického senátu, kter˘ projednal
a schválil návrh nového demokraticky zvo-
leného rektora Radima Palou‰e, jsme se na
jmenování prorektorÛ odebrali do rektor-
ské pracovny, abychom si pfiipili na úspûch
na‰í budoucí práce. NeÏ jsem se v‰ak mohl
napít, ve‰la do pracovny delegace akademic-
kého senátu tehdy je‰tû Fakulty Ïurnalistiky
s Ïádostí o pomoc pfii pfiestavbû fakulty
a rektor mne ihned povûfiil, abych si tuto
otázku vzal na starost.Uvádím tento pfiíbûh
jako typick˘ pro nûkolik dal‰ích let. Takto
jsme byli postupnû vtahováni do vytváfiení

nové koncepce vysokého ‰kolství a do fiady
konkrétních otázek, které s tím souvisely, aÈ
jiÏ na univerzitû, ãi v celé vysoko‰kolské
komunitû.

Hlavní úkoly
Pokud bych se mûl pokusit sefiadit ãi uvést
alespoÀ nûkteré závaÏné úkoly, pfied kte-
r˘mi jsme tehdy stáli, fiekl bych, Ïe to byly
asi tyto:
1. odstranûní ústavÛ marxismu-leninismu,
2. pfiestavba univerzity, jejích fakult a obno-

vení dÛrazu na vûdeckou práci, vytvofiení
nov˘ch kritérií pro jmenovací fiízení,

3. rehabilitace uãitelÛ a studentÛ postiÏen˘ch
politick˘m útlakem minulého reÏimu,

4. obnovení a podstatné roz‰ífiení zahra-
niãní spolupráce univerzity,

5. vytvofiení nov˘ch vnitfiních právních
norem univerzity – zejména jejího statutu
– a navrácení dÛstojnosti obyãejÛm a ritu-
álÛm charakterizujícím univerzitní Ïivot,

6. podíl na pfiípravû nového vysoko‰kol-
ského zákona, kter˘ pak byl pfiijat v his-
toricky krátké dobû,

7. inkorporace tfií teologick˘ch fakult do uni-
verzity a úprava jejich právního postavení,

8. vytvofiení reprezentace vysok˘ch ‰kol –
Rady vysok˘ch ‰kol a Konference rek-
torÛ – a pravidel jejího fungování.

Základním v˘chodiskem pro práci na tûchto
úkolech a na fiadû dal‰ích se nám stala „idea
univerzity“, kterou formuloval a naplÀoval
pfiedev‰ím rektor Palou‰. Byli jsme si
vûdomi toho, Ïe univerzita se musí vrátit ke
sv˘m kofienÛm,Ïe musí naplÀovat humbold-
tovskou pfiedstavu o spojení vûdy, uãení
a v˘chovy,Ïe musí stát mimo politiku,b˘t na
ní nezávislá a Ïe se musí souãasnû stát kri-

tick˘m oponentem politiky. Proto se také
základním poÏadavkem nové úpravy posta-
vení vysok˘ch ‰kol stala autonomie – samo-
správa – právo fiídit si sv˘mi orgány své
vlastní záleÏitosti, souãasnû ov‰em i v˘zva
k odpovûdnosti, kterou tak vysoké ‰koly za
své chování pfievezmou.

Vûdecká úloha univerzity
V prvním demokraticky zvoleném vedení
univerzity jsem dostal na starost resort
vûdy a rehabilitací. JiÏ tyto dva rozsáhlé
a komplikované úkoly by mnû staãily plnû
zamûstnat. Odbor vûdy se musel vyrovnat
s úkolem novû formulovat nároãné poÏa-
davky na kvalifikaãní fiízení a v˘chovu vûdec-
k˘ch pracovníkÛ, pfiipravit jednací fiád
vûdecké rady univerzity a jednotliv˘ch
fakult.Patfiila sem pochopitelnû i ediãní pro-
blematika, klíãová otázka o dobudování uni-
verzitního vydavatelství a vlastní prodejny
vûdeck˘ch publikací, péãe o vlastní tiskárny.
Souãasnû ov‰em i pfiíprava podkladÛ pro
rozhodování o rehabilitacích pracovníkÛ
univerzity, jejichÏ jmenovací fiízení bylo
v minulosti z politick˘ch dÛvodÛ zastaveno
nebo zcela znemoÏnûno.
Péãe o vûdeck˘ rÛst univerzity a rÛst vûdec-
k˘ch v˘sledkÛ jejích pracovníkÛ byla pro nás
souãástí snahy o posílení prestiÏe nejen
doma, ale i v zahraniãí a o zakotvení univer-
zity v mezinárodní síti vysok˘ch ‰kol.Vedle
rektora Palou‰e se o to mimofiádnû zaslou-
Ïil profesor Zdenûk Lojda, mezinárodnû
uznávan ,̆ vynikající patolog.
Byli jsme si vûdomi toho, Ïe Karlova univer-
zita byla a je jedním ze základních pilífiÛ
ãeské kultury, Ïe má nejen mimofiádné
postavení mezi ãesk˘mi a ãeskoslovensk˘mi
vysok˘mi ‰kolami, ale i vysokou odpovûd-

BYLO TO 
P¤ED DVACETI LÉTY
Karel Mal˘

Potkáme-li se dnes s pfiáteli a kolegy, se kter˘mi jsme pfied dvaceti lety
zaãali pracovat na transformaci univerzity a ãeského vysokého ‰kolství,
vût‰inou se shodneme na tom, Ïe to byla mimofiádná doba a Ïe nás
naplÀovalo nad‰ením, Ïe mÛÏeme tvofiit nûco nového, budovat svobodnû
novou univerzitní soustavu, vracet univerzitám a vysok˘m ‰kolám jejich
dÛstojnost, obnovovat jejich postavení ve spoleãnosti.FO
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nost.To v‰e se ov‰em k na‰emu pfiekvapení
odehrávalo v ne vÏdy vlídném dialogu s pra-
covníky tehdej‰í Akademie vûd âR, ktefií si
pro svou instituci nárokovali v˘sadní posta-
vení ve svûtû vûdy. Pro nás byl dualismus
organizace vûdy a v˘zkumu, jak ho nastavil
minul˘ reÏim, kter˘ se marnû snaÏil odsou-
dit vysoké ‰koly jen k v˘uce, neudrÏiteln˘
a chápali jsme Akademii jako pfiirozeného
partnera, se kter˘m musíme spolupracovat
a vytváfiet flexibilní systém umoÏÀující jak
univerzitám, tak ústavÛm Akademie úzkou
spolupráci a v˘mûnu pracovníkÛ, vytváfiení
spoleãn˘ch pracovi‰È ku prospûchu celé
ãeské, a tehdy také je‰tû ãeskoslovenské,
vûdy. Myslím, Ïe se to nakonec podafiilo
a dokládá to i smlouva, kterou jsme pode-
psali s prezidentem Akademie profesorem
Zahradníkem.

Rehabilitace
Agenda rehabilitací byla neobyãejnû
nároãná pfiedev‰ím z lidského hlediska.
Komise, kterou jsme tehdy vytvofiili za
pomoci pracovníkÛ Archivu UK a jednotli-
v˘ch fakult, pfiipravovala podklady pro roz-
hodování o Ïádostech po‰kozen˘ch
studentÛ a uãitelÛ. Pfied námi tak defilovaly
ve stovkách a tisících lidské osudy a tragické
pfiíbûhy, nenávratnû po‰kozené Ïivoty lidí,
ktefií se niãím neprovinili, ãasto nebyli ani
odsouzeni, ale byl na nich spáchán zloãin –
bylo jim znemoÏnûno studovat a vûnovat se
oborÛm, které si zvolili za své Ïivotní
poslání.Zatímco uãitelÛm,ktefií se listopadu
1989 doÏili, jsme mohli umoÏnit získání
vûdecko-pedagogick˘ch hodností, návrat na
fakulty a moÏnost vûdecky pracovat a uãit,
pro postiÏené studenty rehabilitace ãasto
znamenala jen formální omluvu a rehabili-
taãní diplom, jen nûktefií vyuÏili moÏnosti
své studium dokonãit.

Pfiíprava vysoko‰kolského zákona
Mé právnické vzdûlání zfiejmû zpÛsobilo,
Ïe kromû tûchto dvou prorektorsk˘ch
resortÛ jsem byl záhy vtaÏen do dal‰ích
úkolÛ. Pfiedev‰ím do pfiípravy tehdy nového
vysoko‰kolského zákona. To znamenalo
podíl na legislativních poradách ministerstva
‰kolství, kde se touto agendou zab˘val
námûstek Pát ,̆ úãast na zasedání parla-
mentních v˘borÛ, legislativní rady, konzul-
tace s poslanci a souãasnû i s dûkany (kupfi.

teologick˘ch fakult), kter˘ch se zákon t˘kal
a ktefií uplatÀovali své specifické poÏadavky.
Souãasnû jsem se podílel na vytváfiení Rady
vysok˘ch ‰kol, která se stala postupnû
respektovan˘m partnerem ministerstva
a dÛleÏitou souãástí vysoko‰kolské komu-
nity. Rada, jejímÏ pfiedsedou jsem byl zvolen
a pracoval v této funkci do poãátku své
první volební rektorské kampanû, spojovala
ve sv˘ch orgánech zástupce jednotliv˘ch
akademick˘ch senátÛ celé republiky a byla
schopná formulovat a hájit základní poÏa-
davky vysok˘ch ‰kol jak v oblasti legislativní,
tak hospodáfiské pfii vytváfiení rozpoãto-
v˘ch pravidel pro financování vysok˘ch ‰kol
apod. Museli jsme se snaÏit nejen o vytvá-
fiení spoleãné vysoko‰kolské politiky, vyjad-
fiující zájmy v‰ech vysok˘ch ‰kol, coÏ pfii
sloÏité struktufie ãeské akademické obce
byl jiÏ sám o sobû nesnadn˘ úkol, ale bylo
nutno také hájit zájmy vysok˘ch ‰kol vÛãi
státnímu aparátu, uplatÀovat oprávnûné
poÏadavky na zv˘‰ení rozpoãtu vysok˘ch
‰kol a sociální úrovnû uãitelÛ.
Nûkteré dnes samozfiejmé otázky bylo
nutno leckdy pracnû a sloÏitû vysvûtlovat
a obhajovat.Vzpomínám si na první porady
o vysoko‰kolském zákonu v parlamentním
v˘boru, kde jsme museli objasÀovat, Ïe aka-
demická obec není odborová organizace.
Problémem byl pro poslance a dokonce
i pro ministra poÏadavek akademické svo-
body, kterou povaÏovali za zcela zbyteãnou
a zahrnutou v ústavních svobodách
a obãansk˘ch právech. Nechápali, Ïe právû
svoboda uãení a bádání, bez ohledu na
názory ãi mínûní ‰éfÛ, pfiednostÛ ústavÛ
a pfiedstavitelÛ fakult, je jedin˘m moÏn˘m
zpÛsobem realizace vûdeckého Ïivota
a nezbytnou podmínkou jeho úspû‰n˘ch
v˘sledkÛ. S tím ov‰em také úzce souviselo
i postavení studentÛ jako rovnoprávn˘ch
ãlenÛ akademické obce.

Polistopadov˘ pfiínos
Akademické senáty a jejich studentské ãásti
právû v tûchto prv˘ch dobách konstituování
akademick˘ch práv a svobod byly skuteã-
nou oporou na‰í práce. V dobû vytváfiení
akademick˘ch orgánÛ na fakultách a celé
univerzitû, pfii prosazování nezbytn˘ch
demokratick˘ch opatfiení to byli právû stu-
denti, o které jsme se mohli opírat.Vyrostla
z nich nová generace vynikajících univerzit-

ních uãitelÛ a mnozí úspû‰nû vstoupili do
vefiejného Ïivota.
Myslím, moÏná trochu neskromnû, Ïe na‰e
ohlédnutí do polistopadové doby ukazuje,
Ïe v˘sledky na‰eho snaÏení se staly trvalou
souãástí vysoko‰kolského Ïivota. Ne v‰e
jsme tehdy udûlali dobfie, jistû jsme se ãasto
i m˘lili,mnohé jsme mûli udûlat lépe. Pfiesto
v‰ak nûkteré hodnoty tehdy vytvofiené mají
trvalou platnost. Jistû k nim patfií ona jiÏ
zmínûná idea univerzity – vûdomí, Ïe právû
na‰e univerzita, nejen svou slavnou minu-
lostí, ale i sv˘mi souãasn˘mi v˘sledky ve
vûdû i v˘uce patfií k „vlajkov˘m lodím“ ães-
kého vysokého ‰kolství a je povinna ukazo-
vat cestu, kterou by se mûla ãeská
vysoko‰kolská komunita ubírat. Principy
autonomie a samosprávy,nezávislost na kaÏ-
dodenní politice a povinnost zachovat si
nezávislost a svobodu bádání patfií k základ-
ním rysÛm univerzitního Ïivota nejen u nás,
ale kdekoliv ve svûtû. Zvlá‰tní odpovûdnost
pak neseme za v˘chovu nov˘ch generací
inteligence, elity vzdûlancÛ, za ty, v jejichÏ
rukách je budoucnost nejen na‰í vûdy, ale
i celé národní kultury.Právû ty máme povin-
nost nejen uãit, ale i vzdûlávat. Pfiál bych si,
aby na to zejména na‰e univerzita nikdy
nezapomnûla.NeboÈ právû v tom je její veli-
kost i budoucnost.

Autor ãlánku je b˘val˘ rektor Univerzity Karlovy
(1994–1999). Dfiíve pfiedsedal Radû vysok˘ch
‰kol, âeské komisi pro vûdecké hodnosti a pÛso-
bil jako prorektor.Ve své akademické profesi se
zamûfiuje na ãeské a ãeskoslovenské právní
dûjiny, pfiedev‰ím na dobu pfiedbûlohorskou.
Zásadnû se podílel na vzniku prvního i druhého
polistopadového zákona o vysok˘ch ‰kolách.

prof. JUDr.
Karel Mal˘, DrSc.

Volba prvního polistopadového rektora Radima Palou‰e
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Otázky pro ·imona Pánka:
Studenti sehráli v listopadové revoluci vel-
kou roli, bez podpory stávkujících by ale
svrhnout reÏim sami nedokázali. Poãítali
jste s tím, Ïe vás spoleãnost podpofií?
Nepamatuji se, Ïe bychom si v prvních
pfiibliÏnû ‰edesáti hodinách, tedy v ãase
mezi brutálním zásahem proti demon-
strantÛm na Národní (pátek 17. veãer)
a sestavením prvního studentského pro-
hlá‰ení s poÏadavky (pozdû v noci
z nedûle 19. na pondûlí 20. listopadu
v jedné z budov Techniky v Resslovû ulici),
dûlali nûjakou anal˘zu, zda nás spoleãnost
podpofií, ãi ne, nûjak jsme mûli pocit, Ïe
tak i tak musíme zaãít okupaãní stávku.
Nicménû jiÏ na zaãátku stávky, od pondûlí
20. 11., jsme si byli vûdomi toho, jak dÛle-
Ïité je komunikovat s vefiejností, a to
zejména mimo Prahu. Proto vznikl kon-
cept „spanil˘ch jízd“, kdy od prvního dne
stovky studentÛ, vût‰inou s herci a peda-
gogy z fakult, vyrazily ‰ífiit fotky, letáky
a pravdivé informace o tom, co se stalo na
Národní tfiídû a co chceme, do mûst,mûs-
teãek i vesnic.V Praze pak napfiíklad ãekali
studenti s letáky pfied ‰estou u dûlnick˘ch
vlakÛ pfiiváÏejících lidi do fabrik a dfiíve,
neÏ je zaãala masírovat tovární propa-
ganda, dostali do ruky informace od nás.

Vûfiili jste v ideál demokracie a jeho moÏ-
nost uvedení do praxe, nebo jste se jen
snaÏili zmûnit tehdej‰í stav a aÏ tak
dopfiedu jste neplánovali? 
Nebyli jsme nijak kompaktním systémem,
nemohu mluvit za v‰echny studenty. âást
si pravdûpodobnû pfiála vy‰etfiení útoku
na Národní tfiídû a mírné zmûny, ve stu-
dentském vedení v‰ak vládla shoda, Ïe jde
o to porazit vedoucí úlohu komunistické
strany, ta byla mimo jiné v ústavû, a poku-
sit se nastolit demokracii, pluralitní parla-
mentní systém, trÏní prostfiedí a zejména
obnovit základní lidské svobody – slova,
shromaÏìování, cestování pfies hranice…

Va‰e angaÏování v nadaci âlovûk v tísni
vyÏaduje velkou motivaci a pfiesvûdãení
o jejím smyslu. Kde berete sílu bojovat
s vûtrn˘mi ml˘ny? 

Nejsou to vûtrné ml˘ny. Jsou to reálné
problémy a potfieby u nás ãi ve svûtû a lze
je, vÏdy jen ãásteãnû a postupnû, fie‰it.
Motivaci mi pfiiná‰ejí v˘sledky – statisíce
lidí, jimÏ jsme pomohli v nouzi, ve válkách
ãi katastrofách. Pfiispûli jsme k tomu, Ïe
mají ‰anci na lep‰í Ïivot v rozvojov˘ch
zemích, pfiinesli jsme jim zakázané knihy,
poãítaã, kamery anebo pomohli skr˘vat
se pfied vûzením v totalitních reÏimech.
Stejnû jako na‰e expertní kapacity pfiispí-
vají k dobr˘m zmûnám v fiadû strategií
fie‰ení sociálního vylouãení, pomoci âR
do zahraniãí, budování multikulturních
zpÛsobÛ i posilování inkluzivnosti ve
vzdûlávání.

Myslíte, Ïe v neziskovém sektoru lze spo-
kojenû pracovat cel˘ Ïivot?
Ano, v neziskovém sektoru lze plnohod-

O DEMOKRACII
A STUDENTSKÉ
ANGAÎOVANOSTI
ROZHOVOR SE ·IMONEM PÁNKEM

A JI¤ÍM BOUDALEM

Pfied dvaceti lety studentské hnutí sehrálo dÛleÏitou roli pfii pfiestavbû
komunistického âeskoslovenska. I v souãasnosti se vysoko‰kol‰tí studenti
snaÏí angaÏovat, vyuÏívat demokracie a pfiesvûdãovat politiky. Na rozdíl od
roku 1989 jim chybí jak v˘sledky, tak podpora ‰ir‰í vefiejnosti. I o tom, proã
mají dne‰ní studenti problémy prosadit jakékoli politické zmûny, jsme
mluvili s jedním z vÛdcÛ listopadového studentského hnutí, b˘val˘m
studentem Univerzity Karlovy, spoluzakladatelem a souãasn˘m fieditelem
humanitární organizace âlovûk v tísni ·imonem Pánkem a souãasn˘m
místopfiedsedou Studentské unie Univerzity Karlovy Jifiím Boudalem.

·imon Pánek v kanceláfii humanitární organizace âlovûk v tísni
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notnû pracovat cel˘ Ïivot, pokud si ãlovûk
nemyslí, Ïe „mít” je víc neÏ „b˘t”. Jinak
tomu není ani v mnoha dal‰ích oborech –
napfiíklad ve vzdûlávacím systému.

Otázky pro Jifiího Boudala:
Co motivuje studenty dnes, aby vyjadfio-
vali nesouhlas se stavem demokracie?
Máte nadûji, Ïe va‰e angaÏovanost nûco
zmûní?  
Motivuje nás na‰e chápání demokracie,
fiekl bych. Tedy pfiesvûdãení, Ïe kdyÏ se
o vefiejné a spoleãné vûci nebudeme
kaÏd˘ alespoÀ trochu starat, bude to s na‰í
demokracií brzy ‰patné. Máme sice kon-
krétní cíle, ale mnohem dÛleÏitûj‰í je pro
nás pfiispût k tomu, aby angaÏovanost
a aktivní zájem o spoleãnost uÏ koneãnû
nebyly povaÏovány za nûco nenormálního,
aby naopak nenormální byl nezájem
a pasivita.A v tomhle nestojíme jako stu-
dentstvo proti zbytku spoleãnosti, i mezi
studenty by vût‰ina ráda brala demokracii
jako servis, kter˘ nijak neobtûÏuje. TakÏe
dnes nejde o to, získat pro studentskou
vûc odboráfie, ale roz‰ífiit co nejvíc sku-
pinu tûch, ktefií ví, Ïe demokracie stojí ãas,
síly a odvahu nejen v revoluci.

Kolik studentÛ pfiipravuje akce
Studentské unie Univerzity Karlovy? Máte
dost dobrovolníkÛ, nebo pofiád hledáte
nové síly? 
Unie pro své rozliãné projekty rozhodnû
potfiebuje kaÏdou pomocnou ruku. T̆ m
pfiipravující Inventuru demokracie je
ov‰em uÏ kolos asi tfiiceti lidí, nepoãítám-li
jednorázové dobrovolníky, a to uÏ úplnû
staãí, máme co dûlat, abychom to vÛbec
zkoordinovali. Ale rozhodnû se nám
nedostává tûch jednorázov˘ch pomoc-
níkÛ, ktefií pomÛÏou na akci, s roznosem
plakátÛ a podobnû. Za kaÏdého budeme
rádi.

Nepropadáte frustraci, kdyÏ se nedafií
dosáhnout nûjakého v˘sledku?
My jsme se rok snaÏili prosadit ãtyfii kon-
krétní legislativní zmûny, coÏ se nepoda-
fiilo. Snadno se o nás tedy dá fiíct, Ïe jsme
byli neúspû‰ní.Ale nám se ve skuteãnosti
podafiilo vûcí dost a ta celoroãní práce
mûla urãitû smysl. Napfiíklad se nám jed-
noznaãnû podafiilo ukázat, Ïe vÛbec

neplatí oblíbené ãeské heslo „nedá se nic
dûlat, stejnû na ty nahofie nemáme vliv“.
Na to, Ïe jsme parta studentÛ, ktefií to
dûlají ve volném ãase a bez vût‰ího ohlasu
vefiejnosti, jsme dosáhli tfieba toho, Ïe
v‰echny poÏadované zmûny politici
dopracovali do návrhÛ zákona a v‰echny
se nakonec projednávaly ve snûmovnû.
Pfiimûli jsme politiky, aby s námi váÏnû
jednali a argumentovali. Napfiíklad zná-
mého cynika Marka Bendu jsme pfied
kamerou dotlaãili k tomu, aby zmûnil svÛj
postoj k legislativním pfiílepkÛm. Kdyby
ná‰ tlak byl dlouhodob˘ a mûl vût‰í pod-
poru vefiejnosti a médií, urãitû by se
zmûnu podafiilo prosadit i pfies na‰i poli-
tickou reprezentaci. KdyÏ se pfiestane
nadávat a zaãne se jednat, lze pohnout
s lecãíms. Frustrace a pocit nemohouc-
nosti jsou jen v˘mluvy.

Spoleãné otázky:
Situace dne‰ních aktivních studentÛ není
tak jednoznaãná jako pfied dvaceti lety. Je
tûÏ‰í v relativnû spokojenûj‰ích dobách
najít podporu pro va‰e iniciativy?

·P: Ano, je to bezesporu tûÏ‰í.Tehdy byl
spoleãn˘ nepfiítel – nesvoboda, hloupost,
leÏ a prázdn˘ „komunismus“, obrovská
vût‰ina lidí si jednoznaãnû pfiála zmûnu.
Dnes se má ta vût‰ina materiálnû velmi
dobfie a Ïije ve svobodû, vãetnû svobody
individualismu. MoÏností seberealizace je
daleko víc neÏ pfied dvaceti lety, zákonitû
nelze ãekat, Ïe se dnes pro iniciativy vyge-
neruje stejná podpora, jako tomu bylo ve
vlnû protikomunistick˘ch, protitotalitních
demonstrací.
JB: Jak se to vezme.Tfieba na nedostatek
materiální podpory si díky univerzitû
a projektu MládeÏ v akci nemÛÏeme stû-
Ïovat. S podporou ze strany médií
a vefiejnosti je to trochu sloÏitûj‰í.
Novináfii si nás docela v‰ímají, rádi ocitují
na‰i tiskovou zprávu, pofiídí reportáÏ
z happeningu. Ale vût‰inou jejich ãlánky
postrádají jakoukoli snahu vyznat se
v situaci: citace od nás, „proticitace“ od
politika, ãlánek je rychle hotov a ãtenáfi
nechÈ se v tom laskavû zorientuje sám.
Regulace lobbingu nebo problém dosazo-
vání mediálních rad nemají úplnû banální
fie‰ení, coÏ poskytuje politikÛm prostor

k nejrÛznûj‰ím v˘mluvám a polopravdám,
kter˘mi se to snaÏí shodit ze stolu. Dali
jsme si tu práci a na internetov˘ch strán-
kách ty nejãastûj‰í politické v˘mluvy roze-
brali, takÏe si média snadno mohou
opatfiit munici otázek a námitek, kter˘mi
mohou nachytat kliãkující politiky. AÏ na
pár v˘jimek to nedûlají a na rozhovory
s politiky, které jsem mûl moÏnost vidût,
jsou zoufale nepfiipravení a vÛbec neumûjí
vzdorovat. Pár dobfie napsan˘ch ãlánkÛ
nebo poveden˘ch rozhovorÛ nám
pomÛÏe víc neÏ mnoho na‰ich pfiesn˘ch
citací v médiích.A s podporou vefiejnosti
je to podobné: mnoho lidí s námi sympa-
tizuje, ale s aktivnûj‰í a dlouhodobûj‰í
podporou moc poãítat nemÛÏeme.V tom
se to asi od dob revoluãních tolik neli‰í,
i tehdy si, jak jsem pochopil, mnoho lidí
nad‰enû pfii‰lo zacinkat klíãi a za pár
t˘dnÛ uÏ se zase vût‰ina naplno vûnovala
zafiizování svého soukromého Ïivota.To je
zfiejmû to nejhor‰í dûdictví normalizace
a zbavovat se ho budeme je‰tû dlouho
a pracnû.

Jak si podle vás dvacet let po revoluci
vede ãeská politická scéna? 
·P: Dlouhodobû ne hÛfi neÏ ve vût‰inû
dal‰ích postkomunistick˘ch státÛ, ale
zejména letos stra‰nû. Nicménû nelze

Jifií Boudal ze Studentské unie UK
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hodnotit dvacet let prizmatem roku, kdy
se to zaseklo a politická scéna je jako
celek v podstatû nefunkãní, chybí ochota
k hledání racionálních fie‰ení, polarizace
zablokovala schopnost politikÛ fie‰it
správu zemû. Dfiíve ãi pozdûji se nûco
stane, souãasn˘ stav je stra‰n .̆
Samozfiejmû nemluvím o v‰ech a v‰em,
ale celkovû je stav velmi neutû‰en .̆
JB: KaÏd˘ asi snadno vyjmenuje nûkolik
tûÏko uvûfiiteln˘ch politick˘ch událostí
tohoto roku, z nichÏ kaÏdá âeskou
republiku spolehlivû fiadí mezi politicky
velmi nevyzrálé státy. Politici nemají úctu
k ústavû a právnímu státu, paktují se
s lobbisty a podnikateli, nejsou schopni
alespoÀ doãasné dohody, a to v‰echno
jsou velmi váÏné vûci. Nás ale snad víc
znepokojuje vûc, o které se zas tak moc
nepsalo a nemluvilo: na‰e souãasná poli-
tická reprezentace dÛslednû nefie‰í
zásadní problémy této zemû. Vzdûlávání,
zmen‰ení energetické závislosti na Rusku,
ekonomické reformy s ohledem na
demografick˘ v˘voj, kvalita médií, pro-
blém souÏití s men‰inami; u které poli-
tické strany bychom na‰li alespoÀ pokus
o koncepãní fie‰ení nûkteré z tûchto
oblastí? 

V ãem vidíte nejvût‰í úskalí polistopado-
vého v˘voje politické scény?
·P: âásteãnû se odvolám na svoji pfied-
chozí odpovûì – v nadmûrné polarizaci,
ztrátû vûdomí, Ïe politika má b˘t sluÏbou,
ztrátû racionality, odpovûdnosti a slu‰-
nosti. A snad nejvût‰í problém vidím
v tom, Ïe souãasná stranická politika je
tak ostrá, neférová, nevypoãitatelná, nese-
riózní aÏ odpudivá, Ïe si nedovedu pfied-

stavit, Ïe se do ní vydají lidé, ktefií pfiine-
sou obrodu.
JB: Îe se tu zatím nepodafiilo vybudovat
opravdové politické strany.Vût‰ina na‰ich
stran svou strukturou zatím aÏ pfiíli‰ pfii-
pomíná stranu pfiedlistopadovou –
ústfiední v˘bor cynick˘ch politick˘ch
matadorÛ a politicky a obãansky spí‰e
pasivní ãlenstvo, které jednou za ãas
dorazí na schÛzi potvrdit vedení jeho
mandát. Strany mají b˘t Ïiv˘m místem,
kde se utkávají nejen kandidáti na ‰éfa, ale
také koncepce a názory, kde se umí na
úrovni diskutovat. K tomu je potfieba, aby
byl ve stranách dostatek aktivních ãlenÛ,
ktefií primárnû neaspirují na politické
posty, ale svou roli ve stranû chápou
hlavnû jako tvÛrãí a kontrolní. V na‰ich
stranách vlastnû vÛbec nejsou kulturní
a spoleãenské elity, chybí odborníci, eko-
nomové, demografové, filozofové, díky
kter˘m by si strany dokázaly poradit
s úkoly, které pfied na‰í zemí stojí. Strany
tu pak hrdû pfiicházejí s fie‰eními, která
jsou uÏ tfiicet let pfiekonána – od zpÛsobu
obsazování mediálních rad po fie‰ení
dopravní situace mûst.To není jen lajdác-
tví a cynismus, to je, myslím, hlavnû úzk˘
obzor na‰ich straníkÛ, neschopnost mys-
let jinak.

VáÏíme si nabyté svobody a nezlenivûli
jsme jako obãané? 
·P: Ano, ãásteãnû je to tak, ale to je pro-
ces, kter˘ zãásti pfiiná‰í stabilizující se
Ïivot v blahobytu a v podstatû stabilní
demokracii, alespoÀ v technickém slova
smyslu. Obávám se, Ïe mnozí spí‰e rezig-
novali. Osobnû to tak necítím, právû teì
dospûla vût‰ina „velké“ ãeské politiky do

stavu, kdy je tfieba nerezignovat, byÈ pro
optimismus chvíle se tûÏko hledá opora.
Obávám se, Ïe odklad voleb pfiinesl jen
dal‰í pÛl rok rozpadu, turbulencí, bojÛ
a marasmu, volby jsou naopak vÏdy ‰ancí
na zmûnu.
JB: Pfiesnû tak.To je vlastnû pointa na‰eho
roãního inventarizování: jsme leniví
obãané a demokracii vnímáme jako nûco
samozfiejmého, co od devadesátého samo
bûÏí a co tu bude napofiád. Demokracie
sama nebûÏí.V demokracii má kaÏd˘ svÛj
díl odpovûdnosti za kontrolu mocn˘ch,
kter˘ nelze delegovat na nûjaké specialisty
nebo profesionální aktivisty. Zrovna u nás,
vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch obãanÛ, je ten
díl mnohem vût‰í, neÏ si pfiipou‰tíme.
Zmûna toho, co jsem tu jmenoval jako
základní ne‰vary politiky – chybûjící vize
a koncepce, neschopnost diskuse – je
vlastnû v na‰ich rukou.To ov‰em znamená
„po‰pinit“ se trochu politikou, coÏ mnozí
absolventi vysok˘ch ‰kol neradi sly‰í.
Zatím není úplnû zavedeno, Ïe by vysoko-
‰kolák mûl umût pohotovû a dobfie 
odpovídat do médií, obstát v debatû
s politikem, umût o politice kriticky pfie-
m˘‰let, nic z toho se na univerzitû neuãí. Je
nejvy‰‰í ãas zaãít.

Autor: redakce

·imon Pánek bûhem cesty do Afghánistánu v roce 2007

·imon Pánek

Studoval na Pfiírodovûdecké fakultû UK, v roce
1994 z ní ode‰el. V roce 1989 byl jedním 
ze studentsk˘ch vÛdcÛ sametové revoluce a stal
se ãlenem Obãanského fóra. Spoluzakládal
obecnû prospû‰nou organizaci âlovûk v tísni, nyní
je jejím fieditelem.V roce 2002 mu prezident udû-
lil medaili Za zásluhy – za angaÏovanost ve
vûcech vefiejn˘ch.Více informací o práci ·imona
Pánka a o spoleãnosti âlovûk v tísni najdete na
www.clovekvtisni.cz.

Jifií Boudal

Na Filozofické fakultû UK studuje filozofii a soci-
ologii. Je hlavním organizátorem studentské inicia-
tivy Inventura demokracie, kde má na starosti
hlavnû studentskou v˘zvu politikÛm Dejte nám
dárek ke dvacetinám. Od ledna 2008 je ãlenem
Studentské rady FF UK.
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Praha
1. Dejte nám dárek ke dvacetinám 
Je to studentská v˘zva a následná kampaÀ za prosazení ãtyfi legis-
lativních zmûn jako dárku ke 20. v˘roãí sametové revoluce. Po
cel˘ rok mezi 19. a 20. v˘roãím nav‰tûvují studenti s videokame-
rou poslance a senátory a poÏadují od nich iniciování tûchto
zmûn. PrÛbûÏné v˘sledky, sliby a v˘mluvy politikÛ jsou k vidûní na
www.inventurademokracie.cz.V˘sledky celé v˘zvy studenti zve-
fiejní v rámci debatního veãera 9. listopadu.

2.Anketa pro cestující 
Nahradí v listopadu Poezii pro cestující v praÏském metru
a objeví se také v MHD dal‰ích ãesk˘ch mûst. Tfiicet znám˘ch
ãesk˘ch osobností v ní odpoví na otázku: Co podle vás nejvíc
schází na‰í demokracii dvacet let po revoluci?

3. Doba Îelezná a KoÏená v regionech
Cyklus sedmi dokumentárních filmÛ o polisto-
padové politice byl v listopadu 2008 promítán na

UK a v souãasné dobû putuje po dal‰ích
univerzitních mûstech, ale také po praÏ-
sk˘ch stfiedních ‰kolách. Vût‰inu filmÛ

mÛÏete zhlédnout také pfiímo na inter-
netu, odkazy naleznete na stránkách

www.inventurademokracie.cz.
← Ilustrace k Dobû Îelezné a KoÏené

4.Vefiejné textové dílny 
Probíhají od bfiezna do fiíjna

a jejich cílem je vybrat a zformulovat
ãtyfii nejzávaÏnûj‰í problémy na‰í souãasné demokracie do pro-
hlá‰ení, které bude prezentováno v listopadu.

5. Listopadová inventura demokracie 
V listopadu probûhnou debatní veãery. Ty se budou postupnû
vûnovat ãtyfiem nejzávaÏnûj‰ím problémÛm dvacetileté demo-
kracie, které studenti vybrali na textov˘ch dílnách. Hosty debat
budou v˘znamné osobnosti z âeské republiky i ze zahraniãí –

napfi. Jacques Rupnik, Markus Meckel a snad i Madeleine
Albright.
V Praze listopadovou inventuru demokracie zavr‰í prÛvod
v úter˘ 17. listopadu.Ten zaãne v 16 hodin na Albertovû pfiedne-
sením prohlá‰ení o problémech na‰í demokracie. Oslavy zavr‰í
koncert studentského orchestru v Rudolfinu pfiená‰en˘ âeskou
televizí.

Brno
1. Brnûnsk˘ listopad

Od 17. listopadu 2008 do 17. listopadu 2009 probíhá putovní
v˘stava Brnûnsk˘ listopad. Náv‰tûvníci v Brnû, Praze, âesk˘ch
Budûjovicích,Tfieboni a Olomouci na ní zhlédli fotografie zachy-
cující dûní brnûnské sametové revoluce.

2. Lampiónov˘ prÛvod 
17. listopadu se uskuteãní Lampiónov˘ prÛvod, kter˘ pfiipomene
prÛbûh sametové revoluce v Brnû.

Ostrava
V Ostravû probûhla 18. 11. 2008 projekce filmu Tenkrát, po které
následovala debata o sametové revoluci. 19. 11. 2008 se usku-
teãnila projekce filmÛ Chaos a Bezesné noci.

AKCE STUDENTÒ 

Z INVENTURY 
DEMOKRACIE
17. listopad je dnem studentÛ, a proto právû jejich iniciativû vûnujeme následující stránky Fora. K 20. v˘roãí
sametové revoluce studenti zorganizovali iniciativu Inventura demokracie, která chce propojit oslavy
s kritickou reflexí dosavadního polistopadového v˘voje spoleãnosti a politiky. Iniciativa pÛsobí pod zá‰titou
Studentské rady FF UK a Studentské unie UK. Její jádro ale tvofií asi ãtyfiicet vysoko‰kolsk˘ch studentÛ nejen
z rÛzn˘ch fakult Univerzity Karlovy, ale také z dal‰ích vysok˘ch ‰kol – V·E, âVUT, UMPRUM nebo Masarykovy
univerzity v Brnû.
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Letos plánujete debaty k 17. listopadu.
Co je jejich cílem?
Debaty neplánujeme pfiímo na den 
17. listopadu, ale na pfiedchozí t˘den, ãili
ve dnech 9.–14. listopadu. Bude se jednat
o cyklus, ve kterém se kaÏd˘ veãer na
jedné z fakult praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol
pfiedstaví námi vybrané téma t˘kající se
demokracie v âeské republice. Témata
vybrali studenti ve spoleãn˘ch vefiejn˘ch
debatách na pÛdû Filozofické fakulty UK
– a nejsou ledajaká. Zvolili jsme je jako
nejpalãivûj‰í souãasné problémy a na
vefiejn˘ch dílnách k nim dokonce pfiipra-
vujeme studentské prohlá‰ení. Jeho jed-
notlivé body pak budeme pfied samotnou
debatou s hostem ãíst. Struktura veãerÛ
ale jinak bude vypadat jako klasická
moderovaná debata s dvûma aÏ tfiemi
hosty.

A jaká nás tedy ãekají témata?
Úvodní veãer bude trochu speciální. Rádi
bychom jej vûnovali rekapitulaci práce
Inventury demokracie za minul˘ rok, pfie-
dev‰ím hodnocení na‰eho studentského
poÏadavku na politiky Dejte nám dárek
ke dvacetinám. Budeme promítat záz-

MYSLET SI , ÎE ÎIJEME V DEMOKRACII ,

NESTAâÍ
Jakub Bachtík

Do oslav dvacetin ãeské demokracie se letos hodlají zapojit i studenti, a to nikoliv poprvé – chtûjí totiÏ navázat na
akce z minulého v˘roãí. Studentská iniciativa Inventura demokracie, která k pfiíleÏitosti listopadového v˘roãí
vznikla v rámci Studentské unie UK, tehdy pfii‰la s v˘zvou pro politiky, happeningem i cyklem debat. Jejich
provokativní název Doba Îelezná a KoÏená napovídal, Ïe studenti nehodlají v˘roãí slavit s rÛÏov˘mi br˘lemi na
nose. Cyklus debat a prohlá‰ení se chystá i na leto‰ek. Na co se debaty zamûfií tentokrát? Zachovají si kritick˘
pfiístup? A jak bude vypadat studentské prohlá‰ení? Na to v‰e jsem se ptal organizátorky debat z Inventury
demokracie Silvie âadské.

Silvie âadská 

Silvie âadská studuje druh˘ roãník Právnické
fakulty UK.V Inventufie demokracie se angaÏuje
od jejího zaãátku a v souãasné dobû má na sta-
rosti propagaci a pfiípravu listopadového debat-
ního cyklu.
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namy, které se nám s poslanci a senátory
podafiilo natoãit, a doplÀovat je o svou
zku‰enost se svûtem politiky. Dal‰í
veãery uÏ budou patfiit studentsk˘m
tématÛm – nejprve reflexi ãeské komu-
nistické minulosti, na kterou je pozván
Markus Meckel a Ivan Klíma, druhé téma
Kfiehká demokracie aneb Nezájem 
o vûci vefiejné budeme probírat s fran-
couzsko-ãesk˘m politologem Jacquesem
Rupnikem a slovensk˘m sociologem
a b˘val˘m velvyslancem Slovenské repub-
liky v USA Martinem Bútorou. Do tfietice
budeme diskutovat o ãeském vzdûlávání
s rektorem Masarykovy univerzity
Petrem Fialou. A finálem bude sobotní
odpoledne na FF UK s Madeleine
Albright na téma Role âeské republiky
ve svûtû.

Je celá vûc zamûfiená jenom na studenty,
nebo se mohou úãastnit i dospûlí?
Veãery s hosty jsou primárnû cíleny na
studenty vysok˘ch ‰kol, ale jsou samo-
zfiejmû otevfieny kaÏdému.

Budou debaty nûãím zvlá‰tní, kdyÏ jsou
primárnû studentské?
Pohled nás studentÛ na posledních dva-
cet let není tolik zatíÏen˘ zku‰eností nor-
malizace jako u star‰ích lidí. Na‰ím cílem
není jenom oslavit v˘roãí sametové revo-
luce a radovat se nad tím, Ïe komunismus
je pryã. My se pfiedev‰ím chceme zamys-
let nad souãasnou dobou a udûlat si
inventuru toho, co nefunguje a dûlá nám
ostudu.
Do tohoto zamy‰lení pak chceme vtáh-
nout co nejvíce lidí na‰eho vûku – uÏ
proto, Ïe je na nás, aby to tu v budouc-
nosti vypadalo lépe, abychom dokázali
demokracii chytit za správn˘ konec.

Co konkrétnû to znamená?
Napfiíklad Ïe bude v na‰em státû fungo-
vat obãanská angaÏovanost u mlad˘ch lidí
a pfiedev‰ím pocit, Ïe moÏnost svobodnû
volit nebo svobodnû se pohybovat
nejsou jediná pozitiva, která revoluce
v roce 1989 pfiinesla. Zkrátka uspokojo-
vat se my‰lenkou, Ïe jsme povaÏováni za
demokratick˘ stát, nestaãí. Je nutné, aby-
chom o demokracii aktivnû peãovali
a starali se o ni. Dneska ale vidím prav˘

opak. âeská spoleãnost je v tuto chvíli
apatická vÛãi mnoÏství kauz a politick˘ch
skandálÛ a její jedinou reakcí je ãasto
absence u voleb.

Podobn˘ postoj, pfiedpokládám, obsa-
huje i studentské prohlá‰ení. Jak vznikal
jeho text?
Vznikal od jara leto‰ního roku ve vefiej-
n˘ch dílnách – plakáty s pozváním na
tvorbu prohlá‰ení byly vylepeny po v‰ech
fakultách UK a také po dal‰ích vysok˘ch
‰kolách v Praze, urãitû se tedy nejedná
pouze o iniciativu studentÛ pÛsobících na
FF UK. Úãast na jednotliv˘ch setkáních se
znaãnû li‰ila, nejvíc nás bylo asi sedmde-
sát. Na nûkteré schÛzky dorazili
i zástupci uãitelského sboru, popfiípadû
lidé, ktefií se o ãinnosti Inventury demo-
kracie zajímají jiÏ del‰í dobu, napfiíklad
novináfi Jan Urban ãi Katefiina Volná, lidé
z obãanského sdruÏení Antikomplex
a dal‰í.

V takovém poãtu ale muselo b˘t hodnû
tûÏké shodnout se na spoleãném postoji.
Jak vypadala samotná práce na textu?
Panovala shoda, nebo vznikaly konflikty?
Nejnároãnûj‰í asi byla první schÛzka, na
které se vybírala ãtyfii nejpalãivûj‰í
témata. Ukázalo se, Ïe nás trápí spousta
vûcí, a vybrat z nich jenom ãtyfii vyÏado-
valo hodnû práce a taky káznû.Atmosféra
ale byla tvÛrãí a konflikty se takfika neob-
jevily. A to platilo i pro dal‰í setkání; na
nich se k jednotliv˘m tématÛm sbíraly
v˘chozí teze. Pfiekvapilo mû, do jaké míry
se s vrstevníky v pohledu na urãité pro-
blémy v na‰em státû shodneme, i pfies
skuteãnost, Ïe se jedná o skupinu lidí,
ktefií volí napfiíã politick˘m spektrem.
Samotn˘ text vznikal v men‰í skupinû, ale
i tak to zabralo dva mûsíce práce, která
se protáhla aÏ do prázdnin.A stejnû je‰tû
není hotovo, na zaãátku fiíjna jsme zvefiej-
nili teprve pfiedbûÏnou verzi k dal‰ím
komentáfiÛm.

Je va‰e prohlá‰ení urãeno jenom studen-
tÛm? Myslíte, Ïe lidi osloví?
Na‰e prohlá‰ení je urãeno kaÏdému.
Studenti se v nûm spojili ke spoleãnému
sdûlení, které obracejí ke star‰í i ke své
vlastní generaci. A navíc v dobû dÛleÏi-

tého v˘roãí a ve svátek, kter˘ patfií právû
studentÛm. Myslím, Ïe ten text pozor-
nost urãitû vzbudí.

Jakou roli hraje ve va‰í ãinnosti univerzita?
Univerzita Karlova cel˘ projekt za‰títila
a vychází nám hodnû vstfiíc. Pomáhá nám
se shánûním financí, poskytuje prostory
na fakultách, ale i prostor pro skladování
rekvizit v budovû Karolina. Jsme souãástí
Studentské unie UK, takÏe máme velkou
oporu nejen v univerzitû, ale i v dal‰ích
studentech. Na konkrétních projektech
ale pracujeme nezávisle. TakÏe od
základní techniky pfies know-how aÏ
k nápadÛm na happeningy je to ãistû 
na nás.

Jakub Bachtík studuje na Filozofické fakultû UK
dûjiny umûní a ãe‰tinu. Je redaktorem student-
ského zpravodajského portálu Ukacko.cz.
V Inventufie demokracie je aktivní od jejího
vzniku.

Jakub Bachtík 
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Regulace lobbingu, omezení vlivu politikÛ
na jmenování mediálních rad, zákaz legis-
lativních pfiílepkÛ a omezení poslanecké
a senátorské imunity. To jsou ãtyfii body,
které se studenti snaÏí u politikÛ prosadit.
Jak˘ mají po roce snaÏení úspûch? Jak
s nimi politici jednali? A jakou zku‰enost si
studenti ze setkání s politiky odná‰ejí?
O tom v‰em s námi hovofiil Jakub
Mráãek, jeden z ãlenÛ Inventury demo-
kracie, kter˘ mûl právû setkávání s poli-
tiky v popisu práce.

Proã jste si vybrali právû tuto ãtvefiici?
DÛvodÛ je nûkolik. Jednak jsme nechtûli
vybrat ideologické téma, ale konkrétní vûc,
na které se nás shodne co nejvíc.A v druhé
fiadû jsme se snaÏili vybírat takové poÏa-
davky, které by ‰ly za rok skuteãnû splnit –
pro v‰echny ãtyfii body existují v zahraniãí
konkrétní a osvûdãená fie‰ení. A samo-
zfiejmû to mûlo i symbolick˘ v˘znam:
v‰echny ãtyfii absurdity z perspektivy
zahraniãního diváka pÛsobí skuteãnû
nepatfiiãnû, jako relikty socialismu.

A jsou pro vás tato témata i po roce
aktuální? Pfieci jen se tu teì fie‰í jiné pro-
blémy – ekonomická krize, pfiedãasné
volby…
Aktuální rozhodnû jsou! My jsme ta
témata sami oznaãili za absurdity, coÏ
mÛÏe sklouznout k my‰lenkové zkratce,
Ïe jde o banality. Jsou to ale dÛleÏité vûci,
které byly aktuální pfied rokem a jsou
i teì. Jednoduch˘ pfiíklad je regulace lob-
bingu.V dobû krize musíme ‰etfiit a inve-
stovat pouze do smyslupln˘ch projektÛ.
Dokud ale neexistuje úãinná pojistka
proti tomu, Ïe ãást tûch penûz skonãí
v kapsách podivn˘ch firem, je to celé kon-
traproduktivní.
Nás hroznû ‰tve názor, Ïe dÛleÏitûj‰í jsou
ty technicko-ekonomické záleÏitosti, jako
danû a rÛzné reformy, a tahle etická pra-
vidla, transparentnost a lep‰í politická kul-
tura jsou jen ‰lehaãkou na dortu. Je to
naprost˘ nesmysl. Dokud nebudou jasná
pravidla, která zajistí transparentnost
a men‰í zneuÏitelnost moci, nebudou ani
technická rozhodnutí, ani reformy probí-

hat pofiádnû a ve vefiejném zájmu. Na
souãasné situaci je to vidût docela jasnû.
Názor na politiku máte, zdá se, jedno-
znaãn˘. SnaÏíte se o jeho správnosti pfie-
svûdãit pfiímo politiky. Jak jste na ten
nápad pfii‰li? 
Mûli jsme dost zku‰eností s reakcemi na
rÛzné petice, dopisy, v˘zvy. Tedy, spí‰
nereakcemi. Tak jsme si fiekli, Ïe bude
lep‰í oslovit pfiímo ty, ktefií za jednotlivé
body zodpovídají. Îe to budeme natáãet,
uÏ vyplynulo ze situace. Pokud nic
neprosadíme, bude zaznamenáno proã.
A navíc, tím má jednání i pro politiky
jinou váhu. KdyÏ s sebou kameru
nemáte, stane se to, co nám kdysi popi-
soval Jan Kraus: politik slíbí, Ïe to v‰e
projedná, ale pak se vymluví na okol-
nosti. Ono se to sice stane i tak, ale
aspoÀ je to zaznamenané.

Jan Kraus vystupuje také ve va‰em ‰otu
k mediálním radám, kter˘ je moÏné vidût
na YouTube.com. Jak jste ho pro kampaÀ
získali?

V¯MLUVY 
POLITIKÒ 
UÎ ZNÁME NAZPAMùË
Jakub Bachtík

Nûco takového se tu objevilo nejspí‰ poprvé. K 17. listopadu 2008 skupina studentÛ ze Studentské unie UK dala
dohromady ãtvefiici konkrétních poÏadavkÛ smûfiovanou k politikÛm. Pfiitom zvolili taková témata, která podle
nich prospûjí politické kultufie a demokracii obecnû, a rozhodli se, Ïe splnûní tûchto poÏadavkÛ budou chtít 
od politikÛ jako dárek k 20. v˘roãí demokracie. Îe svou v˘zvu berou opravdu váÏnû, se ukázalo ve chvíli, kdy vzali
do ruky kameru a zaãali s politiky probírat svá témata vefiejnû. Iniciativa studentÛ dostala název Inventura
demokracie a svou v˘zvu studenti pojmenovali Dejte nám dárek ke dvacetinám.
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Jan Kraus je prezidentem Svazu filmov˘ch
a televizních pracovníkÛ FITES, kter˘ má
k mediální tematice pochopitelnû blízko.
PÛvodní konzultace na‰ich poÏadavkÛ
vyústila i v onen zmínûn˘ rozhovor s kan-
didátem na krále Majálesu, kter˘ si na‰e
poÏadavky vzal za svÛj program.

Zpátky k setkání s politiky. MÛÏete
popsat jejich prÛbûh? Pfiekvapila vás
nûãím? 
Samotné setkání se musí nejprve domlu-
vit. Není v˘jimkou, Ïe to zabere i dva
mûsíce kaÏdot˘denního telefonování.
Tfieba takov˘ Vítûzslav Jandák se s námi
mûl sejít tfiikrát, ale ani jednou to nevy‰lo.
A není sám. Víte, nás zarazila jedna vûc.
KdyÏ se mluví o regulaci lobbingu, politici
to odmítají vût‰inou tím, Ïe je pofiád nûkdo
nûkde potkává na chodbách, v tramvajích
nebo na ulici, a dokonce nám vyprávûjí
dojemné pfiíbûhy o tom, jak k nim do kan-
celáfií chodí staré babiãky se sv˘mi osob-
ními problémy. A Ïe rozpoznat lobbisty je
hroznû tûÏká vûc, takÏe regulace nemá
smysl.To my na smlouvání schÛzek s poli-
tiky máme speciálnû vyãlenûné síly a vût‰i-
nou nám to dá velkou námahu. Docela
bychom chtûli b˘t takov˘mi babiãkami
a moci prostû na první pokus pfiijít a fiíct
svému senátorovi, co nás trápí.

A co samotná schÛzka?
SchÛzky obvykle probíhají tak, Ïe probe-
reme v‰echna ãtyfii témata. Chceme od
nich jasné stanovisko, zda takovou vûc
podpofií. Na jafie jsme byli i za politiky,
ktefií brzdili tfieba omezení imunity, takÏe
jsme probírali pfiedev‰ím toto.

A berou vás, obyãejné studenty, váÏnû? 
Jak kdo, ale obecnû se dá fiíct, Ïe ano.
Navíc tam nechodíme jako Jakub Mráãek
nebo Jifií Boudal, ale jako zástupci stu-
dentské iniciativy Inventura demokracie,
kterou za‰tiÈuje Studentská unie UK
a univerzita samotná. To má hned jinou
váhu. Funguje to mimochodem i obrácenû
– neodváÏíme se nikde dûlat ostudu, kdyÏ
do nás ‰kola vloÏila svou dÛvûru.

Pokud vím, dárek v podobû odstranûní
byÈ jediné legislativní absurdity jste nedo-
stali a podle v‰eho uÏ nedostanete.

Pfiedpokládám, Ïe se ty ãtyfii body setkaly
u politikÛ s odmítav˘m postojem.
VÛbec ne. AÏ na nûkolik cynikÛ vlastnû
v‰ichni omezení imunity nebo odstranûní
praxe legislativních pfiílepkÛ podporují.

A v ãem je tedy problém?
Jejich skuteãné motivy opravdu neznáme,
ale v˘mluvy uÏ známe skoro nazpamûÈ
a mohli bychom je skoro rozdûlit do sku-
pin podle rÛzn˘ch typÛ.

Uvedete pfiíklady? 
Jednu z takov˘ch kategorií jsme nazvali
Lep‰í nic neÏ nûco. Nûktefií tvrdí, Ïe nemá
smysl prosazovat dílãí úpravu, Ïe je tfieba
pfiijít s komplexním návrhem. Shodou
okolností ale zrovna na Ïádn˘ takov˘ není
ãas.
Krásn˘m pfiíkladem je poslanec Petr
Pleva, kter˘ sedí celá léta v mediální
komisi. Se zápalem nám vyprávûl, jak je
souãasn˘ systém mediálních rad ‰patn˘
a je tfieba ho zmûnit úplnû od základu,
a proto s na‰ím návrhem nesouhlasí jako
s pfiíli‰ mírn˘m. Za ta léta v komisi ale
do‰el jenom k tomu, Ïe je zatím tfieba
o tom zaãít vést diskusi.

Znamená to tedy, Ïe se vám skuteãnû nic
prosadit nepodafiilo?
Je to bohuÏel tak.

TakÏe celou akci povaÏujete za neúspûch?
Rozhodnû ne, jinak bychom s tím pra‰tili
uÏ dávno. Ohlas to zpÛsobilo – kdyÏ ne
u politikÛ, tak u obãanské vefiejnosti
a v médiích. Mohli jsme tak zaãít spolu-
pracovat s obãansk˘m sdruÏením Pro
Wave, Ekologick˘m právním servisem,
Transparency International nebo tfieba
s iniciativou Vûda Ïije.A máme upfiímnou
radost, Ïe se dafií alespoÀ na tûchto téma-
tech stmelovat jinak docela roztfií‰tûné
obãanské aktivity.
Pro nás osobnû to byla velezajímavá
sonda do nitra politiky, do my‰lení a argu-
mentace, které v nich fungují. Je zvlá‰tní,
Ïe setkání politika s obãanem nad nûja-
k˘m váÏn˘m tématem je u nás naprosto
neobvyklé a neumí s ním zacházet ani
jedna strana. A vypl˘vá z toho fiada zají-
mav˘ch poznatkÛ o tom, jak na‰e zemû
funguje.

A pfiíklad?
Nûco uÏ jsem povûdûl, ale zbytek bych si
rád nechal na shrnutí celého Dárku ke
dvacetinám, které bude v listopadu.

Na co se tedy máme tû‰it? 
Pfiedev‰ím máme spoustu filmového
i jiného materiálu, kter˘ hodláme zpraco-
vat a dát v‰anc. Pokusíme se jej doplnit
komentáfiem a shrnout v‰echny dÛleÏité
postfiehy a zku‰enosti, které jsme za ten
poslední rok získali, a zkusit je také nûja-
k˘m zpÛsobem reflektovat v debatû.
Základní vyznûní celého veãera známe uÏ
teì. Zdej‰í politika se nedá zmûnit indivi-
duálním tlakem krátkodob˘ch iniciativ, ale
tím, jak na politiky budeme reagovat my
v‰ichni. Politici si nakonec uzurpují jen
takov˘ prostor, jak˘ jim pfienecháme.
A kdyÏ uÏ tento rozhovor bude v ãasopise
Univerzity Karlovy: úplnû nejvût‰í obãan-
skou zodpovûdnost podle mû mají právû ti
vzdûlaní v ãele se studenty a jejich uãiteli.
Máme zkrátka v‰ichni co dohánût.

Jakub Mráãek 

Jakub Mráãek studuje poslední roãník Vysoké
‰koly chemicko-technologické v Praze. Do
Inventury demokracie se zapojil v kvûtnu a je jed-
ním z hlavních mluvãích studentÛ pfii setkání
s politiky.
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„Chtûli jsme dát moÏnost rÛzn˘m
v˘znamn˘m osobnostem ãeského spo-
leãenského Ïivota, aby se vyjádfiily
k souãasnému stavu ãeské demokra-
cie,“ vysvûtluje organizátorka ankety
Tereza Selmbacherová. „ZároveÀ jsme
ale pfiem˘‰leli, jak jejich názor co nej-
jednodu‰eji zprostfiedkovat co nej‰ir-
‰ímu okruhu lidí.“ ¤e‰ení nakonec
studenti na‰li v metru. „Nechali jsme se
inspirovat Poezií pro cestující umisÈova-
nou v soupravách praÏského metra.
A fiekli jsme si, Ïe by bylo ideální, kdyby
anketní odpovûdi mohly viset právû
tam,“ fiíká Michal JeÏek z Inventury
demokracie.

Ze seznamu do metra
Co podle vás nejvíc schází na‰í demo-
kracii dvacet let po revoluci? Právû
s touhle otázkou se studenti chystali
oslovit vybrané osobnosti do své
ankety. Nejdfiív ale bylo potfieba dát
dohromady jejich seznam. „Hned na
zaãátku jsme se dohodli, Ïe nebudeme
oslovovat aktivní politiky, stejnû jako
osobnosti, na kter˘ch se pro jejich kon-
troverznost nejsme schopni shodnout,“
vysvûtluje Tereza Selmbacherová. Pfiesto
se v‰ak podafiilo dát dohromady víc jak
stovku jmen ze v‰ech oborÛ – od spor-
tovcÛ, hercÛ a zpûvákÛ po vûdce, filo-
zofy a spisovatele. Mezi osloven˘mi se
objeví celebrity, ale i osobnosti, o kte-
r˘ch ‰ir‰í vefiejnost skoro neví, aãkoliv
jsou ve sv˘ch oborech velmi v˘znamné.
„Ne‰lo nám pouze o to, oslovit osob-
nosti známé z televize. Chtûli jsme dát
prostor i tûm, ktefií bezesporu zajímaví
jsou, ale k prezentování svého názoru
nemají tolik pfiíleÏitostí,“ doplÀuje
Michal JeÏek.

Jedna vûc je jednotlivé osobnosti vyti-
povat, dal‰í je pro nápad dotyãného zís-
kat. Záhy se ukázalo, Ïe dokonce ani od
vefiejnû ãinn˘ch osobností není snadné
dostat odpovûdi. „Aãkoli jsme to zkou-
‰eli rÛzn˘mi zpÛsoby, nûkoho se nám
nepodafiilo ani kontaktovat, jiní na nás
nereagovali. Vyskytlo se také nûkolik
lidí, ktefií odpovûì sice poslali, ale –
a to tfieba i po mnoha t˘dnech – vyjád-
fiili se, Ïe si nepfiejí, aby se jejich 
odpovûì spolu s fotografií objevila
v praÏském metru,“ popisuje nesnáze
s celou akcí Silvie Mitlenerová, tisková
mluvãí Inventury demokracie. DÛvody,
proã si zde nepfiáli „viset“, nikdo pfiíli‰
nekomentoval. „Nûktefií fiíkali, Ïe
nechtûjí, aby v metru byla jejich foto-
grafie, Ïe mají své profese a neradi by
se takov˘mto zpÛsobem zviditelÀovali.
Zaznûly ale i hlasy, Ïe jsou vystaveni
rÛzn˘m tlakÛm a Ïe by si takto svoji
situaci jen zhor‰ili,“ fiíká k tomu Michal
JeÏek.

Neveselé v˘sledky
Odpovûdí se ale nakonec podafiilo zís-
kat dostatek. PfiestoÏe studenti nechtûjí
dopfiedu jména osloven˘ch ani jejich
odpovûdi pfiíli‰ prozrazovat, k obec-
nému shrnutí se nakonec pfiece jen 
uvolili: „PfiestoÏe kaÏdá osobnost zdÛ-
razÀuje nûco jiného, skoro v‰echny se
shodnou na tom, Ïe ãeské demokracii
toho dvacet let po revoluci schází 
je‰tû dost,“ fiíká Tereza Selmbacherová.
„Vût‰ina odpovûdí pfiitom vyznívá velmi
naléhavû. Ne jako nûjaké stylistické cvi-
ãení, ale jako upfiímné doznání, co
daného ãlovûka na souãasném stavu
opravdu rozãiluje,“ doplÀuje Michal
JeÏek.

Odpovûdi také podle studentÛ sledují
spoleãn˘ cíl.A není jím nadávání na poli-
tiky a politiku, jak by se moÏná dalo
ãekat. V pozadí vût‰iny odpovûdí se
skr˘vá apel spí‰ k vefiejnosti. „Osobnosti,
které odpovûdûly na na‰i anketní
otázku, jen nenadávají na zkaÏenost
a zkorumpovanost politikÛ, jak se to
vût‰inou dûlá. Kladou velk˘ dÛraz na
obãanskou spoleãnost a jednotlivé
voliãe, ktefií by se nemûli souãasn˘m
stavem nechat otrávit, nepropadat
skepsi a naopak se musí snaÏit b˘t co
nejvíce aktivní,“ fiíká Michal JeÏek
a rovnou k tomu uvádí konkrétní pfií-
klad – odpovûì novináfie a pedagoga
Jana Urbana: „Demokracie má nahrazo-
vat právo silnûj‰ího právem zákona
a právní kultury, které platí bez v˘jimek
a pro v‰echny stejnû. A to ãeská demo-
kracie je‰tû neumí – a dvacet let po
listopadu 89 je otázkou, zda to umût
chce.“ 
Vypadá to, Ïe v˘sledky ankety nebudou
úplnû veselé a rozhodnû nebudou pro
cestující Ïádn˘m osvûÏením. „To jsme ani
nechtûli. Podle nás by to mûlo lidi donu-
tit o uplynul˘ch dvaceti letech pfiem˘‰-
let,“ fiíká Silvie Mitlenerová. „AlespoÀ
v tom smyslu, jestli jsou se souãasnou
spoleãností spokojeni a jestli se snaÏí
dûlat nûco pro to, aby se v ní Ïilo lépe.“

ANKETA 
PRO CESTUJÍCÍ
Jaroslav Bican

Základní v˘chodisko studentsk˘ch oslav 20. v˘roãí sametové revoluce je jednoduché: nespokojit se s pouh˘mi
oslavami a pfiidat k nim i kritickou reflexi polistopadové spoleãnosti a politiky. Nûco takového by ale studenti sami
zvládli tûÏko. Proto organizátory oslavy v˘roãí podpofií známé osobnosti v listopadové Anketû pro cestující.

Autor studuje politologii na FF UK a je jedním
z organizátorÛ Ankety pro cestující v rámci
Inventury demokracie.

Jaroslav Bican
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V drsném souboji o atraktivní místa v centru
Prahy, která se sametovou revolucí souvisejí,
a nabízejí se proto k pofiádání happeningu ãi
vzpomínkové akce, získala Inventura demo-
kracie Václavské námûstí. „Je to zabûhnuté
centrum dûní.Kdykoli se v âesku dûlo nebo
dûje nûco zásadního, lidé se pfiirozenû schází
právû pod sochou sv. Václava,“ objasÀuje
volbu Jifií Boudal, ‰éf Inventury demokracie.
Co pfiesnû se v úter˘ 17. listopadu bude na
Václavském námûstí dít, organizátofii zatím
tají.Vloni náv‰tûvníkÛm happeningu na praÏ-
ském Klárovû slibovali, Ïe na 20. v˘roãí
budou zrekapitulovány v˘sledky v˘zvy Dejte
nám dárek ke dvacetinám (viz rozhovor 
s J. Mráãkem V˘mluvy politikÛ uÏ známe
nazpamûÈ). Bude i toto souãástí leto‰ního
happeningu? „Nyní uÏ mÛÏeme témûfi s jis-
totou fiíci, Ïe ani jedna ãtvrtina dárku nebyla
splnûna. Smyslem leto‰ního happeningu by
proto mûlo b˘t i zamy‰lení nad tím, jestli je
pes zakopan˘ pouze v politicích, ktefií nena-
slouchají sv˘m voliãÛm a nevûfií v obãanskou
spoleãnost. Nebo jestli tristní v˘sledek
nesvûdãí o tom, Ïe se ãeská vefiejnost chová
jako stádo ovcí, kter˘m je v zásadû v‰echno
jedno a nechají si od politikÛ leccos bez
odporu líbit,“ fiíká Tereza Vlasáková, rovnûÏ
ãlenka Inventury, která má akci na starost.
Vût‰ina ãlenÛ Inventury demokracie,
která se podílela jiÏ na loÀsk˘ch oslavách
17. listopadu, pfiiznává, Ïe vloni ‰lo tak
trochu o generálku na to dÛleÏité, dvacáté
v˘roãí. „Letos si dáme vût‰í pozor, aby
v‰echno fungovalo a happening nezdrÏo-
valy zbyteãné technické problémy,“ sli-
buje Vlasáková.

Dostali studenti Dárek ke dvacetinám?
Samotn˘ 17. listopad ale bude pfieci jen

vûnován spí‰ listopadovému v˘roãí.
O zevrubnûj‰í rekapitulaci v˘sledkÛ v˘zvy
Dejte nám dárek ke dvacetinám v‰ak pub-
likum nepfiijde.Veãerem vûnovan˘m dárku
ke dvacetinám zaãne totiÏ debatní cyklus
plánovan˘ na t˘den pfied samotn˘m v˘ro-
ãím (viz Myslet si, Ïe Ïijeme v demokracii,
nestaãí). „Pfiehrajeme sestfiihy z nûkter˘ch
schÛzek s politiky a ukáÏeme vefiejnosti,
k jak˘m v˘mluvám politici pfied na‰imi
poÏadavky utíkali,“ pfiibliÏuje prÛbûh
veãera Jakub Mráãek z Inventury demo-
kracie. „Rádi bychom i tyto záznamy pou-
Ïili jako dÛkaz, Ïe je potfieba se o vûci
vefiejné zajímat soustavnû a aktivnû.
Politici by nemûli Ïít s pocitem, Ïe se
obãané nechají snadno odradit a jejich
stíÏnosti lze pou‰tût jedním uchem tam,
druh˘m ven.“ 

Pfii pfiípravû je kaÏdá ruka dobrá
Má vÛbec Inventura demokracie jako stu-
dentská iniciativa pro uspofiádání velké akce
v centru Prahy dostatek „lidsk˘ch zdrojÛ“?
Podle informací od Terezy Selmbacherové,
studentky sociologie, se tyto záleÏitosti fie‰í
obvykle operativnû – vyuÏijí se pfiíznivci ze
seznamu dobrovolníkÛ. „Na na‰em webu
vyz˘váme pfiedev‰ím studenty, ktefií by mûli
chuÈ se pfiíleÏitostnû zapojit, aby na sebe
poskytli kontakt do databáze dobrovolníkÛ.
Není nezbytné podílet se na Inventufie na
pln˘ úvazek, jsme velmi rádi i za ty, ktefií pfii-
jdou jednorázovû pomoci – rozdávat letáky,
vysvûtlovat lidem, co se na místû dûje,“
vysvûtluje Selmbacherová. Jak dobrovolníci
v triãkách s logem ID pracují, jsme mohli
vidût napfiíklad na dubnovém koncertû
v reÏii Inventury a iniciativy Pro Wave
Nejsme budoucnost národa.

PrÛbûh oslav v Praze a v Brnû
ShromáÏdûním pod konûm ale oslavy v˘roãí
sametové revoluce neskonãí.V‰ichni,ktefií se
pfiijdou na happening podívat,budou pozváni
k náv‰tûvû veãerního programu v Rudolfinu.
âesk˘ studentsk˘ orchestr zde odehraje
koncert speciálnû ke dvacátému v˘roãí 
17. listopadu 1989; Inventura demokracie je
jedním z partnerÛ této kulturní akce.
Úãastníky leto‰ních oslav by mohlo zajímat,
zda chystá Inventura demokracie také prÛ-
vod Národní tfiídou.Vzhledem k tomu, Ïe se
na tomto místû odehrají jiné akce, vydají se
studenti jinudy. „PrÛvod se svíãkami pÛjde
z Václavského námûstí smûrem k hlavní
budovû Filozofické fakulty UK na námûstí
Jana Palacha,“ popisuje Tereza Vlasáková.
„DÛvodÛ je nûkolik. Na filozofické fakultû
probíhá vût‰ina schÛzí Inventury demokra-
cie,v téÏe místnosti jako my se scházeli i stu-
denti, ktefií se nejv˘raznûji podíleli na
praÏsk˘ch událostech 17. listopadu 1989.
I budova FF tedy sehrála svou roli. Navíc se
touto trasou lidé pfiirozenû dostanou
k Rudolfinu, kde bude navazovat studentsk˘
koncert.“
Na webov˘ch stránkách Inventury demokra-
cie (www.inventurademokracie.cz) lze nalézt
také odkaz na brnûnskou odnoÏ ID. Hlavní
pracovní náplní BrÀákÛ bylo vytvofiení
v˘stavy Brnûnsk˘ listopad, která nyní putuje
po ãesk˘ch i moravsk˘ch knihovnách a uni-
verzitách.Co se bude dít v Brnû u pfiíleÏitosti
dvacátého v˘roãí sametové revoluce? Jan
Skalík, jeden z hlavních motorÛ brnûnské
Inventury, vzkazuje: „Tradiãní lampionov˘
prÛvod, kter˘ si v Brnû získal velkou oblibu,
se odehraje i letos. ProtoÏe 20. v˘roãí je
pfiece jen o nûco v˘znamnûj‰í neÏ jiné roky,
pravdûpodobnû promluví i nûkolik hostÛ –
v jednání je napfiíklad rektor Masarykovy uni-
verzity Petr Fiala.“ Zájemci o brnûnské akce
mohou sledovat webové stránky brno.inven-
turademokracie.cz.

LISTOPADOVÉ ZAKONâENÍ 
INVENTURY DEMOKRACIE
Silvie Mitlenerová

Datem, ke kterému od zaãátku v‰echny snahy iniciativy Inventura demokracie
smûfiují, je 17. listopad 2009. UÏ nûkolik mûsícÛ se proto na inventurních
schÛzkách fie‰í, jak s tímto datem dÛstojnû naloÏit, jak˘ typ akce k v˘roãí
uspofiádat, popfiípadû zda se spojit s nûkter˘mi dal‰ími sdruÏeními.
Na plánování se podílejí studenti sociologie, politologie, bohemistiky, ale
i architektury nebo chemie – Studentská unie UK je totiÏ jedinou studentskou
organizací v Praze, která oslavy dvacátého v˘roãí pádu komunismu pfiipravuje.

Autorka studuje na FF UK anglistiku-amerikanis-
tiku a politologii.V Inventufie demokracie se stará
pfiedev‰ím o propagaci a komunikaci s médii.
Kromû toho zasedá ve Studentské radû FF UK.

Silvie Mitlenerová 
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Jakub Bachtík
studuje na FF UK bohemistiku a dûjiny umûní.
Tfii roky pÛsobil ve Studentské radû UK, je ãle-
nem Akademického senátu FF UK.V Inventufie
demokracie je od jejího zaãátku. Na starosti má
zejména kontakt s médii a v˘stupy ID pro vefiejnost.

1. Do projektu ID jsem ze zapojil, protoÏe...
... mi vadilo, Ïe se my studenti skoro vÛbec nevyjadfiujeme ani
k politice, ani k ãeské spoleãenské situaci. A taky proto, Ïe
bychom si nemûli nechat ukrást svátek 17. listopadu jako v minu-
l˘ch letech.
2. Na souãasném stavu demokracie u nás vidím nejvût‰í problém v...
... tom, Ïe se jako v demokracii vÛbec nechováme. Jsme napfiíklad
na leccos na‰tvaní, ale máme pocit, Ïe „tam nahofie“ si to stejnû
udûlají po svém a Ïe my stejnû nemáme Ïádn˘ vliv. Tak se ale
nepfiem˘‰lí v demokracii, tak se pfiem˘‰lí v dobách, jako byla ta
pfied dvaceti lety.
3. Kdybych Ïil za totality, nejvíce by mi vadila...
...drzost, s jakou reÏim vydává kfiivdu za spravedlnost, a s tím spo-
jen˘ pocit bezmoci, kter˘ vypl˘vá nikoliv z krutosti reÏimu, ale ze
strachu a rezignace vût‰iny lidí.

Silvie Mitlenerová
studuje anglistiku a amerikanistiku na FF UK.
Souãasnû s Inventurou demokracie pÛsobí ve
Studentské radû FF UK. V Inventufie demo-
kracie je od jejího zaãátku a pÛsobí zde jako
tisková mluvãí.

1. Do projektu ID jsem ze zapojila, protoÏe...
... se uÏ od gymnázia snaÏím aktivnû zapojovat do dûní kolem
sebe. ProtoÏe mû mrazí, kdyÏ sly‰ím v médiích, jak ze sebe mladí
lidé koktavû dostávají odpovûì na otázku, proã se slaví 17. listo-
pad.A protoÏe si myslím, Ïe problémy mladé ãeské demokracie
bychom mûli jednak citlivû vnímat, jednak nahlas formulovat
a podílet se na jejich fie‰ení.
2. Na souãasném stavu demokracie u nás vidím nejvût‰í problém v...
... nezájmu mnoha, i mlad˘ch lidí o dûní v politice na v‰ech úrov-
ních a v rostoucí toleranci vÛãi komunistické stranû.
3. Kdybych Ïila za totality, nejvíce by mi vadilo...
...Ïe inteligentním a schopn˘m mlad˘m lidem je zvÛlí státu zaka-
zováno studovat.

Jakub Mráãek
dokonãuje studium na V·CHT. VTeplicích vede
skautsk˘ oddíl a zapojuje se do zdej‰ích
obãansk˘ch aktivit.V Inventufie demokracie je
od jara leto‰ního roku a na starosti má debaty
s politiky v rámci v˘zvy Dejte nám dárek ke

dvacetinám.

1. Do projektu ID jsem ze zapojil, protoÏe...
...mû pfiemluvili pfiátelé. Slíbil jsem jednorázovou drobnost
a nakonec jsem zÛstal na pln˘ úvazek.To uÏ samozfiejmû nebylo
jen kvÛli pfiátelÛm a pomoci s „jejich“ projektem, ale také proto,
Ïe mû stav vûcí opravdu ‰tve.
2. Na souãasném stavu demokracie u nás vidím nejvût‰í problém v...
...propletencích rÛzn˘ch zájmov˘ch skupin. A to napfiíã poli-
tick˘m spektrem. Svého ãasu se tomu fiíkalo Bratrstvo koãiãí
pracky. Chudák Foglar ani nevûdûl, jak to jméno v reáliích sou-
ãasného ãeského podsvûtí a jeho propojení s politikou bude
trefné.
3. Kdybych Ïil za totality, nejvíce by mi vadilo...
Já si právû nejsem jist ,̆ jestli by mi nûco vadilo.A hodnû mû to
dûsí. MoÏná bych totiÏ (semlet˘ ma‰inérií propagandy
a v˘chovy) byl dneska svûdomit˘m svazákem a nûjací vlasáãi by
mi pfii‰li jako nepfiátelé republiky. Je hroznû tûÏké fiíct, jestli bych
patfiil mezi ty, ktefií i v tûÏk˘ch podmínkách dokázali rozeznat
pravdu od lÏi.

Eli‰ka S˘korová
studuje práva na praÏské právnické fakultû.
V Inventufie demokracie je od zimy 2008 a na
starosti má pfiípravu debat, happeningÛ a ãás-
teãnû také propagaci.

1. Do projektu ID jsem ze zapojila, protoÏe...
...si myslím, Ïe je správné snaÏit se zmûnit v na‰í demokracii to,
co se mi nelíbí. Cíle i metody ID mi pfiipadají smysluplné.
2. Na souãasném stavu demokracie u nás vidím nejvût‰í problém v...
...aroganci a nezodpovûdnosti politikÛ a ve lhostejnosti obãanÛ,
také v neschopnosti sledovat dlouhodobé cíle a pfiekonat vlastní
egoismus.
3. Kdybych Ïila za totality, nejvíce by mi vadila...
... bezmoc.

ANKETA 
S ORGANIZÁTORY INVENTURY DEMOKRACIE
âinnost v projektu Inventura demokracie (ID) je ãasovû i organizaãnû nároãná. Navíc je to ãinnost dobrovolnická.
Zajímalo nás, co studenty motivuje k tomu, aby se jí vûnovali ve svém volném ãase.Taky jsme se jich ptali, co by
jim nejvíce vadilo na Ïivotû za totality. Odpovûdi na na‰e otázky najdete v následující anketû.

FO
TO

 N
A

 T
ÉT

O
 S

T
R

A
N

ù:
V

LA
D

IM
ÍR

 ·
IG

U
T

UKF32009_vnit_tema2  2.11.2009 22:17  Stránka 40



INVENTURA DEMOKRACIE / DEMOCRACY CHECK

41

„Poãkejte, to pfiece nejde, na to nemáme
dost lidí!“ – „Tak to udûláme v men‰ím,
hlavní je, aby bylo co fotit, k tomu nás tam
nemusí b˘t padesát.“ – „Ale takhle si nás
tam ani nikdo nev‰imne.“
Promluvy jednotliv˘ch diskutujících jsou
stále hlasitûj‰í, skoro to vypadá, Ïe z debaty
vznikne nepfiehledná zmûÈ.A ãlovûk zvenãí
by uÏ dávno ztratil pfiehled. Zdej‰í diskutu-
jící se v‰ak, zdá se, v tématu neztrácejí.
Hovor se brzy uklidÀuje, nakonec se
v‰ichni shodují na tom, jak bude happening
v poslanecké snûmovnû vypadat, a mÛÏe se
jít k dal‰ímu bodu. Je jich je‰tû hodnû a ãas
bûÏí. Právû totiÏ odbila desátá hodina a my
se nacházíme v kanceláfii Studentské rady
FF UK, kde probíhá organizaãní schÛzka
Inventury demokracie (ID).
„Nûkdy b˘vá cesta ke shodû dost dobro-
druÏná,“ vysvûtluje situaci Jifií Boudal, kter˘
stojí v ãele Inventury demokracie. „KaÏd˘
tady o jednotliv˘ch vûcech pfiem˘‰lí po
svém a snaÏí se ostatní pfiesvûdãit. Nechtûl
bych tu pracovat se zakfiiknut˘mi oveã-
kami,“ fiíká s úsmûvem Boudal.
Studenti Inventuru demokracie zaloÏili
proto, aby po del‰í dobû pfiipojili student-
sk˘ hlas k oslavám 17. listopadu – a to

hlavnû k jeho 20. v˘roãí. Postupnû se ãin-
nost iniciativy rozrostla, takÏe dnes pfied-
stavuje v˘znamného zástupce studentÛ ve
vefiejném Ïivotû. Váhu jí pfiitom dává
i zá‰tita Studentské unie UK, pod kterou
ãinnost celé iniciativy spadá. VzrÛstající
poãet témat se ale samozfiejmû podepsal
i na rostoucí nároãnosti organizace akcí
Inventury demokracie. Listopadové debaty,
anketa pro cestující, prohlá‰ení k listopa-
dovému v˘roãí, v˘zva politikÛm, happe-
ningy… KaÏdá událost si Ïádá vlastní
organizaãní t˘m, nehledû na nutnost zab˘-
vat se propagací nebo vedením financí.

Málem jsme to nezvládli
„Jednu dobu jsme mûli problém vysvûtlit
na‰im kamarádÛm, co vlastnû ID v‰echno
dûlá. VÏdycky jsme na nû vytáhli sloÏité
tabulky, kde byly namalované jednotlivé
skupinky a vztahy mezi nimi, ale vyznat se
v tom jsme nedovedli vlastnû ani my sami,“
vzpomíná na dobu krátce po listopadu
2008 Luká‰ Tóth. „Navíc jsme spoustu ãasu
na schÛzkách vûnovali stále dokola vyjas-
Àování kompetencí,“ dodává Tóth. Problém
byl pr˘ zejména v tom, Ïe o ãinnost ID byl
obrovsk˘ zájem, najednou se z rÛzn˘ch ini-

ciativ hrnuly nabídky na spolupráci a upo-
zornûní na témata, která by studenti ve své
ãinnosti rozhodnû nemûli opomenout.
Svou roli hrálo také to, Ïe koncepce toho,
co pfiesnû se bude následující rok dûlat,
se rodila teprve po listopadu 2008.
„Zapomnûli jsme, Ïe jsme jenom studenti
a ne supermani.A místo toho, abychom se
drÏeli sv˘ch jasnû dan˘ch témat, snaÏili
jsme se v‰em vyhovût a zaãali jsme vym˘‰-
let, k ãemu v‰emu se vyjádfiit a kde v‰ude
pofiádat happeningy.Tehdy jsme to málem
nezvládli,“ fiíká Jifií Boudal. Studenti si nako-
nec museli jasnû stanovit, ãemu se budou
vûnovat a co ze své ãinnosti vypustí, a smí-
fiit se s tím, Ïe nemohou b˘t u v‰eho.
„Hodnû nám v tom pomohly rady na‰ich
star‰ích pfiátel, ktefií mûli zku‰enost napfií-
klad s organizováním T̆ dne neklidu v roce
2005,“ pfiipomíná Silvie Mitlenerová.
V souãasné dobû tak v rámci Inventury
funguje nûkolik v zásadû nezávisle pracují-
cích t˘mÛ, z nichÏ kaÏd˘ má na starost
svou akci (jedna skupina se vûnuje napfií-
klad pfiípravû debat, druhá zase anketû
v MHD). Mimo to se pak pravidelnû schází
uÏ‰í t˘m, kter˘ vym˘‰lí koncepci celé inici-
ativy, zvaÏuje námûty happeningÛ a sdûlení,
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STUDENTI 
NA ROZTRHÁNÍ

ANEB POHLED DO ZÁKULISÍ  INVENTURY DEMOKRACIE

Jakub Bachtík

Debaty, happeningy, prohlá‰ení, v˘zva politikÛm. O tom, co studentská iniciativa Inventura demokracie dûlá, uÏ
padlo hodnû slov. Ménû uÏ víme o tom, jak probíhá samotná pfiíprava v‰ech studentsk˘ch akcí. Rozhodli jsme se
proto nechat vás nahlédnout pfiímo do zákulisí iniciativy.

Organizátofii ID na pravidelné schÛzce v kanceláfii Studentské rady FF UK.
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které mají jednotlivé akce nést. Na starosti
má také vzájemné propojení jednotliv˘ch
akcí a komunikaci navenek – jak s médii, tak
s dal‰ími iniciativami. „Samozfiejmû se i dnes
vyskytnou momenty, kdy nûco hapruje
a musí se to fie‰it provizornû. K student-
sk˘m akcím to ale asi nûjak patfií,“ fiíká Silvie
Mitlenerová. A Luká‰ Tóth ji doplÀuje:
„Rozhodnû se ale efektivita toho,co dûláme,
dost zlep‰ila. Ostatnû mûjte na pamûti, Ïe
musíme studovat, nûkdo je‰tû chodí do
práce a tohle dûláme ve volném ãase.“

Akademické diskuse s politiky
Je ospalé úter˘ dopoledne a tahle trojice
ve Snûmovní ulici vypadá ponûkud nepat-
fiiãnû. Tfii studenti – dva v ko‰ili a jeden
v saku s kravatou – s sebou táhnou vel-
kou bra‰nu a velmi Ïivû se baví. Slova,
která k náhodn˘m kolemjdoucím doleh-
nou, zvlá‰tní dojem jenom potvrzují: „Já
myslím, Ïes na nûj mûl u tûch pfiílepkÛ víc
tlaãit.“ – „No jo, ale nakonec nám to slí-
bil, na kamefie to je, takÏe to dopadlo
dobfie.“ „To sice jo, ale budeme to stejnû
muset ãásteãnû vystfiihnout, protoÏe si uÏ
z toho zaãal moc dûlat stranickou propa-
gandu.“
Trojice studentÛ patfií k iniciativû
Inventura demokracie a právû se vrací ze
schÛzky s poslancem, kterou natáãeli na
kameru. SnaÏili se jej pfiesvûdãit, aby pod-
pofiil zru‰ení legislativních absurdit vyjme-
novan˘ch ve v˘zvû Dejte nám dárek ke
dvacetinám. Teì probírají, jak se schÛzka
vydafiila, co ze záznamu lze pouÏít a na co
si dát pozor pfií‰tû.
„KdyÏ jsme se loni rozhodli, Ïe pÛjdeme
s na‰í v˘zvou pfiímo za politiky, vÛbec
jsme netu‰ili, do ãeho jdeme,“ vzpomíná
Jakub Mráãek, kter˘ má diskuse s politiky

na starosti. První schÛzky pr˘ dopadly
katastrofálnû a spí‰ neÏ postoje politikÛ
se na záznamech ukazovala nepfiesvûdãi-
vost a rozpaãitost studentÛ. „My jsme
z akademického prostfiedí zvyklí na
korektní diskusi, ve které se pomocí argu-
mentÛ snaÏíme dojít k nûjaké shodû,“
vysvûtluje Jifií Boudal, kter˘ se také
zúãastnil mnoha schÛzek. „Politici jsou ale
zvyklí spí‰ se jádru vûci vyh˘bat, aby
nefiekli nûco, co by je mohlo k nûãemu
zavázat nebo co zní moc jednoznaãnû.
A mají proto dokonale zaÏit˘ systém
náznakÛ, polopravd, frází a technik odvá-
dûjících pozornost. S tím jsme zpoãátku
vÛbec nedokázali zacházet,“ fiíká Boudal.
Studenti se ale pouãili a vybudovali
systém dÛkladné pfiípravy. Základem jsou
re‰er‰e k jednotliv˘m bodÛm v˘zvy.Tedy
dÛkladn˘ popis toho, proã je napfiíklad
rozsah imunity zdej‰ích zákonodárcÛ
‰patn ,̆ a konkrétní pfiíklady, jak lze stav
fie‰it. DÛleÏité bylo shromáÏdit i postoje
vybran˘ch poslancÛ k tématu, jejich
v˘roky z médií nebo hlasování o záko-
nech, které se tématu t˘kají. S pfiípravou
podkladÛ studentÛm hodnû pomáhaly
organizace, které se zab˘vají podobn˘mi
tématy – s návrhy, jak fie‰it regulaci lob-
bingu, tak pfiispûl Ekologick˘ právní servis,
s problémem pfiílepkÛ zase Transparency
International. Klíãová ale nakonec byla
i zmûna pfiístupu k samotn˘m debatám.
„My jsme se snaÏili s politiky vést akade-
mickou diskusi, coÏ se ukázalo jako
nesmysl.TakÏe jsme svÛj pfiístup zreduko-
vali na základní otázky: co od politikÛ
chceme,“ fiíká Jakub Mráãek a vzápûtí
vysvûtluje: „Znamená to, Ïe uÏ se
neptáme ,Co si o tom myslíte?‘, ale
,Podporujete to? Co pro to udûláte? A co

jste pro to uÏ udûlal? MÛÏete nám to kon-
krétnû slíbit?‘ A taky trváme na tom, Ïe
ptát se budeme my. Ty debaty mají hned
jinou atmosféru.“
V˘sledky schÛzek se zaãaly zlep‰ovat.
Svou roli v tom mûly i rostoucí zku‰e-
nosti studentÛ, ktefií pfied politiky ztráceli
ostych a nauãili se reagovat na typické
politické v˘mluvy a odboãky. „Postupnû
vznikl seznam vytáãek, které k jednotli-
v˘m tématÛm sl˘cháme. Na pfiípravn˘ch
schÛzkách jsme pak na nû spoleãnû
vym˘‰leli co nejlep‰í odpovûdi.
Hypotetick˘ prÛbûh rozhovoru jsme si
taky pfiímo na místû vyzkou‰eli,“ popisuje
pfiípravy Viktor Portel, kter˘ jednotlivé
schÛzky zaznamenává na kameru.
„V˘sledky samozfiejmû nejsou ani dnes
stoprocentní. S politiky nikdy nevíte, co
pfiijde,“ doplÀuje Mráãek. „Ale pro nás je
dÛleÏité, Ïe jsme se v diskusi stali politi-
kÛm rovnocenn˘mi partnery a nene-
cháme se od nich snadno vyvést z míry.“ 

Nespat a pofiád nûco fie‰it
Podobnû nároãnou pfiípravu jako schÛzky
s politiky si samozfiejmû Ïádají i ostatní
aktivity ID. Pfii organizaci anket jednají
studenti s praÏsk˘m magistrátem a musejí
hlídat vysok˘ rozpoãet celé akce. Pfii
obstarávání debat je zase nutné vyjedná-
vat s velmi vytíÏen˘mi hosty. „V dobû, kdy
vrcholí nûkterá z na‰ich akcí, je to práce
na pln˘ úvazek. Dal‰í vûci, jako tfieba
‰kola, se stíhají jen stûÏí,“ fiíká Silvie
Mitlenerová. „Nejeden z nás se rozhodo-
val, jestli to má cenu nespat, nestíhat ‰kolu
a fie‰it místo toho tfieba propagaci kon-
certu. Ale nakonec to vÏdycky dobfie
dopadlo. A se ‰kolou nikdo z ID nemá
vût‰í problém,“ dodává Jifií Boudal.
DÛvodÛ, proã Iniciativa demokracie
úspû‰nû pfieÏila cel˘ rok, je mnoho. Od
dÛvûry, kterou má iniciativa od univerzity,
po dobré vnitfiní vztahy a to, „Ïe to je
prostû správná vûc, která je potfieba“.
Iniciativa ale hlavnû dobfie funguje jako
skupina pfiátel. „Já jsem do ID pÛvodnû
pfii‰el jen jako v˘pomoc kamarádÛm
v nouzi. Ale poznal jsem tady nesmírnû
fajn lidi a ta atmosféra mi prostû nedovo-
lila toho nechat. Teì jsem rád, Ïe v tom
s ostatními mÛÏu b˘t aÏ do konce,“ 
shrnuje za v‰echny Jakub Mráãek.
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1. Studentsk˘ majáles v roce 1965 si zvolil zahraniãního

krále. ReÏim tyto oslavy povolil po nûkolika letech

a hned mohl litovat. Králem se totiÏ stal kontroverzní

ãlen amerického beatnického hnutí, kterého kvÛli opilství

a v˘trÏnictví âeskoslovensko vzápûtí vyhostilo. Dotyãn˘

autor v letadle na cestû domÛ staãil o v‰em napsat báseÀ,

která zaãíná ver‰em: „Mám stfiíbrné v˘roãí a na hlavû málo

vlasÛ, a jsem Král Máje...“ O jakého umûlce ‰lo?

a) Charles Bukowski

b) Lawrence Ferlinghetti

c) Allen Ginsberg

d) Kenneth Rexroth

2. Od sebeupálení Jana Palacha, studenta FF UK, uplynulo

letos 19. ledna 40 let. Palachova obûÈ patfií k událostem,

které si vefiejnost pravidelnû pfiipomíná kaÏd˘ rok. 

Za komunismu bylo ale vefiejné vzpomínání na událost 

zakázáno a hrob Jana Palacha hlídala Státní bezpeãnost.

Celá vûc leÏela StB tolik v hlavû, Ïe v roce 1974

dokonce Palachovy ostatky „uklidila“ za Prahu do vesnice,

odkud pocházela jeho rodina. Tam zÛstaly aÏ do roku 1990,

kdy se za úãasti Václava Havla vrátily do pÛvodního hrobu

na Ol‰ansk˘ch hfibitovech. Ptáme se na jméno vesnice, kde

leÏely ostatky Jana Palacha 16 let.

a) Úvaly

b) V‰etaty

c) Neratovice

d) Sobotka

3. Komunistick˘ reÏim nezakládal pouze katedry marxismu-

leninismu a nové kategorie vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ.

V roce 1973 vznikl vzdûlávací ústav se sídlem v Praze,

kter˘ fiídilo ministerstvo vnitra. Po revoluci byla jako

jeho náhrada zfiízena Policejní akademie âeské republiky.

Jednu ze ãtyfi fakult tehdej‰í vysoké ‰koly nav‰tûvovalo

i mnoho zahraniãních teroristÛ, napfi. z Itálie, Vietnamu

nebo Palestiny, údajnû i znám˘ Venezuelan Carlos ·akal.

Jak se tato ‰kola naz˘vala?

a) Vysoká ‰kola vefiejné bezpeãnosti

b) Policejní univerzita

c) Vysoká ‰kola bezpeãnostní

d) Vysoká ‰kola Sboru národní bezpeãnosti

4. Francouzsk˘ postmoderní filozof ovlivnil kritickou

a narativní psychologii a povaÏuje se za zakladatele

dekonstrukce, která se pouÏívá napfi. pfii rodinné 

terapii. Narodil se v Ïidovské rodinû v AlÏírsku, 

v 60. letech pfiedná‰el na Sorbonnû. Prosazoval konec

apartheidu v JiÏní Africe a svobodu slova 

v komunistickém âeskoslovensku. Podílel se na vzniku

asociace Jan Hus na pomoc ãesk˘m disidentÛm a v roce

1981 se zúãastnil bytového semináfie, kter˘ pofiádali

i b˘valí profesofii a docenti Univerzity Karlovy.

Následnû ho vyhostili kvÛli údajnému pa‰ování drog,

které mu podstrãili do zavazadel. Jak se tento filozof

jmenoval?

a) Jacques Derrida  

b) Louis Althusser

c) Alain Badiou

d) Michel Foucault

5. Nûkolik mûsícÛ pfied listopadov˘mi studentsk˘mi 

protesty odhalili ãe‰tí a sloven‰tí krajané v Kanadû

Památník obûtem komunismu. V sochafiské soutûÏi, kterou

uspofiádalo exilové sdruÏení K-231, zvítûzil praÏsk˘

rodák Josef Randa s návrhem ZnovuukfiiÏovaného – muÏ je 

ukfiiÏován k srpu a kladivu. Pfiíprava pozemku zabrala

více ãasu, neÏ se zprvu ãekalo, a k slavnostnímu 

odhalení do‰lo aÏ 2. ãervence 1989 nedaleko Toronta

ve mûstû, které nese jméno v˘znamné ãeské osobnosti.

Jaké?

a) Benestown

b) Masaryktown

c) Hustown

d) Komenskytown   

KVÍZ
Milí ãtenáfii,

tentokrát jsme kvíz rozdûlili do dvou oblastí.V první zavzpomínáme na období pfied rokem 1989,
zatímco v druhé se ohlédneme za historií posledních dvaceti let. Doufáme,

Ïe si u na‰eho kvízu nejen odpoãinete, ale dozvíte se i nûco nového.

KVÍZ / QUIZ
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6. Po listopadové revoluci musela Univerzita Karlova
vrátit fiadu budov, které zabavil minul˘ reÏim, napfiíklad
zámek Lobkovice nebo DÛm U Zeleného stromu.
O majetek nepfii‰la jen univerzita, ale i její koleje
a menzy. Ptáme se vás na název libeÀské vilky, která se
nachází poblíÏ kolejí 17. listopadu.

a) Milada
b) Svatava
c) Ludmila
d) Terezie

7. ZvefiejÀovat pravdivé informace, poukazovat na zvÛli
a lÏi komunismu a posilovat víru ve vítûzství – to byly
úkoly vysílání Rádia Svobodné Evropy. Posluchaãi „‰tva-
v˘ch vysílaãek“ se vystavovali nebezpeãí, Ïe budou stí-
háni a souzeni za „podvracení republiky“ nebo za
„nepfiátelství k socialistickému státnímu zfiízení“.
âeské a slovenské vysílání Svobodné Evropy neutichlo
ani po Listopadu 89, pfierod spoleãnosti s sebou nesl
zmûnu jeho poslání. Jednapadesát let vysílání v ãe‰tinû
nakonec ukonãil nedostatek finanãních prostfiedkÛ.
Ptáme se, v jakém roce pfiestalo Rádio Svobodná
Evropa vysílat v ãe‰tinû:

a) 1998
b) 2000
c) 2002
d) 2003

8. Komunistick˘ reÏim potlaãoval 
náboÏenství, jeho vyznávání i v˘uku, a to 
i na akademické úrovni.Teologické fakulty – 

tradiãní souãást Univerzity Karlovy – oddûlil ‰kolsk˘
zákon z roku 1950.Tyto vylouãené fakulty se oznaãovaly
jako bohoslovecké a v akademickém roce 1988/1989
mûly v celém âeskoslovensku dohromady pouze 831
studentÛ, ménû, neÏ má dnes samotná Husitská teolo-
gická fakulta UK.V jakém roce statut inkorporoval tfii 
teologické fakulty zpût do Univerzity Karlovy?

a) 1990
b) 1991
c) 1992
d) 1993   

9. Moderní vysoko‰kolsk˘ Ïivot se zaãal na Univerzitû
Karlovû rodit postupnû po Listopadu 89. Jedním 
z dÛleÏit˘ch krokÛ bylo ustavení samosprávního
orgánu, ten poprvé zasedal 12. ledna 1990, aby 
zorganizoval volbu rektora a schválil prozatímní Status
Univerzity. Dnes Akademick˘ senát sestává ze 70 ãlenÛ
(34 studentÛ a 36 pedagogÛ), které si volí akademická
obec.Akademick˘ senát se ale v dobû svého ustavení
oznaãoval jinak, zmûnu názvu pfiijal tfii mûsíce po svém
vzniku. Jak se jmenoval Akademick˘ senát UK
pÛvodnû?

a) Akademick˘ snûm
b) Akademické shromáÏdûní
c) Akademick˘ spolek
d) Akademická rada

10. Následující zákon podstatnû zmûnil tváfi ãeského
vysokého ‰kolství. Dosud státní univerzity promûnil 
na vefiejné a umoÏnil vznik soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol.
Pfiesnû popsal fungování univerzitní samosprávy,
prÛbûh studia i akreditaãní procesy.Ve snaze pfiiblíÏit
se evropsk˘m standardÛm zavedl jednotn˘ vzdûlávací
systém, tzv. boloÀsk˘.Ten rozli‰uje tfii stupnû 
vysoko‰kolského vzdûlání – bakaláfisk ,̆ magistersk˘
a doktorsk ,̆ souãástí je i systém kreditÛ, kter˘ má 
podpofiit studentskou mobilitu. Ptáme se, jakého roku
tento zákon vstoupil v platnost:

a) 1990
b) 1994
c) 1998
d) 2000

Autor: redakce

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

Díky porevoluãnímu vysoko‰kolskému zákonu jsou dnes studentÛm ãesk˘ch vyso-
k˘ch ‰kol udûlovány stejné tituly jako jejich kolegÛm v zahraniãí. Z jakého roku
zákon je, se ptáme v otázce ã. 10.
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CO SE STALO 
¤EâÍ âÍSEL
TABULKOVÉ SROVNÁNÍ ROKÒ 1989 A 2008
Aktuální ãíslo FORA se vûnuje událostem, které osvobodily Univerzitu Karlovu z komunistického dohledu.
MÛÏete si pfieãíst o tom, jak se vyvíjela situace den po dni okolo 17. listopadu nebo jak˘m zpÛsobem se v 90. letech 
rehabilitovali uãitelé i studenti. MÛÏete srovnat poÏadavky a iniciativy dne‰ního studenstva s tûmi pfied dvaceti lety.
Ke kaÏdému srovnání ale patfií i ãísla a tabulky.Vybrali jsme pro vás údaje z v˘roãních zpráv z roku 1989 a 2009.
¤ada dnes bûÏn˘ch údajÛ pro akademickou sféru zde chybí (napfi. mobilita studentÛ, vûdecká a akademická
mobilita, meziuniverzitní dohody o spolupráci).

MÛÏete si ale sami spoãítat, kolik studentÛ pfiibylo na jakou fakultu nebo jestli je dnes kombinovaná forma studia
populárnûj‰í. Zajímavé je i srovnání poãtu posluchaãÛ teologick˘ch fakult, za minulého reÏimu vylouãen˘ch z UK,
s dne‰ními ãísly.

Jedno ãíslo se ale za dvû desetiletí nezmûnilo – na Univerzitû Karlovû je pofiád více studentek neÏ studentÛ,
pfiesnû 60,4 % stejnû jako v roce 1989.

Poãet studentÛ 1989 2008
Formy studia prezenãní kombinovaná prezenãní kombinovaná
1. lékafiská fakulta 2 582 0 3 870 732
2. lékafiská fakulta 912 0 1 469 233
3. lékafiská fakulta 864 0 1 430 492
Lékafiská fakulta v Plzni 1 105 0 1 933 151
Lékafiská fakulta v Hradci Králové 771 0 1 401 382
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 852 0 1 440 258
Filozofická fakulta 2 164 1 280 6 729 1 884
Právnická fakulta 1 331 1 210 4 247 384
Fakulta Ïurnalistiky 179 240 – –
Pfiírodovûdecká fakulta 1 531 102 4 467 618
Matematicko-fyzikální fakulta 1 501 64 2 873 755
Pedagogická fakulta 1 836 1 424 3 507 1 195
Fakulta tûlesné v˘chovy a sportu 888 255 1 436 554

(Vylouãené teologické fakulty)
¤ímskokatolická cyrilometodûjská bohoslovecká fakulta (nyní KTF) 273 0 – –
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta (nyní ETF) 113 7 – –
Husova ãeskoslovenská bohoslovecká fakulta (nyní HTF) 34 10 – –

Katolická teologická fakulta – – 432 461
Evangelická teologická fakulta – – 396 258
Husitská teologická fakulta – – 901 137
Fakulta sociálních vûd – – 3 154 939
Fakulta humanitních studií – – 1 577 680

Celkem 16 516 4 575 41 262 10 113

Poãet cizincÛ 1989 2008
913 6 697

Zdroje: V˘roãní zpráva o ãinnosti UK 2008, Statistická roãenka âeskoslovenské socialistické republiky 1989
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FOTOREPORTÁÎ –
LISTOPADOVÉ DNY

Listopad 1989 je v myslích obyvatel tehdej‰ího âeskoslovenska zapsán jako doba revoluãních zmûn, vzájemné
solidarity a euforie. Kolo dûjin se pohnulo 9. listopadu, kdy padla berlínská zeì – po celém svûtû vnímaná jako
symbol komunistické kontroly a moci. Její zbofiení pfiedznamenalo osud sovûtského impéria.V âeskoslovensku v‰e
zaãalo 17. listopadu – v den 50. v˘roãí událostí listopadu 1939, kdy státní bezpeãnostní sloÏky brutálnû zastavily
pokojnou demonstraci praÏsk˘ch studentÛ.Tak zapoãal proces vymanûní se ze sovûtského podruãí, pozdûji nazván
„sametová revoluce“. NechÈ vám praÏské události Listopadu 89 pfiipomene následující fotoreportáÏ.
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Václavské námûstí bûhem listopadov˘ch manifestací
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Provizorní noclehárna bûhem okupaãní stávky
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RozmnoÏovna letákÛ

↑← PrÛvod studentÛ na dne‰ním Masarykovû nábfieÏí
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Demonstrace na Václavském námûstí

↑← ShromáÏdûní ve velké posluchárnû Filozofické
fakulty UK
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Psaní plakátÛ v listopadov˘ch dnech
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PraÏská univerzita od samého poãátku
vlastnila kolejní domy a budovy fakult.
Ojedinûlou záleÏitostí bylo vlastnictví dvou
církevních staveb, Betlémské kaple a dnes
jiÏ neexistující kaple BoÏího tûla na
Karlovû námûstí, které zároveÀ slouÏily
jako místo posledního odpoãinku praÏ-
sk˘ch profesorÛ. K nim bychom mûli pfii-
poãítat i areál Klementina, kter˘ se stal
sídlem Národní (a univerzitní) knihovny jiÏ
v minulém století. Od 17. století postupnû
pfiib˘valy dal‰í budovy – nemocnice, labo-
ratofie, ale i botanická zahrada a kotvi‰tû
lodí.V souãasnosti univerzita vlastní nebo
má pronajato celkem 179 budov.
Skuteãnou zvlá‰tností praÏské univerzity
je, Ïe v minulosti nikdy nevytvofiila souvisl˘
areál univerzitních budov, ale pÛsobila 
rozpt˘lenû na Starém a Novém Mûstû
praÏském. PfiestoÏe nelze pfiehlédnout
komplex vysoko‰kolsk˘ch staveb na
Albertovû (budovy 1. lékafiské a Pfiíro-
dovûdecké fakulty UK a âeského vyso-
kého uãení technického), areál v Libni
(budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK)

nebo na Vûtrníku (univerzitní koleje),
typické pro praÏskou univerzitu je, Ïe její
studenti a uãitelé tvofií neodmyslitelnou
souãást obrazu mûsta.

Zestátnûní a zmûny ve vlastnictví po
roce 1989
Zásadní zmûna ve vlastnictví univerzitního
majetku pfii‰la s vysoko‰kolsk˘m zákonem
z roku 1950, kter˘ v‰echny univerzitní
budovy i majetek studentsk˘ch spolkÛ
a nadací zestátnil, a vysoké ‰koly se tak
staly pouze jeho uÏivateli. Základ dne‰ního
právního stavu univerzitních nemovitostí
pochází z doby nedávné; je zaloÏen na usta-
novení zákona o vysok˘ch ‰kolách z roku
1998, kter˘ vysok˘m ‰kolám vrátil jejich
majetek, vãetnû nemovitostí.
Zákon o vysok˘ch ‰kolách (111/98 Sb. z.)
stanovuje, Ïe vefiejné vysoké ‰koly, tedy
i Univerzita Karlova v Praze, „vlastní maje-
tek, potfiebn˘ k plnûní úkolÛ ve vzdûlávací,
vûdecké (...) ãinnosti“, jenÏ je univerzitním
statutem definován jako „vûci, byty a neby-
tové prostory, práva jiné majetkové hod-

noty“.V‰echny univerzitní nemovitosti jsou
podle dikce tohoto zákona majetkem celé
univerzity, i kdyÏ jsou spravovány a uÏívány
jednotliv˘mi souãástmi univerzity.
Pomûrnû znaãn˘ zásah do stavu domov-
ního majetku znamenaly restituce po roce
1989, kdy Univerzita Karlova vrátila
pÛvodním vlastníkÛm majetek zabaven˘
minul˘m reÏimem. Celkem ‰lo o dvanáct
objektÛ, z nichÏ nejznámûj‰í jsou: DÛm
U zeleného stromu v Dlouhé ulici na
Starém Mûstû, budova Evangelické teolo-
gické fakulty v âerné ulici, kolej v ¤eznické
ulici nebo zámek Lobkovice. Ztrátu zazna-
menaly i koleje a menzy, které pfii‰ly
o objekty v Praze (vila Svatava)
a v Hou‰Èce (Stará Boleslav), a fakulty
v Plzni a Hradci Králové. Nov˘m uÏivate-
lÛm byly pfievedeny dvû koleje – Al‰ova
v Praze 7 a Palachova v Hradci Králové.
Novû univerzita získala koleje na JiÏním
Mûstû a hotel Krystal v Praze 6. K nejvût-
‰ím domovním ziskÛm po roce 1989 patfií
areál b˘valé Vysoké ‰koly politické ÚV
KSâ v Praze 6 (tzv.Vokovická Sorbonna),

HISTORIE BUDOV 
PO ROCE 1989
Michal Svato‰

Domovní majetek byl od stfiedovûku souãástí univerzitního hospodáfiství.To se zmûnilo v roce 1950, kdy
zestátnûní neunikl ani majetek vysok˘ch ‰kol, kter˘ se vrátil sv˘m pÛvodním majitelÛm aÏ zákonem z roku 1998.
K univerzitním nemovitostem patfií dnes pestrá síÈ zafiízení, jejichÏ pfieváÏnou vût‰inu univerzita získala jiÏ
v minulosti. Jsou to budovy fakult, kolejí a menz, klinik, laboratofií, knihoven, tûlov˘chovn˘ch zafiízení, v˘cvikov˘ch
stfiedisek a administrativních budov.Vût‰ina se nachází v Praze, ale Univerzita Karlova vlastní nemovitosti i mimo
Prahu – objekty farmaceutické fakulty v Hradci Králové a lékafisk˘ch fakult v Plzni a Hradci Králové. Univerzita
má i tzv. v˘cviková stfiediska ve stfiedních, jiÏních a v˘chodních âechách, která slouÏí odborné, jazykové 
a tûlov˘chovné pfiípravû jejích studentÛ a zamûstnancÛ.
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dnes sídlo Fakulty tûlesné v˘chovy
a sportu UK, která opustila majetek
Sokola v Tyr‰ovû domû na Malé Stranû.

Koupû a novostavby
Nové objekty získala praÏská univerzita
i obvykl˘m zpÛsobem – koupí (objekty
v âerné ulici, areál koleje Vltava
v Hostivafii, budovy v Jinonicích, které
slouÏí tfiem fakultám, a dûkanát Lékafiské
fakulty v Plzni. Mezi univerzitními novo-
stavbami zaujmou nové skleníky v histo-
rické Botanické zahradû Pfiírodovûdecké
fakulty UK Na Slupi. Podobného charak-
teru je i v˘uková budova v Zahradû léãi-
v˘ch rostlin Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové, nov˘ zvífietník v nemoc-
niãním areálu u Karlova námûstí nebo
laboratofie ve Viniãné ulici v Praze 2. Nové
stavby dostala i lodûnice v Troji, sporto-
vi‰tû Matematicko-fyzikální fakulty na
Albertovû a Fakulty tûlesné v˘chovy
a sportu ve Vokovicích a knihovna
Filozofické fakulty UK.

Rekonstrukce Karolina
Historicky nejstar‰í a nejv˘znamnûj‰í uni-
verzitní budovou je Karolinum na staro-
mûstském Ovocném trhu, které má statut
národní kulturní památky. Karolinum zau-
jímá zvlá‰tní postavení v rámci v‰ech
budov Univerzity Karlovy, protoÏe je
„nezciziteln˘m univerzitním majetkem“,
od rekonstrukce architekta J. Fragnera
z let 1948–1968 je oficiálním centrem
Univerzity Karlovy, sídlem administrativy
celé univerzity a místem zasedání univer-
zitní samosprávy. Plní reprezentativní
a ceremoniální funkci pro celou univerzitu.
Velkou aulou Karolina projde valná vût‰ina
pfiíslu‰níkÛ praÏské akademické obce,poãí-
naje imatrikulacemi a absolventsk˘mi pro-
mocemi aÏ po rektorskou inauguraci.
Karolinum je symbolem praÏské univerzity
– p˘chou a chloubou Univerzity Karlovy.
Také Karolinum se doãkalo rekonstrukce
k 650. v˘roãí Univerzity Karlovy v roce
1998, která se zamûfiila na technické
zabezpeãení budovy a vybudování bezbari-
érového pfiístupu do prvního patra
s Velkou a Malou aulou a tzv. reprezentaã-
ními prostory. V suterénních prostorách
Karolina byla instalována stálá expozice
univerzitních dûjin, novû byl zafiízen 

tzv. Císafisk˘ sál v pfiízemí budovy a res-
taurování se doãkaly i karolinské památky.

Dal‰í rekonstrukce
V˘ãet rekonstrukcí a oprav univerzitních
nemovitostí po roce 1989 zahrnuje roz-
sáhl˘ poãet objektÛ. Nejv˘znamnûj‰í sta-
vební akcí po roce 1989 byla rekonstrukce
historick˘ch objektÛ na Malostranském
námûstí, které dnes slouÏí Matematicko-
-fyzikální fakultû UK a také k bakaláfisk˘m
promocím celé univerzity. Upozornûme
také na celkovou rekonstrukci budov
v Hlavovû,Hybernské a Myslíkovû ulici. Pro
tzv. Kongresové centrum byly provedeny
rozsáhlé rekonstrukãní práce univerzitních
budov v Celetné ulici, jejichÏ úãelem bylo
vybavení historick˘ch prostor odpovídající
souãasn˘m (zvl. technick˘m) poÏadavkÛm.
Za zmínku stojí i pfiestavba Katedry
tûlesné v˘chovy v Opletalovû ulici pro
Fakultu sociálních vûd UK a dílãí rekon-
strukce a stavba v˘ukov˘ch místností
v pÛdních prostorách právnické fakulty
a na Smetanovû nábfieÏí. Lékafiská fakulta
v Hradci Králové citlivû rekonstruovala
impozantní historické prostory (Sloupo-
vou síÀ ad.) v objektu tzv. Hradu. Rozsáhlé
úpravy probûhly i v sídle 1. lékafiské fakulty
v Katefiinské ulici a 3. lékafiské fakulty
v Ruské ulici. Opravy fasád, zateplení
objektÛ a opravy stfiech byly dÛvodem roz-
sáhl˘ch rekonstrukcí dal‰ích univerzitních
objektÛ. Univerzita se musela vypofiádat
i s dÛsledky velké povodnû roku 2002, pfii
nichÏ ne‰lo jen o odstranûní povodÀov˘ch
‰kod v Praze (Nosticova ulice) nebo
v Dobronicích (v˘cvikové stfiedisko), ale
i o záchranu historického knihovního
fondu (napfi. Právnické fakulty).

Úskalí kolejního Ïivota 
K „historickému fondu“ dne‰ních univer-
zitních staveb patfií i budovy univerzitních
kolejí, které tvofií v˘raznou dominantu
praÏsk˘ch ãtvrtí. Platí o nich v‰ak to samé,
co o celém univerzitním majetku – koleje
jsou rozesety po celé Praze a jejich obrov-
sk˘m problémem je dopravní spojení
s místy v˘uky. Po roce 1989 pfiibyly
k pÛvodním univerzitním kolejím i pane-
lové stavby na JiÏním Mûstû a rozsáhl˘

areál Vltava v Hostivafii, jejichÏ nev˘hodou,
kromû vzdálenosti od centra a tedy i od
míst v˘uky, je znaãná koncentrace studentÛ
a neodpovídající zázemí pro studium.

Svazující dûdictví
Vût‰ina budov Univerzity Karlovy má znaã-
nou historickou hodnotu.Vedle samotného
Karolina uveìme alespoÀ areál vysoko‰kol-
sk˘ch staveb na Albertovû, impozantní
lékafisk˘ komplex v sousedství Karlova
námûstí, historické budovy na Vûtrovû,
prvorepubliková sídla filozofické a práv-
nické fakulty; to v‰e jsou stavby, které 
neodmyslitelnû patfií k tváfii Prahy.
Navíc jsou to vesmûs ukázky vynikající
architektury budov, které byly projekto-
vány nebo pfiestavûny
pfiímo pro chod uni-
verzity. Univerzita
Karlova je vlast-
níkem více neÏ
padesáti budov
v PraÏské

Budova v Jinonicích slouÏí tfiem fakultám Univerzity
Karlovy – FHS, FSV a FF.

Univerzita získala budovu b˘valého hotelu Krystal. →
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Nové akademické senáty
Poté, co vznikl na praÏské DAMU 18. listo-
padu stávkov˘ v˘bor studentÛ, zaãali stu-
denti stávkovat také na fakultách
Univerzity Karlovy. Vedle stávkov˘ch
v˘borÛ vznikla i obãanská fóra, která se
zamûfiila na konkrétní kroky demokrati-
zace spoleãnosti. Zmûny politick˘ch
pomûrÛ v zemi vedly i k v˘mûnám ve
vedení univerzity a jednotliv˘ch fakult. Na

návrh obãansk˘ch fór, ve kter˘ch byli silnû
zastoupeni studenti, se jiÏ v prosinci na
fakultách, a stejnû tak i na ostatních ães-
koslovensk˘ch vysok˘ch ‰kolách, demo-
kraticky volily orgány samosprávy –
akademické senáty.Ty po rezignaci rektora
prof. JUDr.ZdeÀka âe‰ky a vût‰iny dûkanÛ
volily nové akademické funkcionáfie.Volby
se radikálnû li‰ily od formálních jmenování
vedoucích funkcionáfiÛ univerzity v uply-

nul˘ch ãtyfiiceti letech, pfiedev‰ím tím, Ïe
nov˘ rektor a dûkani byli vybíráni z více
navrÏen˘ch kandidátÛ. Dfiíve nezvyklé byly
také ãasto aÏ bujaré volební kampanû stu-
dentÛ.
Akademick˘ senát Univerzity Karlovy,
sbor delegátÛ fakultních akademick˘ch
senátÛ, se poprvé se‰el 12. ledna 1990. Po
krátké nerozhodnosti plynoucí z toho, Ïe
se ãlenové teprve navzájem poznávali a Ïe
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památkové rezervaci, z nichÏ mnohé jsou
evidovány jako nemovité kulturní památky.
Jejich hodnotu nadto násobí v˘znamné
události, které se v nich odehrály, pÛsobení

vynikajících uãitelsk˘ch osobností a vûdec-
k˘ch spoleãností, které se zaslouÏily o roz-
voj vûd v ãesk˘ch zemích. I kdyÏ si ãasto
stûÏujeme na nepfiejícnost a liknavost,
které provázely v˘stavbu univerzitních
budov, v˘sledkem je udivující soubor, jehoÏ
historickou cenu netvofií jen jména archi-
tektÛ, stavitelÛ nebo zadavatelÛ, ale pfiede-
v‰ím fakt, Ïe se jedná o nemovitosti, které
tvofií pomysln˘ celek, spojen˘ se jménem
Univerzity Karlovy.
To, co je na jedné stranû na‰í chloubou,
pfiedstavuje v‰ak i velk˘ problém, o kter˘
se pfiou t˘my specialistÛ jednotliv˘ch uni-
verzitních oborÛ: architektÛ, urbanistÛ
a sociologÛ. Provoz a údrÏba historick˘ch
budov vyÏadují znaãné materiální pro-
stfiedky, takÏe pfied námi stojí nanejv˘‰
naléhavá otázka, co s tím.
Dûdictví nedávné minulosti, která si nedo-
vedla pfiedstavit provoz „historick˘ch“
institucí v jin˘ch neÏ historick˘ch budo-
vách, se ukázalo pfiinejmen‰ím svazující.
V Ïádném pfiípadû nevolám po prodeji uni-

verzitního historického domovního fondu,
pouze poukazuji na to, Ïe tradiãní univer-
zitní ceremoniál v Karolinu by mûl b˘t stej-
nou samozfiejmostí jako v˘uka
v moderních posluchárnách, ubytování
a stravování v odpovídajících kolejích
a menzách, stejnû jako studium v pohodl-
n˘ch knihovnách a v˘zkum ve vyhovujících
laboratofiích. Univerzita Karlova se tak
musí podle mého soudu vydat cestou
nároãné modernizace a rekonstrukce stá-
vajícího domovního fondu, aby obstála
v nároãné konkurenci nejen domácích, ale
i zahraniãních vysok˘ch ‰kol.

Úpln˘ seznam rekonstrukcí s jejich finanãními
náklady, úpln˘ v˘ãet domovních ziskÛ, rozsah
povodÀov˘ch ‰kod z roku 2002 a plány rozvoje
Univerzity Karlovy do roku 2015, vãetnû obra-
zové dokumentace, najde zájemce na webov˘ch
stránkách Odboru rozvoje Rektorátu UK
(http://www.cuni.cz/UK-3187.html).

Autor ãlánku je vedoucím Ústavu dûjin UK.
Zab˘vá se zejména medievistikou, dûjinami
vzdûlanosti a historií praÏské univerzity.

PhDr. Michal Svato‰,
CSc.

LISTOPAD 1989 

A REHABILITACE
Petr Cajthaml, Zdenûk Pousta

Padesátileté jubileum obûti studenta medicíny Jana Opletala a uzavfiení ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol se stalo inspirací
k velk˘m spoleãensk˘m zmûnám. Pietní akt vzpomínky v areálu budov Fakulty v‰eobecného lékafiství UK
a Pfiírodovûdecké fakulty UK na Albertovû gradoval v manifestaci za demokracii, zmûnu politického systému
a plnou názorovou svobodu my‰lení. Proti demonstrantÛm, ktefií se vydali do stfiedu Prahy, ve veãerních hodinách
brutálním zpÛsobem zasáhly bezpeãnostní sloÏky.To vyvolalo neãekané protesty ve spoleãnosti a události 
17. listopadu 1989 nabraly rychl˘ spád. Mohutné masové demonstrace v Praze na Václavském námûstí a na
Letenské pláni mûly odezvu i v dal‰ích mûstech. Iniciativu studentÛ pfievzalo Obãanské fórum, na Slovensku pak
Vefiejnost proti násilí.Vláda jedné strany – Komunistické strany âeskoslovenska – padla 7. prosince 1989.

Interiér budovy MFF na Malostranském námûstí
v Praze
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bez pfiedchozích zku‰eností zaãali
novû budovat takto dÛleÏit˘ akade-
mick˘ orgán, pfiistoupili k prvnímu
závaÏnému kroku, a to k volbû rek-
tora. Z navrÏen˘ch kandidátÛ –
prof. MUDr. ZdeÀka Lojdy, DrSc.,
a doc. RNDr. Radima Palou‰e, CSc.,
vze‰el ze senátní volby vítûznû
Radim Palou‰. PoraÏenému soupefii
jako prvnímu navrhl místo prorek-
tora ve vedení univerzity. Dal‰ími
prorektory v prvním Palou‰ovû
období se krátce nato stali JUDr.
Karel Mal ,̆ DrSc., PhDr. Jaroslav
Mihule, CSc., RNDr. Josef Pacák,
DrSc., a RNDr. Petr Vopûnka, DrSc.
Toho poté, co se jako ministr ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy stal ãle-
nem Pithartovy vlády, nahradil na
návrh filozofické fakulty PhDr. Josef
PetráÀ, CSc.
âlenové senátu si byli vûdomi his-
torické chvíle i odpovûdnosti, kterou na
sebe v tomto „revoluãním“ období vzali.
AÈ jiÏ to byla pfiíprava nového zákona
o vysok˘ch ‰kolách, pfiíprava Statutu
Univerzity Karlovy, hledání a stanovení
kompetencí mezi akademick˘mi funkcio-
náfii a univerzitní administrativou, nebo
pfiíprava fiádn˘ch voleb akademick˘ch
funkcionáfiÛ a akademického senátu.

Vládní souhlas 
Nov˘ ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy Milan Adam informoval poãátkem
kvûtna rektora UK prof. RNDr. Radima
Palou‰e, Ïe vláda âeské republiky vyslovila
24. dubna 1990 souhlas s ministrov˘m
návrhem na zdokonalování studia, organi-
zace a fiízení vysok˘ch ‰kol.Touto cestou
se legalizovaly zmûny, ke kter˘m do‰lo na
vysok˘ch ‰kolách po Listopadu 1989,
a vysok˘m ‰kolám se umoÏnilo plnit
v nov˘ch spoleãenskopolitick˘ch podmín-
kách úkoly vypl˘vající z poÏadavkÛ nové
demokratické pluralitní spoleãnosti je‰tû
pfied nabytím úãinnosti nového zákona
o vysok˘ch ‰kolách. Byly potvrzeny sou-
ãasné akademické senáty vysok˘ch ‰kol
a jednotliv˘ch fakult.Vládní návrh stanovil,
Ïe se akademick˘ senát skládá z volen˘ch
zástupcÛ uãitelÛ, vûdeck˘ch pracovníkÛ,
studentÛ a ostatních pracovníkÛ vysoké
‰koly, pfiípadnû fakulty.Akademické senáty

volila akademická obec, kterou tvofií uãi-
telé, vûdeãtí pracovníci, studenti a ostatní
pracovníci vysoké ‰koly (fakulty). Návrh
kromû rozsahu kompetencí senátu také
urãil, Ïe funkce pfiedsedy akademického
senátu vysoké ‰koly, pfiípadnû fakulty je
nesluãitelná s funkcí rektora, prorektora,
dûkana ãi prodûkana.

Zaãátky rehabilitace
Jedním z úkolÛ nového vedení byla alespoÀ
ãásteãná náprava protiprávních ãinÛ minu-
lého reÏimu. Zaãal tak, po nedokonãen˘ch
krocích v období PraÏského jara, historicky
jiÏ druh˘ pokus o odãinûní nespravedlností
komunistického reÏimu. Zákon o soudních
rehabilitacích byl sice schválen uÏ v ãervnu
1968, pfiípravu mimosoudních rehabilitací
v‰ak pfieru‰il vpád armád Var‰avského
paktu v srpnu 1968. Jedním z jejich klíão-
v˘ch bodÛ mûlo b˘t i rehabilitování peda-
gogÛ, ktefií museli po únoru 1948 a v 50.
letech opustit katedry vysok˘ch ‰kol.
Zastavené rehabilitace se mûly t˘kat i stu-
dentÛ, ktefií byli z fakult vylouãeni. Proces
zapoãat˘ v období PraÏského jara mohl b˘t
nyní koneãnû dokonãen.
První návraty na fakulty a dal‰í univerzitní
pracovi‰tû byly spontánní, vraceli se pfiede-
v‰ím uãitelé a zamûstnanci, jejichÏ pÛsobení
bylo znemoÏnûno kvÛli jejich postojÛm
v období PraÏského jara. Odãinûní kfiivd

minulého reÏimu bylo jedním z bodÛ pro-
gramu Obãanského fóra, které v polistopa-
dov˘ch t˘dnech vzniklo na Univerzitû
a jednotliv˘ch fakultách. Napfiíklad na filo-
zofické fakultû se iniciativy v tomto smûru
ujala Komise OF pro rozkvût akademické
obce, která byla ustavena na zaãátku pro-
since 1989.V jejím ãele stál pozdûj‰í první
polistopadov˘ dûkan FF UK doc. PhDr.
Franti‰ek âern ,̆ poté doc. PhDr. Eduard
Urbánek. Její hlavní agendou byly od
poãátku právû rehabilitace, komise
samotná se stala základem pozdûj‰í fakultní
rehabilitaãní komise.Vlastní iniciativu vyvi-
nula i skupina uãitelÛ vyhozen˘ch v norma-
lizaãních ãistkách, ti si ustavili vlastní
Obãanské fórum vylouãen˘ch. Z jejich fiad
doplnili rehabilitaãní komisi FF UK rusista
Jifií Franûk a historik Zdenûk Kárník.

↑↑ Karel Bacílek – jeden z mnoha, jimÏ byl na
poãátku 90. let udûlen ãestn˘ rehabilitaãní titul in
memoriam.

↑ Nedoruãená pozvánka Karlu Bacílkovi ke slav-
nostní promoci v Karolinu

← Nedoruãené potvrzení o protiprávním vylouãení
ze studia Karlu Bacílkovi
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Náprava kfiivd zpÛsoben˘ch minul˘m reÏi-
mem se v oblasti vysokého ‰kolství roze-
bûhla dfiíve neÏ v ostatních oblastech
vefiejného Ïivota. Vedle iniciativy „revoluã-
ních“ Obãansk˘ch fór na fakultách sehrály
své i kroky ministra ‰kolství Milana Adama
a nového vedení Univerzity Karlovy v ãele
s Radimem Palou‰em. DÛleÏitou roli mûlo
také sdruÏení vylouãen˘ch vysoko‰kolákÛ.
Snahy o zprvu jen morální satisfakci a odãi-
nûní kfiivd se brzy zaãaly koordinovat na
celostátní úrovni. Ministerstvo ‰kolství
rozeslalo jiÏ 6. ledna 1999 vysok˘m ‰kolám
a dal‰ím organizacím ve své pÛsobnosti
zásady pro rehabilitaci obãanÛ, ktefií byli

v uplynulém období z politick˘ch dÛvodÛ
neoprávnûnû postiÏeni ãi jinak diskrimino-
váni. Rehabilitace byla zprvu chápána niko-
liv jako právní akt, ale jako nutn˘
pfiedpoklad morální obnovy spoleãnosti
a rozchodu s problematickou tradicí poli-
ticky motivovaného kádrování a kfiivd.
V oblasti vysok˘ch ‰kol se rehabilitace od
poãátku t˘kaly jak uãitelÛ (a dal‰ích zamûst-
nancÛ), ktefií nesmûli vykonávat své povo-
lání, tak studentÛ, ktefií nemohli studium
dokonãit ãi nebyli z politick˘ch dÛvodÛ ke
studiu pfiijati.Vedle formálního aktu omluvy
a lítosti se mûlo postiÏen˘m uãitelÛm
a zamûstnancÛm (pokud to bylo moÏné)
nabídnout odpovídající uplatnûní.
Rehabilitovaní studenti dostali moÏnost
studium dokonãit. Citované ministerské
zásady pfiedpokládaly vznik pracovních sku-
pin povûfien˘ch provádûním rehabilitací.
V rámci Univerzity Karlovy tuto roli plnily
rehabilitaãní komise.Vznikla celouniverzitní
koordinaãní Rehabilitaãní komise UK
vedená nov˘m prorektorem prof. JUDr.
Karlem Mal˘m a rehabilitaãní komise jed-
notliv˘ch fakult, které ãasto navazovaly na
ãinnost fakultních Obãansk˘ch fór.Na celo-
republikové úrovni pak vznikla rehabilitaãní
komise M·MT, která koordinovala ãinnost
rehabilitaãních komisí v‰ech vysok˘ch ‰kol.

Návraty pedagogÛ a zamûstnancÛ
Po první vlnû nad‰ení a obecné politické
shody nastala doba dosti rozsáhlé drobné
úfiední práce. Vedle obecnû respektované
nutnosti morální omluvy se zaãaly hledat
zpÛsoby, jak alespoÀ ãásteãnû fakticky

nahradit zpÛsobenou újmu, a dosáhnout
tak rehabilitace faktické. Rehabilitaãní
komise ãasto za vyuÏití archivních materi-
álÛ dokumentovaly jednotlivé pfiípady. Byly
pfiipravovány pracovní smlouvy s uãiteli,
ktefií se vraceli na fakulty.V pfiípadech, kdy
se postiÏení pedagogové na svá pracovi‰tû
jiÏ nemohli nebo nechtûli vrátit, se hledala
individuální fie‰ení. ¤ada b˘val˘ch uãitelÛ
a zamûstnancÛ jiÏ dosáhla dÛchodového
vûku, nûktefií Ïili v zahraniãí, mnozí si za
dobu, kdy nemohli pracovat v oblasti vyso-
kého ‰kolství, nalezli jiná zamûstnání, která
nechtûli opustit. Tûm univerzita nabídla
externí spolupráci. Uãitelé, ktefií se k pfied-
ná‰ení jiÏ vrátit nechtûli nebo jim to zdraví
ãi vûk nedovolily, mohli vyuÏít jiné druhy
satisfakce, jako byla nabídka vydání publi-
kací na fakultách ãi pozvání k ãasovû 
omezenému pfiedná‰ení v tzv. ãestném
semestru. Komise pomáhaly navracejícím
se s vyfiizováním nutn˘ch formalit. ¤adû
z nich se otevfiela cesta, jak po letech vynu-
cen˘ch odkladÛ obhájit kandidátské práce,
dokonãit habilitaãní fiízení, dosáhnout jme-
nování profesorem.Na vysoké ‰koly se vrá-
tilo mnoho pedagogÛ a zamûstnancÛ,
jejichÏ kariéru zastavil na poãátku 70. let
nástup normalizace. Velká ãást z nich se
v 90. letech stala oporami profesorsk˘ch
sborÛ vût‰iny fakult Univerzity Karlovy. Za
v‰echny jmenujme ústavního právníka prof.
JUDr.Václava Pavlíãka, kter˘ musel v roce
1971 opustit kariéru vysoko‰kolského uãi-
tele. V roce 1990 se vrátil na Právnickou
fakultu UK a v roce 1990 se stal prodûka-
nem pro legislativu a reformu studia.

Rehabilitace studentÛ
V pfiípadû postiÏen˘ch studentÛ byla situ-
ace je‰tû sloÏitûj‰í. Nabídek k dokonãení
studia mohla vyuÏít jen men‰í ãást postiÏe-
n˘ch studentÛ. Nezapomínejme, Ïe nejvût‰í
ãást postiÏen˘ch vysoko‰kolákÛ tvofiily
tisíce vylouãen˘ch v ãistkách (tzv. studijních
provûrkách) na zaãátku roku 1949.V roce
1990 jiÏ v‰ichni dosáhli dÛchodového vûku
a na návrat do univerzitních poslucháren
vût‰ina z nich nemohla pom˘‰let. Kfiivdu
zpÛsobenou znemoÏnûním získání
odborné vysoko‰kolské kvalifikace jiÏ ne‰lo
po dlouh˘ch desetiletích napravit.
Univerzita i ministerstvo ‰kolství mûly vÛli
poskytnout vylouãen˘m studentÛm maxi-
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Jeden z prvních polistopadov˘ch ãestn˘ch doktorátÛ
udûlila UK 26. listopadu 1990 kardinálu Franti‰ku
Tomá‰kovi.

Instalace nového rektora Radima Palou‰e
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mální morální uznání vãetnû formálního
pfiiznání akademick˘ch titulÛ, panovaly v‰ak
obavy moÏného uplatnûní pfiiznan˘ch titulÛ
k v˘konu povolání podmínûn˘ch vysoko-
‰kolskou kvalifikací bez faktického ovûfiení
znalostí.
Samotnou technickou podobu rehabilitací
stanovily pokyny ministerstva ‰kolství
a provádûcí pfiedpis prorektora a pfiedsedy
rehabilitaãní komise UK prof. JUDr. Karla
Malého.
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy vydalo 8. ãervna 1990 Pokyn k jed-
notnému uplatÀování zásad rehabilitace
studentÛ vysok˘ch ‰kol v âeské republice,
kter˘ byl pozdûji dvakrát novelizován (24.
srpna 1990 a 25. dubna 1991). Podle
tohoto pokynu byli rehabilitováni v‰ichni
studenti vylouãení ze studia z politick˘ch
dÛvodÛ v letech 1948–1989. Dûkan pfií-
slu‰né fakulty jim zaslal omluvn˘ dopis
a dekret, jenÏ prohla‰oval vylouãení ze stu-
dia od poãátku za neplatné. Ponûkud sloÏi-
tûji se fie‰ilo moÏné udûlení akademického
titulu a kvalifikace rehabilitovan˘m studen-
tÛm. Tûm vylouãen˘m studentÛm, ktefií
vykonali úspû‰nû alespoÀ jednu zkou‰ku
a byli jiÏ v dobû rehabilitací ve starobním
nebo invalidním dÛchodu, mûl b˘t bez dal-
‰ích zkou‰ek vydán akademick˘ titul bez
pfiiznání vysoko‰kolské odborné kvalifikace
(pozdûji byl akademick˘ titul pfiiznáván
v‰em vylouãen˘m studentÛm bez ohledu
na délku studia a vykonané zkou‰ky).
Vylouãení studenti, ktefií úspû‰nû splnili
alespoÀ první státní zkou‰ku nebo byli
v dobû vylouãení v posledním roãníku stu-
dia, mohli po prokázání odborné zpÛsobi-
losti (napfi. publikaãní ãinností, potvrzením
o praxi) dokonãit své studium formou
odborné rozpravy a získat tak plnou vyso-
ko‰kolskou odbornou zpÛsobilost.
Absolventi stfiedních ‰kol, ktefií nebyli
z politick˘ch dÛvodÛ pfiijati ke studiu na
vysok˘ch ‰kolách, mûli b˘t pfiijati k vysoko-
‰kolskému studiu bez pfiijímacího fiízení.

Promoce vylouãen˘ch studentÛ
Konkrétní podobu rehabilitaãního fiízení
upfiesnil prorektor a pfiedseda rehabilitaãní
komise UK prof. JUDr. Karel Mal˘ ve svém
pokynu z 8. fiíjna 1990. Posuzování jednotli-
v˘ch pfiípadÛ svûfiil fakultním rehabilitaãním
komisím, které rozhodovaly zpravidla na

základû údajÛ a dokladÛ pfiedloÏen˘ch
Ïadatelem a dokumentÛ uloÏen˘ch
v Archivu Univerzity Karlovy. Pokyn také
stanovil skuteãnou podobu akademického
titulu udûlovaného rehabilitovan˘m stu-
dentÛm, ktefií neusilovali o získání vysoko-
‰kolské odborné kvalifikace. Pfiiznal se jim
akademick˘ titul doktor (ve zkratce dr.)
s tím, Ïe jde o titul rehabilitaãní, kter˘ neza-
kládá nárok na v˘kon povolání.
Vyvrcholením rehabilitaãního fiízení byly
promoce, které probíhaly v Karolinu za
úãasti vedení univerzity. První slavnostní
promoce se konala 12. listopadu 1990,
bûhem ní akademick˘ titul doktor obdrÏelo
75 vylouãen˘ch studentÛ Právnické fakulty
UK. 3. prosince 1990 následovala promoce
84 nûkdej‰ích posluchaãÛ Filozofické fakulty
UK. Slavnostní promoce probíhaly i v násle-
dujících dvou letech, do léta 1992
Univerzita Karlova udûlila více neÏ 1 100
rehabilitaãních doktorátÛ. ¤adû vylouãe-
n˘ch studentÛ v‰ak mohl b˘t ãestn˘ akade-
mick˘ titul udûlen jen in memoriam. Mezi
nimi byli i tfii posluchaãi právnické fakulty,
ktefií byli z politick˘ch dÛvodÛ na pfielomu
ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch let popraveni:
Karel Bacílek, Boris Kováfiíãek a Veleslav
Wahl.

Dal‰í zpÛsoby odãinûní kfiivd
Udûlení rehabilitaãních akademick˘ch titulÛ
a usnadnûní cesty k získání vysoko‰kolské
kvalifikace byly nejv˘raznûj‰í zpÛsoby,
jak˘mi se univerzita pokusila odãinit kfiivdy
zpÛsobené sv˘m nûkdej‰ím posluchaãÛm.
JiÏ brzy v‰ak bylo zfiejmé, Ïe náprava
a odãinûní kfiivd komunistického reÏimu
nebude jen záleÏitostí univerzity a rezortu
‰kolství, ale celé spoleãnosti. Zákon
o mimosoudních rehabilitacích vydan˘ 
21. února 1991 se t˘kal také pfiípadÛ stu-
dentÛ vylouãen˘ch ze studia. Potvrzoval
neplatnost vylouãení ze studia, kterou kon-
statovaly jiÏ v˘‰e citované smûrnice minis-
terstva ‰kolství. Zákon alespoÀ ãásteãnû
zmírÀoval faktickou újmu zpÛsobenou
vylouãením ze studia a následn˘m znemoÏ-
nûním pracovního uplatnûní v místech
s poÏadovanou vysoko‰kolskou kvalifikací.
Pro úãely dÛchodového zabezpeãení se
zapoãítával kaÏd˘ rok pfiedepsan˘ k absol-
vování studia (vãetnû let nedokonãen˘ch)
jako dva roky zamûstnání (tj. pfii pfiedepsa-

ném ãtyfiletém studiu se zapoãítávalo osm
let zamûstnání).
âinnost rehabilitaãních komisí na Univer-
zitû Karlovû byla ukonãena 31. bfiezna
1992.To v‰ak neznamená,Ïe by tím skonãila
ochota vysokého uãení podílet se na odãi-
nûní kfiivd zpÛsoben˘ch minul˘m reÏimem
jeho pedagogÛm a studentÛm. I v následují-
cích letech se scházely zvlá‰tní komise,
které posuzovaly Ïádosti o rehabilitaci od
ÏadatelÛ, ktefií se dfiíve nepfiihlásili.V roce
2005 univerzita vyhovûla Ïádostem rehabi-
litovan˘ch studentÛ a na poÏádání vymûnila
diplomy s rehabilitaãním titulem doktor za
nové s tituly bûÏnû udûlovan˘mi v rigoróz-
ním fiízení.
Proces nápravy kfiivd pokraãuje i v sou-
ãasné dobû.Vláda ãeské republiky v leto‰-
ním roce vydala nafiízení o od‰kodnûní
studentÛ vysok˘ch ‰kol, kter˘m bylo
v období komunistického reÏimu z politic-
k˘ch dÛvodÛ znemoÏnûno dokonãit stu-
dium na vysoké ‰kole (ã. 122/2009 Sb.), na
jehoÏ základû bude posluchaãÛm, ktefií byli
vylouãeni v období od 25. února 1948 do
31. prosince 1956, vyplacena penûÏní
náhrada ve v˘‰i 100 000 Kã.V neposlední
fiadû zÛstává v platnosti jeden dosud neci-
tovan˘ rozmûr rehabilitace – v‰ichni neprá-
vem vylouãení studenti a uãitelé se stali
opût ãleny akademické obce. Univerzita
Karlova si jich váÏí a kroky, které z politic-
k˘ch dÛvodÛ pfieru‰ily jejich vazby k vyso-
kému uãení, povaÏuje za neplatné od
samého poãátku.

Autor ãlánku pracuje v Archivu UK.

Petr Cajthaml

Autor ãlánku je vûdeck˘m pracovníkem Archivu
Univerzity Karlovy. Je spoluautorem a editorem
fiady knih, napfi. ãtyfidíln˘ch Dûjin Univerzity
Karlovy nebo aktuální publikace Rozchod 1948:
rozhovory s ãesk˘mi poúnorov˘mi exulanty.

PhDr. Zdenûk Pousta 
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Kolaps reÏimu
Z hlediska mezinárodní politiky uvedla
vûci do pohybu dohoda o zásadách huma-
nitární spolupráce a o lidsk˘ch právech
z Helsinské konference (1975). Moskvu,
která protokol podepsala, a její satelitní
spojence to vystavilo trvalému tlaku a kri-
tice. Podobnû jako v jin˘ch zemích sovût-
ského bloku se na helsinské dohody
odvolávaly pfii v˘zvû k dodrÏování lid-
sk˘ch a obãansk˘ch práv Charta 77 i dal‰í
postupnû vznikající nezávislé iniciativy
u nás. KdyÏ se potom v dal‰ích letech stu-
dené války vládû USA podafiilo v rámci
závodÛ ve zbrojení ekonomicky udolat
Sovûty, Gorbaãovovo vedení muselo od
roku 1985 zahájit jednání s americk˘m
prezidentem Reaganem o sníÏení
v˘zbroje v Evropû. Bylo nuceno vzdát se

i tzv. BreÏnûvovy doktríny o omezení
státní suverenity satelitních státÛ sovût-
ského bloku.
Sovûtská perestrojka v fiadû reforem
zvolna mûnila i politick˘ systém, ãemuÏ
napomáhala do té doby nepfiedstavitelná
otevfiená kritiãnost (glasnosÈ), kterou zau-
jímala vefiejnost v satelitních zemích
bloku. Mocenské elity tûchto zemí ztrá-
cely vnûj‰í oporu, na kterou byly zvyklé,
a vládní garnituru u nás v˘voj zvlá‰È zasko-
ãil. Vedoucí pozice drÏeli „normalizátofii“
dosazení z vÛle Moskvy pfied dvûma desí-
tiletími ve vojenské intervenci. Tito
„gerontokrati“ si uvûdomovali, Ïe drÏet se
sovûtského vzoru, jak byli dfiíve bezmeznû
zvyklí, by teì znamenalo jejich definitivní
prohru a odchod z politiky. Shodnout se
s vût‰inou obyvatel vãetnû ãlenÛ KSâ

v tom, Ïe vojenská okupace nebyla Ïádnou
bratrskou pomocí socialistick˘ch státÛ, by
znamenalo pfiiznat pfied národem zradu,
kolaboraci s okupanty, v níÏ pokraãovali
dvacet let.V tom byli proti nim ve v˘hodû
mlad‰í ãlenové ve vedení strany, ti, ktefií se
kdysi neangaÏovali ve prospûch okupantÛ.
Ani ony „staré struktury“ vládnoucí
mocenské skupiny si ov‰em nedûlaly iluze
o názorech a sm˘‰lení vût‰iny obyvatel.
Tak to aspoÀ vypl˘vá z pozdûj‰ích v˘po-
vûdí jednotlivcÛ. Chybûly jim v‰ak uÏ poli-
tické i jiné prostfiedky, kromû mocensk˘ch
i síla vûci mûnit. Pragmaticky se spokojili
s vynucenou loajalitou neteãn˘ch obãanÛ,
hledících si soukromého Ïivota za zv˘‰e-
ného policejního dohledu. Neobnovily se
jiÏ masové politické procesy s nepfiáteli
socialismu, známé z padesát˘ch let. ReÏim

GLOSY 
K ÚLOZE PRAÎSK¯CH STUDENTÒ 
V „SAMETOVÉ REVOLUCI“

Josef PetráÀ

Kdo proÏíval pfied dvaceti lety dny se stávkujícími studenty na fakultû, asi nikdy nezapomene na euforii, která tu
vládla a uvolÀovala odvahu i troufalost svobody, potlaãující pocit strachu z represivní moci. Naprostou bezmoc, jeÏ
vede k apatii a neãinnosti, vystfiídala úãast a zájem ve chvíli, kdy se kolobûh dûjin epochálnû pohnul. Chybûl odstup
k porozumûní tomu, co se dûlo, co se stalo, i tomu, co se nestalo. Studenti proÏívali svou „sametovou revoluci“,
aniÏ byl ãas klást si otázky, analyzovat její podstatu. Pozdûji, kdyÏ se historikové k tématu vraceli a zevrubnû je
studovali, zpochybnili oznaãení událostí Listopadu 1989 jako revoluci. Po dvaceti letech sotva kdo bude zastírat
fakt, Ïe reÏim, kter˘ jsme si zvykli naz˘vat normalizaãní, se sloÏil sám spí‰e z vnûj‰ích pfiíãin, byÈ k tomu velkou
mûrou pfiispûla ztráta vnitfiní opory a narÛstající masová nespokojenost obyvatel.

Tady v‰echno zaãalo: manifestace studentÛ na Albertovû.
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pouÏil zastra‰ování, policejního vysl˘chání
a vûznûní mluvãích rozrÛstajícího se
disentu, jehoÏ ãinnost mûly státní bezpeã-
nostní sloÏky pod stálou kontrolou odpo-
slechy a infiltrovan˘mi tajn˘mi agenty.
Spád dostaly události bûhem roku 1989
jak díky politické situaci zvenãí, tak vzhle-
dem k nezvládání ekonomick˘ch pro-
blémÛ a rostoucí nespokojenosti obyvatel
vãetnû samotn˘ch ãlenÛ KSâ. Staré struk-
tury ve vedení KSâ a vlády netrpûlivû
a s obavami oãekávaly, jaké stanovisko zau-
jme moskevské vedení k událostem
PraÏského jara a následujícímu vstupu
vojsk Var‰avské smlouvy do âeskosloven-
ska v srpnu 1968. Na Gorbaãova jako
strÛjce pfiestavby se v té záleÏitosti obra-
cela pozornost zahraniãních politikÛ
kolem dvacátého v˘roãí události.
Tyto vûci velice zajímaly kontrarozvûdku
ãs. státní bezpeãnosti, která v polovinû
kvûtna 1989 zaznamenala zprávy
z Moskvy o nedávn˘ch rozhovorech
Milo‰e Jake‰e s Gorbaãovem. Podle nich
údajnû smyslem Jake‰ovy cesty do
Moskvy nebylo jednání o hospodáfisk˘ch
otázkách, jak se oficiálnû psalo, ale na
pfiání generálního tajemníka Ústfiedního
v˘boru KSâ se tu hovofiilo rovnûÏ o roce
1968. „Sovûtsk˘ svaz je v této otázce pod
tlakem Západu,“ pí‰e se v denní zprávû
kontrarozvûdky 31. 5.1989, „a s ohledem,
Ïe chce fie‰it základní otázky vztahÛ mezi
socialistick˘mi státy, uvaÏuje o koneãném
stanovisku k roku 1968 v âSSR... Na
základû tûchto zpráv se pr˘ s. Jake‰ vyslo-
vil proti takov˘m krokÛm s tím, Ïe ãs.
vedení strany nemÛÏe v souãasné dobû
ustoupit tlaku vefiejnosti, neboÈ se jedná
o osud strany, která by takov˘m krokem
byla bezprostfiednû ohroÏena. V takové
situaci by hrozilo nebezpeãí obãanské
války, protoÏe potenciální odpor proti
stranû se zaãíná vyjadfiovat ve vefiejn˘ch
akcích. Strana není na pfiehodnocení roku
1968 a z toho hrozící vznik nekontrolo-
vatelné situace dosud pfiipravena, a proto
je svolán urychlenû XVIII. sjezd KSâ, aby
strana mohla k tûmto otázkám vystoupit,
a to souãasnû s jasnou koncepcí a pro-
gramem. S. Gorbaãov se problémem âes-
koslovenska údajnû necítí natolik tísnûn,
aby je‰tû se stanoviskem nûjakou dobu
nepoãkal. Nechce riskovat konflikt v âes-

koslovensku. Vyslovil pr˘ názor, Ïe za
tûchto podmínek je moÏno poãkat
a nechat souãasné ãs. vedení, aÈ pfiipraví
sjezd. Dále v‰ak uÏ ãekat nebude
moÏné...“ 
Pokud tuto informaci budeme povaÏovat
za vûrohodnou, lze pochopit, Ïe rozhovor
Gorbaãova s Jake‰em zpÛsobil zdû‰ení
mezi domácí garniturou vedení strany
a státu, jeÏ nemûla v nastalé situaci vyjas-
nûnu ani koncepci, ani program. Od roku
1987, kdy Gorbaãov pfii náv‰tûvû Prahy
vládnoucí kruhy KSâ podpofiil, nastal
radikální obrat.

KÛl v plotû
Kroky smûrem k pfiestavbû, které vedení
KSâ do té doby udûlalo, byly vskutku
nesmûlé, spí‰e lze hovofiit o pfie‰lapování
na místû, bezradnosti a strachu.
Nereagovalo ani na zmûny politick˘ch
pomûrÛ v sousedních zemích bloku,
v Polsku, Maìarsku, posléze i v Nûmecké
demokratické republice, a to je‰tû poãát-
kem listopadu 1989, kdy pfies Prahu hro-
madnû prchali v˘chodonûmeãtí obãané
do Nûmecké spolkové republiky. Ocitalo
se tak ve stále vût‰í izolaci.Vefiejnost vycí-
tila slabost reÏimu, podnûcována vysílá-
ním zahraniãního rozhlasu a pÛsobením
nov˘ch obãansk˘ch iniciativ. Svûdectvím
jsou i masové podpisové akce, spontánní
hnutí ekologÛ ãi katolíkÛ (v souvislosti se

svatofieãením AneÏky âeské nebo petice
moravsk˘ch katolíkÛ s více neÏ 600 000
signatáfiÛ).
Vedení KSâ bylo bezradné a stávalo se
terãem posmûchu. K dobru se dával
v˘rok Milo‰e Jake‰e, Ïe se cítí „jako kÛl
v plotû“. Za zavfien˘mi dvefimi jednání
pfiedsednictva Ústfiedního v˘boru KSâ
i v kuloárech se vedly diskuse, prezident
Gustav Husák údajnû pfii jedné z nich
vmetl dogmatikovi Indrovi do tváfie, Ïe
„uÏ dávno je pryã doba, kdy jste mohli dát
lidem kus masa, fiíct tu má‰, Ïer a buì zti-
cha“. Chybûl v‰ak nosn˘ plán politického
fie‰ení, ãi spí‰e rozhodnutí k personálním
zmûnám ve vedení. O to víc rostla vzá-
jemná nedÛvûra, podezfiívání z rÛzn˘ch
spiknutí v zájmu kariéry nebo sebezá-
chovy.
Namísto politického fie‰ení reÏim uÏíval
bûÏnû mocensk˘ch prostfiedkÛ jednotek
bezpeãnosti k potlaãení vefiejn˘ch maso-
v˘ch projevÛ nespokojenosti ve dnech
v˘roãí (21. srpna, 28. fiíjna, smrt Jana
Palacha a dal‰í). Dal‰í se mûl uskuteãnit
koncem roku 1989 pfied blíÏícím 
se sjezdem KSâ, kde mûlo dojít k závaÏ-
n˘m zmûnám. Protest 10. prosince
(Mezinárodní den lidsk˘ch práv) se uÏ
nekonal. Události vzaly neãekanû rychl˘
spád.

Aktivizace studentÛ
Po normalizaãním útlumu v 70. letech se
kolem poloviny 80. let vzpamatovala kul-
turní aktivita studentÛ, jiÏ reÏim sledoval
se znepokojením ãasto jen proto, Ïe ãer-
pala vzory ze Západu. âasto pouhá obliba
moderních hudebních smûrÛ (rocku,
folku, punku a nové vlny), zpÛsob oblékání
a úães mládeÏe byly vnímány jako projev
vzpoury a znamenaly kádrov˘ prohfie‰ek.
Formálním znakem konformity s reÏimem
bylo ãlenství v Socialistickém svazu mlá-
deÏe (SSM), jeÏ se evidovalo uÏ v pfiihlá‰ce
ke studiu na fakultû. Podle toho pak vypa-
dala ãinnost, ãi spí‰e neãinnost svazáck˘ch
organizací. Na sklonku 80. let lze pozoro-
vat zmûnu v tom, Ïe se ãinnost SSM akti-
vizuje, studenti se chápou moÏností jejím
prostfiednictvím stávající reÏim nikoli
podporovat, ale doÏadovat se sv˘ch práv
a vystupovat proti nûmu.

V polovinû prosince 1987 zaãal Fakultní v˘bor SSM
Fakulty Ïurnalistiky vydávat ãasopis Proto.
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Fakultní v˘bory SSM zaãaly vydávat ãaso-
pisy, ve kter˘ch se sami studenti mohli
vyjádfiit ke spoleãensk˘m pomûrÛm.
V Praze vy‰lo na podzim 1987 první ãíslo
ãasopisu Kavárna A.F.F.A. studentÛ
DAMU a souãasnû vydávali studenti
Lékafiské fakulty UK ãasopis s názvem EM
87.Krátce nato, v polovinû prosince 1987,
zaãal Fakultní v˘bor SSM Fakulty Ïurnalis-
tiky vydávat Proto (pozdûji s pfiílohou
Coproto). Na filozofické fakultû pfiipravili
studenti nástûnné noviny na tabuli pfii
vchodu do budovy s názvem Situace, od
poãátku roku 1989 vydávali stejnojmenn˘
ãasopis, k nûmuÏ pfiibyla kulturní revue
Ústrety. Poãátkem bfiezna 1989 zaãala
organizace svazákÛ matematicko-fyzikální
fakulty vydávat Trójan, pozdûji vznikly
dal‰í ãasopisy.
Kolem fakultních ãasopisÛ se sdruÏovaly
skupiny studentÛ, spojovaly literární
tvorbu s informacemi o aktuálním dûní
a spoleãenskou kritikou, na nûkter˘ch
fakultách vznikly i kluby (napfi. filmové).
Záhy o nû projevila zájem státní bezpeã-
nost a setkávaly se s rÛzn˘mi potíÏemi ze
strany vedení fakult a v˘borÛ KSâ.
Dal‰ím v˘znamn˘m krokem k organizaci
studentského hnutí v Praze bylo ustavení
Studentského tiskového stfiediska (STIS)
v klubu U bílého koníãka na Staro-
mûstském námûstí, kde se scházeli redak-
tofii ãasopisÛ se ãtenáfii, byla tu zároveÀ
ãítárna a diskutovalo se s pozvan˘mi
hosty, koncertovalo a tvofiily se plány
nezávislé studentské organizace. ZároveÀ
do‰lo k navázání kontaktu s mimopraÏ-
sk˘mi studenty (zejména kolem brnûn-
ského ãasopisu Fórum). Podstatné bylo, Ïe
zfiizovatelem STIS byl Mûstsk˘ v˘bor SSM,
kter˘ pfiikr˘val legalitu, i kdyÏ se zdej‰í dis-
kusní kluby, stejnû jako obsah ãasopisÛ,
pou‰tûly do stále odváÏnûj‰ích témat.

Studenti a disent
Pfiímé napojení na disidenty zprvu organi-
zátofii studentského hnutí vesmûs nemûli,
pokud nebyli jejich rodinn˘mi pfiíslu‰níky
nebo nenav‰tûvovali jednotlivû jejich
bytové semináfie. Nûktefií se úãastnili
vefiejn˘ch demonstraãních shromáÏdûní,
tfieba 21. srpna 1988.
Problematice studentÛ se vûnovala a jejich
sympatie získala zejména disidentská orga-

nizace Nezávislé mírové sdruÏení. V pro-
sinci 1988 studenti kriticky vystoupili na
svazácké konferenci Filozofické fakulty
UK. Na navazujícím „studentském fóru“
poÏadovali vedle podstatn˘ch úprav studij-
ního systému zpfiístupnûní cenzurou zadr-
Ïen˘ch kniÏních publikací (dûl zakázan˘ch
autorÛ) a povolení nezávislé studentské
organizace namísto SSM. Neobyãejn˘ch
rozmûrÛ nabyla studentská aktivita
v lednu 1989 kolem v˘roãí smrti Jana
Palacha, kdy se studenti v˘raznû pfiipojili
k politickému opoziãnímu proudu. Tehdy
bylo víc zatãen˘ch, coÏ mûlo zvlá‰tní
dozvuk na Pedagogické fakultû UK, kde asi
ãtvrtina posluchaãÛ podepsala petici proti
vylouãení nûkolika studentÛ za úãast na
spontánních lednov˘ch manifestacích
v Palachovû t˘dnu. Na matematicko-fyzi-
kální fakultû studenti podepisovali rezoluci
proti lednovému zásahu sloÏek státní bez-
peãnosti, pozdûji i petici za propu‰tûní
Václava Havla z vûzení. Neklid registrovala
kontrarozvûdka i na jin˘ch fakultách. Na
studentsk˘ch fórech, svolávan˘ch nezávis-
l˘mi iniciativami, nûkdy s vûdomím a pod-
porou mûstského v˘boru SSM, zaznívaly
hlasy pro zru‰ení povinné vojenské pfií-
pravy studentÛ. Vznikaly i rezoluce proti
paragrafu pfiipravovaného vysoko‰kol-
ského zákona, kter˘ stanovil, Ïe jedin˘m
zástupcem studentÛ je SSM. Oz˘valy se
i v˘hrady ke zpÛsobu dogmatické v˘uky
marxismu-leninismu. Studenti na Divadelní
fakultû AMU a Vysoké ‰kole umûlecko-
-prÛmyslové posléze sami rozpustili
fakultní organizaci SSM a volali po vytvo-
fiení samostatného studentského svazu.

17. listopad
Ve druhé polovinû záfií 1989 se skupinka
nezávisl˘ch studentÛ, jeÏ se pak sama
nazvala STUHA, pokusila koordinovat
hnutí praÏsk˘ch vysoko‰kolákÛ. Ve svém
programovém prohlá‰ení uvádí, Ïe pova-
Ïuje za pfiedãasné zakládat nezávisl˘ svaz
studentÛ po polském vzoru; chce pro nûj
pfiipravit pÛdu odstranûním dvou pfieká-
Ïek: teoretické nevyjasnûnosti a konkrét-
ního strachu. STUHA „se chce stát
poutem solidarity a jednoty, pfieklenout
izolaci mezi studenty“. Tak se také pfiipra-
vovala jiÏ od 9. fiíjna na první vefiejné
vystoupení: dÛstojnou vzpomínkovou akci

u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí 17. listopadu 1939
na Albertovû. Koncem fiíjna mluvãí
STUHY pfiistoupili na dohodu s mûstskou
vysoko‰kolskou radou SSM o spoleãném
pofiádání manifestace 17. listopadu. Po
jistém váhání a poãáteãním odporu schvá-
lil nakonec program mûstsk˘ v˘bor KSâ,
ãímÏ akci oficiálnû legalizoval. Vymínil si
pouze, Ïe shromáÏdûní bude prÛvodem
pokraãovat z Albertova na Vy‰ehrad ke
hrobu K. H. Máchy, kde skonãí, a nebude
smûfiovat do centra mûsta na Václavské
námûstí a do Opletalovy ulice, jak nûktefií
i z organizátorÛ pÛvodnû zam˘‰leli.
V pfiedveãer manifestace bylo také
dohodnuto s pfiedstaviteli disentu, Ïe do
její organizace nebudou zasahovat
a podají v tom smyslu informace zahra-
niãním rozhlasov˘m stanicím. Jak známo,
pokojná manifestace nedodrÏela dohod-
nut˘ program, poãetn˘ zástup zamífiil
z Vy‰ehradu na nábfieÏí a Národní tfiídu,
kde vzdor pÛvodnímu pokynu odpovûd-
n˘ch ãinitelÛ – nezasahovat – bezpeã-
nostní sloÏky brutálnû zmasakrovaly dav.

Údajná smrt studenta ·mída
KdyÏ pomineme fiadu náhod, které jsou
nasnadû v napjaté atmosféfie plné nervo-
zity, kdy stále hrozilo násilí, zÛstanou nejas-
nosti, vyvolávající uÏ tehdy rÛzné
domnûnky. Sotva kdo zodpoví, co vedlo
mladou úfiednici Drahomíru DraÏskou
k ‰ífiení dezinformace o údajném zabití stu-

âasopis Trójan vydávali studenti MFF UK.
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denta matematicko-fyzikální fakulty Marti-
na ·mída na Národní tfiídû. Na jedné
stranû to slouÏilo k obvinûní a zatãení disi-
denta Petra Uhla pro ‰ífiení popla‰né
zprávy, kterou poskytl zahraniãnímu roz-
hlasu. Na druhé stranû pak fáma o smrti
studenta pfii manifestaci, která pfiipomínala
krutost nacistÛ z roku 1939, mûla rozho-
dující úãinek burcující pohor‰ení a odpor,
dokonce vût‰í neÏ sama manifestace stu-
dentÛ.Vedle toho je úloha Luìka Zifãáka,
poruãíka StB, alias studenta RÛÏiãky, kter˘
byl nasazen jako provokatér a v ãele
demonstrace omylem dostal v˘prask od
sv˘ch kolegÛ na Národní tfiídû, kde zkola-
boval a byl povaÏován za mrtvého úãast-
níka, zcela podruÏná.

V˘sledky
Manifestace studentÛ, jíÏ pfiedem nepfii-
kládali vládnoucí pfiedstavitelé ani disent
valn˘ v˘znam, je sv˘mi dÛsledky pfiekva-
pila. Manifestace a následující události
neãekanû pfiekonaly kritick˘ bod spoleã-
nosti, kdy se pfiedstavitelÛm reÏimu jiÏ
nedostávalo schopnosti vládnout, a opo-
zice, pfiedev‰ím disent, nebyla pfiipravena
pfievzít moc.V sobotu 18. listopadu vyhlá-
sili praÏ‰tí vysoko‰koláci t˘denní stávku
a vytkli poÏadavky úpln˘ch pravdiv˘ch
informací o agresívní akci bezpeãnostních
sloÏek. Chtûli rovnûÏ zahájit úãinn˘ dialog
a vyzvali obãany, kter˘m „není lhostejn˘
stav v na‰em státû“, aby svou vÛli vyjá-
dfiili dvouhodinovou generální stávkou 
27. listopadu.
Ke studentÛm se nejprve pfiipojili herci
praÏsk˘ch divadel, veãer v nedûli 19. listo-
padu pak ustavili zástupci nezávisl˘ch
hnutí Obãanské fórum jako „mluvãí té
ãásti ãeskoslovenské spoleãnosti, která je
stále kritiãtûj‰í k politice souãasného ães-
koslovenského vedení a která byla
v tûchto dnech hluboce otfiesena brutál-
ním masakrem pokojnû manifestujících
studentÛ“. Nastal ãas velk˘ch shromáÏ-
dûní obãanÛ, jeÏ byla v˘razem konfron-
tace s reÏimem.
V plánu „star˘ch struktur“, které se pfied
17. listopadem bránily dialogu, byla sondáÏ
programu Klubu Obroda, kter˘ od druhé
poloviny roku 1988 sdruÏoval nûkteré
z b˘val˘ch ãlenÛ KSâ, vylouãen˘ch v pro-
vûrkách po roce 1969. Byla to jediná ãást

opozice, s níÏ vedl z povûfiení pfiedsednic-
tva Ústfiedního v˘boru KSâ dÛvûrná jed-
nání vedoucí spoleãensk˘ch organizací Jan
Bouchal. Ze zpráv kontrarozvûdky, která
to bedlivû sledovala, i z pozdûj‰ích tvrzení
M. Jake‰e vypl˘vá, Ïe ãást vedení KSâ zva-
Ïovala, vzhledem k nezbytnosti rekon-
strukce vlády, moÏnost pfiibrat nûkoho
z Obrody, pfiípadnû posílit „bezpartijní
a jinopartijní“ ãást, „aby byla víc národnû-
-frontovská“. Nevedlo to v‰ak k Ïádnému
konkrétnímu v˘sledku. V dané situaci se
podobn˘ zpÛsob „reformy“ stal bezpfied-
mûtn˘m, podobnû jako zvaÏování uÏití
mocensk˘ch nástrojÛ bezpeãnosti,
Lidov˘ch milicí nebo armády.
Horlivá ãinnost centrálního stávkového
v˘boru studentÛ smûfiovala k získání pod-
pory co nejvût‰í masy vefiejnosti, proto
byly organizovány v˘jezdy studentsk˘ch
deputací jak do praÏsk˘ch prÛmyslov˘ch
závodÛ, tak mimo Prahu, aby se tam
dostalo odpovídajících informací, vzhle-
dem k tomu, Ïe v prvních dnech cenzuro-

van˘ denní tisk skuteãnosti zamlãoval
a pfiiná‰el zkreslené zprávy.V˘bor rovnûÏ
prodluÏoval stávku vysoko‰kolákÛ po
dobu jednání zástupcÛ Obãanského fóra,
kterému ponechal mandát k politick˘m
rozhovorÛm s pfiedstaviteli reÏimu do
doby rekonstrukce vlády a zvolení prezi-
denta republiky, jímÏ se stal Václav Havel.
Ztráta vedoucí úlohy KSâ ve státû se
v praxi projevila je‰tû pfied ústavním roz-
hodnutím v tom, Ïe mluvãí Obãanského
fóra nejednali s orgány KSâ, a to ani na
niÏ‰ích stupních.

âlánek obsahuje teze autorovy studie 
FF UK v „sametové revoluci“.

Autor ãlánku je vûdeck˘m pracovníkem Ústavu
dûjin UK a Archivu UK.

prof. PhDr. Josef 
PetráÀ 

âasopis studentÛ Lékafiské fakulty UK EM 87

UKF32009_vnit_tema3  2.11.2009 22:20  Stránka 63



SAP UK / ALUMNI

64

Z historie
Spolek absolventÛ a pfiátel Univerzity
Karlovy – Carolinum je typickou spolko-
vou organizací, jejíÏ hlavní náplní ãinnosti
je podpora a propagace Univerzity
Karlovy. Zaãátky ãinnosti spolku spadají
do roku 1990, tedy ihned po roce 1989,
kdy u nás dochází po ãtyfiiceti letech
k obnovování spolkov˘ch ãinností vÛbec.
Formální registrace a schválení stanov
spolku probûhly v roce 1996. Spolek tedy
sice pÛsobí pfii Univerzitû Karlovû, snaÏí
se jí pomáhat v naplÀování jejího poslání
v fiadû oblastí její ãinnosti, není v‰ak její
pfiímou souãástí. âinnost spolku se zamû-
fiuje zejména na kulturní a spoleãenské
akce. K základním aktivitám spolku
Carolinum patfií nûkolik pravideln˘ch kaÏ-
doroãních setkání, které jsou stále
v˘znamnûj‰í nejen pro samotn˘ spolek,
ale i pro univerzitu.

Valná hromada
K v˘znamn˘m událostem spolku patfií
v˘roãní valná hromada, která se schází
kaÏdoroãnû v dobû velmi blízké dni zalo-
Ïení univerzity (kolem 7. dubna). Volbou
data v˘roãní valné hromady vzdává
Spolek absolventÛ a pfiátel UK univerzitû
hold a vyjadfiuje tak svÛj vztah k ní.
Hlavním bodem programu zasedání je
vÏdy vystoupení rektora UK, kter˘ je ex
officio pfiedsedou spolku.Ve svém vystou-
pení informuje o hlavních snahách a plá-
nech univerzity. Vzhledem k tomu, Ïe
spolek je velmi intimnû spojen s ãinností
univerzity, b˘vají vystoupení rektora velmi
otevfiená, a pfiítomní ãlenové tak získávají
autentické informace jak o dûní na
samotné univerzitû, tak i mimo ni.
Slavnostní ráz celé akce zdÛrazÀuje
veãerní koncert ve Velké aule Karolina.
Vût‰inu svého leto‰ního projevu vûnoval
rektor otázkám vztahu reprezentace

SPOLEK ABSOLVENTÒ A P¤ÁTEL 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
– CAROLINUM
Ivan Wilhelm
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Leto‰ní zahradní slavnost k ukonãení akademického
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UKF32009_vnit_rubriky  2.11.2009 22:58  Stránka 64



SAP UK / ALUMNI

65

zemû k vysok˘m ‰kolám, zejména
k Univerzitû Karlovû. Aktuální otázky se
net˘kaly pouze typick˘ch problémÛ
s financováním vysok˘ch ‰kol. Tentokrát
vûnoval rektor velk˘ prostor také pfií-
pravû v˘chozích materiálÛ k novému
zákonu o terciárním vzdûlávání, zahájené
reformû v˘zkumu v âR a rovnûÏ otázkám
koncepce univerzitních nemocnic jakoÏto
univerzitních pracovi‰È. V‰echny tyto
okruhy vzbudily zájem ãlenÛ spolku
a vyvolaly diskusi.
Valná hromada také zvolila nov˘ v˘bor
spolku. V˘konn˘m místopfiedsedou jsem
byl zvolen já, dal‰ími ãleny v˘boru byli
zvoleni prof. R. Königová (pro vûdeckou
ãinnost) prof. M. Dohalská (pro meziná-
rodní vztahy), Mgr. V. Rattayová (pro kul-
turní ãinnost), dr. V. Beránková (pro
sportovní ãinnost), doc. O.Vidláková (pro
vûdeckou ãinnost), Ing. J. Svoboda (pro
spoleãenskou ãinnost a propagaci).
Dozorãí radu spolku tvofií dr.T. Jirsák, Ing.
I. Novesk˘ a dr. J. Patejdl, tajemnicí se stala
paní D. Hynková.

Zahradní slavnost a dal‰í akce
Dal‰í tradiãní akcí, kterou spolek
Carolinum pofiádá spoleãnû s Univerzitou
Karlovou, je pfiedprázdninová zahradní
slavnost k ukonãení akademického roku.
V leto‰ním roce se toto setkání akade-
mick˘ch obãanÛ a ãlenÛ spolku uskuteã-
nilo jiÏ tradiãnû ve Vald‰tejnské zahradû
na Malé Stranû pod patronací V˘boru pro
vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva

a petice Senátu PâR. Setkání je milou pfií-
leÏitostí k neformálním rozhovorÛm
nejen ãlenÛ akademické obce celé univer-
zity, ale i ãlenÛ spolku. Hojná úãast na
tomto setkání indikuje ‰Èastnou volbu
tohoto setkání pod ‰ir˘m nebem a je
závazkem k pokraãování v této tradici.
BohuÏel jsme nemohli v tomto roce
vyhlásit soutûÏ o nejlep‰í diplomovou
práci, která b˘vala spojena s finanãní pré-
mií. Jedin˘m dÛvodem je finanãní situace
spolku a absence sponzorÛ ochotn˘ch
tuto cenu finanãnû zabezpeãit.
Celkovû je ãinnost spolku pfiipravována
tak, aby v kaÏdém kalendáfiním mûsíci
probûhla alespoÀ jedna akce.V posledním
roce jsme se vûnovali náv‰tûvám kultur-
ních památek; uskuteãnili jsme napfi. dvou-
denní zájezd do Vídnû a na jiÏní Moravu
(s okouzlujícím odborn˘m v˘kladem prof.
J. Royta) nebo poznávací zájezd na zámek
Sychrov a Lamberk. JiÏ podvakrát uspofiá-
dal spolek pfiedná‰ku na téma Jak hospo-
dafiit s financemi v dobû krize?. Tato
odborná pfiedná‰ka o principech fungo-
vání finanãních trhÛ vysvûtlen˘ch na pfií-
kladech konkrétních dopadÛ na
jednotlivce mûla v˘born˘ ohlas. K této
pfiíleÏitosti vy‰la také publikace. V prÛ-
bûhu roku pofiádá spolek nûkolik kon-

certÛ váÏné hudby buìto jako samostat-
nou akci, anebo ve spolupráci s jin˘m sub-
jektem (napfi. s Ligou proti rakovinû).

Fungování spolku
V souãasnosti má Spolek absolventÛ
a pfiátel UK – Carolinum celkem asi 1 000
ãlenÛ, vût‰inou z fiad absolventÛ UK.
Nemalé problémy pfiedstavuje relativnû
mal˘ poãet mlad˘ch ãlenÛ a také nevalná
disciplína placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ.
V˘bor spolku v‰ak vûfií, Ïe se v obou otáz-
kách podafií situaci zlep‰it. ·ir‰í ãlenská
základna, zejména mlad˘ch ãlenÛ z fiad
studentÛ nebo nov˘ch absolventÛ, by
dovolila spolku roz‰ífiit ãinnost i na takové
oblasti, kter˘m se doposud nevûnujeme.

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

Autor ãlánku je v˘konn˘m místopfiedsedou
Spolku absolventÛ a pfiátel Univerzity Karlovy
– Carolinum. Po listopadu se stal prvním pfied-
sedou Akademického senátu UK, v letech
2000–2006 byl rektorem UK.

prof. Ing. Ivan 
Wilhelm, CSc.
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„Ambiciózním mÛÏeme tento projekt
nazvat jiÏ proto, Ïe chce b˘t klubem sku-
teãnû celouniverzitním,“ uvádí jeden
z provozovatelÛ Václav Jano‰ãík. „V sou-
ãasné dobû má totiÏ mnoho studentÛ
vztah spí‰e ke své fakultû, univerzitu 
vnímají jako místo, kam zajdou na imatri-
kulaci nebo promoci. S ohledem na veli-
kost UK je to pochopitelné. Právû proto
se snaÏíme vytvofiit prostor, kam si rád
zajde kaÏd˘ student. Kromû dobré kávy
se setká s kolegy z jin˘ch fakult, ktefií
tfieba díky svému oboru vnímají svût
úplnû jinak neÏ on. Této ideji odpovídá

i koncepce klubu, K4 se nesmí zapouzdfiit
do nûjaké zabûhnuté ustrnulé podoby,
musí b˘t stále otevfiena nápadÛm stu-
dentÛ, je to totiÏ jejich prostor.“
Projekt je atraktivní nejen díky prostoru
historick˘ch sklepÛ pfiímo v budovû
Filozofické fakulty UK v Celetné 20, ale
také deklarovanou otevfieností. Program
nabídne koncerty a pfiedstavení, filmové
kluby, více ãi ménû formální diskuse, pro-
jekce, v˘stavy, komponované projekty ãi
konference. Studenti nemusejí pfiicházet
do klubu pouze jako diváci, ale sami se
mohou zapojovat a také se jiÏ zapojují do

jeho dramaturgie, navrhují a realizují
vlastní projekty.
Bûhem podzimu tímto zpÛsobem pro-
bûhne nûkolik debutov˘ch koncertÛ ãi
mezinárodní v˘stava Evropa na stole, jejíÏ
vernisáÏ se uskuteãní 10. listopadu.
Filmov˘ klub FHS bude v prostorách
klubu promítat vítûzn˘ film festivalu Jeden
svût Barma VJ. Studenty samozfiejmû ãeká
i mnoho diskusí, zajít si mohou také na
pravidelnou Ïivou talk-show se zajíma-
v˘mi osobnostmi. Nárazovû se budou
konat i takové akce, jako je napfi. odpo-
ledne s indick˘m tancem ãi ãtení poezie
za hudebního doprovodu Dua FN
a jin˘ch. Témata i charakter akcí zcela
závisí na studentech ãi jejich spolcích.
Nejaktuálnûji klub spolu se Studentskou
unií pfiipravil Jarmark studentÛ, kter˘ pro-
bûhl 14. fiíjna na nádvofií Karolina a zãásti
také ve sklepních prostorách klubu.
Kromû toho klub funguje jako kavárna
a ãajovna. „Chceme vyuÏít ãlenitého pro-
storu a v jednotliv˘ch místnostech vytvo-
fiit rÛznou atmosféru. Je tu hlavní sál, na
jehoÏ pódiu se mÛÏete k ãaji posadit nebo
lehnout. Vstupní hala je klidnûj‰í místo,
ideální hlavnû pro ãtení. Mal˘ sál se mÛÏe
vyuÏít k diskusím nebo projekcím, k tomu
je opût vybaven praktick˘mi nábytkem,
kter˘ se dá podle potfieby pfiizpÛsobit,“
upfiesÀuje Václav Jano‰ãík.
Ke studentskému klubu patfií také stu-
dentské ceny. DrÏitelé karet ISIC nebo
ITIC proto mohou ochutnat kvalitní kávu
ãi sypané ãaje uÏ za 14 korun. „Chceme
vyjít vstfiíc studentÛm ve v‰ech ohledech.
Mûli by cítit, Ïe je to jejich projekt,“ sho-
dují se provozovatelé klubu. „Proto k nám
zveme v‰echny, aÈ pfiijdou na kávu, za dis-
kusí nebo tfieba s návrhem koncertu.“

STUDENTSK¯ 
SKLEP 
Jifií Flam

První klub urãen˘ v‰em studentÛm Univerzity Karlovy byl otevfien 25. záfií.
Projekt zvolil název K4 podle ãtyfi základních principÛ, kter˘mi chce 
studenty nalákat do sklepÛ v Celetné 20 – kultura, kontakt, káva a knihy.

Autor ãlánku je jedním z provozovatelÛ klubu
K4. Studuje teologii na Husitské teologické
fakultû UK, práva na Právnické fakultû UK
a filozofii na Filozofické fakultû UK. Je ãlenem
Akademického senátu UK a místopfiedseda AS
HTF UK.

Jifií Flam

âtyfii otázky pro provozovatele studentského klubu

Jak vás napadlo, Ïe byste si mohli otevfiít studentsk˘ klub?
Václav Jano‰ãík: O nûãem podobném jsme uvaÏovali uÏ hodnû dávno.VÏdycky to skonãilo jiÏ na pro-
blému vhodn˘ch prostor. KdyÏ se objevilo v˘bûrové fiízení SU UK, byli jsme ihned rozhodnuti a velkou
ãást projektu jsme mûli jiÏ promy‰lenou.

Va‰e vize je dost nároãná. Dafií se ji naplÀovat?
Jifií Flam: To mÛÏeme zatím jen tûÏko hodnotit. Projekt se teprve rozjíÏdí, ale uÏ nyní za námi chodí
studenti, plánují vlastní program. Celková odezva je veskrze pozitivní.

Jak˘m zpÛsobem vás mohou studenti kontaktovat?
Jifií Flam: Naprosto neformálnû. Staãí nám napsat email na Flam.Jiri@seznam.cz ãi Grachus@cent-
rum.cz a na v‰em dal‰ím se snadno domluvíme.

Lze klub úspû‰nû provozovat i pfii va‰ich nízk˘ch cenách?
Václav Jano‰ãík: Stále jsme ve fázi, ve které teprve vyhodnocujeme jednotlivé kroky, aÈ jiÏ ohlednû
cen, nebo odmûn zamûstnancÛ.V tomto smûru chceme právû jim podûkovat za nesmírnou obûtavost
a trpûlivost, kterou do projektu vkládají.
Jifií Flam: Díky patfií samozfiejmû univerzitû a Studentské unii, neboÈ nám pfii realizaci na‰ich plánÛ
podpory studentské kultury velmi vycházejí vstfiíc. Musím pfiipomenout, Ïe klub není jenom na‰ím pro-
jektem. Podílí se na nûm mnoho lidí.
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Na programu tohoto zasedání se se‰lo
tfiináct bodÛ. V úvodu skládalo úãty za
svou ãinnost v dobû prázdnin pfiedsednic-
tvo senátu. Následovalo vystoupení rek-
tora, kter˘ se ve své fieãi dotkl v‰ech
bolestn˘ch i radostn˘ch událostí ze Ïivota
Univerzity Karlovy. Poté senátofii pfiistou-
pili k fiadû tajn˘ch hlasování:
●V prvém hlasování se senátofii vyjádfiili

k návrhu rektora na doplnûní místa ve
Vûdecké radû univerzity po v srpnu
náhle zesnulém prof. Janu Kuklíkovi.

● Druh˘m tajn˘m hlasováním akade-
mick˘ senát delegoval zástupce
Univerzity Karlovy do Studentské
komory Rady vysok˘ch ‰kol.Toto bylo
vynuceno rezignací dosavadního dele-
gáta Bc. Jána ¤íhy, kterému bych chtûl
touto cestou podûkovat za odvedenou
práci v Radû vysok˘ch ‰kol.

●Tfietím a ãtvrt˘m hlasováním senát
navrhl rektorovi kandidáty do Rady
Kolejí a menz a Komise pro pfiidûlování
startovacích bytÛ.

Jak v‰echna ãtyfii tajná hlasování dopadla,
se ãtenáfi dozví z pfiiloÏen˘ch pfiijat˘ch
usnesení.

V následujícím bodû pfii‰ly na fiadu infor-
mace o dûní v Radû vysok˘ch ‰kol.Tento
bod b˘vá na programu rutinou. Na fiíjno-
vém fiádném zasedání senátu v‰ak získal
v˘bu‰n˘ charakter. Co to zpÛsobilo?
První pfiíãinu musíme hledat v nevydafie-
ném provádûní reformy financování vûdy
z vefiejn˘ch zdrojÛ. Politici ustoupili od

ZASEDÁNÍ 

AKADEMICKÉHO
SENÁTU 

Drazí pfiátelé a ãtenáfii ãasopisu Forum,

letní prázdniny jsou jiÏ dávno minulostí. Studenti i zamûstnanci Univerzity Karlovy v Praze vkroãili do akademického
roku 2009/2010. Na mnoh˘ch fakultách na‰í alma mater se v prvních dnech nového akademického roku konala
rÛzná shromáÏdûní, jako by letos chtûli zaãínající akademick˘ rok pfiivítat i ãlenové senátu, a proto se v Malé aule
Karolina se‰li na fiádném zasedáním akademického senátu 9. fiíjna 2009. FO
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pÛvodnû zam˘‰leného nav˘‰ení pro-
stfiedkÛ na vûdu o osm procent, se kte-
r˘m jako nedílnou souãástí reformy
poãítala dÛvodová zpráva ke klíãové
novele zákona o financování vûdy
z vefiejn˘ch zdrojÛ.Toto rozhodnutí neje-
nom Ïe ohrozilo úspû‰né dokonãení
reformy, ale vyvolalo obavy vysok˘ch
‰kol a poboufiení Akademie vûd âR.
Dal‰ím kamínkem do mozaiky je prÛbûh
projednávání Metodiky hodnocení
v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje v roce 2010
Radou pro v˘zkum, v˘voj a inovace, kte-
rému chybûly jakékoliv demokratické
prvky. Zájem akademického senátu v‰ak
vzbudil hlavnû krok pfiedsedy Rady vyso-
k˘ch ‰kol, kter˘ je zároveÀ místopfiedse-
dou Rady pro v˘zkum, v˘voj a inovace.
Pfiedseda Rady vysok˘ch ‰kol v prÛbûhu
léta poÏádal uÏ‰í pfiedsednictvo Rady
vysok˘ch ‰kol, aby sv˘m usnesením pod-
pofiilo zpÛsob jednání Rady pro v˘zkum,
v˘voj a inovace, a v následném hlasování
pro tento svÛj návrh sám hlasoval.Tímto
jednáním, které bylo stfietem zájmÛ, se
nedemokratick˘ proces projednávání
metodiky je‰tû podtrhl. Akademick˘
senát se sv˘m usnesením obrátil na dele-
gáty Univerzity Karlovy v Praze ve
snûmu Rady vysok˘ch ‰kol, aby reagovali
na tento v˘voj iniciováním odvolání
a volby nového uÏ‰ího pfiedsednictva
Rady vysok˘ch ‰kol.
Po tomto bodu programu, kter˘ rozvífiil
jinak poklidn˘ prÛbûh zasedání senátu,
následovalo jiÏ jenom projednání vnitfi-
ních pfiedpisÛ fakult a smluv. Mnohem
zásadnûj‰í otázka v‰ak zÛstává nezodpo-
vûzena. Kdo bude rektorem Univerzity
Karlovy v Praze od 1. února 2009? Na
odpovûì si v‰ak bude muset jak ãtenáfi,
tak autor tûchto fiádkÛ je‰tû nûjak˘ den
poãkat.

Autor ãlánku je doktorandem ve studijním pro-
gramu církevních dûjin na KTF a je tajemníkem
AS UK.

Mgr. Daniel Feranc 

Usnesení pfiijatá na zasedání Akademického senátu
Univerzity Karlovy v Praze dne 9. fiíjna 2009

1. AS UK schválil program zasedání.
2. AS UK vzal na vûdomí zprávu o ãinnosti pfiedsednictva v dobû letních prázdnin akademického

roku 2008/2009.
3. AS UK vzal na vûdomí vystoupení J. M. pana rektora a ãlenÛ kolegia rektora UK.
4. AS UK vyjádfiil souhlas se jmenováním prof. Ivana ·edivého ãlenem Vûdecké rady UK.
5. AS UK delegoval Mgr. Miroslava Ja‰urka zástupcem Univerzity Karlovy v Praze ve Studentské

komofie Rady vysok˘ch ‰kol.
AS UK delegoval Mgr. Samuela Zajíãka náhradníkem delegáta Univerzity Karlovy v Praze 
ve Studentské komofie Rady vysok˘ch ‰kol.

6. AS UK nominoval kandidáty do Rady Kolejí a menz: Mgr. Jakuba Jefiábka, Mgr. Jana ·imka,
Bc. Richarda Chudobu.

7. AS UK nominoval kandidáty do Komise pro pfiidûlování startovacích bytÛ: Ing. Franti‰ka Zahálku
a Bc. Jifiího Flama.

8. AS UK je znepokojen stfietem zájmÛ v uÏ‰ím pfiedsednictvu Rady vysok˘ch ‰kol, jako je soubûh
funkcí pfiedsedy Rady vysok˘ch ‰kol a místopfiedsedy Rady pro v˘zkum, v˘voj a inovaci, a proto
Ïádá delegáty Univerzity Karlovy v Praze ve snûmu Rady vysok˘ch ‰kol, aby na nejbliÏ‰ím
snûmu Rady vysok˘ch ‰kol iniciovali odvolání a novou volbu uÏ‰ího pfiedsednictva Rady vysok˘ch
‰kol, která by stfietu zájmÛ zabránila.

9. AS UK schválil vnitfiní pfiedpisy:
- Zmûnu pravidel pro organizaci studia na 1. LF, ãj. 118a/2009
- Statut PfiF, ãj. 131a/2009
- Jednací fiád Vûdecké rady PfiF, 131c/2009.

10. AS UK projednal návrh smlouvy o smûnû nemovitého majetku Univerzity Karlovy v Praze:
3/4 id. spoluvlastnického podílu k objektu menzy Hou‰tka ãp. 693 na pozemku parc. ã. 2271,
vãetnû pfiíslu‰enství, a 3/4 id. spoluvlastnického podílu na pozemku parc. ã. 2271 za nemovit˘
majetek ve vlastnictví Michala Ra‰ka, bytem Orlí 74, Zdimûfiice, Jesenice:
- 1/4 id. spoluvlastnick˘ podíl k objektu koleje Hou‰tka ãp. 694 na pozemku parc. ã. 2272,
vãetnû pfiíslu‰enství, a 1/4 id. spoluvlastnick˘ podíl na pozemku parc. ã. 2272 a

- pozemky parc. ã. 2270/34 a parc. ã.2270/35,
v‰e v k. ú. Stará Boleslav, obec Brand˘s nad Labem – Stará Boleslav, s ujednáním o bezúplat-
ném zfiízení vûcného bfiemene práva chÛze pfies pozemek parc. ã. 2270/34 ve prospûch
vlastníkÛ pozemkÛ parc. ã.2270/23 a parc. ã. 2270/21 a vûcného bfiemene odbûru vody 
ze studny umístûné na pozemku parc. ã. 2270/1 ve prospûch vlastníkÛ objektu ãp. 694 na
pozemku parc. ã. 2272, v‰e v k. ú. Stará Boleslav, obec Brand˘s nad Labem – Stará Boleslav.

AS UK vyjadfiuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko a doporuãuje pfiedloÏit ho Správní
radû UK k udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

11. AS UK projednal návrh darovací smlouvy s Ústavem pro informace ve vzdûlávání na pfievod
pozemkÛ parc. ã. 493/34, 493/35, 493/36, 493/37, 493/20 a 493/21, v‰e v k. ú. LibeÀ, obec
Praha, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, vyjadfiuje k tomuto návrhu své kladné stanovisko
a doporuãuje ho pfiedloÏit Správní radû UK k udûlení pfiedchozího souhlasu podle § 15 odst. 1
písm. a) zákona ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách, v platném znûní, k uzavfiení této smlouvy.

12. AS UK projednal návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvû na koupi pozemkÛ p. p. ã. 725/52,
725/53, 725/54, 725/180, 725/191, 725/211, 728, 730/2, 725/181 a 725/38, v‰e v k. ú.
Nov˘ Hradec Králové, vyjadfiuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporuãuje pfiedloÏit ho
Správní radû UK k udûlení pfiedchozího souhlasu k uzavfiení smlouvy.

13. AS UK projednal návrh smlouvy se SdruÏením ãesk˘ch umûlcÛ grafikÛ HOLLAR o pronájmu
nebytov˘ch prostor v objektu Fakulty sociálních vûd v Praze 1, Smetanovo nábfi. 6, a vyjadfiuje
s ním svÛj souhlas.

14. AS UK vzal na vûdomí informace z komisí AS UK.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
pfiedseda AS UK v Praze

Za správnost:
Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
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Pfied dvaceti lety, 17. ãervence 1989, generální tajemník ÚV KSâ Milo‰ Jake‰ pfiednesl plzeÀsk˘m soudruhÛm svÛj nejslavnûj‰í projev.
Zvuková nahrávka projevu z âerveného Hrádku unikla z âeskoslovenské televize a následnû ji odvysílalo Rádio Svobodná Evropa,
které v dobû vypnut˘ch ru‰iãek poslouchaly spousty lidí. Záznam koloval ve zvukové podobû a dokonce i na videokazetách. Milo‰
Jake‰ se stal terãem posmûchu, jeho projev zneváÏil cel˘ komunistick˘ reÏim a lidem dodal kuráÏ k protestÛm. Pfiesnû za pût mûsícÛ
od této události reÏim padl a Milo‰ Jake‰ byl donucen odejít z politického Ïivota. Odkaz na konkrétní slova, která pronesl pfied
soudruhy na âerveném Hrádku, se objevoval pfii studentsk˘ch demonstracích. Jaké slovní spojení zlidovûlo a stalo se jedním z hesel
listopadové revoluce?

¤e‰ení posílejte na adresu forum@cuni.cz 
do konce roku 2009. Jednoho v˘herce
odmûníme knihou z Nakladatelství Karolinum.

Tajenka z ãísla 2/09 citující slova filozofa Blaise
Pascala zní: „...JE TO T¤TINA MYSLÍCÍ.“

Z úspû‰n˘ch lu‰titelÛ jsme vylosovali dvû
v˘herkynû, které odmûníme knihou
z Nakladatelství Karolinum. Jsou to 
Sylvie Cabicarová z Hradce Králové
a Magdaléna To‰ovská z Prahy 2.

Gratulujeme!



UDùLEJTE SI RADOST ORIGINÁLNÍMI SUVEN¯RY 
S LOGEM UNIVERZITY KARLOVY!

POTVRëTE SVOU P¤ÍSLU·NOST K AKADEMICKÉ OBCI UK!

A: Celetná 14, Praha 1 |  T: +420 224 491 842
E: point@ruk.cuni.cz | W: http://point.cuni.cz
Pondûlí – ãtvrtek: 10,00–17,30 hod. | Pátek – nedûle: 10,00–16,00 hod.

UK POINT 
NOVù V PRAZE!
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